VÄLKOMMEN TILL
“THE FRUIT CODE”.
SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE
KLÄDPRODUCENTER KÄNNER
VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN
OCH SAMHÄLLET.
På Fruit Of The Loom har vi
väldigt höga krav. Detta märks
på kläderna vi producerar och
sättet vi tillverkar dem på.
Dessa krav skapar grunden
till The Fruit Code. Det är en
uppförandekod som visar vårt
engagemang i att minska vår
påverkan på miljön och att göra
en positiv insats i de samhällen
där vi verkar.

Det handlar dock inte bara
om oss. Vi försäkrar att samma
strikta regler även gäller alla
våra leverantörer, distributörer
och vilka som helst av våra
samarbetspartners.
Det här är inget nytt för oss,
vi har alltid uppträtt så här.
The Fruit Code är mer än en
policy. Den är ett levnadssätt.

VI GÖR 1,6 MILLIONER
T-SHIRTS VARJE VECKA.

VARENDA EN ÄR GRÖN.
Maximal klädkvalitet med minimal
miljöpåverkan. Det är vår filosofi
och vi håller strikt på den.
Vi går långt för att försäkra oss
om att kläderna är miljövänliga.
De innehåller inga ämnen som
är farliga för varken människor
eller miljön. Vår bomull är
inte genmanipulerad.

Vi använder miljövänliga färgämnen.
Kartongerna som kläderna packas
i är gjorda av återvunnet material.
Bränsleanvändning minskar vi hela
tiden. Dessutom har vår nya fabrik
designats noga för att bli så
energisnål som möjligt.
Mer information om varför våra kläder
är gröna hittar du på kommande sidor.

LÄGGER VÅR ENERGI PÅ
ATT SPARA ENERGI…

OCH AVFALL.
Vi strävar efter att reducera vår
energikonsumtion och vårt avfall i allt
vi gör. Genom att använda rotorspunnet
garn istället för ringspunnet garn
använder vi 30% mindre energi och
producerar 23% mindre avfall. Detta
reducerar också avfallsbördan genom
minskad användning av packmaterial.
Vår fabriks nya färgningsavdelning
har ett revolutionerande
värmeväxlingssystem som reducerar
behovet av energi för att värma vattnet
oerhört. Vi pressar ur så mycket vatten
som möjligt från de färgade kläderna

och återanvänder 60% av det igen.
Vi har nu också fyra distributionscenter
runt om i Europa. Detta innebär
kortare ledtider och en minskning av
bränsleförbrukning vid transport.
Vi använder återvunnet papper till
allt reklammaterial och all paketering,
plus att vi återvinner så mycket som
möjligt av vårt avfall. Vi skickar även
våra använda testtyger till den lokala
välgörenhetsorganisationen för djur
där tygerna används som bäddmaterial
till hundar.

VARJE ÅR SPARAR ROTORSPUNNET GARN:
A

6,265,511 liter dieselbränsle

B

2,756,823 liter bekämpningsmedel/avlövningsmedel

C

1,503,724 liter insektsmedel

D

35,086,853 liter gödningsmedel

E

180,000kg skyddsomhölje till balar (ej till deponi)

F

420,807kg packband (ej till deponi)

Baserat på Fruit Of The Looms årliga bomullskonsumtion.

ALLA PRODUKTER OCH
INGA SUBSTANSER
Alla våra klädesplagg är Öko-Tex
Standard 100-godkända. Detta
säkerställer att kläderna inte
innehåller några farliga ämnen för
varken människor eller naturen.
Öko-Tex Standard 100 är ett
internationellt erkänt test- och
certifikationssystem för textilier.
Testkriterierna är standardiserade
världen över och inkluderar

tester av ph-värde, formaldehyd,
bekämpningsmedel,
tungmetaller, azo färgämnen och
allergiframkallande färgämnen.
Endast när det är bevisat att ett
klädesplagg inte innehåller något
av dessa ämnen beviljas Öko-Tex
godkännande. Ytterligare en
anledning att välja Fruit Of The Loom.

VÅR NYA FABRIK HJÄLPER
LOKALSAMHÄLLET ATT VÄXA.
Vi strävar alltid efter att ha
en positiv påverkan på alla
vi kommer i kontakt med.
Människor som jobbar med
oss… lokalsamhällen… alla.
Vi har arbetat nära den
Marockanska regeringen för
att försäkra oss om att vår nya
produktionsanläggning gynnar
lokalbefolkningen lika mycket
som våra kunder.

Närliggande vägar har blivit
upprustade och fabrikens
vattenreningssystem säkerställer
att allt vatten som återvänder till
den lokala vattenförsörjningen
aldrig varit renare.
Lokalbefolkningen som är
anställda på fabriken gynnas
också av löner som är väl över
miniminivån, utbildningsprogram
och en rad förmåner som bl.a.
hälsovård och tandvård.

