We are responsible
Vores adfærdskodeks 2020

Vores
kerneværdier

Trioworlds engagement i bæredygtig udvikling er baseret på
Vores kerneværdier og er forankret i FN’s Global Compact,
verdensmålene og 2030-dagsordenen samt internationale
aftaler og retningslinjer.
Adfærdskodekset viser medarbejdere, leverandører, kunder
og andre interessenter, hvordan Trioworld ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling.

Trioworld er en industrikoncern og en af Europas førende
aktører inden for innovative og omkostningseffektive emballageløsninger baseret på polyætylen- og polypropylenfilm. Virksomheden har hovedsæde i Smålandsstenar.
Du kan finde yderligere oplysninger på www.trioworld.com
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Responsible
Responsible

Leading
Leading

Together
Together

Ansvarlig
•

Vi fører an på vores branches rejse mod
genbrugelig plast – til gavn for vores kunder,
industrien og planeten.

•

•

Vi lever op til vores løfter og er dedikerede til
at få tingene gjort.

• Vi motiverer og inspirerer andre til at slutte sig til os.

•

Vi sætter en ære i at levere komplette løsninger
– fremragende, bæredygtige produkter med
uovertruffen service og support – for at give
vores kunder ro i sindet.

Førende
•

I tæt samarbejde med vores kunder innoverer vi
konstant branchens bedste emballageløsninger
baseret på genbrugelige plastmaterialer.

•

Vi stræber efter at bruge vores stærke position
som leder til at gøre verden mere sikker og sundere ved at handle modigt og dristigt.

•

Vi udvikler innovative, bæredygtige løsninger
forud for kundernes behov og forud for efterspørgslen i markedet.

Vi kommunikerer aktivt og ønsker at blive opfattet som en autoritet og førende inden for udvikling af genbrugelig og genanvendelig plast.

Sammen
•

Vi driver vores kunders bæredygtige resultater
ved at arbejde tæt sammen med dem. Vores innovation er altid kundedrevet.

•

Der opnås kun ægte genanvendelse i plast ved at
arbejde med alle interessenter i værdikæden.

•

Vi opbygger bæredygtige og langsigtede relationer – helst livslange.

•

Vi er en attraktiv arbejdsgiver, der søger at fremtidssikre vores medarbejdere ved at vedligeholde
og forbedre deres færdigheder.

•

Vi er i kontakt med verden omkring os.
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Vi bidrager til
bæredygtig udvikling
Vores engagement i bæredygtig udvikling er mere
relevant end nogensinde, og man kan blot konstatere, at der er mange globale trusler. Som en af Europas
førende leverandører inden for emballageløsninger
baseret på polyætylen- og polypropylenfilm har vi
gode muligheder for at bidrage til, at plastprodukter produceres og bruges på en bæredygtig måde.
Hos Trioworld handler det om, at vi skal levere innovative produkter, som holder, hvad de lover med
hensyn til kvalitet, funktionalitet og konkurrenceevne, og som er udviklet til en bæredygtig fremtid.

Miljøansvar
Miljøansvar er et centralt spørgsmål for os, og
dette indebærer både ressourceeffektiv produktion og udvikling af miljøvenlige produkter.
Ansvaret for mennesker er mindst lige så vigtigt, og vi ønsker, at medarbejderne skal opleve
arbejdspladserne som trygge med gode muligheder for personlig udvikling. Desuden skal vi have
tillidsfulde relationer med kunder, leverandører og
samfundet som helhed. Økonomisk ansvar og foranstaltninger til bekæmpelse af korruption er indlysende forudsætninger for langsigtet tillid blandt
vores interessenter.

stleblowing, som medarbejderne kan benytte sig
af, hvis de opdager uregelmæssigheder, der kan
være svære at håndtere i deres egen organisation.
Budskabet i adfærdskodekset er klart og betyder,
at vi tager ansvar og arbejder i overensstemmelse med sunde forretningsprincipper. Vi ønsker at
vise, at bæredygtig udvikling er mere end blot ord.
Jeg er overbevist om, at udviklingen af bæredygtige produkter – med stadig lavere miljøpåvirkning
– er det vigtigste spørgsmål for Trioworld. For at
arbejdet kan blive en succes, er det vigtigt, at vores virksomhedskultur er præget af nysgerrighed,
åbenhed og tolerance.

