Politik for ansvarligt indkøb
Indkøb af materialer til Royal Greenland skal være produceret under ansvarlige forhold. Med det menes,
at leverandører lever op til internationale etiske normer, så som intet børnearbejdere, at undertrykkelse
og diskrimination ikke forekommer samt at produktion sker under hensyntagen til miljøet.
Royal Greenland støtter FN-erklæringen om menneskerettigheder fra 1948, de grundlæggende
principper om rettigheder på arbejdspladsen fremsat af den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og
den Internationale Maritime Organisation (IMO) med ansvar for skibsfartssikkerhed og forebyggelse af
forurening.
Langt den overvejende del af vores forsyningskæde er integreret fra fiskeri til salg, men der indkøbes
også råvarer, produkter og tjenester fra eksterne leverandører i store dele af verden.
Denne politik er grundlaget for Royal Greenlands leverandørstyringssystem, hvorigennem der stilles krav
til leverandører om at minimere deres negative og øge deres positive indflydelse på medarbejdere,
miljøet og det omgivende samfund samtidig med, at de sikrer sig imod korruption.
Risikoanalyse af leverandører
Alle leverandører til Royal Greenland risikovurderes på grundlag af indkøbets størrelse, industri og
oprindelse. Alle oprindelseslande vurderes i et samlet indeks baseret på Environmental Performance
Index 1, Human Development Index 2 og Corruption Perception Index 3. Afhængig af risikovurderingen
bliver leverandørerne opdelt i tre kategorier: lav-, mellem- og højrisiko.
Obligatoriske krav
Alle leverandører skal underskrive Royal Greenlands Leverandør Code of Conduct 4, der fastlægger de
krav, som enhver leverandør skal overholde for at handle med Royal Greenland.
Krav til medium- og højrisiko leverandører
For at mindske risici skal mellem- og højrisikoleverandører yderligere gennemføre en selvevaluering og
højrisiko-leverandører kan på baggrund af resultatet herefter undergå en anden parts audit.
I Royal Greenland støtter vi desuden leverandørstandarder som SMETA(ETI) og lignende tredjepart
audits, da vi mener at de kan forbedre gennemsigtighed og fremme en positiv udvikling i den enkelte
virksomhed overfor medarbejdere og miljøet. Vi vil derfor i fremtiden afhængig af en risikovurdering
stille krav om, at leverandører og producenter fra højrisikolande gennemgår en tredjepart audit af et
akkrediteret selskab minimum hvert andet år.
Ansvar
I Royal Greenland har alle der køber ind et ansvar for at kende de etiske krav til leverandører som angivet
i Leverandør Code of Conduct og at et givent indkøb sker i henhold til procedure for etisk leverandørstyring.
Politik for ansvarligt indkøb gælder for hele Royal Greenland.
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https://epi.yale.edu/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://www.transparency.org/en/cpi#
Royal Greenlands Leverandør Code of Conduct kan læses i sin fulde længde på www.royalgreenland.com
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