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I. INTRODUKTION
REMA 1000/ REMA Distribution (herefter REMA 
1000) arbejder med at fremme bæredygtige 
og ansvarlige leverandørkæder, der respekte
rer mennesker, miljøet og samfundet. Vi følger 
FNs retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhvervsliv, FNs erklæring om oprindelige folks 
rettigheder, verdenserklæringen om menneske
rettighederne samt ILOs kernekonventioner om 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Vi kræ
ver, at alle, der er beskæftiget i vores leverandør
kæder, arbejder under ordentlige forhold, ligesom 
at vi kræver, at der tages hensyn til miljøet og det 
omkringliggende samfund, når der produceres 
varer til vores butikker. Dette er en del af vores 
løfte om at levere ”discount med holdning” samt 
vores arbejde med at implementere FNs 17 ver
densmål for bæredygtig udvikling. 

Hos REMA 1000 tror vi på, at vi bedst opnår en 
bæredygtig og ansvarlig leverandørkæde ved at 
arbejde tæt sammen med vores forretningspart
nere og leverandører. Vi har derfor udarbejdet 
denne Supplier Code of Conduct (SCoC) til vo
res leverandører, der tydeliggør vores position på 
etisk handel.

Vores SCoC indeholder en række krav til vores 
forretningspartneres arbejde med basale men
neskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og klima samt antikorruption. Som tillæg til dette 
dokument har vi udviklet dokumentet Retnings
linjer for Ansvarlig Leverandørstyring: Guide, 
hvor vi beskriver vores processer for ansvarlig le
verandørstyring, auditering, samt vores tilgang til 
at indgå i samarbejder med vores leve randører og 
forretningspartnere.

REMA 1000 forventer, at alle vores forretnings
partnere og leverandører overholder de 15 ho
vedprincipper nedskrevet i denne SCoC. Vi 
forventer også, at vores leverandører bekendt
gør principperne til deres egne leverandører og 
følger op på, om de bliver implementeret. Denne 
SCoC er dermed gældende for hele vores leve
randørkæde.

REMA 1000 er medlem af Dansk Initiativ for Etisk 
Handel (DIEH). DIEH er en medlemsorganisation 
for private og offentlige virksomheder og orga
nisationer og fungerer som et videnscenter for 
etisk handel. 

II. KRAV VI 
STILLER OS SELV

Hos REMA 1000 evaluerer vi løbende vores egne 
politikker og processer, som omhandler ansvarlig 
leverandørstyring. Når vi finder det nødvendigt, 
opdaterer vi vores politikker og arbejdsmetoder, 
så vi på bedste vis kan støtte vores leverandørers 
og forretningspartneres arbejde med at efterle
ve kravene i denne SCoC. Vi forpligter os til altid 
at informere vores samarbejdspartnere i god tid, 
når sådanne opdateringer og ændringer fore
tages. Vi tror nemlig, at en åben og konstruktiv 
dialog er vejen frem i et godt og bæredygtigt le
verandørsamarbejde. 

Samtidig stiller vi også krav om, at hverken REMA 
1000 eller nogle af vores kolleger må modtage 
eller tilbyde ulovlige gaver eller vederlag fra kun
der, agenter eller leverandører med det formål at 
sikre forretningsrelaterede eller private fordele. 

REMA 1000 og vores leverandører må ikke indgå 
i handel med leverandører og samarbejdspartne
re, der har virke i lande sanktioneret af FN samt 
danske eller norske myndigheder. 

Hvis du vil læse hele beskrivelsen af vores tilgang 
til arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, kan 
du læse mere i dokumentet Retningslinjer for An-
svarlig Leverandør styring: Guide. 
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REMA 1000 forventer, at vores leverandører og 
underleverandører til hver en tid kan dokumen
tere deres arbejde med implementeringen af 
denne SCoC, hvis vi henvender os. Dokumen
tationen kan tage form af en mundtlig dialog, 
skriftlig dokumentation eller fysiske besøg hos 
leverandøren. Hvis REMA 1000 ønsker klarhed 
over, hvilke underleverandører vores leverandø
rer bruger, skal leverandøren udlevere relevante 
kontaktinformationer til REMA 1000. 

