Policy för AAK-koncernen:
Socialt ansvar
AAK stöder i sina handlingar de tio principerna för FN:s Global Compact inom mänskliga
rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Vi uppfattar principerna som en stark plattform för
vår verksamhet när det gäller hållbarhet.
AAK kommer att integrera sociala frågor och miljöfrågor i företagets verksamhet och i
interaktionen med våra intressenter. Vi kommer att använda våra resurser i prioritetsordning,
baserat på riskbedömning och sfären för företagets inflytande.

Mänskliga rättigheter
Vi stöder och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter och övervakar hela
tiden inom vår sfär för företagets inflytande att vi inte kränker mänskliga rättigheter.

Föreningsfrihet
Vi respekterar föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar.

Tvångsarbete
Vi accepterar inte någon form av tvångsarbete, t.ex. livegenskap, fängelsearbete, slaveri,
människohandel eller bruket att behålla viktiga personliga dokument som tillhör medarbetare.

Barnarbete och minderårig arbetskraft
Vi accepterar inte att man anställer barn. Minimiåldern för anställning får inte understiga åldern
när skolplikt upphör och får under alla omständigheter inte vara lägre än 15 år (14 år i vissa
utvecklingsländer).
Där det tillåts av nationell lagstiftning får barn mellan 12 och 15 år utföra några timmars lättare
arbete per dag. Arbetet får inte inkräkta på barnens utbildning.
För ung arbetskraft under 18 års ålder måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas för att
skydda dessa personer mot olyckor och hälsoskador.

Diskriminering
Vi kommer inte att ägna oss åt eller stödja någon form av diskriminering i våra procedurer för att
anlita och anställa personal. Anställningsrelaterade beslut ska baseras på relevanta och
objektiva kriterier.

Arbetstid
Vi uppfyller alla tillämpliga lokala och nationella standarder för arbetstid och övertid.
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Lön
Vi uppfyller minst lokala och internationella lagstadgade minimistandarder för löner och
förmåner, inklusive övertidsersättning. Lönenivån gör det möjligt för arbetstagarna att uppfylla
grundläggande behov.

Förhandsbesked
Vi underrättar medarbetarna i rimlig tid om betydande förändringar som kan påverka dem i stor
omfattning.

Arbetsmiljö
Vi strävar efter att erbjuda en säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Adekvata hälso- och
säkerhetsprocedurer implementeras. Vi uppfyller minst all lokal och nationell hälso- och
säkerhetslagstiftning i länder där vi bedriver verksamhet.

Våld på arbetsplatsen
Vi skyddar medarbetarna på arbetsplatsen mot trakasserier, misshandel och hot av fysisk,
verbal, sexuell och psykologisk karaktär.

Miljö
Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom ansvarsfull hantering, ett
allmänt miljömedvetande och användning av miljövänlig teknik. Vi erkänner att den mest
kostnadseffektiva metoden för att undvika miljöskador är att förebygga snarare än att bota.

Korruption
Vårt företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Med vänlig hälsning
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