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Izjava o načelih spoštovanja  

človekovih pravic v skupini Schwarz 
 
Temeljno stališče 

Skupina Schwarz se s trgovinskima družbama Kaufland in Skupino Lidl ter družbami GreenCycle, 
Schwarz Production in Schwarz Dienstleistungen zaveda svoje odgovornosti na področju 
spoštovanja človekovih pravic. 
Človekove pravice spoštujemo vzdolž celotne verige ustvarjanja dodane vrednosti in v sklopu 
dobavnih verig. Naš cilj je spodbujati njihovo nadaljnje spoštovanje in preprečevati kršitve. Skupaj z 
zaposlenimi, kupci, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki si vsakodnevno prizadevamo za 
uveljavljanje človekovih pravic – še posebej smo zavezani poštenim poslovnim praksam ter dobrim 
delovnim in življenjskim pogojem. 
Na tej podlagi smo pripravili izjavo o načelih za vse družbe Skupne Schwarz. Izjava dopolnjuje 
obstoječa Temeljna načela družbe in smernice ter zajema tudi vpliv našega poslovanja po vsem 
svetu. 
 

Pri tem se v Skupini Schwarz zavezujemo k spoštovanju človekovih pravic, kot so določene v 
mednarodno priznanih okvirih. 
Izhodišče varovanja človekovih pravic v skupini Schwarz je naše spoštovanje temeljnih 
mednarodnih aktov varovanja človekovih pravic:  

 Listine ZN o temeljnih pravicah in svoboščinah  
 Vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah 
 Konvencije ZN o otrokovih pravicah 
 Konvencije ZN o pravicah žensk 
 Temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela (ILO) 
 Smernic OECD za večnacionalna podjetja 
 Desetih načel globalnega dogovora ZN 

 

 

Odgovornost in zahteve Skupine Schwarz 

V Skupini Schwarz spoštujemo človekove pravice svojih zaposlenih in pričakujemo, da bodo 
človekove pravice spoštovali tudi naši poslovni partnerji. Pri tem je bistvenega pomena upoštevanje 
najvišjih veljavnih standardov, opredeljenih na nacionalni ravni, in zahtev temeljnih standardov 
Mednarodne organizacije dela (ILO). Za oblikovanje delovnih pogojev veljajo zlasti naslednja načela: 

 upoštevanje prepovedi otroškega in prisilnega dela, 
 enako obravnavanje vseh zaposlenih brez dopuščanja diskriminacije, 
 zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu, 
 zagotavljanje plačila vsaj v višini zakonsko predpisane zajamčene minimalne plače za 

delovni čas v skladu z veljavnimi standardi, 
 varovanje osebnih podatkov, 
 upoštevanje pravice vseh zaposlenih za imenovanje predstavnikov zaposlenih ter pravice do 

kolektivnih pogajanj in ukrepov za urejanje delovnih pogojev. 
 

Ta načela so opredeljena v Kodeksu ravnanja vseh družb v Skupini Schwarz in so del naših 
pogodbenih dogovorov s poslovnimi partnerji. 
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Spoštovanje človekovih pravic za nas pomeni pogoj za kakršnokoli obliko sodelovanja.  
 

Upoštevanje človekovih pravic v globalnih dobavnih verigah zahteva dolgoročno zavezanost in 
postopni pristop. Zato želimo v sodelovanju s poslovnimi partnerji v vrednostni verigi spodbujati 
nenehne izboljšave. Zavedamo pa se, da ne moremo vselej v celoti doseči vseh ciljev. 
 

 

Naše uresničevanje skrbnosti na področju človekovih pravic  

Analiza tveganj in potencialnih učinkov ter izvajanje učinkovitih ukrepov razumemo kot stalen izziv 
pri udejanjanju korporativne skrbnosti na področju človekovih pravic. 
 

Analiza tveganj in ukrepi 

Družbe iz Skupine Schwarz izvajajo analize tveganj v okviru svojega poslovanja. Razvrstitve tveganj 
poslovnih partnerjev in izdelkov se izvajajo za vsako družbo posebej, denimo na podlagi analize 
priznanih kazalnikov in študij o oceni tveganja držav izvora, surovin in izdelkov ter – v nekaterih 
primerih – na podlagi sodelovanja z organizacijami in strokovnjaki civilne družbe. Ugotovitve analiz 
tveganj se upoštevajo pri razvoju konkretnih ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje negativnih 
učinkov poslovanja. Skupina Schwarz pri tem stavi na vzajemnost različnih ukrepov in vključevanje 
izsledkov aktivnosti v poslovne procese. 
 