VI HAR 28,000 ANSTÄLLDA RUNT
OM I VÄRLDEN.
MEN VI ÄR FORTFARANDE
MEDMÄNNISKOR.
Som alla företag vet vi att vår
bästa tillgång är personalen.
Därför gör vi allt vi kan för att
få dem växa och utvecklas.
Vi har omfattande
utbildningsprogram på alla
våra produktionsanläggningar,
kontor och distributionscenter.
Vårt huvudkontor i Telford har

också uppnått den åtråvärda
“Investors in People”-statusen.
Arbetsförhållandena i våra
lokaler är de bästa tänkbara.
De följer de senaste lagarna
om allt från diskriminering och
mänskliga rättigheter till
arbetstid, hälsa och säkerhet.

UPPFÖRANDEKOD
Fruit Of The Loom FÖRBINDER
SIG ATT FÖRVALTA VÅRA AFFÄRER
I ÖVERENSSTÄMMELSE MED
DEN HÖGSTA STANDARDEN AV
AFFÄRSETIK OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER.

BARNARBETE
Ingen ska anställas vid en yngre ålder
än åldern för avslutad grundskola i det
aktuella landet, eller åldern förenlig
med International Labour Organisations
riktlinjer, vilken som helst är avgörande.

VI UPPSKATTAR ATT ANDRA
LÄNDER HAR OLIKA KULTURER,
LAGAR OCH ETIKSYSTEM.
LIKVÄL SÅ ANGER TFC ATT
ALLA ANLÄGGNINGAR SOM
VI ANVÄNDER ALLTID MÅSTE
UPPFYLLA VISSA GRUNDKRAV.

Alla Fruit Of The Looms -auktoriserade
anläggningar måste följa arbetslagarna
för de anställda, särskilt de som gäller
arbetstider och arbetsförhållanden.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGEN
Fruit Of The Loom kräver att alla
produktionsanläggningar verkar i
överensstämmelse med kraven på
tillämpliga lagar.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Förhållandena genom hela
verksamheten måste vara säkra,
rena och kunna möta eller överstiga
kraven på alla tillämpliga lagar och
regler gällande hälsa och säkerhet.
Medarbetarna måste också få
utbildning och utrustning för att
kunna utföra arbetet säkert.

TVÅNGSARBETE
Användandet av tvingande eller
bindande anställningskontrakt
är förbjudna.
TRAKASSERI ELLER UTNYTTJANDE
Kroppsliga straff eller andra former
av trakasseri, utnyttjande eller tvång,
vare sig det är mentala eller fysiska,
är strikt förbjudna.
DISKRIMINERING
Diskriminering gällande anställning,
lön, befordran, disciplin, uppsägning
eller andra arbetsvillkor baserade
på personlig karaktär, tro eller andra
rättsskyddade kriterier är förbjudna.

ARBETSTIDER
Förutom vid speciella
affärsomständigheter ska de anställda
inte behöva arbeta mer än 48 timmar
per vecka och 12 timmars övertid
eller de tillåtna gränserna för ordinarie
arbetstid och övertid i det aktuella
landet. De har också rätt till minst en
ledig dag varje sjudagarsperiod.
LÖNER OCH FÖRMÅNER
Fruit Of The Loom kräver att de
anställda blir rättvist kompenserade
genom att erbjuda löner inkluderande
övertidsersättning och förmåner som
kan möta eller överstiga kraven på alla
tillämpade lagar och förordningar.
FÖRENINGSFRIHET
Fruit Of The Loom erkänner och
respekterar de anställdas rätt till
föreningsfrihet och kollektivavtal.
MILJÖMÄSSIG ÖVERENSSTÄMMELSE
Fruit Of The Loom kräver
överensstämmelse med alla lokala
miljöskyddslagar. Dessutom bör
tillverkningen ske på ett sätt som
minimerar allt avfall och maximerar
återvinning, vilket resulterar i korrekt
lagerhållning och bortskaffande av
farliga ämnen.

TULLÖVERENSSTÄMMELSE
Fruit Of The Loom följer alla tillämpliga
lagar gällande tullar och upprättar
och bibehåller skyddsprogram mot
illegal produkttransport.
SÄKERHET
Fruit Of The Loom upprätthåller
säkerhetsprocedurer för att skydda
mot plantering av t.ex. smuggelgods
och droger i lasterna av våra varor.
KÄNNEDOM OCH JOURNALFÖRNING
Denna uppförandekod måste anslås
och placeras på tillgänglig plats för
alla anställda och besökare.
UPPRÄTTHÅLLANDE
Fruit Of The Loom använder såväl
interna som tredjehandsåhörare för
att se till att denna uppförandekod
efterföljs på alla platser som utför
arbete åt Fruit Of The Loom.
Fruit Of The Loom journalför detaljerat
alla anläggningar för att utröna
överensstämmelse med denna policy.

“The Fruit Code” är tryckt på 100% återvunnet papper.

www.fruitoftheloom.eu