Så snart denne SCoC er blevet delt med en leve
randør eller underleverandør, indgår dokumen
tet som en del af kontrakten mellem REMA 1000 
og leverandøren. 

Skulle leverandøren eller en underleverandør 
ikke leve op til de krav, der stilles i denne SCoC, 
skal der straks udarbejdes en forbedringsplan i 
tæt kontakt med REMA 1000. Leverandøren skal 
yde en indsats for at udbedre forholdene i leve
randørkæden inden for den aftale tidshorisont, 
og i den forbindelse holde REMA 1000 orienteret 
om fremskridt og udfordringer. 

  

REMA 1000 forbeholder sig retten til at opsige 
kontrakten med leverandører, hvis det konsta
teres at I) leverandøren ikke er i stand til eller 
villig til at udbedre evt. forhold, der strider med 
principperne i denne SCoC, eller II) hvis leve
randøren eller underleverandøren gentagne 
gange har overtrådt de principper udspecifice
ret i denne SCoC. 

Kontraktens ophør er gældende fra det tids
punkt, der er udspecificeret i den skriftlige op
sigelsesnotits udstedt af REMA 1000. Denne 
bestemmelse går forud for andre forpligtigelser 
og rettigheder udspecificeret i andre kontrakt
dokumenter indgået mellem leverandøren og 
REMA 1000. 

 

REMA 1000s SCoC baserer 
sig på fundamentale FN og 
ILOkonventioner. Kravene 
udspecificeret i denne SCoC 
skal ses som minimumskrav 
og forhindrer dermed ikke 
leverandører i at have højere 
standarder for etisk handel. 
Leverandører skal altid over
holde national lovgivning. De 
steder hvor denne SCoC og 
national lovgivning adresserer 
samme emne, skal den høje
ste standard anvendes som 
 retningsgivende.

 

1.  Tvangsarbejde 
(ILO-konvention nr. 29 og 105)

1.1 Der må ikke forekomme nogen form for 
tvungen, bundet eller ufrivilligt arbejde eller 
fængselsarbejde. Arbejdstagere skal være 
frit stillet til at forlade arbejdspladsen ved 
arbejdets afslutning hver dag.

1.2  Arbejdstagere må ikke afkræves at depo
nere depositum eller identitetspapirer til 
leverandøren (deres arbejdsgiver) og skal 
frit kunne afslutte arbejdsforholdet med ri
meligt opsigelsesvarsel.

2.  Foreningsfrihed og retten  
til  kollektive forhandlinger 
(ILO-konvention nr. 87, 98, 135 og 154) 

2.1  Arbejdstagere har ret til at deltage i eller 
danne fagforeninger efter eget valg, samt 
at forhandle kollektivt. Leverandøren må 
ikke forstyrre eller forhindre dannelsen af 
fagforeninger eller kollektive forhandlinger. 

2.2  Arbejdstagerrepræsentanter må ikke dis
krimineres imod eller forhindres i at udføre 
deres repræsentative funktioner på ar
bejdspladsen. 

2.3  Hvor retten til fri organisering og/eller kol
lektive forhandlinger er begrænset ved lov, 
skal arbejdsgiveren lette og ikke hindre 
udviklingen af alternative former for fri og 
uafhængig arbejdstagerrepræsentation og 
forhandlinger.

III. PROCEDURE FOR OPFØLGNING 
PÅ IMPLEMENTERINGEN AF SCOC 

IV. KRAV TIL LEVERANDØRKÆDEN FOR 
ALLE REMA 1000s LEVERANDØRER 
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3.  Børnearbejde  

(FNs Børnekonvention, ILO- konvention nr. 
138, 182 og ILO- anbefaling nr. 79 og 176) 

3.1 Aldersgrænsen for arbejdere må ikke være 
under 15 år og skal samtidig følge den na
tionale minimumsalder for beskæftigelse 
eller (ii) aldersgrænsen for afslutning af 
obligatorisk skolegang, alt efter hvilken 
der er højest. Hvis den lokale aldersgrænse 
for beskæftigelse er sat til 14 år, i tråd med 
undtagelsen i ILOkonvention nr. 138 for 
udviklingslande, kan dette accepteres. 

