KORPORATIVNA DOLŽNOST
SKRBNEGA RAVNANJA NA
PODROČJU ČLOVEKOVIH
PRAVIC IN OKOLJEVARSTVA
PRI NABAVI IZDELKOV

Vsebina

„

Spoštovanje človekovih pravic
in okoljevarstvo razumemo kot temeljno obveznost
države, gospodarskih subjektov in posameznika
v enaki meri.
Izpolnjevanje korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja
razumemo kot dinamičen razvojni proces,
zato redno preverjamo in nadgrajujemo izjavo
o temeljnih načelih družbe.
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1. Uvod

2. Naše razumevanje

Spoštovanje človekovih pravic in okoljevarstvo sta temelja gospodarskega delovanja Skupine Lidl ter s
tem strateška smernica pri nabavi izdelkov. Zato bomo tudi v prihodnje vzdolž celotne dobavne verige
odločno uresničevali zaveze skrbnega ravnanja na področju družbe in okolja.

Kot eno največjih trgovskih podjetij na svetu gre Skupina Lidl korak naprej tudi na področju družbene
odgovornosti in si prizadeva ustvariti pogoje za poslovanje tudi v prihodnosti. Svet se sooča z velikimi
izzivi in okoljevarstvo ter spoštovanje človekovih pravic se lahko udejanjata zgolj globalno. Ljudje
v ekološkem smislu trenutno živimo preko svojih zmožnosti. Dve osebi od treh, ki živijo v skrajni
revščini, sta še vedno odvisni od dela v kmetijstvu. S trajnostno ponudbo, ki je odgovorna do okolja
in družbe ter bolj zdrava za potrošnika, v Skupini Lidl odgovarjamo na izzive in delujemo v smeri
trajnostnih izboljšav in dolgoročnih rešitev.

Ključno pri tem je zagotavljanje transparentnosti - zato o rezultatih in napredku, vezanih na naše
ukrepe, redno poročamo. Nadalje nam redne analize tveganj omogočajo, da natančno določamo
tveganja v dobavni verigi in se nanje ustrezno odzivamo. Svoje ukrepe redno preverjamo in jih smiselno
nadgrajujemo – z upoštevanjem dinamike družbenih in okoljskih vprašanj na področju nabave.
Pri tem nam je v pomoč dialog z interesnimi skupinami, na primer dobavitelji, strokovnjaki in
organizacijami civilne družbe. Z rednimi izobraževanji in usposabljanji, v katera so vključeni tudi naši
zaposleni in poslovni partnerji, krepimo zavedanje o pomembnih družbenih in okoljskih tematikah.
Poleg tega si prizadevamo nadgraditi že obstoječa partnerstva in pobude ter stkati nova sodelovanja.
Z ukrepi in upravljalskim pristopom želimo pomembno doprinesti k boljšim življenjskim pogojem
naših partnerjev v dobavnih verigah.
Te zaveze so bile potrjene s strani vodstva družbe Lidl Slovenija.

							
							

Gregor Kosi
generalni direktor družbe Lidl Slovenija

Da bi opredelili, kaj za nas pomeni družbena odgovornost, smo na podlagi strateške analize oblikovali
vizijo, poslanstvo in konkretne ukrepe ter se jim zavezali. V razvoj strategije smo vključili interno javnost,
prisluhnili pričakovanjem naših kupcev in družbe, se seznanili s prioritetami nevladnih organizacij ter
upoštevali zakonska določila in znanstvena dognanja. Poleg tega smo pri izbiri ukrepov upoštevali naš
vpliv na dobavno verigo.
Tako smo določili ključna področja, ki so pomembna za naše poslovanje, in opredelili trenutne ter
prihodnje izzive. Osrednja tematska področja trajnostne strategije za področje nabave Skupine Lidl
so podnebne spremembe, vodni viri, krožno gospodarstvo, človekove pravice, surovine, biotska
raznovrstnost in trajnostni izdelki.
Struktura dodane vrednosti v trgovini na drobno in proizvodnji živil je vse kompleksnejša, vanjo so
vključeni akterji in podjetja iz različnih držav. V dobavni verigi, ki se pospešeno globalizira, predstavljajo
največje izzive človekove pravice in okoljevarstvo. Tveganja na področju spoštovanja človekovih pravic
so pogosto večplastna in zadevajo celoten gospodarski sektor. Tveganja na področju varstva pri delu,
svobode združevanja, nediskriminacije ter primerno plačanega dela se lahko pogosto rešujejo zgolj
s sistemskimi rešitvami. Enako velja za kršitve prepovedi dela otrok in prisilnega dela. Zato Skupina
Lidl sodeluje z vlado, drugimi podjetji, dobavitelji in organizacijami civilne družbe ter tako aktivno
sooblikuje prihodnost.

