
    
 

Vår forpliktelse til å bidra til bedring av verdens levekår 
Cargills formål er å ernære verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. Vi forstår at forsyningskjedene som støtter 
det globale matvaresystemet, må være bærekraftige – dagens behov må balanseres med behovene til kommende 
generasjoner. Vi kan bare realisere formålet vårt ved å samarbeide tett med leverandørpartnerne våre. De etiske 
retningslinjene for leverandører forklarer hvordan vi forventer at gårdbrukere, produsenter og andre arbeider sammen med 
oss for å realisere dette formålet – etisk og i samsvar med gjeldende lover. 

 
Våre retningsgivende prinsipper 
Cargills sju retningsgivende prinsipper gjelder for alle våre ansatte – de er fundamentet for operasjonene våre over hele 
verden. De etiske retningslinjene for leverandører innlemmer leverandørpartnerne våre i arbeidet med å etterleve de 
samme prinsippene. Vi mener denne felles forpliktelsen til etisk fremferd og integritet er et sterkt fundament for betrodde 
forretningsforhold som produserer felles verdi. 

 

 

  
Som et ansvarlig selskap forventer vi at de globale 
leverandørpartnerne våre forplikter seg til å følge loven. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 
• kjenner og følger lovene som gjelder for dem og deres 

virksomhet 

• behandler lovfestede krav som en minimumsstandard 

• varsler Cargill om eventuelle materielle problemer med 
varene og tjenestene de leverer, særlig helse- og 
sikkerhetsspørsmål – dette hjelper Cargill med å 
overholde globale regelverk 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre fører nøyaktige 
og ærlige regnskap. Dette hjelper oss med å ta ansvarlige 
forretningsbeslutninger og bekjentgjøre sannferdig og 
tidsriktig informasjon til interessentene våre. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

• fører regnskaper og registre som gjenspeiler alle 
transaksjoner på en nøyaktig, ærlig og tidsriktig måte 

• har innført egnede kvalitetsrevisjon- og 
overholdelsesprosesser for slike forhold som produkt-, 
matvare- og fôrsikkerhet, helse og sikkerhet for de 
ansatte og arbeidere og ved ansettelser 

• på forespørsel bekjentgjør plasseringen av anlegg og 
kjent opprinnelse til materialer for å muliggjøre 
sporbarhet 

 

 
 
  

 

 
3. Bokfør ting på en nøyaktig og ærlig måte 1. Følg loven 

 
Cargills etiske retningslinjer for 
leverandører 

Vi arbeider med leverandørpartnere som deler vårt 
ønske om å bygge opp forretningsforhold. Dette 
krever ærlig kommunikasjon, gjensidig respekt og 
overholdelse av forpliktelser. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

• deler vår forpliktelse til å drive ærlige og transparente 
forretninger 

• overholder forretningsforpliktelser og behandler uventede 
hendelser på en proaktiv, tidsriktig og åpen måte 

Vi søker forretningsforhold basert på tillit, transparens 
og gjensidig etterrettelighet. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

• konkurrerer rettferdig og etisk om forretninger med Cargill 

• aldri tilbyr eller tar i mot bestikkelser, returprovisjon, 
upassende gaver eller gjestfrihet, eller andre upassende 
oppmuntringer i forbindelse med Cargills forretninger 

• unngår enhver interessekonflikt forbundet med 
økonomiske interesser, eller andre arrangementer med 
våre ansatte som kan oppfattes upassende 

• arbeider med sine egne leverandører for å fremme 
en forretningsetikk som er i samsvar med 
prinsippene i disse etiske retningslinjene 

 

 
4. Overhold forretningsforpliktelser 

2. Driv forretningsvirksomhet med integritet 



 

 
 

Vi forventer at våre leverandørpartnere står sammen 
med oss i å prioritere sikkerheten, velferden og 
verdigheten til alle enkeltpersoner, hvis talent og 
harde arbeid hjelper oss å levere produktene og 
tjenestene våre. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

 

