
Angående Swedwatchs rapport ”Chilhood Lost” av Therese Sjöström 
 
Alla våra diamanter är konfliktfria enligt The kimberley Certification Scheme (KPCS) vilket innefattar 
ca 99,9 % av världens diamantproduktion. 
 
Vi köper våra diamanter från europeiska leverantörer med säte i Antwerpen. För oss är det viktigt att 
vi inte handlar med diamanter vars inkomster bidrar till konflikter eller andra missförhållanden. Vi 
ställer därför krav på våra leverantörer att man jobbar efter bestämmelserna i KPCS vilket garanterar 
att vi inte handlar med konfliktdiamanter men även sätter fokus på arbetet att bekämpa missbruk av 
människorättsfrågor inom diamantindustrin. 
 
Vi ställer även krav på våra leverantörer att vara certifierade medlemmar i The Responsible Jewellery 
Council (RJC) http://www.responsiblejewellery.com/. RJC är en organisation där medlemmarna 
förbinder sig att arbeta i enlighet med en internationell standard vars syfte är att skapa ett 
ansvarstagande företagande genom hela försörjningskedjan inom diamantindustrin avseende 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpåverkan och många andra viktiga frågor kopplat till handeln 
med diamanter.  
 
Som köpare av diamanter vet vi idag inte exakt var diamanterna ursprungligen kommer ifrån då det 
saknas spårbarhet i försörjningskedjan från rådiamant till färdigt smycke. Genom att vi ställer krav på 
våra leverantörer enligt ovan så kan vi vara säkra på att våra leverantörer tillsammans med andra 
aktörer inom de olika delarna av förädlingskedjan är med och bidrar till förbättrade arbets- och 
miljövillkor inom diamantindustrin. 
 
Swedwatch har i sin rapport (Rapport nr 83) avseende diamantutvinning i Republiken Kongo (DRC) 
omnämnt Schalins Ringar AB som ett av Sveriges sju största företag som handlar med diamanter. 
Vidare skriver Swedwatch i sin rapport att DRC är den tredje största diamantproducenten i världen, 
det som inte nämns är att landet enbart står för 0,9 % av värdet av världens diamantproduktion 
avsedda för smyckesproduktion. Resterande 99,1 % av landets diamantproduktion är av sämre 
kvalitet och används därför inom industrin som råvara till olika typer av puts, slip- och skärande 
verktyg ämnade för tillverkningsindustrin i världen. 
 
Schalins Ringar AB levererar smycken som innehåller i briliantslipade diamanter av mycket hög 
kvalitet. Dessa briljanter slipas fram från rådiamanter som i huvudsak kommer från Ryssland, Canada, 
Botswana, Angola, Sydafrika och Namibia. Tillsammans står dessa länder för 90% av världens 
diamantproduktion avseende värde, alltså diamanter avsedda för smyckesproduktion. 
 
Schalins Ringar omsätter ca 150 mkr årligen, omsättningen innehåller intäkter avseende tillverkning, 
tjänster, ädelmetaller och diamanter. De sju bolagen i rapporten omsätter tillsammans totalt 1,8 mdr 
kronor, vilket även den innehåller intäkter avseende tillverkning, tjänster, ädelmetaller och 
diamanter. Detta innebär att Schalins Ringars omsättning utgör en mindre del av den totala 
omsättningen avseende diamanter i Sverige och en ännu mindre del av den totala omsättning av 
diamanter i världen.  
 
Vi är väl medvetna om att det råder en mycket svår situation i DRC avseende mänskliga rättigheter. 
Men att antyda att Schalins Ringar är en del av den problematiken kopplat till vår verksamhet och 
storlek samt ändamål för diamantutvinning i DRC är direkt felaktigt och därför begär vi att Schalins 
Ringar exkluderas ur rapporten. 
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