Več informacij o družbeni odgovornosti: www.boljsi-svet.si
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Pri proizvodnji živil je ključna čim bolj učinkovita in okolju prijazna raba virov. Zato odgovoren pristop k
pridelavi in predelavi hrane v luči naraščanja svetovnega prebivalstva zahteva vzpostavitev ravnovesja
med povečevanjem pridelka na eni strani ter zaščito tal, zraka, vodnih virov in biotske raznovrstnosti
na drugi. Posledično želimo porabo virov bolj uglasiti z zmogljivostmi planeta in z gospodarnim
ravnanjem aktivno prispevati k ohranjanju ekosistemov.

Kodeks ravnanja družbe Lidl Slovenija je temelj naših notranjih procesov, pa tudi sestavni del pogodb
z neposrednimi poslovnimi partnerji. Odgovornost za naše dobavne verige in njihov vpliv si namreč
delimo z vsemi dobavitelji. Zato so naši poslovni partnerji zavezani, da tudi v svojih dobavnih verigah
sprejmejo posamezne ukrepe in poskrbijo, da kodeks ravnanja upoštevajo tudi njihovi dobavitelji. Za
Skupino Lidl je neukrepanje v primeru prisilnega dela in dela otrok popolnoma nesprejemljivo, zato
izvajamo dosleden nadzor nad morebitnimi kršitvami.

V tem dokumentu predstavljamo svoja izhodišča, usmerjena k zmanjševanju tveganj na ključnih
področjih delovanja, vključujoč naše zaveze in konkretne ukrepe, ki jih izvajamo.

Pojasnila, standardi in smernice

Kot vodilno trgovsko podjetje smo odgovorni, da spoštujemo človekove pravice, varujemo okolje in
preprečujemo morebitne nevarnosti. Izhodišče korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja Skupine Lidl
Slovenija na področju človekovih pravic in skrbi za okolje predstavljajo naslednje zaveze:

•
•
•
•
•
•
•

Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Cilji trajnostnega razvoja ZN
Konvencija ZN o otrokovih pravicah
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah
Načela ZN za opolnomočenje žensk (Women’s Empowerment Principles - WEP)
Konvencije, temeljni delovni standardi ter priporočila Mednarodne organizacije dela
(ILO) glede delovnih in socialnih standardov
• Smernice OECD za večnacionalna podjetja
• Dhaka načela za dostojanstveno migracijo (Dhaka Principles for Migration) with Dignity
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3. Upravljalski pristop k uresničevanju zavez
korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja
S svojim upravljalskim pristopom zagotavljamo dosledno uresničevanje strategije družbene
odgovornosti v podjetju. V naših poslovnih procesih in pri proizvodnji lastnih blagovnih znamk
sistematično analiziramo morebitna obstoječa in potencialna tveganja kršitev človekovih pravic in
negativnih vplivov na okolje. Naše ugotovitve so temelj za uvedbo dodatnih ukrepov, s katerimi si
prizadevamo zmanjšati ali preprečiti negativne vplive, ki izhajajo iz naše dejavnosti.
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3.1 Ugotavljanje tveganj in možnosti
Redno preverjamo morebitna tveganja, ki izhajajo iz proizvodnje naših izdelkov na opredeljenih
področjih delovanja. Doseči želimo merljivost gospodarskih, okoljskih in družbenih tveganj, da bomo
lahko poleg neposrednih tveganj za našo dejavnost ocenili tudi tveganja v naši dobavni verigi ter
uvedli ustrezne ukrepe.
• Izvedba analize bistvenosti
ponudbe
• Prepoznavanje ključnih
tveganj in priložnosti
• Opredelitev in vrednotenje
posledic ter možnosti
sprememb