Juni 2020
Andreas Malmberg
Adm. direktør og koncernchef, Trioworld

Trioworlds adfærdskodeks
Trioworlds adfærdskodeks – We Are Responsible
– fungerer som en rettesnor i hverdagen og giver
vejledning i det strategiske arbejde. Kodekset bygger blandt andet på FN’s Global Compact, hvilket
betyder, at vi følger ti principper om miljø, menneskerettigheder, gode arbejdsvilkår og bekæmpelsen af korruption. Adfærdskodekset omfatter whi-
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Adfærdskodekset gælder for alle
Trioworlds mål er, at skabe merværdi for kunder,
ejere, samarbejdspartnere og medarbejdee. Dette
medfører økonomiske fordele, men reel merværdi
kan ikke skabes, hvis vi samtidig går på kompromis
med ambitionerne om kvalitet og bæredygtig udvikling. Miljøansvar, socialt ansvar og god forretningsetik er derfor naturlige dele i den daglige drift
og af koncernens langsigtede strategi.
Vores tilgang til at drive ansvarlig virksomhed bygger på FN’s Global Compact og andre internationale aftaler. Standarden for socialt ansvar (ISO
26000) har også været vejledende for udarbejdelsen af adfærdskodekset. Adfærdskodekset omfatter tre hovedområder – mennesker og samfund,
miljø og etik. Den indeholder også koncernens
holdninger til en bæredygtig værdikæde samt
kvalitets- og produktansvar. Inden for hvert område beskriver den, hvad vi står for, hvilket alle medarbejdere skal bidrage til at opfylde.

efterretning og indfører lignende retningslinjer i
deres aktiviteter.

Arbejdsmetode for bæredygtig udvikling
Vores forretningsstrategi omfatter flere områder,
der er direkte forbundet med bæredygtig udvikling.
Det gælder ikke mindst udviklingen af miljøvenlige,
innovative produkter. Strategien for bæredygtig
udvikling tydeliggør, hvordan bæredygtighedsarbejdet bidrager til den overordnede forretningsstrategi. Den sigter mod løbende forbedringer og
indeholder følgende komponenter:
•

Adfærdskodekset er hjørnestenen i strategien
for bæredygtig udvikling. Kodekset giver medarbejdere og interessenter vejledning i, hvordan vi
håndterer spørgsmål relateret til mennesker og
samfund, miljø, etik og en bæredygtig værdikæde.
Inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet indeholder
adfærdskodekset formuleringer, der kan betragtes som koncernpolitikker. Inden for rammerne
af ISO 14001, ISO 9001 og andre ledelsessystemer
udarbejder koncernselskaberne detaljerede politikker baseret på adfærdskodekset.

•

Fokusér på de vigtigste spørgsmål. Vi evaluerer
regelmæssigt bæredygtigheds-spørgsmål, som
er væsentlige for koncernens forretningsstrategi
og vigtige for interessenterne. Ved væsentlighedsanalysen anvendes et livscyklusperspektiv
på Trioworlds aktiviteter, produkter og tjenester.

•

Risici identificeres, håndteres og minimeres. Muligheder inden for bæredygtig udvikling udnyttes
og bidrager til forretningsværdi. Dette gøres med
det årlige strategiarbejde.

•

Langsigtede koncerndækkende bæredygtighedsmål inden for vigtige områder. Disse suppleres med detaljerede mål og handlingsplaner, der
udarbejdes af koncernens selskaber. Hvor det er
relevant, kan selskaberne indføre yderligere mål.