3.2  Rekruttering og brug af børnearbejdere i 
strid med ovennævnte aldersgrænser må 
ikke finde sted. 

3.3  Børn under 18 år må ikke udføre arbejde, 
der er til skade for deres helbred, sikkerhed 
eller moral, herunder natarbejde. 

3.4  Der skal etableres politikker og handlings
planer for udfasning af alt børnearbejde, 
der er i strid med ILOkonvention nr. 138 
og 182. Handlingsplanerne skal dokumen
teres og kommunikeres til relevant perso
nale og andre interessenter. Der skal op
rettes støtteordninger, der giver disse børn 
mulighed for at uddanne sig, indtil de ikke 
længere er i den skolepligtige alder. Alle 
sådanne sager skal dokumenteres og drøf
tes med REMA 1000. 

3.5  Arbejdsgiver skal have en certificeret kopi 
af et officielt dokument, der viser arbejds
tagerens fødselsdato. I lande hvor dette 
ikke er muligt, skal arbejdsgiver indføre en 
egnet metode for evaluering af arbejds
tagerens alder. 

4.  Diskrimination 
(ILO-konvention nr. 100 og 111, og FN’s 
konvention om afskaffelse af alle former 
for diskrimination af kvinder)

4.1  Der må ikke forekomme diskrimination, når 
det gælder: ansættelse, aflønning, adgang 
til uddannelse, forfremmelse, opsigelse el
ler pensionering, baseret på etnicitet, na
tionalitet, sprog, religion, kaste, alder, han
dicap, køn, civilstatus, seksuel orientering, 
fagforeningsarbejde, socialt eller politisk 
tilhørsforhold, eller andre holdninger. 

4.2  Der skal etableres foranstaltninger, der 
beskytter arbejdstagerne mod seksuelt på
trængende, truende, fornærmende eller 
udnyttende adfærd samt mod diskrimina
tion eller opsigelse af uretmæssig grund, 
herunder ægteskab, graviditet, forældre
skab eller status som HIVsmittet. 

5.  Brutal behandling 
(FNs konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder artikel 7) 

5.1 Fysisk mishandling eller afstraffelse samt 
trusler om fysisk mishandling er forbudt. 
Det samme gælder alle former for kræn
kelse, herunder seksuelle krænkelser, ver
bale overgreb eller andre former for inti
mideringer. 

6.  Arbejdsmiljø og sikkerhed  
(ILO-konvention nr. 155 og  
ILO-anbefaling nr. 164) 

6.1  Der skal sikres et sundt og sikkert arbejds
miljø under hensyntagen til den foreståen
de viden om industrien og dens specifikke 
farer. Farlige kemikalier og andre stoffer 
skal håndteres ansvarligt. Der skal etab
leres passende foranstaltninger, der fore
bygger og forhindrer ulykker eller skader 
på sundheden som følge af, eller relateret 
til, forhold på arbejdspladsen.

6.2  Arbejdstagere skal regelmæssigt modtage 
dokumenteret træning i sikkerhed og ar
bejdsmiljø. Træningen skal gentages for 
nyansatte kolleger og kolleger, der skifter 
jobfunktion. Træningen bør gentages for 
kolleger, der arbejder i stillinger med høj 
sikkerhedsrisiko. 

6.3  Der skal være adgang til rene sanitære 
forhold samt rent drikkevand. Hvor det er 
relevant, skal arbejdsgiver tillige sikre ad
gang til sikker opbevaring af fødevarer. 

6.4  Såfremt arbejdsgiver tilbyder logi til ar
bejdstagere, skal dette være rent, sikkert, 
tilstrækkeligt ventileret og med adgang 
til rene sanitære forhold samt rent drikke
vand. 

7. Løn 
(ILO-konvention nr. 131)

7.1  Løn og ydelser, der betales for en standard 
arbejdsuge, skal som minimum opfylde na
tionale lovbestemmelser eller branchestan
darder, alt efter hvilken der er højest. 
Lønnen skal altid være tilstrækkelig til at 
opfylde arbejderens grundlæggende be
hov, herunder en vis diskretionær indkomst. 

7.2  Løn og lønforhold, herunder udbetaling af 
løn, skal være skriftligt aftalt inden arbejdet 
påbegyndes. Aftalen skal være forståelig for 
arbejdstageren. 

