HÄR FÖLJER EN GENOMGÅNG AV DE KRITERIER OCH INDIKATORER
VI BEDÖMT I CERTIFIERINGSGUIDEN.
Kriterieområde
Kontrollsystem

Indikatorer
- Tredjepartscertifiering
- Årlig kontroll
- Oannonserade besök

Mänskliga rättigheter

-

Genusfrågor

- Anti-diskriminering
- Kvinnor i ledande positioner
- Krav på att sträva mot
könsneutralitet på arbetsplatsen
- Kvinnors hälsa

Kriterieområde
Biologisk mångfald

- Krav på att avsätta mark för
bevarande av biologisk mångfald
- Krav på att använda metoder
som inte äventyrar biologisk
mångfald

Krav gällande boendestandard
Krav på möjlighet till vård
Skola för barn till anställda.
Utbildning för anställda

- Förbud mot att omvandla områden
med hög biologisk mångfald
för produktion
GMO-förbud

- Förbud

Avfall

- Minska produktionen av farligt avfall
- Krav på ett effektivt och säkert
avfallssystem
- Krav på att minimera föroreningar
till luft, vatten och mark

ILO:s kärnkonventioner - Förbud mot tvångs- och straffarbete
- Föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten

Indikatorer

Vatten

- Krav på att ha vattenbesparande
åtgärder i vattenknappa områden

- Rätt att organisera sig och
förhandla kollektivt

- Krav på en plan för att minska
vattenanvändning

- Lika lön för lika arbete, oavsett kön

- Krav på rening av avloppsvatten

- Avskaffande av tvångsarbete
- Diskriminering vid anställning
och yrkesutövning

Energi

- Beräkna och kartlägga
energianvändning

- Minimiålder för arbete

- Krav energieffektivisering

- Mot de värsta formerna
av barnarbete

- Krav på att fasa ut användning
av fossila bränslen
- Övergång mot förnybar el

Hälsa & säkerhet

Lokal förankring

Löner

-

Krav på säker arbetsmiljö
Tillgång till rent dricksvatten
Tillgång till rena toaletter
Tillgång till företagshälsovård
Utbildning i hälsa och säkerhet

- Krav på lokal delaktighet
- Krav på att anställa lokalt
- Krav på minimilön
- Krav på levnadslön

Bidrar till ökad intjäning - Prispremie
- Program/utbildning/stöd
för bättre produktivitet
Mark/jord
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- Krav på att motverka erosion
- Krav på att bibehålla markens kvalitet

Klimat

- Krav på uppmätning av
CO2e-utsläpp
- Krav på åtgärder för att minska
utsläppen och att dokumentera detta
- Klimatfrågan tas upp i eget
avsnitt som en kritisk faktor

Bekämpningsmedel

- Totalt förbud mot användning av
bekämpningsmedel
- Integrated Pest management
- Användning av begränsningslista