•

Systematisk arbejde med løbende forbedringer,
herunder miljøpåvirkninger. Dette sker primært

Gennem adfærdskodekset:
•

Overholder vi love, Global Compact, FN’s konvention om barnets rettigheder og andre internationale aftaler og retningslinjer.

• Tager vi hensyn til vores interessenters økonomiske

forventninger og skaber kunde- og ejerværdi.
•

Driver vi virksomheden i henhold til gode forretningsetiske principper.

•

Er socialt ansvar integreret i hele koncernen og
praktiseres i relationerne til medarbejdere, kunder,
leverandører, ejere og øvrige interessenter.

•

Bidrager vi til bæredygtig udvikling, gennemførelsen af verdensmålene og 2030-dagsordenen.

Sammen med reglerne for selskabsledelse og koncernens øvrige retningslinjer fungerer kodekset
som en ramme. Den gælder for alle medarbejdere, chefer og bestyrelsesmedlemmer i Trioworld,
uanset hvor i verden de befinder sig. Vi forventer,
at vores leverandører tager adfærdskodekset til
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inden for rammerne af miljøledelsessystemet ISO
14001, som skal findes ved samtlige produktionsenheder. Arbejdet er uddelegeret, hvilket betyder, at det operationelle bæredygtighedsarbejde
tilpasses og udføres af koncernselskabernes forskellige enheder. Hvor det er relevant, arbejder vi
også med ledelsessystemer for arbejdsmiljø (ISO

45001), energi (ISO 50001) og anerkendte standarder for fødevareemballager. Kvalitetsstyring i
henhold til ISO 9001 findes i alle virksomheder.
•

Regelmæssig opfølgning og gennemsigtig kommunikation med koncernens interessenter, først
og fremmest via den årlige bæredygtighedsrapportering.

We are responsible
Vejledning til adfærdskodeks
Gruppe

Fokusér på de
vigtigste
bæredygtighedsområder

Opfølgning
og kommunikation

Identificer
risici og
muligheder

Løbende
forbedringer

Division/anlæg

Gruppér fælles
bæredygtighedsmål

Fokusér på de
vigtigste
bæredygtighedsområder

Divisionsspecifikke
bæredygtighedsmål

Opfølgning
og kommunikation

Identificer
risici og
muligheder

Løbende
forbedringer

Divisions/fabriks
bæredygtighedsmål

Detaljerede
mål og handlingsplaner på
hvert produktionsanlæg/
gruppe

Systematisk arbejde gennem ISO 9001, 14001 m.fl.
Livscyklusperspektiv
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Mennesker og samfund

Respekt for menneskerettighederne
•

Vi behandler alle medarbejdere retfærdigt, værdigt og med respekt.

•

Vi diskriminerer ikke nogen på grund af religion,
køn, alder, handicap, seksuel orientering, nationalitet, politisk anskuelse, social baggrund eller etnisk oprindelse.

Certificerede ledelses systemer for arbejdsmiljø
(ISO 45001) indføres, hvor det er relevant.
•

Vi tilbyder medarbejderne mulighed for at udvikle
deres faglige viden og kompetencer.

•

Vi anerkender retten til foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger.

•

Vi støtter og udvikler mangfoldighed.

•

Vi chikanerer, truer eller diskriminerer ikke.

Samfundsengagement

•

Vi respekterer alle medarbejderes ret til at organisere sig.

•

•

Vi tillader ikke børnearbejde, ulovlig arbejdskraft
eller tvangsarbejde.

Hvor det er muligt, engagerer vi os i de fællesskaber, hvor vi har virksomheder. Vi bestræber os
på at ansætte og udvikle lokale medarbejdere og
chefer.

•

Vores aktiviteter skal gennemføres på en sådan
måde, at lovgivningen på arbejdsmiljøområdet
følges op med en god margen.

Vi prioriterer at støtte og indgå sponsorsamarbejder med organisationer, som deler vores værdier,
og som gavner de lokalsamfund, vi opererer i.