7.3  Modregning i løn som disciplinært tiltag må 
ikke finde sted. 

8.  Arbejdstid  
 (ILO-konvention nr. 1 og 14) 

8.1  Arbejdstiden skal være i overensstemmel
se med national lov eller branchestandar
der, såfremt disse er mere fordelagtige for 
arbejdstageren. Det anbefales, at den nor
male arbejdstid ikke overstiger 48 timer 
om ugen. 

8.2  Arbejdstageren skal have mindst 1 fridag 
for hver 7. dag. 

8.3  Overarbejde skal være frivilligt og begræn
set. Anbefalet maksimum overtid er 12 ti
mer pr. uge, dvs. en samlet arbejdstid på 
60 timer pr. uge. Undtagelser fra dette kan 
accepteres, hvis det er reguleret af en kol
lektiv aftale eller ved national lov. 

8.4  Arbejdstagere skal altid modtage betaling 
for overarbejde (se punkt 8.1), som mini
mum i overensstemmelse med gældende 
lovgivning
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9.  Regulære ansættelser  

(ILO-konvention nr. 95, 158, 175, 177, 181) 
9.1  Forpligtelser overfor arbejdere i henhold 

til internationale konventioner, nationale 
love og regler om regulære ansættelser, må 
ikke omgås ved brug af korttidsansættelser, 
(f.eks. brug af kontraktarbejdere, løsarbej
dere og dagarbejdere), underleverandører 
eller andre arbejdsrelationer. 

9.2  Alle arbejdstagere har ret til en ansættelses
kontrakt på et sprog, som de forstår, der ud
specificerer deres løn og betalingsforhold, 
inden ansættelsen påbegyndes. 

9.3  Lærlinge og praktikforløb skal være klart 
defineret med hensyn til varighed og ind
hold. 

10.  Marginaliserede befolkningsgrupper
  (FNs konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder artikel 1 og 2 og FNs erklæring 
om oprindelige folks rettigheder)

10.1  Produktion og brug af naturressourcer må 
ikke bidrage til at ødelægge eller forrin
ge ressource og indtægtsgrundlaget for 
marginaliserede og oprindelige befolk
ningsgrupper, f.eks. ved at beslaglægge 
store landarealer eller ved uforsvarlig brug 
af vand eller andre naturressourcer, som 
disse befolkningsgrupper er afhængige af. 
REMA 1000s leverandører skal engagere 
og rådføre sig med potentielt berørte loka
le samfund, herunder oprindelige folk, og 
undgå at forårsage eller bidrage til negativ 
indvirkning på deres menneskerettigheder. 

 Det kan omfatte påvirkninger af kultur, mil
jø, naturressourcer, jord, infrastruktur eller 
andet faktorer, der er vigtige for opfyldelsen 
af menneskerettighederne for lokalsamfund 
– herunder deres helbred og levebrød.  

11. Miljø
11.1  Der skal gennemføres tiltag, der reducerer 

negative påvirkninger af menneskers sund
hed og miljøet i hele leverandørkæden. 
Dette omfatter minimering af forurening, 
fremme af effektivt og bæredygtigt res
sourcebrug, herunder energi og vand samt 
nedbringelsen af drivhusgasser i produkti
onen og transporten. Lokalmiljøet omkring 
produktionsfaciliteter må ikke udpines eller 
nedbrydes, og REMA 1000s leverandører 
må ikke bidrage til skovrydning eller skov
forringelse i tråd med vores politik for be
kæmpelse af afskovning.  

11.2  National og international miljølovgivning 
skal overholdes og relevante udsliptilladel
ser skal indhentes, hvor det er påkrævet. 

12.  Korruption
12.1  Leverandører skal overholde de gælden

de love og regler vedrørende bestikkelse, 
korruption, bedrageri eller anden forbudt 
forretningspraksis. Leverandører må ikke 
tilbyde, love eller give nogen form for uetisk 
fordel og/eller incitament til nogen offent
lig tjenesteperson, international organisati
on eller anden tredjepart. 

