TIETOA KESTÄVÄ KEHITYS
-TYÖSTÄMME

KESTÄVÄ KEHITYS -TYÖSSÄÄN
KappAhl on kuluneen vuoden
aikana mm....
... ollut yksi puhtaampaan tekstiilituotantoon Intiassa tähtäävän ruotsalaisen SWAR-projektin aloitteentekijöistä.
... allekirjoittanut kansainvälisen sopimuksen, joka pyrkii
varmistamaan turvallisemmat työolosuhteet tekstiilityöntekijöille Bangladeshissa. Sopimus kattaa yhteensä 1 600
tehdasta ja 2 miljoonaa työntekijää.
... palkittu jälleen kerran vaatteiden korkeasta laadusta
muun muassa lastenhaalareiden ja sukkahousujen laadusta.
Lasten aurinkosuojavaatteet saivat Testfaktan testeissä
arvosanan ”Bäst i Test”.
... teettänyt 1 500 testiä riippumattomissa laboratorioissa
ehkäistäkseen epätoivottujen kemikaalien esiintymisen
tuotteissaan.
... julkistanut toimittajiensa tuotantoyksiköt.
... kuljetuttanut tonnikilometreissä laskettuna 97,3 prosenttia ostamistaan tuotteista meriteitse tuotantomaista.
... pienentänyt ruotsalaisten myymälöidensä sähkönkulutusta 8 prosentilla.

Future Friendly Fashion by kappahl

Future.
”Haluamme myötävaikuttaa planeettamme parempaan
tulevaisuuteen”

Friendly.
”Rakennamme pitkäaikaisia liikesuhteita”

FASHION.
”Hintansa arvoista
muotia monille ihmisille, vastuullisesti”

Future Friendly Fashion
– huolenpitoa planeetastamme
tänään ja tulevaisuutta varten
KappAhlin liikeidea on ”Hintansa arvoista muotia monille
ihmisille”. Tähän liittyy myös pyrkimyksemme siihen, että
olet tyytyväinen KappAhliin yrityksenä.
Siksi meillä on seuraava kestävyysvisio: ”Toimimme taloudellisesti, ympäristön kannalta ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla ja luomme muotia huolehtien planeetastamme nyt ja tulevaisuudessa.”
Paneudumme järjestelmällisesti kestävyyskysymyksiin
koko prosessissa suunnittelusta tuotantoon, kuljetukseen ja
myyntiin.

9 000 000 ympäristömerkittyä
vaatetta vuodessa
Asiakkaamme saattoivat ostaa meiltä ympäristömerkittyä
muotia jo vuonna 1993. Kuluneena vuotena myimme 9 miljoonaa ympäristömerkittyä vaatetta. Se vastaa 18 prosenttia
kaikista tuotteista.
Vaatteille on useita ympäristömerkintöjä. KappAhlissa
yleisimmin esiintyvät ovat Öko-Tex Standard 100, EUkukka ja Ekologinen puuvilla. Kaikki vaatteemme täyttävät
tiukat vaatimukset riippumatta siitä, ovatko ne ympäristömerkittyjä vai eivät.
KappAhl teettää
pistokokeita kaikilta toimittajilta
Lue lisää ympäristulevista vaattömerkinnöistämme
osoitteessa
teista varmiswww.kappahl.com.
taaksemme, että
vaatimuksiamme
noudatetaan.

Ensimmäinen ympäristösertifioitu muotiketju
KappAhlista tuli aikanaan ensimmäinen ISO 14001 –ympäristöstandardin mukaan sertifioitu muotialan ketju. Tämä
tapahtui vuonna 1999. Joka vuosi suoritetaan
uusi tarkastus, joka kattaa johdon, tavaravirtaorganisaation, hallinnon ja jakelun sekä myymälätoiminnan Ruotsissa ja Suomessa. Norjassa myymälät sertifioidaan kansallisen standardin perusteella.

Sponsorointi ja yhteistyö
Haluamme auttaa aina, kun se on mahdollista. Teemme
mielellämme yhteistyötä. Joulukaupassa 2012 haastoimme
asiakkaamme tukemaan hädänalaisia lapsia auttavia järjestöjä. Keräys tuotti 700 000 Ruotsin kruunua järjestöille,
jotka toimivat niissä maissa, joissa meillä on myymälöitä.
Tuemme myös muita avustusjärjestöjä kansallisella tasolla.
Lisäksi annamme paikallista tukea.
Myymälämme, maakonttorimme ja tuotantokonttorimme lahjoittavat ylijäämävaatteita ja/tai antavat muuta
tukea paikallisille avustusjärjestöille. Tuemme myös tuotantomaissamme toimivia organisaatioita ja projekteja.

Auttaa hädänalaisia naisia työelämään
Bangladeshissa köyhillä naisilla on vaikeaa. Haluamme
muuttaa heidän tilannettaan. KappAhl perusti vuonna 2010
koulutuskeskuksen hädänalaisille naisille. Koulutuskeskus
ottaa vastaan yli 18-vuotiaita
naisia, jotka tulevat köyhistä
oloista ja joilla ei ole ammatillista koulutusta. Tähän mennessä keskus on kouluttanut
yhteensä 300 naista ompelijoiksi. Kaikille tarjotaan työtä
koulutuksen jälkeen, mikä on
tehnyt siitä erittäin suositun.