Za ustrezno spoštovanje človekovih pravic zaposlenih je Skupina Schwarz v svojih Temeljnih načelih 
delovanja, smernicah in postopkovnih navodilih vzpostavila vse potrebne procese. Skupina Schwarz 
redno izvaja anonimne ankete med zaposlenimi, da že v zgodnji fazi odkrije morebitne nepravilnosti 
in se lahko nanje ustrezno odzove. Poleg tega imajo zaposleni neomejen dostop do notranjih 
zaupnikov ter zagotovljene poštene in transparentne postopke za vlaganje pritožb. 
 

Kjer imamo neposreden vpliv pri poslovnih partnerjih, se sistematično osredotočamo na ugotavljanje 
dejanskih kršitev in posledično na dobro partnersko sodelovanje v smeri izboljšav. V neživilskih 
programih na primer že vrsto let svoja prizadevanja usmerjamo v nadzor in razvoj proizvodnih 
obratov. 
 

Analize tveganj družb v Skupini Schwarz so identificirale skupni imenovalec: tveganja na področju 
surovin. Skupina Schwarz zato postavlja konkretne cilje pri surovinah z opredeljenim velikim 
tveganjem na področju človekovih pravic in deluje v smeri izvajanja ukrepov. Te dejavnosti 
vključujejo na primer certificiranje izdelkov in surovin, pri čemer sodelujemo tudi pri razvoju 
standardov in podpornih projektih. 
 

Prepričani smo, da je premagovanje izzivov na področju človekovih pravic v naših globalnih 
vrednostnih verigah naša stalna naloga, ki poleg dejavnosti v posameznih družbah Skupine Schwarz 
zahteva tudi sistemske spremembe. Sodelovanje z organizacijami civilne družbe, strokovnjaki in 
drugimi podjetji (pogosto v okviru partnerstev z več deležniki) s ciljem udejanjanja izboljšav in 
reševanja zapletenih družbenih vprašanj je zato ključnega pomena. 
 

Nenehno preverjamo učinkovitost ukrepov, tudi z rednim dialogom z organizacijami civilne družbe. 
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Mehanizem za pritožbe in nadomestila za povzročeno škodo 

Za prizadete posameznike ali priče morebitnih kršitev človekovih pravic je dostop do mehanizmov 
za pritožbe izjemnega pomena. Skupina Schwarz zagotavlja spletne sisteme za zaupno podajanje 
informacij o kršitvah skladnosti poslovanja in informacij v zvezi s človekovimi pravicami. Spletni 
sistemi so delno na voljo v več kot 25 jezikih in načeloma dostopni vsakemu posamezniku, v čigar 
pravice je bilo poseženo. Zagotovljena sta zaupno obravnavanje pritožb in pravičen postopek 
reševanja. Poleg tega so družbe v Skupini Schwarz vključene v razčlenjene formacije, kar povečuje 
učinkovitost sistemov poročanja kot celote kot tudi med panogami. 
 

Bistvene ugotovitve na podlagi pritožb se uporabljajo za nadaljnji razvoj mehanizmov za pritožbe in 
prepoznavanje tveganj. Če se ugotovijo negativni učinki, ki jih je povzročila Skupina Schwarz ali h 
katerim je skupina prispevala, si bomo prizadevali zagotoviti nadomestilo škode in se zavzeli za 
zagotovitev pomoči prizadetim. 
 

Poročanje 

Transparentna komunikacija o izzivih na področju človekovih pravic je ključni element korporativne 
skrbnosti glede človekovih pravic. Redno poročamo o pomembnih tveganjih na področju človekovih 
pravic, o svojih ukrepih, napredku ter o nadaljnjih izzivih. 
 

 

Odgovornosti 

Splošno odgovornost za zagotavljanje človekovih pravic nosijo direktorji družb Skupine Schwarz. 
Odgovornost za izvajanje korporativne skrbnosti na področju človekovih pravic pa nosijo vodje 
posameznih vsebinskih področij družb Skupine Schwarz in se udejanja glede na posamezno nalogo. 
 

Skupina Schwarz bo področje zagotavljanja človekovih pravic redno kritično preverjala ter nenehno 
razvijala svoje zaveze in njihovo uresničevanje. 
 

 

Stik 

csr@mail.schwarz 
 


