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Med dette Adfærdskodeks skitserer Den Ordregivende Myndighed de 
etiske principper og standarder som Leverandører er forpligtet til at følge 
og opretholde. Den Ordregivende Myndighed er en rettighedsbaseret 
organisation, der arbejder for folks rettigheder til et værdigt liv og 
ligestilling, og vi forventer, at vores Leverandører handler på en socialt 
ansvarlig måde med respekt for menneskerettighederne og 
arbejdstagerrettighederne og miljøet. 

Dette Adfærdskodeks er i overensstemmelse med anbefalinger fra 
Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)1, principperne i FN’s Global 
Compact2 og ECHO’s Humanitarian Aid Guidelines for Procurement 
20113.     

Generelle betingelser 
Dette Adfærdskodeks er gældende for alle Leverandører, der leverer 
varer, tjenester og arbejder i vores operationer og projekter. Den 
definerer forventningerne til Leverandørerne om at handle i 
overensstemmelse med gældende lov og at opføre sig ansvarligt, etisk 

og med integritet. Dette inkluderer at træffe passende foranstaltninger 
med rettidig omhu med henblik på at minimere skadelige virkninger på 
menneskerettigheds- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-
korruptionsprincipper. Ved at underskrive Adfærdskodeksen accepterer 

Leverandører at sikre rettidig omhu og gøre etik centralt i deres 

forretning. 

Bestemmelserne i de etiske standarder udgør snarere et minimum frem 
for et maksimum af standarder. Internationale og nationale love skal 
overholdes, og i tilfælde af at lovens bestemmelser og Den Ordregivende 
Myndigheds bestemmelser behandler samme emne, skal de højeste 
standarder anvendes. 

Det er leverandørens ansvar at sikre, at deres leverandører og 
underleverandører overholder de etiske krav og standarder opsat i dette 
Adfærdskodeks.  

Den Ordregivende Myndighed anerkender, at implementeringen af etiske 
standarder og sikringen af etisk adfærd i vores forsyningskæde er en 
kontinuerlig proces og en langtidsforpligtelse, som vi også har ansvar for. 
For at opnå høje etiske standarder i forbindelse med leverancer er vi 
villige til at indgå i dialog og samarbejde med vore leverandører. 
Derudover forventer vi, at vore leverandører vil være åbne og villige til at 
gå i dialog med os.  

Manglende vilje til at samarbejde eller alvorlige brud på Adfærdskodekset 
vil føre til afslag på tilbud eller opsigelse af kontrakter. 

Menneskerettigheder og Arbejdstagerrettigheder  
Leverandører skal beskytte og fremme menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder og arbejde aktivt på at tage hånd om 
bekymrende spørgsmål, som de opstår. Som et minimum er de 
forpligtede til at overholde national lovgivning og aktivt arbejde for at sikre 
sig overensstemmelse med internationale menneskerettigheders- og 
arbejdstagerrettigheders standarder og rammer: 

 
1 https://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-guidelines/ 
2 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
3 
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_Guidelines_en.p
df 

 
Respekt for Menneske- og Arbejdstagerrettigheder De 
grundlæggende principper for internationale menneskerettigheder, ILOs 
erklæring om fundamentale principper og rettigheder på arbejdet (1998) 
og FN’s guidende principper vedrørende handel og 
menneskerettigheder): De grundlæggende principper for de 
internationale menneskerettigheder er, at alle mennesker er født frie og 
lige i værdighed og rettigheder i alle livets faser. Alle har ret til liv og 
personlig frihed, værdighed og sikkerhed. Leverandører må ikke 
tilsidesætte deres ansvar for at opretholde og fremme 
menneskerettighederne over for ansatte, leverandører, 
underleverandører og samfundet, de arbejder i.  

 
Ikke-udnyttelse af Børnearbejde (FN´s Børnekonvention om Børns 
Rettigheder og ILO C138 & C182):   
Leverandører må ikke beskæftige sig i udnyttelse af børnearbejde4, og 
Leverandører skal tage de nødvendige skridt for at forhindre ansættelse 
af børnearbejde. Et barn defineres som en person under 18 år, og børn 
må ikke deltage i arbejde, som kompromitterer deres helbred, sikkerhed, 
mentale og sociale udvikling og skolegang. Børn under 15 år (i 
udviklingslande, 14) må ikke deltage i regelmæssigt arbejde, men børn 
over 13 år (i udviklingslande 12), kan deltage i let arbejde, hvis det ikke 
forstyrrer deres skolepligt og ikke er skadeligt for deres helbred og 
udvikling.  

 
Beskæftigelse vælges frit (ILO C29 & C105): 
Leverandører må ikke anvende tvangsarbejde og gældsslaveri og skal 
respektere arbejderes frihed til at forlade deres arbejdsgiver. 

 
Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling (ILO C87, C98 
& C154): 
Leverandører skal anerkende arbejderes ret til at tilslutte sig eller danne 
fagforeninger og forhandle kollektivt og skal udvise en åben holdning til 
fagforeningsaktiviteter (også hvis dette er indskrænket af national 
lovgivning). 

 
Der udbetales en løn (ILO C131): 
Som et minimum skal leverandører overholde nationale standarder for 
mindstelønninger eller ILO’s standarder. Derudover skal en løn, der 
muliggør et eksistensminimum, stilles til rådighed. En løn, der muliggør 
et eksistensminimum, er kontekstafhængig, men skal altid dække basale 
behov som mad, logi, beklædning, sundhedsydelser, skolegang og give 
et rådighedsbeløb5. 