Työ kestävästi viljellyn
puuvillan edistämiseksi
KappAhl ostaa vuosittain 7 400 tonnia puuvillaa. Haasteena on se, että perinteinen puuvillanviljelys kuluttaa
tehottomien menetelmien vuoksi paljon vettä ja torjuntaaineita. KappAhl liittyi siksi vuonna 2007 BCI:hin (Better
Cotton Initiative), joka opastaa viljelijöitä käyttämään vähemmän vettä, vähemmän kemikaaleja ja vähemmän torjunta-aineita. Tällä hetkellä BCI-puuvillan osuus kaikesta
maailmassa tuotetusta puuvillasta on 4 %. Tavoitteena on
nostaa tämä osuus 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Vuonna 2011 KappAhl perusti muiden toimijoiden
kanssa ns. oikotien kestävän puuvillanviljelyksen kehityksen nopeuttamiseksi. Tähän mennessä on koulutettu 2 400
viljelijää. Nämä tuottavat yhteensä yli 8 250 tonnia puuvillaa.
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kaikesta maailmassa
tuotetusta puuvillasta
tulisi olla BCI:n
periaatteiden mukaan
viljeltyä.

Yhteistyö puhtaamman tuotannon
puolesta Intiassa

Puhtaampi vesi ja turvallisempi työympäristö monille työntekijöille Intiassa. Tämä on toukokuussa 2013 käynnistetyn SWAR-projektin (Sustainable Water Resources) tavoite. Projektin takana on KappAhl ja kaksi muuta ruotsalaista tekstiiliostajaa sekä Tukholman kansainvälinen vesiinstituutti SIWI ja kehitysyhteistyövirasto Sida. Projektin
odotetaan tehostavan tekstiilituotantoa ja vähentävän siten
veden, energian ja kemikaalien kulutusta. Projektin kesto
on kaksi vuotta ja se kattaa nelisenkymmentä Intiassa toimivaa toimittajaa. Tähänastisten toimenpiteiden tuloksena
on jo säästynyt vuositasolla 13,5 miljoonaa litraa vettä, 824
tonnia kemikaaleja ja hyvin runsaasti energiaa.

Voimainponnistus
turvallisempien työolojen
puolesta
Vuoden 2013 keväällä tapahtui suuri traaginen onnettomuus tekstiilitehtaassa Dhakassa Bangladeshissa. Onnettomuudessa kuoli yli 1 100 tekstiilityöntekijää.
Siksi allekirjoitimme heinäkuun 2013 alussa kansainvälisen ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”
-sopimuksen, jonka tavoitteena on luoda turvallisemmat
työolosuhteet tekstiilityöntekijöille Bangladeshissa. Sopimus on juridisesti sitova ja sopimusaika on viisi vuotta. Sopijapuolina on kansainvälisiä ammattijärjestöjä ja etujärjestöjä sekä lähes 100 kansainvälistä muotiyritystä. Bangladeshissa ei ole aikaisemmin tehty näin kattavaa yhteistyötä
ja suhtaudumme siihen erittäin myönteisesti.

Käyttäytymisohjeisto avaa tietä
paremmille työehdoille
KappAhl haluaa myötävaikuttaa kestävään kehitykseen
niissä maissa, joista ostamme tuotteita. Siksi olemme laatineet käyttäytymisohjeiston toimittajillemme, joka kattaa
pakkotyön, lapsityövoiman käytön, kokoontumis- ja järjestäytymisvapauden, palkkauksen ja työajat sekä työpaikan
turvallisuuden. Hyväksymällä käyttäytymisohjeistomme
toimittaja sitoutuu noudattamaan sen vaatimuksia ja pyrkimään jatkuvasti parantamaan työväkensä työehtoja ja työolosuhteita.
Ohjeistoon perustuva päivittäinen työmme voidaan
jakaa viiteen osaan (katso kuva). Vuonna 2012/2013 suoritimme 288 tarkastusta ja 396 seurantakäyntiä 220 toimittajan luona.

Seurantakäynnit
Tarpeen mukaan

Tarkastus
Mahdollisten poikkeamien
tunnistus

Yhteistyö ja koordinointi hankintaorganisaation sisällä
Seurantakäynnit
Parannustöiden tuki
ja valvonta
Toimenpidesuunnitelma
Toimittaja ja tuotantoyksikkö laativat

Tuotantoyksikön
arviointi ja
pisteytys

”Lopuksi haluan sanoa, että vaikka olemme
ylpeitä kaikesta, mitä teemme kestävän
kehityksen hyväksi, olemme samalla erittäin
hyvin tietoisia siitä, että tekemistä on
edelleen. Ja on tärkeää, että jatkamme
valitsemallamme tiellä.”
Johan Åberg, toimitusjohtaja

Lisätietoja löydät KappAhlin Kestävyysraportista 2013,
joka on osoitteessa www.kappahl.com.

