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Benders tror på ett rättvist sätt att göra affärer. Detta dokument har upprättats i syfte att klargöra vår ståndpunkt 
till leverantörer och andra parter vilka krav vi ställer på dem ur denna aspekt.

Utöver att följa nationella samt internationella lagar och förordningar, så innebär försäljning av produkter och/
eller tjänster till Benderskoncernen följande krav.

I. Lag krav
Leverantören måste följa nationella och internationella lagar och förordningar.

II. Arbetsförhållanden
Leverantören måste behandla sina anställda på ett respektfullt och rättvist sätt. Acceptera de grundläggande 
mänskliga rättigheterna enligt FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som kungjordes 1948. 
Denna förklaring innebär att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. Ingen får hållas i 
slaveri eller utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vi har rätt till åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. Alla har rätt till fritt val av sysselsättning samt rättvisa och tillfredställande arbetsförhållanden. Var 
och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredställande ersättning som ger honom eller henne och hans 
eller hennes familj en människovärdig tillvaro samt lika lön för lika arbete oavsett kön (ILO:s konvention nr 29, 
nr 105, nr 87, nr 98, nr 100, samt nr 111).

Detta inkluderar; Tillhandahålla en hälsosam och en säker arbetsmiljö (ILO nr 170, nr 155 och 148), betala 
åtminstone den lagstadgade minimilönen och kompensera för övertid, trygga för rimligt privatliv, samt följa de 
övriga lokalt gällande socialförsäkringsskydd, arbetarskydd och arbetsmiljölagstiftningar som finns i tillverk-
ningslandet.

Leverantören måste acceptera att följa ILO:s Konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete, ILO:s 
konvention 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete 
samt FN:s konvention nr 32 om barnets rättigheter enligt FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen 
innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande. Förbud mot diskriminering, barnets bästa i 
främsta rummet, rätten till liv och utveckling samt rätten att få komma till tals.

III. Miljö
Samtliga leverantörer till Benders skall arbeta aktivt för att minska avfall och utsläpp, hantera kemikalier och 
farligt avfall på ett professionellt sätt, och återvinna när det är tillämpligt.

IV. Genomförande
Samtliga leverantörer skall informeras om denna skrivelse av den Benders representant som ansvarar för inköp. 
Denna skrivelse gäller för samtliga leverantörer och eventuella underleverantörer som används för att uppfylla 
en leverans till Benders.

Benders förbehåller sig rätten att genomföra oanmälda besök hos leverantören, och eventuella underleveran-
törer som används oavsett tidpunkt. Benders förbehåller sig också till rätten att utse en tredje part för att utföra 
dessa besök.

Benders förbehåller sig rätten att omedelbart annullera alla samarbeten med en leverantör, oavsett avtalets 
längd, som inte uppfyller dessa krav.
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