Etiske retningslinjer for leverandører
1.

Introduksjon
Goodtech ønsker gode arbeids- og miljøforhold i vår
leverandørkjede. God forretningsetikk er grunnlaget for alt vi
gjør i Goodtech. Våre ansatte forventes å drive virksomheten
i henhold til Goodtechs etiske retningslinjer.
For å tydeliggjøre hva Goodtech forventer av våre
samarbeidspartnere og leverandører («Forretningspartnere»),
er det utarbeidet egne retningslinjer for leverandører som
følger nedenfor.

utfører arbeid på vegne av Goodtech skal ha normale lønns
og arbeidsvilkår.
Arbeidstiden for samtlige ansatte skal være i tråd med
nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige
forsvarlig arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale
konvensjoner.

Disse retningslinjene gjelder for Goodtech, alle som
representerer Goodtech og alle våre forretningspartnere.

Diskriminering
Våre forretningspartnere skal jobbe for å skapet et
arbeidsmiljø som preges av likeverd, mangfold og gjensidig
respekt. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunnlag
av kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning,
statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse. Det samme
gjelder all form for seksuelt eller annet misbruk og andre
former for ydmykelser.
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Goodtech forventer at alle våre forretningspartnere oppgir
sine underleverandører og på annen måte aktivt bidrar
dersom Goodtech ønsker å kartlegge eller vurdere våre
leverandørers leverandørkjeder.

Nødvendige tiltak forventes iverksatt for å forhindre og
minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert
til, forhold på arbeidsplassen.

Retningslinjene dekker grunnleggende krav til
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Forventninger til Goodtechs forretningspartnere
Goodtech forventer at våre forretningspartnere videreformidler
og følger opp de etiske retningslinjene for leverandører i sin
leverandørkjede.

HMS
Det forventes at det arbeides aktivt for et skadefritt og godt
arbeidsmiljø for å fremme et sikkert og sunt arbeidsmiljø, hvor
forurensning, farlige kjemikalier og andre skadelige stoffer
skal håndteres forsvarlig.

All nasjonal og internasjonal lovgivning og regulering skal
overholdes og alle nødvendige tillatelser forventes innhentet
fra relevante myndigheter.
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Produksjon og bruk av naturressurser skal skje på en slik
måte at det ikke bidrar til å ødelegge miljøet og særlig
ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte
befolkningsgrupper. Nødvendige tiltak for å redusere negative
effekter på helse og miljø i hele verdikjeden forventes
gjennomført.

Menneskerettigheter
Goodtech forventer at alle våre forretningspartnere driver sin
virksomhet i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning
og i samsvar med anerkjente internasjonale konvensjoner,
standarder og prinsipper.
En ikke uttømmende liste med slike anerkjente internasjonale
konvensjoner, standarder og prinsipper er UN Global
Compact, ILO konvensjonene, UN Guiding Principles for
business and human rights, FN barnekonvensjon, samt øvrige
internasjonale og regionale menneskerettighetskonvensjoner.

Miljø
Det forventes av våre forretningspartnere at man jobber aktivt
for å unngå forurensning og minimere utslipp og avfall.
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Antikorrupsjon
Det er nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelser og
påvirkningshandel og slikt skal aldri forekomme i Goodtechs
leverandørkjede.

Barnearbeid / tvangsarbeid
Det ikke skal forekomme noen form for barnearbeid,
tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid i Goodtechs
leverandørkjede.

Våre forretningspartnere skal ikke tilby, be om, gi, godta eller
motta bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for
forretningsmessig eller personlig vinning, verken direkte eller
indirekte, for seg selv eller andre.

Organisasjonsfrihet
Arbeidere hos våre leverandører skal uten unntak ha rett til å
slutte seg til, eller etablere fagforeninger, og til å forhandle
kollektivt.
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Lønn og arbeidstid
Lønn til arbeidere som bidrar i vår leverandørkjede skal minst
være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller
bransjestandarder, der den høyeste av disse vil gjelde.
Lønnen skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende
behov. Der arbeid utføres i Norge eller Sverige skal det ikke
forekomme noen form for sosial dumping, og arbeidere som

Forventinger og krav til Goodtechs egen virksomhet
Sosiale og miljømessige standarder skal tillegges betydelig
vekt ved valg av nye leverandører og samarbeidspartnere.
Goodtech og alle som gjennomfører forhandlinger og innkjøp
på våre vegne skal aktivt bidra til at leverandørene blir gjort
kjent med og etterfølger våre retningslinjer.
Det skal foretas leverandørkontroll (Third Party Due
Diligence) på samtlige leverandører av en viss størrelse eller
der leverandørforholdet pågår over tid, dette gjelder særskilt
leverandører som har tilhold i høyrisiko-områder eller opererer
innen høyrisiko bransjer.
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