•

Vi har en nulvision med hensyn til arbejdsulykker
og går ikke på kompromis med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Vi deltager aktivt i samarbejder og projekter med
skoler, universiteter, forskningsinstitutter og industrielle netværk.

•

Vi indtager en neutral holdning til politiske
spørgsmål. Firmanavnet Trioworld eller Trioworlds økonomiske ressourcer må ikke bruges i
politiske sammenhænge.

Sikkert og udviklende arbejdsmiljø
•

•

•
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Vi arbejder forebyggende og systematisk på, at
skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø.
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Miljø

Forebyggende og systematisk miljøarbejde
•

Vores aktiviteter skal gennemføres på en sådan
måde, at lovgivningen på miljøorådet følges op
med en god margen.

•

Vi bruger vand, energi, materialer og andre naturressourcer effektivt med god ressourceforvaltning og med fokus på bæredygtig udvikling.

•

Vi skal være forudseende, hvad angår ny lovgivning, og i god tid opfange krav og ønsker fra kunder og andre interessenter.

•

Vitagerhensyntil miljø- og sundhedsaspekter, nårvi
indkøber energi, råmaterialer, udstyr og tjenester.

•

•

Vi arbejder forebyggende og med langsigtede
mål for at mindske indvirkningen på miljøet. Forsigtighedsprincippet er retningsgivende for dette
arbejde.

Vi har et godt nødberedskab ved, at vi systematisk
identificerer og evaluerer risikoen for ulykker,
brande og ukontrolleret udledning til miljøet.

•

Vi leverer åben, regelmæssig og saglig information om vores bæredygtighedsarbejde.

•

Vi arbejder systematisk med miljøspørgsmålene.
Fortrinsvis skal certificerede miljøledelsessystemer i henhold til ISO 14001 skal findes i produktionsselskaberne. Energistyringssystemer (ISO
50001) indføres, hvor det er relevant.

•

Vi stæberefterat reducere miljøpåvirkning og CO2fodaftrykket.

•

Vi bestræberos på at reducere udledningen afklima
påvirkende gasser. Gennem regelmæssige risikoanalyser evaluerer vi klimaforandringernes indvirkning på virksomheden.
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Etik
Sunde forretningsprincipper og
bekæmpelse af korruption
•

Vi stiller krav om ærlighed og hæderlighed i vores egen virksomhed og forventer det samme af
vores samarbejdspartnere.

•

Alle former for korruption er forbudt, herunder
afpresning og, at give og modtage bestikkelse.
Godtgørelse til agenter, leverandører og partnere må kun vedrøre faktiske varer eller tjenesteydelser.

•

•
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Gaver og andre fordele kan være en del af den
forventede gæstfrihed, men må ikke overgå lokale skikke og skal være helt i overensstemmelse
med lokal lovgivning.
Vi arbejder forebyggende for at forhindre, at vores virksomhed kan bruges til hvidvaskning af
penge eller finansiering af terrorisme. Det gør vi
gennem etablerede rutiner for at opnå et godt
kendskab til vores samarbejdspartnere og leverandører samt viden om og forståelse for forretningsforbindelsens formål.

•

Alle enheder og medarbejdere skal være opmærksomme på og overholde konkurrencelovgivningen.

•

Alle medarbejdere skal undgå interessekonflikter
mellem privatøkonomiske forhold og Trioworlds
forretningsaktiviteter.

•

Vi skal anvende sunde forretningsprincipper og
være ansvarlige og mådeholdne i vores markedsføring.

•

Vi respekterer ejendomsretten og retten til immaterielle aktiver.

•

Vi håndterer al information, som er modtaget fra
vores samarbejdspartnere, på en sikker måde og
i overensstemmelse med de indgåede fortrolig

hedsaftaler og gældende lovgivning om markedsmisbrug. Oplysningerne videregives aldrig
til uvedkommende.
•

Vi håndterer personoplysninger i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

•

Vi sikrer, at medarbejdere – uden risiko for personlige konsekvenser – kan berette om væsentlige uregelmæssigheder (whistleblowing).