• sørger for trygge og sunne arbeidsforhold i alle sine 
operasjoner 

• aldri gjør bruk av eller tolererer menneskehandel, 
tvangsarbeidere eller barnearbeidere, som definert 
av Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) 

• fremmer et inkluderende arbeidsmiljø som er fritt for 
trakassering og diskriminering 

• respekterer de ansattes rettigheter til å organisere 
seg og forhandle kollektivt 

• innfrir eller overgår lovfestede krav til godtgjørelse og 
arbeidsforhold 

 

 
Vi forventer at leverandørpartnerne våre beskytter 
Cargills omdømme og enhver informasjon eller 
eiendom som vi betror dem. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

 
 

• beskytter enhver konfidensiell informasjon tilhørende 
Cargill som de får tilgang til, inkludert immaterielle 
rettigheter, forretningshemmeligheter eller økonomisk 
informasjon 

 

Vårt mål om et pålitelig partnerskap 
Det er målet vårt å bygge opp betrodde forbindelser med etiske leverandørpartnere som følger disse sju retningsgivende 
prinsippene. Vi forventer av leverandørpartnerne våre at de samarbeider med oss ved våre rimelige henstillinger om 
informasjon, sertifiseringer og/eller revisjonstilgang. Der det foreligger bekymring, er praksisen vår å arbeide med 
leverandørpartneren. Vi kan hjelpe til med å identifisere mulige forbedringer. Dersom et problem ikke kan utbedres eller en 
leverandørpartner er uvillig til å foreta endringer, forbeholder vi oss imidlertid retten til å avslutte forbindelsen. 

Vi mener at vi gjennom nært samarbeid med leverandørpartnerne våre kan oppnå gjensidig suksess samtidig som 
vi bidrar til bedre levekår for lokalsamfunnet og den videre verden. 

 

6. Beskytt Cargills informasjon, eiendeler 
og interesser 

Vi stoler på at leverandørpartnerne våre hjelper Cargill 
ernære verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig 
måte. 

Vi forventer at leverandørpartnerne våre: 

• opprettholder strenge standarder for å fremme 
produkt-, matvare- og fôrsikkerhet 

• bestreber seg på å redusere miljøpåvirkning gjennom 
tiltak som slutt på avskoging, minimering av utslipp av 
drivhusgasser og avfall, og effektiv bruk av ressurser 

• beskytter vannressurser ved å minimere forbruk av 
vann i operasjonene sine, unngår kontaminering fra 
operasjonene sine og reduserer innvirkningen på 
vannressursene i lokalsamfunnene 

• respekterer prinsippet om fritt, forutgående og informert 
samtykke angående ressursene og 
forpaktningsrettighetene til urbefolkning 

• arbeider med Cargill for å innføre bærekraftige 
prosesser og rette på problemer for å drive forbedring 
og verdi for samfunnet 

 

 
5. Behandle folk med verdighet og respekt 

 
7. Vær en ansvarlig verdensborger 

 
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se www.cargill.com/supplier-code. Hvis 
du observerer eller mistenker fremferd eller forretningspraksiser som du mener 
krenker de etiske retningslinjene våre for leverandører, ber vi om at du kontakter 
Cargill direkte. Du kan melde fra om en bekymring eller få hjelp ved å: 

• kontakte din Cargill-representant, eller 

• ringe til vår sikre Cargill Ethics Open Line. Kontaktdetaljer og videre 
informasjon på mer enn 20 språk finnes på 
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en. 

Når du er raskt ute med å ta kontakt med oss, hjelper dette til å forhindre 
problemer og rette på slike som allerede har oppstått. Vi behandler alle 
rapporter snarlig, rettferdig og så konfidensielt som mulig. 

 
 

• trygger enhver eiendom som tilhører Cargill, mens 
den er under deres kontroll 

• unngår situasjoner som kan ha negativ 
innvirkning på forretningsinteressene våre eller 
omdømmet vårt 

 

http://www.cargill.com/supplier-code
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en
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