
REMA 1000 ønsker at fremme 
og sikre de internationale men
neskerettigheder i overens
stemmelse med FNs retnings
linjer for menneskerettigheder 
og erhvervsliv, FNs erklæring 
om oprindelige folks rettig
heder, verdenserklæringen om 
menneskerettighederne samt 
ILOs kernekonventioner om 
grundlæggende arbejds
tagerrettigheder. 

Vi vil sikre, at vi hverken direkte, gennem vores 
egen adfærd, eller indirekte, gennem vores ind
køb, overskrider eller påvirker menneskerettig
hederne negativt. 

REMA 1000 forpligter sig til
•	 At udvide vores egen og vores leverandørers 

positive påvirkning af menneskerettig
hederne.

•	 At beskytte alle menneskers rettigheder, 
som kan blive påvirket af vores aktiviteter i 
hele værdikæden, herunder lokalsamfund, 
oprindelige folk, arbejdere, aktivister, whist
leblowere, talspersoner og marginaliserede 
befolkningsgrupper inklusive kvinder.

•	 Løbende at identificere og adressere enhver 
faktisk eller potentiel uønsket påvirkning af 
menneskerettighederne, vi kan have direkte 
eller indirekte gennem vores virke.  

•	 Kun at samarbejde med leverandører og ak
tører, der lever op til vores etiske standarder, 
og som respekterer menneskerettighederne

•	 At have en proces for rettidig omhu til 
sikring af, at vores leverandører overholder 
menneskerettighederne. Denne proces 
indebærer, at vi løbende foretager risikovur
deringer af vores værdikæde og foretager 
kontrolbesøg, at vi indgår i en konstruktiv 
dialog med leverandørerne, hvis de ikke 
lever op til vores Supplier Code of Conduct, 
samt at vi afslutter samarbejdet med dem, 
hvis forbedringer ikke indtræffer.

•	 At have politikker og ledelsessystemer, der 
sikrer, at medarbejderne i REMA 1000s 
menneskerettigheder respekteres, herunder 
vores politik for medarbejderforhold.

•	 At stille en whistleblowerordning til rådig
hed, hvor kolleger, leverandører, kunder og 
andre interessenter kan indberette over
trædelser af bl.a. denne politik, vores politik 
for medarbejderforhold samt vores Supplier 
Code of Conduct. 

•	 At indgå i dialog med en evt. forurettet part 
og udbedre overtrædelsen via tilstrækkelig 
oprejsning og erstatning i tilfælde, hvor vi 
har bidraget til overtrædelser af de inter
nationale menneskerettigheder.

•	 Årligt at rapportere på vores fremdrift inden 
for vores arbejde med at sikre og fremme de 
internationale menneskerettigheder. 

 
Politik for menneskerettigheder

http://rema1000.dk/om-rema-1000/organisationen/at-sige-hvad-du-mener-er-positivt-i-rema-1000/