 
Ingen diskrimination i ansættelse (ILO C100 & C111 og FN´s 
Konvention om diskrimination af kvinder): 
Leverandører må ikke praktisere diskrimination i ansættelse, lønninger, 
opsigelse, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og adgang til uddannelse 
eller forfremmelse - baseret på race, national oprindelse, kaste, køn, 
seksuel orientering, politisk tilhørsforhold, handicap, ægteskabelig status 
eller HIV/AIDS-status.  

 
Ingen hård eller umenneskelig behandling af ansatte (ILO C105): 

4 Definitionen af børnearbejde kan findes her: https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles/principle-5 and 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:
C138 
5 Rådighedsbeløbet er den del af individets indkomst der er til rådighed til forbrug, 

investering eller opsparing efter betaling af skat og andre nødvendigheder (såsom mad, 
husly og tøj) 

https://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-guidelines/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_Guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_Guidelines_en.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
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Anvendelsen af fysisk overgreb, disciplinær straf, seksuelt overgreb, 
truslen om seksuelt eller fysisk overgreb, og andre former for intimidering 
og overgreb må aldrig praktiseres af leverandører. 

 
Arbejdsforholdene er sikre og hygiejniske (ILO C155 & C168): 
Leverandører skal altid sørge for sikre og hygiejniske arbejdsforhold for 
sine ansatte og iværksætte passende foranstaltninger til at forhindre 
ulykker og personskader forbundet med- eller opstået i løbet af arbejdet.  

  
Arbejdstiden er ikke overdrevet (ILO C1, C14, C30 & C106) 
Leverandører skal sikre, at arbejdstiden er i overensstemmelse med 
national lovgivning og internationale standarder. En arbejdsuge på 7 
dage bør ikke overskride 48 timer, og ansatte skal have en dag fri pr. 
uge. Overtid skal kompenseres, være begrænset og frivillig. 

 
Almindelig og kontraktuel ansættelse (ILO C143, C183 og C132) 
Alt udført arbejde skal være baseret på et anerkendt ansættelsesforhold 
via gyldige kontrakter, der er etableret gennem internationale 
konventioner og national lovgivning. Leverandører skal give orlov, goder 
og beskyttelse i ansættelsen og beskytte sårbare gruppers 
regelmæssige ansættelse i henhold til disse love og konventioner 

 

International Humanitær Lov  
Leverandører, der har forbindelse til væbnede konflikter eller opererer i 
områder med væbnede konflikter, skal respektere civiles rettigheder 
under den Internationale Humanitære Lov og ikke engagere sig i 
aktiviteter, som direkte eller indirekte starter, opretholder og/eller 
forværrer væbnede konflikter og brud på International Humanitær Lov6 
som defineret i Geneve Konventionen I-IV og yderligere protokoller. 
Leverandører forventes at indtage en ”skad ikke” tilgang til mennesker, 
der er påvirket af væbnet konflikt. 

Ikke-Involvering i våben- og kriminelle aktiviteter  
Den Ordregivende Myndighed er forkæmper for Ottawa Konventionen 
mod landminer og Konventionen om klyngeammunition. Leverandører 
må ikke være engageret i nogen form for udvikling, salg, fremstilling eller 
transport af anti-personell miner, klyngebomber eller komponenter, eller 

nogen som helst andre våben, som fører til brud på den Internationale 
Humanitær Lov omfattet af Geneve-Konventionen og Protokoller.  

Leverandører må ikke beskæftige sig med nogen ulovlig eller kriminel 
aktivitet og må aldrig være forbundet med, yde støtte til eller være 
involveret i nogen terroristaktivitet. 

Beskyttelse af miljøet 
Den Ordregivende Myndighed ønsker at minimere de skader på miljøet, 
naturen påføres gennem vore driftsaktiviteter, og vi forventer, at vore 
virksomheder og leverandører handler på en miljømæssigt forsvarlig 
måde. Dette betyder, at gældende national og international 
miljølovgivning respekteres, og at der handles i henhold til Rio 
Deklarationen vedrørende miljø og udvikling. Som et minimum må 
Leverandører aldrig støtte eller være involveret i ulovligt skovbrug og skal 
aktivt adressere komplikationer, der er relateret til korrekt 
affaldshåndtering, sikring af genbrug, bevarelse af knappe ressourcer og 
effektiv energianvendelse. 

Anti-Korruption 
Korruption defineres af Den Ordregivende Myndighed som misbrug af 
betroet magt for privat vindings skyld, og det inkluderer bestikkelse, 
bedrageri, underslæb og afpresning. Den Ordregivende Myndighed har 
et stort ansvar for at undgå korruption og sikre høje standarder af 
integritet, ansvarlighed, fairness og professionel adfærd i vores 
forretningsforhold. Det forventes af vores leverandører, at de har den 
samme holdning ved at påtage sig god og fair forretningsetik og -praksis, 
aktivt handle for at forebygge og bekæmpe korruption og overholde såvel 
internationale konventioner som internationale og nationale love.  

Klager 

Leverandøren og Leverandørens ansatte, der er konfronteret med 
korrupt praksis, krænkelser af menneske- eller arbejdstagerrettigheder 
eller nogen af standarderne i denne Adfærdskodeks, opfordres til at 
indgive en klage til den Ordregivende Myndighed7. 

 

 
6 Dette inkluderer pillage / plyndring, som er ulovlig indtagelse af privat ejendom til 

personlig eller privat gevinst baseret på magt, trusler, trusler, pres og gennem en 
magtposition opnået på grund af den omkringliggende konflikt 

7
 DCA’s system til håndtering af klager kan tilgås på organisationens hjemmeside 


