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Det Grafiske CSR Kodeks er
”Referencen”



Sammenfatter bl.a. UN Global Compacts krav til





Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljø
Anti-korruption

Tiltrædelse af CSR kodeks fordrer


At der skal være overensstemmelse mellem
virksomhedens faktiske forhold og kodeks
Princip 7-9: Miljø
44)

45)

46)

47)

Holder virksomheden sig løbende orienteret om ny viden på
miljøområdet?

Stiller virksomheden information til rådighed om virksomhedens
væsentligste miljøforhold over for relevante interessenter?

Har virksomheden en procedure for indsamling af data og
informationer om væsentlig råvarers oprindelse og produktion
(sporbarhed for fibre gennem FSC/PEFC eller lign.)?
Har virksomheden udarbejdet et ”klimaregnskab” for egen
produktion?
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Tiltrædelse af CSR kodeks fordrer


At der skal være overensstemmelse mellem
relevante leverandørers faktiske forhold og kodeks
Princip 10: Antikorruption

58)
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Har virksomheden en officiel adfærdskodeks omkring
korruption og facilitation payments?

Er alle berørte personer i virksomheden informeret om
virksomhedens adfærdskodeks i forbindelse med korruption og
konsekvenserne ved overtrædelse?
Kan virksomheden erklære, at den ikke udøver nogen form for
facilitation payments?
(Hvis JA gå til spørgsmål 61)
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Tiltrædelse af CSR kodeks stiller krav til
leverandørkæden






Kontrol og dokumentation i forhold til relevante
interessenter i leverandørkæden
 Underleverandører forventes skriftligt at forpligte sig til at
overholde Grafisk CSR-kodeks
Kontrol og dokumentation
 Underleverandøren forventes at acceptere uanmeldte
kontrolbesøg udført af både kunden og tredje part
 Al ønsket dokumentation jf. dette kodeks skal forelægges på
forlangende
Intern audit
 Minimum én gang om året gennemfører underleverandøren
intern audit og resultatet af denne skal udleveres på
forlangende

Et godt auditeringsforløb betinges bl.a.
af










At aktiviteter og produkter er kendt og kortlagt
At supply-chain (råvarer) er kendt i relation til de relevante
CSR parametre
At underleverandører forpligtiger sig til at efterleve kodeks
At underleverandøren har udfyldt tjekliste på forhånd
At underleverandøren er forberedt på omfang af audit (set
tjeklister der tænkes anvendt og er oplyst om anden
dokumentation der ønskes set under audit)
At underleverandøren er bekendt med hvilke medarbejdere
der ønskes auditeret
At auditor er kompetent indenfor relevante områder

GA bidrager med





Udvikling, formidling og rådgivning af viden om
relevante CSR forhold i hele leverandørkæden
Markedsmuligheder (bl.a. via ga.dk/CSR)
Leverandørplatform