12.2 Leverandører skal ikke, hverken direkte 
eller indirekte, tilbyde gaver til ansatte i 
REMA 1000, personer som repræsenterer 
REMA 1000 eller nogen af deres nærtstå
ende, med mindre gaven er af ubetydelig 
værdi. Repræsentation såsom sociale ar
rangementer, måltider og underholdning 
kan tilbydes, hvis der foreligger et legitimt 
forretningsformål og omkostningen hol
des indenfor rimelighedens grænser. Rej
seudgifter for personer, der repræsenterer 
REMA 1000, skal betales af REMA 1000. 
Repræsentation, samt dækning af udgifter 
eller gaver, skal ikke tilbydes eller modtages 
i situationer med kontraktforhandlinger el
ler tildelinger. 

12.3 Leverandører må under ingen omstændig
heder forårsage eller tage del i nogen over
trædelse af almen eller særskilt konkurren
celovgivning, såsom ulovlig prisfastsættelse 
eller markedsopdeling. 

13.  Dyrevelfærd 
13.1  For animalske produkter skal dyrenes vel

færd gives tilstrækkelig opmærksomhed 
gennem hele leverandørkæden. Som mi
nimum skal leverandører overholde lokal 
lovgivning. 

14.  Leverandørens ledelsessystemer 
Effektive ledelsessystemer er centralt for imple
menteringen af denne SCoC. REMA 1000 un
derstreger vigtigheden af, at leverandører har 
systemer, der understøtter en sådan implemen
tering. Vi forventer, at leverandører har følgen
de tiltag på plads som en del af implementerin
gen af kravene i denne SCoC: 

•	 Leverandører bør gøre en centralt placeret 
medarbejder ansvarlig for implementerin
gen af SCoC i leverandørens forretning. 

•	 Leverandører skal gøre denne SCoC kendt 
i alle relevante dele af organisationen.

•	 Leverandører skal indsende tilstrækkeligt 
materiale til at  dokumentere at SCoC 
over holdes og være i stand til at fremlæg
ge relevante oplysninger på REMA 1000s 
fore spørgsel. En efterforsker udpeget af 
REMA 1000 skal, hvis REMA 1000 anmo
der herom, få adgang til arkiver og anden 
dokumentation for at verificere sådan 
overholdelse. 

•	 Leverandører skal have REMA 1000s sam
tykke inden dele af produktionen outsour
ces til en underleverandør/entre prenør, 
hvis dette ikke er aftalt på forhånd. 

•	 Når leverandører bruger under
leverandører til levering af produkter til 
REMA 1000, skal hvert produkt og deres 
ingredienser spores gennem hver del af 
produktions og distributionskæden, 
herunder det endelige produktionssted. 
Leverandører skal informere REMA 1000 
om alle relevante underleverandører og 
produktionssteder og fremlægge relevan
te kontaktoplysninger, hvis REMA 1000 
udbeder sig dette. 

15.  Konkurrencelovgivning 
15.1  Leverandører må under ingen omstændig

heder deltage i, eller være part i konkur
renceforvridende aftaler, reguleringer eller 
offentlige love.
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REMA 1000 har implementeret en klageme
kanisme for alle interessenter til at rapportere 
bekymringer, klager samt kritik af og brud på 
denne SCoC og andre af vores politikker relate
ret til samfundsansvar. Klagemekanismen følger 
effektivitetskriterierne i FNs retningslinjer for 
menneskerettigheder og erhvervsliv princip 31. 
Vores klagemekanisme er tilgængelig på vores 
hjemmeside: rema1000.dk/omrema1000/orga
nisationen/atsigehvaddumenererpositivti
rema1000/. 

 
REMA 1000 forpligter sig til at indgå i dialog med 
den forurettede part og udbedre via tilstrække
lig oprejsning og erstatning i tilfælde, hvor vi har 
forårsaget eller bidraget til overtrædelser af de 
krav, vi stiller i denne Supplier Code of Conduct 
– herunder krav til overholdelse af menneskeret
tigheder, beskyttelse og fremme af rettigheder 
der beskytter arbejdere, lokalsamfund, oprinde
lige folk, aktivister, whistleblowere, talspersoner 
og marginaliserede befolkningsgrupper inklusiv 
kvinder.   

V. KLAGEMEKANISME OG UDBEDRING 

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

