Social
Hållbarhetspolicy
Holm Trävaror inser att ett aktivt ansvarstagande för hållbar utveckling är en
förutsättning för vår Jords överlevnad. Vi är tillsammans med våra kunder,
producenter, leverantörer och transportörer en aktiv del i ett viktigt arbete – nu och
i framtiden.
Det är viktigt för Holm Trävaror att de produkter vi köper och säljer är producerade
på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, antikorruption och
vår miljö. Vi arbetar aktivt för att våra samarbetspartners, så som leverantörer,
distributörer och agenter gör detsamma.
Holm trävaror arbetar i enlighet med ILO:s konventioner som ratificerats av Sverige,
samt svensk lagstiftning för att uppfylla nedan policy.










Ingen förekomst av barnarbete skall accepteras enligt ILO:s konvention 138 & 182,
samt FN’s barnkonvention artikel 32. Personer under 15 år får ej anställas, medans
undantag kan göras för praktik och lättare arbete på deltid som inte stör
skolgången för barn 15-18 år gamla.
Ingen förekomst av tvångsarbete skall accepteras enligt ILO:s konvention 29 &
105.
Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier accepteras enligt ILO:s
konvention 100 & 111. Detta kan grundas i till exempel etnisk tillhörighet, kön,
civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet,
funktionsvariation, politiska åsikter, fackligt engagemang, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ålder, hälsotillstånd eller sexuell orientering eller annat
karaktärsdrag som skyddas av tillämplig lagstiftning.
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar enligt ILO:s konvention 87 & 98 skall
respekteras.
Anställningsvillkor, löner och arbetstider skall vara tydligt dokumenterade och
reglerade.
Arbetsmiljön skall vara säker och hygienisk för att främja ett gott arbete som
anpassas efter individens bästa. Detta baseras på ILO:s konventioner 155 & 170.
Vi skall agera transparant för att motverka korruption i vid bemärkelse. Ingen
form av otillbörlig betalning eller ersättning varken inifrån företaget eller från
tredje part skall påverka objektivitet vid affärsbeslut. Därmed hålls korrekta,
kompletta och uppdaterade register på alla transaktioner.
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