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BAKGRUND
Varför har vi en uppförandekod?
Uppförandekoden ger en översikt över vårt ramverk av policyer och instruktioner. Den syftar till att:
• ge en ”etisk kompass” för företaget hur vi vill agera på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt
• fastställa tydliga standarder för hur vi förväntas uppträda
Uppförandekoden innefattar fem områden:
• Förhållanden till kunder och andra aktörer
• Förhållande till anställda
• Mänskliga rättigheter
• Export och handel
• Miljöhänsyn
Vem berörs?
Uppförandekoden innefattar oss alla, och stöttar oss i rollen som arbetsgivare, i rollen som medarbetare, styrelseledamot
och ägare. Även alla entreprenörer, konsulter, kunder och samarbetspartners som vi kommer i kontakt med ska följa den.
Överträdelse av vår uppförandekod, vilket också innefattar våra policyer och instruktioner tolereras inte utan leder till
följdverkningar.
Vad förväntas av mig som anställd?
Du förväntas läsa, förstå och följa vår uppförandekod, våra policyer, instruktioner och riklinjer samt relevant lagstiftning.
Var alltid öppen och transparent i dina beslut och handlingar och utnyttja aldrig din position eller företagets tillgångar
eller affärsöverkommelser för privat vinning. Rapportera eventuella problem eller överträdelser av våra policyer till
närmaste chef, HR, skyddsombud eller facklig representant.

RELATION TILL KUNDER OCH ANDRA LEVERANTÖRER
1.

All verksamhet syftar till att skapa värde genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster på de nationella
och internationella marknaderna.

2.

Vi ska bedriva vår verksamhet med god affärssed.

3.

Vi ska efterleva ett antal internationella sanktioner och åtgärder som beslutats av FN och EU.

4.

Vi tolererar inte korruption och vi ska inte – vare sig direkt eller indirekt erbjuda, utlova, be om, kräva eller accepterar
mutor eller andra otillbörliga förmåner.

5.

Vi ska inte acceptera, underlätta eller stödja penningtvätt.

6.

Vi eftersträvar ömsesidig öppenhet och agerar förebyggande i kommunikationen med alla företagets intressenter genom
att tillhandahålla nödvändig, konsekvent och korrekt information inom ramen för bevarande av affärshemligheter.

7.

Vi ska förhålla oss neutrala till politiska partier eller offentliga ämbeten.

8.

Vi respekterar och stödjer öppna marknader och rättvis konkurrens och inlåter oss inte i diskussioner eller
överenskommelser med konkurrenter om priser, uppdelning av marknader eller andra konkurrensbegränsande
aktiviteter.

9.

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer, underleverantörer, kunder, och andra företag, som på oss själva. När vi
utvärderar och väljer ut affärspartner ska vi också bedöma deras förmåga att uppfylla kraven i vår Uppförandekod.

10.

En affärspartner som inte uppfyller krav och normer i Uppförandekoden löper ökad risk att uteslutas ur vår värdekedja,
vilket kan innebära en uppsägning av befintliga avtal.

11.

Vi uppmuntrar alla våra affärspartners att införa sociala, miljömässiga och etiska krav i sina värdekedjor.

12.

Alla våra affärspartners ska informeras om vår Uppförandekod.

13.

Vi förbehåller oss rätten att göra inspektioner hos våra affärspartners.

RELATION TILL ANSTÄLLDA
1.

Vi ska garantera rättvisa arbetsvillkor och möjligheter för våra medarbetare, utan
åtskillnad eller diskriminering pga. kön, ålder, nationalitet, etniskt ursprung,
graviditet, sjukdom, funktionsvariation, religion, sexuell läggning, fackligt
medlemskap eller politisk tillhörighet.

2.

Vår arbetsstyrka ska präglas av mångfald.

3.

Vi stödjer och respekterar medarbetarnas rätt till föreningsfrihet och deras rätt att
förhandla kollektivt.

4.

Våra medarbetare ska ha tillgång till en arbetsplats som är fri från trakasserier, våld
och övergrepp. Vi accepterar inte någon form av våld, hot eller destruktivt beteende
(se policy diskriminering, kränkningar och trakasserier). Vi förväntar oss att våra
medarbetare respekterar de mänskliga rättigheterna.

5.

Vi accepterar inga former av politisk, religiös eller annan propaganda på
arbetsplatsen.

6.

Vi ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare,
entreprenörer, besökare och leverantörer.

7.

Våra medarbetare ska få all nödvändig information och utbildning för att kunna
utföra sitt arbete säkert och korrekt och med god kvalité och goda resultat. Eurosteel
strävar efter att ge medarbetarna goda möjligheter att utbilda sig för nya
arbetsuppgifter och bredare ansvar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
1.
2.
3.

Vi ska stödja och respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och säkerställa att vi
inte medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna.
Vi stödjer ILO:s (Internationella arbetsorganisationen ‐ FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ) riktlinjer
om barnarbete i syfte att avskaffa barnarbete inom vår inflytelsesfär.
Vi accepterar inte någon form av slavarbete eller tvångsarbete och vi accepterar inte ofrivilligt
arbete av straffångar eller illegal arbetskraft i produktion av varor eller tjänster för oss.

EXPORT OCH HANDEL
1.
2.

Vid handel med avfall och olja ska vi se till att det hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Vi ska verka för att alla parter som tar emot avfall har kompetens och åtar sig att hantera avfallet på
ett ansvarsfullt sätt.

MILJÖHÄNSYN
1.
2.
3.

Vi ska främja en hållbar och ekologisk sund resursanvändning. Vi respekterar försiktighetsprinciper
som avser att skydda miljön, förhindra föroreningar, främja effektivare energianvändning och
minimera avfall och utsläpp av växthusgaser.
Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljöanpassad teknik.
Vi strävar alltid efter att minimera den påverkan vår verksamhet kan orsaka genom utsläpp eller
annan miljöpåverkan.

