Standard for
leverandører

Leverandører er
viktige partnere for
at vi kan drive
virksomheten på
en ansvarlig måte

Glencore konsernet er en betydelig, global produsent og selger av råvarer, og en aktiv
aktør i flere ledd av forsyningskjeden. Våre forsyningskjeder omfatter alle typer
leverandører; multinasjonale, regionale, nasjonale og lokale. Alle disse leverandørene
spiller en avgjørende rolle når vi som selskap skal oppfylle målet om å drive en virksomhet
på en ansvarlig måte, med respekt for alles menneskerettigheter.
Våre krav og forventninger
«Standard for leverandører» beskriver de forventningene vi har til alle våre leverandører.
De bygger på internasjonalt aksepterte standarder, våre etiske retningslinjer og
retningslinjer for antikorrupsjon og menneskerettigheter. I denne standarden betyr
begrepet «leverandør» enhver enkeltperson, organisasjon eller selskap som tilbyr, selger
eller leier ut råvarer, produkter eller tjenester direkte til Glencore-virksomheter, herunder
kontraktører.
Denne standarden er en obligatorisk del av alle leverandøravtaler som inngås med
Glencore. Dette kommer i tillegg til forventningene om at alle leverandører oppfyller
avtalte standarder for kvalitet og punktlighet, og andre spesifikke krav fra det spesifikke
industrianlegg.
Som en vertikalt integrert leverandør av råvarer kan én Glencore-virksomhet levere
produkter eller tjenester til en annen Glencore-virksomhet. Glencore følger dets etiske og
andre retningslinjer som alle oppfyller kravene i denne standarden for leverandører.
Våre industrielle og markedsføringsaktiviteter innen metall- og mineralvirksomhetene
følger også OECDs «Due Diligence Guideline for Responsible Supply Chains of Minerals
from Conflict-Affected and High Risk Areas».
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Standard for leverandører
Vi forbeholder oss retten til å evaluere og oppdatere denne standarden for leverandører
ved behov. Gjeldende utgave er å finne på nettstedet glencore.com. Standarden for
leverandører er definert i seks områder:

1. Etisk forretningspraksis

2. Helse og sikkerhet

Vi forplikter oss til å drive virksomhet i tråd med strenge
etiske prinsipper, nærmere definert i våre etiske
retningslinjer. Vi forventer at alle våre leverandører
opptrer i overensstemmelse med disse prinsippene.

Vi mener at alle dødsulykker, skader og yrkesrelaterte
sykdommer kan forhindres og forventer at leverandører
tar ansvar for at arbeidsplasser er sikre og sunne.

Vi forventer at leverandører:

• overholder gjeldende lovgivning og bestemmelser for
å sikre et sikkert og sunt arbeidsmiljø

• overholder gjeldende lovgivning og bestemmelser,
herunder krav i forbindelse med:
• Antikorrupsjon
• Konkurranseskadelig atferd
• Sanksjoner og handelskontroll
• Bekjempelse av hvitvasking av penger
• Forebygging av skatteunndragelse

Vi forventer at leverandører:

• har et sikkert og sunt arbeidsmiljø, herunder egnet
personlig verneutstyr
• har regelmessig opplæring i helse og sikkerhet for de
ansatte
• har egnede retningslinjer og kontrollmekanismer for å
beskytte de ansattes sikkerhet og helse

• ikke anmoder om, aksepterer, tilbyr, leverer eller
autoriserer noen form for bestikkelser, enten direkte
eller indirekte
• søker å unngå interessekonflikter som kan oppstå i
sammenheng med avtaler med Glencore, og
fremsetter erklæring om interessekonflikt dersom de
skulle oppstå
• har retningslinjer og kontrollmekanismer for å sikre
samsvar med ovenstående krav
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3. Menneskerettigheter

5. Miljø

Vi støtter og respekterer internasjonalt anerkjente
menneskerettigheter som fremsatt i
Verdenserklæringen om menneskerettigheter og er i
overensstemmelse med FNs veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer
verdigheten, de grunnleggende frihetene og
menneskerettighetene til ansatte og lokalsamfunn der vi
bor og jobber, og andre som berøres av aktivitetene våre.

Vi tar ansvar for miljøet og søker løsninger for å redusere
miljøpåvirkningen. Vi har mål for å beskytte og bevare
land, luft, vann, biomangfold og energiressurser.

Vi forventer at leverandører:
• respekterer menneskerettigheter og FNs veiledende
prinsipper gjennom retningslinjer og prosesser
tilpasset omstendighetene, herunder:
• Retningslinjer for å oppfylle deres ansvar for å
respektere menneskerettigheter
• Retningslinjer for å identifisere, forhindre, redusere
og dokumentere brudd på menneskerettigheter
• Rutiner for å håndtere negative konsekvenser for
menneskerettigheter som de måtte forårsake eller
som de bidrar til
• Hvis hensiktsmessig, påse at praksis for
sikkerhetsstyring samsvarer med «Voluntary Principles
on Security and Human Rights»

