Etiske krav til leverandører - Erklæring

1. Formålet med Fürst Medisinsk Laboratoriums* etiske krav til leverandører
Formålet Fürst Medisinsk Laboratoriums etiske krav til leverandører er å sikre at konsernets
leverandører og deres underleverandører har et bevisst og forpliktende forhold til konsernets etiske
krav, slik presentert i dette dokumentet.
Våre Leverandører og Avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til Fürst Medisinsk Laboratorium skal være
fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale
FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. I henhold til
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et
selvstendig ansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og ILOs
kjernekonvensjoner (prinsipp 12).
Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av Fürst Medisinsk
Laboratorium etiske krav.

2. ILO konvensjoner
Leverandører skal overholde ILOs kjernekonvensjoner, og skal sørge for at:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Det ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. (ILO
konvensjon nr. 29 og 105)
Leverandører ikke motarbeider, nekter eller diskriminerer fagorganisering eller kollektive
forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
Det ikke forekommer barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon
nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
Det ikke fremkommer noen diskriminering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder,
uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet. (ILO
konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
Brutal behandling ikke forekommer (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)
Arbeidere sikres et arbeidsmiljø der helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. (ILO konvensjon nr.
155 og anbefaling nr. 164)
Lønn, arbeidstid skal være i samsvar med nasjonale regler og minstestandardene i ILO
konvensjon nr. 1, 14 og 131
Arbeidskontrakter og forpliktelser ovenfor ansatte i nasjonale standarder og ILO
konvensjoner skal overholdes, herunder bruk av midlertidige ansettelser (ILO konvensjon nr.
95, 158, 175, 177, 181)
Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og
inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper (FNs konvensjon om sivile og
politiske rettigheter, art. 1 og 2)
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3. Miljø
Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres
gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann
og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet
skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante
utslippstillatelser skal innhentes.

4. Korrupsjon
Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre
illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller
deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

5. Inspeksjoner og rapporter
Fürst Medisinsk Laboratorium kan kreve dokumentasjon på at de etiske kravene som stilles her
etterleves, og kan gjennomføre inspeksjoner hos Leverandøren og dennes underleverandører for å
påse at Fürst Medisinsk Laboratoriums etiske krav etterleves.
Leverandøren forplikter seg til å utlevere relevant og nødvendig dokumentasjon som Fürst Medisinsk
Laboratorium ber om.
Våre leverandører skal ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandøren skal sørge for at
slike klager kan fremsettes av arbeidere og eksterne parter så som lokalsamfunn og
sivilsamfunnsorganisasjoner.
Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med disse etiske vilkårene, skal Leverandøren
rapportere dette til Fürst Medisinsk Laboratorium uten ugrunnet opphold.

6. Konsekvenser av brudd
Dersom partene avdekker avvik fra Fürst Medisinsk Laboratoriums etiske vilkår i kontraktsperioden,
kan partene avtale, avhengig av avvikets alvorlighetsgrad, en tidsfrist for når forholdet skal være
brakt i orden.
Brudd på disse etiske vilkår, hos leverandøren eller underleverandør, kan anses som vesentlig
mislighold og gi Fürst Medisinsk Laboratorium rett til å heve kontrakten.
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7. Erklæring
Som leverandør til Fürst Medisinsk Laboratorium erklærer vi herved at vi har forstått og oppfyller
Fürst Medisinsk Laboratoriums etiske krav til leverandører. Det samme gjelder eventuelle
underleverandører som vil bli benyttet av oss i forbindelse med oppfyllelse av en avtale. Vi er
innerforstått med at vi og våre underleverandører, er forpliktet til å etterleve Fürst Medisinsk
Laboratoriums etiske krav til leverandører i hele kontraktsperioden.
******

__________________
Sted/Dato

_________________________________
For leverandør - Navn - Stilling

_________________________________
Signatur
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