• Transparentno
poročanje o uspehih
in neuspehih
notranjim in
zunanjim ciljnim
skupinam

• Preverjanje in
izboljševanje zahtev
ter postopkov
• Odpravljanje, zmanjševanje
in preprečevanje negativnih
učinkov
• Dostop do učinkovitega
sistema pritožb
• Odpravljanje kršitev
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Prepoznavanje
tveganj in
priložnosti

Komunikacija

Postopek
korporativne
dolžnosti
skrbnega
ravnanja

Izboljševanje

Opredelitev
zahtev in
postopkov

Izvajanje in
preverjanje

Di
i
alo
am
n
gzi
i
nteresnimi skup

• Opredelitev zahtev,
ciljev in kazalnikov
družbene
odgovornosti
• Vzpostavitev
revizijsko preverjenih
postopkov
• Zagotavljanje
merljivosti
• Določanje vlog in
odgovornosti

• Zahtevanje doslednih
izvedb v dobavni verigi in
nadzor
• Presojanje, ocenjevanje in
razvoj dobavnih verig in
drugih akterjev

Morebitna tveganja pri proizvodnji lastnih blagovnih znamk ocenjujemo s pomočjo različnih indeksov.
Poleg Svetovnega indeksa pravic Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC) in Globalnega indeksa
suženjstva (Global Slavery Index) se poslužujemo tudi podatkov Organizacije ZN za prehrano in
kmetijstvo ter Indeksa okoljske učinkovitosti. Smo v stalnem dialogu z zunanjimi interesnimi skupinami
ter upoštevamo strokovno mnenje organizacij civilne družbe, sindikatov in drugih strokovnjakov, ki
nam pomagajo pri uveljavljanju človekovih pravic, tudi svobode združevanja.
Ker želimo sistematično prepoznati morebitna tveganja v dobavni verigi, izvajamo poglobljeno analizo
tveganj za različne kategorije izdelkov. Preverjamo neposredne negativne vplive naše dejavnosti na
področje človekovih pravic ob hkratnem upoštevanju okoljskih tveganj, kot so npr. onesnaženost voda
in emisije toplogrednih plinov. Tudi ta lahko namreč negativno vplivajo na področje človekovih pravic.
Naša analiza zajema vse faze dobavne verige, od pridobivanja surovin do končnega izdelka.
Za kvantitativno vrednotenje obstoječih tveganj ali dejanskih posledic smo za vsa področja delovanja
določili kriterije in kazalnike, s katerimi lahko tveganja merimo in primerjamo. Stopnja tveganja v
zvezi s podnebnimi spremembami je na primer odvisna od količine izpustov toplogrednih plinov v
dobavni verigi, stopnja tveganja izgube biotske raznovrstnosti pa od verjetnosti, da zaradi proizvodnje
izdelkov izumirajo vrste. Na podlagi dejavnikov v odvisnosti od nabavnih količin nato določimo, katere
dobavne verige so še posebej tvegane, katere faze dobavne verige so najbolj tvegane za delavce in
male kmete in kje imamo največji vpliv.
Pri skupni oceni tveganja, vezanega na ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk, smo določili
naslednja družbena in okoljska tveganja za posamezne surovine:
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BANANE

RIBE

SOJA

Družbena tveganja
• Delo otrok: Brazilija, Ekvador, Filipini
• Prisilno delo: Indija, Indonezija
• Pravice delavcev: Brazilija, Kitajska, Filipini
• Diskriminacija: Indija, Indonezija

Družbena tveganja
• Delo otrok: Filipini, Tajska, Vietnam
• Prisilno delo: Kitajska, Tajska, Vietnam
• Pravice delavcev: Indonezija, Tajska, Vietnam
• Diskriminacija: Maroko, Mehika, Indonezija

