BRAVIDA
Bravidas etiske retningslinjer for leverandører og deres respektive underleverandører
Bravida har som mål å alltid opptre forretningsmessig og
ansvarsbevisst. Bravida skal tilby produkter og løsninger som
bidrar til å redusere negativ miljøpåvirkning samt forbedre
menneskers liv. Derfor samarbeider Bravida med nøye utvalgte
leverandører og partnere som har de samme verdibegrepene som Bravida, og som lever opp til kravene i disse etiske
retningslinjene.
Bravidas samarbeid og forhold til leverandører skal preges av Bravidas
verdibegreper: forretningsmessighet, enkelhet, kompetanse og stil.
• Forretningsmessighet står for Bravidas engasjerte ansvar for
økonomi og lønnsomhet.
• Enkelhet viser til en enhetlig og ukomplisert innstilling.
• Kompetanse går på kunnskap, vilje og evne.
• Stil betegner pålitelighet og ansvarsbevisst adferd.

Håndhevelse av Bravidas etiske retningslinjer

Bravidas etiske retningslinjer er bindende og gjelder for alle Bravidas
leverandører. Leverandørene står imidlertid fritt til å stille egne krav i
leverandørsamarbeid enn de som finnes i disse etiske retningslinjene.
Det er likevel leverandørens ansvar å påse at slike underleverandører
oppfyller kravene i Bravidas etiske retningslinjer. På forespørsel skal leverandøren også kunne informere Bravida om hvilke underleverandører
de bruker. Et vilkår for å samarbeide med Bravida er at leverandører og
underleverandører tillater at Bravida og deres representanter (inkludert
tredjeparter) gjennomfører kontroller for å vurdere etterlevelsen av disse
etiske retningslinjene.

VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER
Nasjonal lovgivning og etiske retningslinjer

Samtlige leverandører og underleverandører skal følge relevante lover
og bestemmelser som gjelder for virksomheten i de landene de opererer.
Skatter og andre avgifter skal betales i tide. Hvis det oppstår en konflikt mellom Bravidas etiske retningslinjer og nasjonal lovgivning, skal
nasjonal lovgivning gjelde. Hvis Bravidas etiske retningslinjer er mer
nøyaktige eller har flere krav enn nasjonal lovgivning, skal kravene i de
etiske retningslinjene gjelde.

Produktansvar

Bravida arbeider kun med leverandører som leverer materiell og produkter som ikke er farlige for miljøet eller mennesker.

Miljøpåvirkning

Leverandører og deres underleverandører må følge nasjonal lovgivning
når det gjelder miljøpåvirkning. Bravida prioriterer å samarbeide med
leverandører som arbeider aktivt med å finne nyskapende løsninger for
redusert negativ miljøpåvirkning.

Forsikring

Tvangsarbeid, trakassering og overgrep

Leverandører som samarbeider med Bravida, skal garantere at det ikke
forekommer noen former for tvangsarbeid eller ufrivillig arbeidskraft,
trakassering og overgrep mot ansatte.

Diskriminering

Bravida tolerer ikke noen former for diskriminering på arbeidsplassen.
Det vil si tilfeller der ansatte opplever ulemper eller krenkes på grunn av
kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonsnedsettelser, seksuell legning
eller alder. Arbeidsgiveren skal for eksempel kun bedømme en person
utfra vedkommendes evner og kvalifikasjoner i alle beslutninger om
ansettelse, lønnsvilkår, evner, utdannelse, permitteringer og oppsigelser.

Arbeidstid og lønn

Leverandørene og deres underleverandører har ansvar for at lønns- og
arbeidsvilkår som minimum er i samsvar med nasjonal lovgivning og
relevante tariffavtaler, og at de ansatte er informert om sine rettigheter
etter disse bestemmelsene.

Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

Alle ansatte har rett til å utøve sine lovfestede rettigheter til å danne, bli
med i eller avstå fra å bli med i organisasjoner som arbeider for deres
interesser som ansatte. Ingen ansatte skal bli utsatt for trusler eller trakassering på grunn av fredelig utøvelse av slike rettigheter.

Barnearbeid

Bravida tolererer ikke barnearbeid, og en leverandør som arbeider med
Bravida, skal garantere at leverandøren ikke benytter arbeidere som
er yngre enn minimumsalderen i henhold til nasjonal lovgivning, FNs
barnekonvensjon art. 32 og ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for
adgang til sysselsetting. Leverandøren skal også garantere at arbeidstakere som er eldre enn minimumsalderen, men under 18 år, minimum
har arbeidsvilkår, arbeidstider og lønn som er tilpasset vedkommendes
alder og i henhold til gjeldende lovgivning.

Forretningsetikk

Alt samarbeid mellom Bravida og leverandører skal bygge på forretningsmessighet. Bravida aksepterer ikke at noen leverandør prøver å
påvirke beslutningstakere hos Bravida på en utilbørlig måte, eller at de
på andre måter iverksetter eller unngår å iverksette tiltak som kan være
i strid med til enhver tid gjeldende lovgivning mot korrupsjon og bestikkelser. Ingen av Bravidas leverandører skal medvirke til prissamarbeid,
danne karteller eller iverksette andre tiltak eller unngå å iverksette tiltak
som er i strid med gjeldende konkurranselover. Bravidas leverandører
skal derfor spesifikt garantere følgende:
• at de i forhold til Bravida eller andre partnere ikke opptrer på en
slik måte at et forhold utvikler seg til et avhengighetsforhold
• at de i forhold til Bravida og andre partnere er svært restriktive når
det gjelder å gi og motta gaver samt å spandere og ta imot reiser og
opphold som verken er direkte tilknyttet partenes samarbeid eller
er forretningsmessig.

Leverandører som samarbeider med Bravida skal opprettholde en fullgod forsikringsdekning for virksomheten og leveransene. Leverandøren
skal fremlegge forsikringsbevis for forsikring på forespørsel fra Bravida.

Helse og sikkerhet

Leverandører som samarbeider med Bravida, skal garantere at deres ansatte har et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer at leverandøren
skal arbeide systematisk og målrettet med å redusere arbeidsrelaterte
skader, informere de ansatte om eksisterende risiko i arbeidsmiljøet samt
sikre at de ansatte har egnet beskyttelsesutstyr og rett opplæring for å
kunne utføre arbeidet sitt.
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