Direkte og ærlig kommunikation
•

Vores kommunikation skal være direkte, ærlig
og respektfuld og følge gældende lovgivning,
regler og standarder. Vi skal være åbne og korrekte inden for de rammer, der gælder for forretnings-hemmeligheder.

•

Vi opretholder gode relationer med vores interessenter, hvor kommunikationen baseres på regelmæssige kontakter, tydelighed og god etik.

•

Vi respekterer den enkelte medarbejders frihed
til at udtale sig om forhold, som angår vedkommende personligt.

•

I spørgsmål vedrørende Trioworlds aktiviteter er
det kun Trioworlds ledelse, der har ret til at udtale
sig på Trioworlds vegne. Alle forespørgsler vedrørende virksomheden skal derfor henvises til Trioworlds lokale selskabsledelse, Trioworld ledelsen for divisionerne eller Trioworld management
team. Alle ekstern information, som kan påvirke
Trioworlds værdi, skal formidles af Trioworldbestyrelsen, koncernchef eller CFO (Chief Financial
Officer/Chief Financial Officer).
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Bæredygtig værdikæde
Leverandører
•

•

•

Vi samarbejder med leverandører, der agerer efter Trioworlds adfærdskodeks og kvalitetskrav.
Vurdering og kvalificering beskrives i ”Trioworld
Purchasing Guideline”. Værdierne og kravene skal
videreformidles til leverandørens værdikæde.

Kvalitet og produktansvar
•

Vi skal altid opfylde kundernes krav, behov og
forventninger ved at levere tjenester og produkter med den rette kvalitet.

•

Vi forventer, at leverandørerne overholder relevant lovgivning inden for miljø, menneskeret-tigheder og arbejdsvilkår. Leverandørerne skal arbejde for at bekæmpe korruption.

Vores produkter skal overholde aftalte, juridiske
og sundhedsmæssige standarder med hensyn til
deres anvendelse.

•

Vi vil, at leverandørerne gennemfører foranstaltninger, der sikrer, at deres aktiviteter, produkter
og tjenester ikke påvirker miljøet, menneskers
sundhed og samfundet på en negativ måde.

Oplysningerne om, hvordan produkterne anvendes, skal være korrekte og tydelige, f.eks. hvad
angår sikker og miljøtilpasset brug og endelig
håndtering.

•

Vi arbejder systematisk. Certificerede kvalitetsstyringssystemer i henhold til ISO 9001 – og/
eller branchespecifikke certificeringssystemer –
skal findes hos de leverandører, hvor det er relevant.

•

Vi opfordrer leverandørerne til at indføre certificeringsbare ledelsessystemer for kvalitet, miljø
og arbejdsmiljø.

•

Vi følger regelmæssigt op på leverandørernes resultater inden for bæredygtig udvikling. Hvis de
ikke opfylder vores krav, kan det resultere i krav
om forbedringsforanstaltninger, eller at samarbejdet afsluttes.
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Sådan fungerer adfærdskodekset
i hverdagen
Angiver ambitionsniveauet – suppleres
med politikker
Adfærdskodekset angiver Trioworlds grundlæggende værdier og ambitionsniveau for bæredygtig udvikling. Det har en overordnet karakter, og hvor det er relevant, suppleres det af
detaljerede politikker på udvalgte områder. Hoveddelen af disse er tilgængelige på Trioworlds offentlige hjemmeside. Koncernpolitikker og -rutiner, der
kun er rettet mod vores medarbejdere, findes på
den interne hjemmeside.
Adfærdskodekset indeholder forpligtelser vedrørende miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, og Trioworld
offentliggør derfor ikke detaljerede politikker på
disse områder.
Standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001
angiver nemlig, at politikker skal være tilpasset de
lokale forhold, og de certificerede virksomheder
skal derfor udarbejde og vedligeholde sådanne politikker. Ambitionsniveauet skal svare til eller overstige det, der angives i koncernens adfærdskodeks.