Družbena tveganja
• Delo otrok: Slonokoščena obala, Gana, Nigerija
• Prisilno delo: Slonokoščena obala, Gana, Indonezija
• Pravice delavcev: Brazilija, Slonokoščena obala, Indonezija
• Diskriminacija: Slonokoščena obala, Gana, Indonezija

Družbena tveganja
• Delo otrok: Indija, Nigerija, Paragvaj
• Prisilno delo: Kitajska, Indija, Ukrajina
• Pravice delavcev: Brazilija, Indija, Ukrajina
• Diskriminacija: Bolivija, Indija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Ekvador, Indija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, Filipini
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Ekvador, Indonezija
• Vodna tveganja : Brazilija, Indija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Kitajska, Indija, ZDA
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, ZDA
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Malezija, Vietnam
• Vodna tveganja: Čile, Kitajska, Indija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Slonokoščena obala, Gana,
Indonezija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Dominikanska
republika, Nigerija
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Ekvador, Slonokoščena obala, Gana
• Vodna tveganja: Brazilija, Gana, Nigerija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Argentina, Kitajska, Indija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, Kanada, ZDA
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Bolivija,
Brazilija, Paragvaj
• Vodna tveganja: Brazilija, Kitajska, Indija

BOMBAŽ

LEŠNIKI

Družbena tveganja
• Delo otrok: Indija, Turkmenistan, Uzbekistan
• Prisilno delo: Indija, Pakistan, Uzbekistan
• Pravice delavcev: Indija, Pakistan, Uzbekistan
• Diskriminacija: Indija, Pakistan

Družbena tveganja
• Delo otrok: Azerbajdžan, Gruzija, Turčija
• Prisilno delo: Kitajska, Gruzija
• Pravice delavcev: Kitajska, Iran, Turčija
• Diskriminacija: Azerbajdžan, Iran

Okoljska tveganja
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, Pakistan,
ZDA
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Kitajska, Indija
• Vodna tveganja: Kitajska, Indija, ZDA

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Gruzija, Turčija, ZDA
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: ZDA
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Azerbajdžan,
Kitajska, Gruzija
• Vodna tveganja: Azerbajdžan, Kitajska, Iran

ROŽE IN REZANO CVETJE

KAVA

Družbena tveganja
• Delo otrok: Etiopija, Kenija
• Prisilno delo: Etiopija, Kenija, Tajska
• Pravice delavcev: Etiopija, Kitajska, Malezija
• Diskriminacija: Etiopija, Kenija

Družbena tveganja
• Delo otrok: Etiopija, Kolumbija
• Prisilno delo: Etiopija, Indonezija, Kolumbija
• Pravice delavcev: Brazilija, Gvatemala, Indonezija
• Diskriminacija: Etiopija, Honduras, Indija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Etiopija, Ekvador, Kenija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Kenija, Tajska
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Ekvador,
Kolumbija, Malezija
• Vodna tveganja: Etiopija, Kitajska, Kenija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Indonezija, Honduras, Vietnam
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Brazilija, Indija,
Vietnam
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Indonezija, Kolumbija
• Vodna tveganja: Brazilija, Indonezija, Vietnam

Navedene so surovine, ki so za Skupino Lidl zaradi njihove nabavne količine strateško pomembne. Na podlagi mednarodnih
indeksov tveganja so bila oblikovana največja družbena in okoljska tveganja za države, iz katerih lahko izvira določeno blago.
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KAKAV

PALMINO OLJE

ČAJ

Družbena tveganja
• Delo otrok: Slonokoščena obala, Nigerija
• Prisilno delo: Indonezija, Malezija, Tajska
• Pravice delavcev: Indonezija, Kolumbija, Malezija
• Diskriminacija: Gvatemala, Indonezija, Papua Nova Gvineja