4. Arbeidstakerrettigheter
Vi overholder ILOs erklæring om grunnleggende
prinsipper og rettigheter i arbeidslivet («Core Labour
Standards»). Vi forventer at leverandører respekterer ILOs
grunnleggende arbeidsrettigheter for å behandle
ansatte rettferdig og med respekt.
Vi forventer at leverandører:
• respekterer ansattes rettigheter til å organisere seg og
føre kollektive forhandlinger
• har nulltoleranse for alle former for moderne slaveri
inkludert tvangsarbeid, gjeldsarbeid og barnearbeid
• forbyr alle former for urettferdig eller ulovlig
diskriminering på grunnlag av hudfarge, nasjonalitet,
religion, kjønn, alder, seksuell legning,
funksjonshemming, etnisk bakgrunn, sosial bakgrunn,
medlemskap i fagforeninger, politiske synspunkt eller
eventuelt andre fordommer
• tilbyr rettferdig avlønning, arbeidstid og arbeidsforhold
• har lovmessige retningslinjer og kontrollmekanismer
for å beskytte de ansattes arbeidstakerrettigheter
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Vi forventer at leverandører:
• overholder all gjeldende lovgivning og bestemmelser
for å beskytte miljøet
• innehar alle lovpålagte miljøtillatelser, lisenser,
godkjenninger og andre sertifiseringer
• forbedrer utnyttelse av energi, vann og naturressurser
• håndterer luftutslipp, vannkvalitet og farlig avfall på en
ansvarlig måte
• har egnede retningslinjer og kontrollmekanismer for å
effektivt administrere sitt miljøansvar

6. Samfunn
Vi bygger relasjoner med lokale interessenter basert på
respekt, og har en åpen dialog for å ta opp og forstå
eventuelle bekymringer.
Hvis leverandører bidrar i andre lokalsamfunn på våre
vegne, forventer vi at leverandører:
• behandler innbyggerne med verdighet og respekt
• har nulltoleranse for aktiviteter som for eksempel
truende atferd, vold, tvang, seksuell utnyttelse eller
misbruk

Aktsomhetsvurdering og korrektive tiltak

Snakk åpent

Vi har en risikobasert tilnærming til
aktsomhetsvurderinger av nåværende og potensielle
leverandører:

I Glencore er vi opptatt av å skape en kultur der alle føler
at de kan ta opp bekymringer på en sikker og fortrolig
måte. Dette omfatter alle våre ansatte og kontraktører,
samt tredjeparter som leverandører og andre
interessenter.

• Vi gjennomfører risikovurderinger gjennom
prekvalifiseringer, under anbudsprosesser og ved
fornyelse av eksisterende avtalevilkår.
• Basert på risikovurderingen vil leverandør bli bedt om
å gjennomføre egenvurderinger som en del av
prekvalifiseringsprosessen.
• I enkelte tilfeller vil vi kunne ønske å gjennomføre
ytterligere aktsomhetsvurderinger, med mulig bruk av
verifisering av tredjeparter
• Leverandører forventes å fullt ut samarbeide under
slike aktsomhetsvurderinger, og gi Glencore tilgang til
relevant informasjon på forespørsel.
Dersom en uakseptabel høy risiko identifiseres, vil vi
samarbeide med leverandøren for å fastsette egnede
utbedrende tiltak. De utbedrende tiltakene vil overvåkes
av Glencore og vedkommende leverandør frem til begge
parter er enige om at ønsket resultat er oppnådd.
Til enhver tid forbeholder vi oss retten til å utsette,
midlertidig stoppe eller avslutte kontraktsforholdet
dersom vi har grunn til mistanke om at leverandøren:
• har brutt loven
• Unngår, innen rimelig tid, å implementere avtalte
utbedrende tiltak som kreves for å drive i samsvar med
denne standarden for leverandører eller andre krav
fremsatt i kontrakten.

Vi oppfordrer alle til å varsle om bekymringsfull atferd
som potensielt utgjør brudd på de etiske retningslinjene
og deres underliggende retningslinjer, herunder denne
standarden for leverandører. Det kan varsles til
nærmeste leder, annen overordnet, eller en av de
kontraktsansvarlige. Dersom et varsel forblir uløst eller
en varsler ikke er komfortabel med å bruke lokale
kanaler, kan vedkommende varsle ved å bruke kanalene i
«Raising Concerns»-programmet. Nærmere informasjon
om Raising Concerns-programmet finner du på
glencore.raisingconcerns.org.
Vi har nulltoleranse for represalier mot noen som varsler
om adferd de tror ikke følger våre etiske eller andre
retningslinjer, selv om det ikke avdekkes kritikkverdige
forhold.
Ytterligere informasjon
Denne standarden for leverandører understøttes av
følgende retningslinjer som er å finne på våre
hjemmesider glencore.com.
• Our Values (Våre verdier)
• Code of Conduct (Etiske retningslinjer)
• Human Rights Policy (Retningslinjer
for menneskerettigheter)

Vi forstår at lokale forhold kan medføre betydelige
utfordringer forbundet med å oppfylle denne
standarden for leverandører. Når det er aktuelt, skal vi
støtte leverandørene våre i arbeidet med å få bedre
samsvar med de forventningene som er fremsatt i
denne standarden for leverandører.

• Anti-Corruption Policy (Retningslinjer
for antikorrupsjon)

Leverandørene skal videreformidle forventningene i
denne standarden i egne forsyningskjeder og gjøre
tilsvarende aktsomhetsvurderinger for råvarer, produkter
og tjenester de leverer til Glencore-virksomheter. Vi
anbefaler at retningslinjer for aktsomhetsvurderinger er i
tråd med standarder som for eksempel OECDs «Due
Diligence Guidance for Responsible Business Conduct».

• OECD Due Diligence Guidance for Responsible
Business Conduct

Vi oppfordrer leverandørene til å ha mekanismer som gir
mulighet for ansatte og innbyggere i lokalsamfunnet til å
varsle om bekymringer konfidensielt uten frykt for
gjengjeldelse.

Utvalgte referansestandarder:
• ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og
rettigheter i arbeidslivet

• OECD Due Diligence Guideline for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and HighRisk Areas
• FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter
• FNs Global Compact
• Voluntary Principles on Security and Human Rights
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