Organisation og ansvar
Det er koncernchefen, der har det overordnede
ansvar for anvendelsen af adfærdskodekset. For
at sikre, at kendskabet til adfærdskodekset er højt,
gennemfører Trioworld uddannelser, distribuerer
information på relevante sprog og gennemfører
opfølgninger. I hverdagen uddelegeres ansvaret
for, hvordan kodekset anvendes, til cheferne i koncernselskaberne. Det skal indgå i virksomhedernes
interne uddannelsesprogrammer og være et obligatorisk punkt ved introduktionen af nye medarbejdere. Chefer skal handle på en sådan måde, at
de foregår med et godt eksempel i anvendelsen af
adfærdskodekset.

Løbende forbedringer
Adfærdskodekset danner grundlag for arbejdet
med løbende forbedringer. Gennem systematisk
arbejde reducerer vi miljøpåvirkningen og forbed
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rer arbejdsmiljøet, fremmer menneskerettighederne og bekæmper korruption. Forebyggende indsatser og anvendelse af forsigtighedsprincippet er
vigtigt for os og en naturlig del af vores forpligtelse
over for Global Compact.

Nultolerance
Inden for nogle af kodeksets områder har vi nultolerance over for afvigelser. Dette gælder overholdelsen af lovkrav, sikkerhed på arbejdspladserne,
anvendelsen af menneskerettigheder samt spørgsmål vedrørende bestikkelse, korruption og konkurrencelovgivning.

Ledelsessystemer skaber systematik
Ledelsessystemer for kvalitet (ISO 9001) og miljø
(ISO 14001) skal være på plads i alle produktionsselskaber samt i andre virksomheder, hvor det er
motiveret med certificerede ledelsessystemer.
Ledelsessystem for sundhed og sikkerhed (ISO
45001) og energistyringssystem (ISO 50001) indføres, hvor dette anses for at være begrundet,
f.eks. for at opfylde EU-direktivet om energieffektivisering.

Opfølgning og rapportering
Vi følger regelmæssigt op på arbejdet med bæredygtig udvikling i vores selskaber. Opfølgningen
sker via spørgeskemaer, feedback og evalueringer.
Koncernens resultater rapporteres i bæredygtigheds- og årsregnskabet. Rapporteringen følger
internationale standarder (Global Reporting Initiative; GRI) og lovgivning om obligatorisk bæredygtighedsrapportering for store virksomheder.
Den opfylder også kravene i Global Compact med
hensyn til årlig rapportering af, hvordan Trioworld
arbejder med initiativets ti principper.

ADFÆRDSKODEKS

Ledelse af virksomheden

Indberette alvorlige uregelmæssigheder

Effektiv ledelse er baseret på ansvar, åbenhed,
etisk adfærd, respekt for interessenternes krav og
forventninger samt overholdelse af lovgivningen.
For at kunne træffe beslutninger, som skaber forretningsværdi, men som ikke bringer arbejdet med
bæredygtig udvikling i fare, kræves der følgende:

Alle medarbejdere har mulighed for gennem Trioworlds whistleblowingssystem anonymt at indbe
rette om alvorlige uregelmæssigheder uden at risikere at blive chikaneret eller modarbejdet.
Følgende regler gælder:

•

Økonomiske, naturlige og menneskelige ressourcer anvendes effektivt og bæredygtigt.

•

Virksomhedskulturen fremmer miljømæssig ansvarlighed, socialt ansvar og sunde forretningsprincipper.

•

Den langsigtede forretningsstrategi afvejes i forhold til samfundets og interessenternes forventninger og synspunkter.

•

Vi kommunikerer med interessenterne om bæredygtig udvikling, lytter til deres synspunkter og
opnår sammen en konstruktiv indsats.

•

Trioworld udvikler nye generationer af produkter,
der bidrager til bæredygtig udvikling.