Družbena tveganja
• Delo otrok: Indija, Kenija, Šri Lanka
• Prisilno delo: Kitajska, Indija, Šri Lanka
• Pravice delavcev: Kitajska, Indija, Kenija
• Diskriminacija: Indija, Kenija, Turčija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Ekvador, Indonezija, Papua Nova
Gvineja
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indonezija,
Malezija, Tajska
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Indonezija,
Malezija, Tajska
• Vodna tveganja: Indonezija, Nigerija, Tajska

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Kitajska, Indija, Kenija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, Kenija,
Vietnam
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Kitajska, Indija,
Indonezija
• Vodna tveganja: Kitajska, Indija, Vietnam

RIŽ

CELULOZA

Družbena tveganja
• Delo otrok: Bangladeš, Indija, Vietnam
• Prisilno delo: Indija, Tajska, Vietnam
• Pravice delavcev: Kitajska, Tajska, Vietnam
• Diskriminacija: Indija, Indonezija, Mjanmar

Družbena tveganja
• Delo otrok: Kitajska, Indonezija, Rusija
• Prisilno delo: Kitajska, Indonezija, Rusija
• Pravice delavcev: Brazilija, Kitajska, Indonezija
• Diskriminacija: Brazilija, Indonezija

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Kitajska, Indija, Vietnam
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Indija, Mjanmar,
Vietnam
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Kitajska, Indija,
Vietnam
• Vodna tveganja: Kitajska, Indija, Vietnam

Okoljska tveganja
• Biotska raznovrstnost: Indonezija, Kanada, Rusija
• Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: Japonska, Kanada,
ZDA
• Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: Brazilija,
Kitajska, Indonezija
• Vodna tveganja: Brazilija, Kitajska, ZDA
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Posamezna tveganja za ljudi in okolje

3.2 Določanje zahtev in postopkov

V okviru našega upravljalskega pristopa smo opredelili ključna tveganja za ljudi in okolje. Nato smo
določili učinkovite ukrepe, s katerimi bomo ta tveganja zmanjšali v največji meri. O tem tudi redno
poročamo v sklopu korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja.

Vključevanje zahtev in procesov družbene odgovornosti v vsakodnevno poslovanje je temeljni element
korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja. Le tako lahko želene izboljšave tudi uspešno uresničimo.

Družbena tveganja
Delo otrok: zaposlovanje šoloobveznih otrok v pogojih, ki ogrožajo njihovo zdravje.
Prisilno delo: trgovina z ljudmi, nadlegovanje, grožnje, neizplačevanje plač, zadolževanje zaradi
visokih stroškov posredovanja dela.
Nezadostne pravice delavcev: plačilo pod pragom revščine, zdravstvena in varnostna tveganja
na delovnem mestu, omejevanje svobode združevanja, neustrezni delovni čas, diskriminacija,
nadlegovanje ali zloraba na delovnem mestu.
Diskriminacija: kakršnokoli razlikovanje, izključevanje ali dajanje prednosti npr. zaradi spola, vere,
barve kože ali narodnosti, katerih posledica je neenaka obravnava ali omejevanje.

Okoljska tveganja

Ko opredelimo in ocenimo tveganja pri posameznih surovinah, se o njih posvetujemo z oddelki
nabave v vseh državah znotraj Skupine Lidl, s strateškimi dobavitelji in z relevantnimi nevladnimi
organizacijami. Tako oblikujemo zaveze, ki so obvezujoče za naš oddelek nabave in za dobavitelje in so
dostopne na spletni strani družbe Lidl Slovenija. Te zaveze nenehno nadgrajujemo ter si zastavljamo
cilje in oblikujemo ukrepe, ki preprečujejo družbena in okoljska tveganja pri nabavi surovin.
Zaveze predstavljajo standarde naših nabavnih praks. Dodatno naše sodelavce v nabavi sistematično
šolamo o ciljih na področju surovin, da jih pri svojem delu uspešno udejanjajo.
Da bi izboljšali delovne pogoje v dobavni verigi in zagotovili dosledno spoštovanje človekovih pravic,
spodbujamo aktivno izmenjavo informacij z nevladnimi organizacijami ter predstavniki zaposlenih.

