SOCIALT ANSVAR SEDAN 1898.

Socialt ansvarstagande bygger på att alla har ett ansvar för skapa ett välfungerande
samhälle. Karl Andersson & Söner tar ett stort socialt ansvar enligt FNs uppförande
kod Global Compact samt konventionen mot korruption men även ILOs
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi arbetar
systematiskt för god arbetsmiljö och ställer även dessa krav på samtliga
underleverantörer.
Karl Andersson & Söner har alltid tagit ett stort socialt ansvar och främjat mångfald
bland medarbetare. Ofta stannar medarbetare i decennier där hantverket och
anställningen inte sällan går i arv. Allt sedan Karl Anderssons tid har vi försökt göra
världen till en lite bättre plats. Med många biståndsprojekt i Asien, Afrika och
Sydamerika har vi lärt oss vad som krävs att socialt engagera sig i andra kulturer.
Tillsammans med SIDA har vi haft en rad samarbetsprojekt med länder i Afrika,
Sydamerika och Indien.
Ankarstiftelsen driver projektet ”Tre små hus” i Colombia med syfte att förändra livet
för utsatta människor. Vi stöder även Rynkeby Team som varje år cyklar till Paris till
förmån för Barncancerfonden. Studenter från Träcentrum i Nässjö och
Fenixgymnasiet i Vaggeryd får årligen utbildning på vår fabrik i Huskvarna för
vägledning in i möbelbranschen.
Mellan åren 1995 och 1997 utbildade vi chilenare från snickerifabriken Mueble Sur i
Santiago, vilket resulterade i att de under ett antal år tillverkade några av våra
möbelserier på licens. 1999-2001 utbildade vi åtta personer från Living Room Lifestyle
i Bombay och Goa i Indien. Kurserna handlade om företagsledning, marknadsföring,
design och tillverkning.
I början av 1980-talet hade vi möbelsnickarutbildningar i Huskvarna för personer från
Swaziland, Tanzania och Botswana. Ett tiotal personer genomgick utbildningarna.
Några år senare var vi och hjälpte till att starta en möbel- och snickerifabrik i Mbeya i
det inre av Tanzania. I sex månader var vi på plats och hjälpte till med allt från inköp
och leverans av alla maskiner och utrustning till utbildning och uppstart av fabriken.
Vi fortsätter kontinuerligt att stödja projekt och engagemang som ligger oss varmt
om hjärtat. Ett mänskligt stöd för oss närstående personer och organisationer är lika
självklart i dag som under våra tidigare tre generationer. Är man vänlig, blir man
vänligt bemött.