•

Alvorlige uregelmæssigheder omfatter uetisk eller
ulovlig adfærd, svig og alvorlige overtrædelser af
adfærdskodekset som f.eks. bestikkelse, miljøkriminalitet eller diskrimination af ansatte.

•

Whistleblowing må ikke anvendes til generel utilfredshed eller til noget, der kan løses ved direkte kontakt med de berørte personer. Falske beskyldninger accepteres ikke.

•

Enhver, der har observeret eller har mistanke om
en alvorlig uregelmæssighed, og som mener, at
dette ikke kan indberettes til arbejdslederen eller
en overordnet chef, kan sende en e-mail til:
https://report.whistleb.com/trioworld
Det samme gælder, hvis der er klaget over uregelmæssigheder uden den ønskede respons.

•

Anonymiteten er garanteret ved, at meddelelsen
ikke kan knyttes til nogen afsender. En af Trioworld udpeget gruppe modtager meddelelsen
og igangsætter undersøgelsen efter behov. Ud
over modtageren af oplysningerne deltager der
normalt repræsentanter for Trioworlds ledelse.
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ADFÆRDSKODEKS

Ordforklaringer

Forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet betyder, at vi i situationer,
hvor der kan være frygt for miljø- og sundhedsrisici, men hvor vi ikke har tilstrækkelig viden, ikke
udsætter eller undlader at træffe beslutninger om
passende beskyttelsesforanstaltninger.

nisationen skal tage udgangspunkt i kundernes behov og tilpasse og konstant forbedre virksomheden
for at opfylde disse behov. Hvis organisationen opfylder standardens krav, kan den blive certificeret.
Produktionsvirksomhederne inden for Trioworld er
certificeret i henhold til ISO 9001

Global Compact
FN’s Global Compact blev dannet på opfordring
af FN’s generalsekretær Kofi Annan i 1999 på
World Economic Forum i Davos. Formålet med
initiativet er, at få virksomheder og andre organisationer til, at tage aktivt ansvar for 10 internationalt
anerkendte principper inden for fire områder: menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og bekæmpelse af korruption. Trioworld sluttede sig til Global
Compact i 2017.

Miljøledelsessystem
Miljøledelsessystemet bruges til, at føre organisationens miljøpolitik ud i virkeligheden og håndtere
miljøaspekter samt opfylde interessenternes krav
og forventninger. Formålet er at reducere miljøpåvirkningen gennem løbende forbedringer. Inden for
Trioworld bruges ISO 14001, som er den internationale standard for miljøledelsessystemer.

Adfærdskodeks
Verdensmålene
I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling en historisk
resolution, der opstiller 17 globale mål for en bedre
verden: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Dagsordenen betyder, at alle FN’s medlemsstater sammen har forpligtet sig til at opnå social,
miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling.

Bæredygtig udvikling
Bæredygtig udvikling kan ses som en balance mellem økonomi, sociale faktorer og miljø.
Konceptet handler om at opfylde nutidens behov
uden at bringe fremtidige generationers evne til at
opfylde deres behov i fare.

Kvalitetssystem
ISO 9001 er baseret på en række grundlæggende
principper og bruges af millioner af organisationer
over hele verden. Standarden handler om, at orga-
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Et adfærdskodeks er frivillige retningslinjer for,
hvordan en virksomhed eller en organisation skal
drive sin forretning på en etisk, social og miljømæssigt korrekt måde. Trioworlds adfærdskodeks
bygger blandt andet på de centrale konventioner
fra ILO (FN’s faglige organ for arbejdsret) om arbejdsret, FN’s menneskerettighedserklæring, konventionen om barnets rettigheder og de 10 principper i Global Compact. Vi er også inspireret af ISO
26000, som er standarden for socialt ansvar.

Whistleblowing
Et system, der gør det lettere for medarbejderne, at
indberette – det vil sige ”blæse i fløjten”. Systemet
bruges, hvis der opdages alvorlige uregelmæssigheder, og medarbejderne ikke finder det muligt at
indberette dette gennem deres egen organisation.
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