Certificiran kakav

Biotska raznovrstnost: izguba storitev, ki izhajajo iz ekosistema, izguba biotske raznovrstnosti.
Ranljivost zaradi podnebnih sprememb: ranljivost zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb.

1. 1. 2021

100 %

Prekomerna raba zemljišč in krčenje gozdov: krčenje gozdov zaradi drugačne rabe zemljišč, izguba
habitatov.
Vodna tveganja: pomanjkanje vode in omejena oskrba z vodo, onesnaženost voda.
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Certificirana kava

Certificirano palmino olje

1. 1. 2021

30 %

1. 1. 2023

100 %

50 %

31. 12. 2022
Segregated1

Živilski izdelki

100 %

31. 12. 2020
1
2

Mass balance2

Neživilski izdelki

Trajnostno palmino olje iz različnih certificiranih virov je v celotni dobavni verigi ločeno od običajnega palminega olja.
Trajnostno palmino olje iz certificiranih virov se v celotni dobavni verigi pomeša z navadnim palminim oljem.

Embalaža z vsebnostjo celuloze
Trajnostno pridobljene ribe in lupinarji ter izdelki iz njih
konec 2025
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100 %

konec 2020

100 %

Živilski izdelki

Neživilski izdelki

Do konca leta 2025 je naš cilj prehod na reciklirane
materiale ali nova vlakna s certifikatom FSC pri
živilskih izdelkih za gospodinjstva in kozmetiko.
Izjemoma se lahko pri posameznih izdelkih ob omejeni
razpoložljivosti surovin s certifikatom FSC uporabi tudi
material s certifikatom PEFC.

Do konca leta 2020 je naš cilj prehod na reciklirane
materiale ali na nova vlakna s certifikatom FSC še pri
vseh neživilskih akcijskih izdelkih, na primer tekstilnih
izdelkih, čevljih, izdelkih za vrt in taborjenje, pohištvu,
igračah, dekorativnih izdelkih, medijih, pisalnih
potrebščinah, orodjih in navodilih za uporabo.

Spodbujamo nabavo:
• bio izdelkov,
• izdelkov s certifikatom organizacije MSC,
• izdelkov s certifikatom organizacije ASC.
V prihodnjih letih bomo razširili nabor trajnostno
pridobljenih rib, lupinarjev in izdelkov iz njih.
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Bombaž

Certificiran čaj
1. 1. 2023

100 %

1. 1. 2023

50 %

konec 2025

100 %

iz držav, ki niso članice EU
Do konca leta 2025 bo 100 % našega bombaža iz
trajnostnih virov, ki dosegajo standard Cotton Made
in Africa, Organic, Global Organic Textile Standard ali
Fairtrade.
zeleni čaj

črni čaj

rooibos čaj

zeliščni čaj

sadni čaj

Tekstil

Cvetje in zelene rastline

Od leta 2014 sodelujemo pri Greenpeaceovi kampanji Detox: zavezali smo se, da pri proizvodnji
tekstila ne bomo uporabljali nevarnih kemikalij.

