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Regler for god opptreden for Hakwoods prioriterte leverandører 
Disse reglene for god opptreden er basert på ILO-konvensjonen av juni 1998, Den europeiske sosialpakten og 
Rio-erklæringen om miljø og utvikling av 1992. Hakwood anerkjenner de grunnleggende prinsippene for 
menneskerettigheter som de er beskrevet i FNs Menneskerettighetserklæring (De forente nasjoner 1948). 
 

 

TVUNGET ARBEID 

Hakwood-leverandører benytter seg ikke av tvunget eller ufrivillig arbeid (tvunget 
eller ufrivillig fengselsarbeid); sysselsetting tilbys på frivillig basis. 

 
 

 

 

BARNEARBEID 

Hakwood-leverandører benytter seg ikke av barnearbeid. I denne sammenhengen 
defineres «barn» som en person under 15 år. I tilfeller der lover og retningslinjer for 
arbeidet som utføres krever en høyere alder, antar vi at loven følges. Vi støtter bruk 
av legitime lærlingprogrammer på arbeidsplassen som oppfyller alle lover og 
forskrifter som gjelder for slike programmer. 

 

LØNNINGER OG GODER 

Hakwood-leverandører overholder alle gjeldende lover og forskrifter om lønninger 
og arbeidstid, inkludert de som gjelder minimumslønn, overtid, akkordarbeid og 
andre typer vederlag. 

 

ARBEIDSTID 

Hakwood-leverandører sørger for en rimelig daglig og ukentlig arbeidstid. Overtid 
skal godtgjøres. Ansatte kan ikke pålegges å arbeide mer enn 60 timer i uken, 
inkludert overtid. Unntak fra dette tillates kun med den ansattes samtykke. 

 

INGEN DISKRIMINERING 

Hakwood-leverandører diskriminerer ikke på noen måte på grunn av rase, religion, 
alder, nasjonalitet, sosial eller etnisk opprinnelse, seksuell legning, kjønn, identitet 
eller uttrykk, sivilstatus, graviditet, politisk oppfatning eller handikap. 

 

RESPEKT OG VERDIGHET 

Hakwood-leverandører behandler alle ansatte med respekt og benytter seg ikke av 
korporlig avstraffelse, truer ikke med vold og bruker ikke noen annen form av fysisk 
tvang eller intimidasjon. 
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ORGANISASJONSFRIHET 

Hakwood-leverandører respekterer de juridiske rettighetene ansatte har til å samles 
i fagforeninger eller andre organisasjoner for arbeidstakere. 

 

BESKYTTELSE AV MILJØET 

Hakwood-leverandører opptrer i samsvar med og overholder alle aktuelle 
miljølover, forskrifter og standarder, slik som krav i forbindelse med kjemiske 
stoffer, avfallshåndtering og -fjerning, resirkulering, behandling og utslipp av 
industriavløpsvann, utslipp i luften, miljøtillatelser og miljørapportering.  
 

 

ETISKE TRANSAKSJONER 

Hakwood-leverandører gjør forretninger i samsvar med de høyeste etiske 
standarder. Leverandørene overholder nøye alle lover og forskrifter mht. 
bestikkelser, korrupsjon og ulovlig forretningspraksis. 

 

HELSE OG SIKKERHET 

Hakwood-leverandører sørger for at deres ansatte har en sikker og sunn 
arbeidsplass der gjeldende lover og forskrifter overholdes. Hakwood-leverandører 
har og innfører effektive programmer for å fremme sikkerhet. 

 

 

 

KOMMUNIKASJON 

Hakwood-leverandører sørger for at disse Regler for god opptreden og annen 
relevant informasjon er tilgjengelig for ansatte og ledelse. 

 

KONTROLL OG DOKUMENTASJON 

Hakwood-leverandører dokumenterer sin overholdelse av disse Regler for god 
opptreden og gir Hakwood tilgang til denne dokumentasjonen på forespørsel. 

 


