TILLSAMMANS
FÖR HÅLLBARA
LEVERANTÖRSLED

Ethical Trading Initiative Sverige är ett flerpartsinitiativ som samlar
företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra
goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.
Vi är en del av Joint Ethical Trading Initiative med systerorganisationer
i Storbritannien, Norge och Danmark. Genom våra drygt 350 medlemmar
når vi 50 miljoner arbetare globalt.

BLI MEDLEM!
Ett medlemskap i ETI Sverige ger
ditt företag förutsättningar att möta
ökande förväntningar och krav
gällande mänskliga rättigheter.
Du blir en del av en branschöverskridande plattform där företag och
organisationer tillsammans arbetar
för hållbara leverantörsled.

SOM MEDLEM FÅR DU:
Utbildning
& rådgivning

• Riktlinjer och årlig uppföljning av företagets
riskhantering av mänskliga rättigheter.
Individuell
rådgivning, allt från kartläggning
•
av risker till hantering av överträdelser.
Utbildning
för anställda i ansvarfullt
•
leverantörsarbete.
• Gratis tillgång till ETI Sveriges webbinarier,
workshops och utbildningar.

Guider
& verktyg

• Guide om human rights due diligence.
• ETI Sveriges checklista för implementering
av due diligence i leverantörsledet.
• Mallar och verktyg för due diligence-arbetet.
Nätverk

• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med företag
och organisationer i olika branscher.
Tillgång
till ETI-organisationernas nationella
•
och internationella nätverk.
Lokal
• expertis och kontakter i
produktionsländer.

Projekt
& arbetsgrupper

• Samverka med medlemmar kring gemensamma utmaningar och lösningar.
• Projekt för att åstadkomma konkreta
förbättringar på leverantörsnivå.

Påverkan

• Tillsammans med medlemmar verka för hållbara leverantörsled på nationell och EU-nivå.
• I produktionsländer stödja lagar och initiativ
för bättre arbetsvillkor.

Som medlem åter sig ditt företag att:

• Följa och respektera ETI Sveriges
stadgar och principer.
• Arbeta för hållbara affärsmetoder
•
•

som respekterar människor,
samhälle och miljö.
Använda sitt inflytande för att
stärka hållbara affärsmetoder
i hela värdekedjan.
Årligen rapportera om aktiviteter,
resultat och planer samt visa
kontinuerlig förbättring.

Medlemsavgift baserad på omsättning:

• < 100 miljoner
• 100–499 miljoner
• 500–999 miljoner
• 1–10 miljarder
• > 10 miljarder

15 000 sek
30 000 sek
50 000 sek
80 000 sek
110 000 sek

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av medlemskap?
Tveka inte att höra av dig till oss på info@etisweden.se.
Mer information om ETI Sverige hittar du på:

www.etisverige.se

www.linkedin.com/company/etisweden/
twitter.com/etiswe/
www.facebook.com/ETIswe/
www.instagram.com/eti_swe/