1. 1. 2020

100 %

100 % certificiranje naših izdelkov do konca leta 2019
v skladu z okoljskimi in družbenimi standardi, kot sta
GLOBAL G.A.P in GLOBAL G.A.P GRASP ter drugimi
certifikati, kot je Fairtrade.
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3.3 Izvajanje in preverjanje
Izvajanje korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja razumemo kot dinamičen proces, ki ga nenehno
preverjamo in nadgrajujemo v sodelovanju z zunanjimi deležniki in partnerji (npr. organizacijami
civilne družbe in predstavniki zaposlenih).
Pri tem se v prvi vrsti osredotočamo na zmanjševanje in preprečevanje tveganja na področju
okoljevarstva in človekovih pravic pri proizvodnji lastnih blagovnih znamk. Z njimi namreč ustvarimo
večino prodajnih prihodkov, zanje pa smo tudi neposredno odgovorni. V naše notranje procese in
nabavno politiko vključujemo ugotovitve analize dobavnih verig, s kodeksom ravnanja pa k skrbnem
ravnanju v celotni dobavni verigi zavezujemo tudi naše poslovne partnerje. Tudi pri prodaji drugih
blagovnih znamk zahtevamo trajnostno naravnane dobavne verige in pričakujemo, da jim proizvajalci
zadostijo.
Sodelovanje vseh udeleženih v dobavnih verigah je namreč pogoj, da se učinkovito spopadamo z
morebitnimi negativnimi učinki in zagotavljamo dosledno upoštevanje človekovih pravic. Zato
poslovne partnerje in zaposlene izobražujemo o izbranih ključnih temah Skupine Lidl: sodelavci
za družbeno odgovornost izvajajo redne interne delavnice za sodelavce v nabavi, v dobavni verigi
potekajo izobraževanja, ki jih izvajajo strokovnjaki organizacij, kot so Save the Children, GIZ, CARE ali
Fairtrade.
V skladu z našim upravljalskim pristopom od partnerjev pričakujemo dosledno izvajanje vseh ukrepov,
zato jih konstantno nadzorujemo in ocenjujemo na podlagi kriterijev družbene odgovornosti ter
izvajamo neodvisne presoje.
Poleg certificiranja se v prehranskem segmentu aktivno zavzemamo za trajnostno proizvodnjo
surovin. Podpiramo različne projekte, ki so usmerjeni predvsem v izvor dobavnih verig: prednostno
spodbujamo izobraževanje malih kmetov na področju trajnostne pridelave.

Pobuda ZN za opolnomočenje žensk (Women’s Empowerment Principles - WEP)
Glavna tveganja: diskriminacija
Družba Lidl Slovenija je leta 2020 podpisala pobudo ZN za opolnomočenje žensk (Women’s Empowerment
Principles - WEP). WEP je skupna pobuda iniciativ UN Women in UN Global Compact. To je prva ciljna
globalna pobuda za podporo in spodbujanje žensk v dobavnih verigah in podjetjih. Namenjena je podjetjem
in gospodarskim družbam in zajema naslednjih sedem načel za krepitev vloge žensk v podjetjih:
1. Udejanjanje kulture vodenja, ki spodbuja enakopravnost.
2. Pravična obravnava vseh moških in žensk na trgu dela - upoštevanje in spoštovanje človekovih pravic in
prepoved diskriminacije.
3. Zagotavljanje pogojev za zdravje, varnost in dobrobit vseh zaposlenih na delovnem mestu.
4. Spodbujanje izobraževanja, poklicnega usposabljanja in poklicnega razvoja žensk.
5. Spodbujanje ženskega podjetništva, krepitev njihove vloge na trgu dela in spoštovanje njihovega
dostojanstva pri vseh tržnih dejavnostih.
6. Spodbujanje enakopravnosti s skupnimi pobudami in lobiranjem.
7. Merjenje in objavljanje napredka na področju enakosti med spoloma in obveščanje o njem.
Pozdravljamo, da enakopravnost in enakost spolov postajata vse pomembnejši.

Pravice žensk želimo spodbujati tudi v dobavni verigi. S projektom v Gvatemali se na primer
osredotočamo na krepitev vloge žensk pri proizvodnji kave, v Boliviji je v ospredju spodbujanje
pridelave kave na malih kmetijah s poudarkom na sodelovanju. Projekt na Slonokoščeni obali je
namenjen uporabi trajnostnih metod pridelovanja pri pridelavi kakava. Že samo v ta projekt smo
vključili 18000 malih kmetov (glejte tudi poglavje 3.3.2 Trajnostna dobavna veriga kakava).
Cilj vseh projektov je podpora proizvajalcev surovin ter širjenje njihovih spretnosti in znanja, da
bi ustvarjali več prihodka in bi se lahko pravočasno prilagodili posledicam podnebnih sprememb.
Izvajamo jih skupaj z našimi priznanimi parterji, kot so Fairtrade, CARE, UTZ, RTRS in GIZ.

Zavedamo se, da so v mnogih tveganih dobavnih verigah zaposlene predvsem ženske, ki so iz različnih
razlogov, delno vezanih na panogo ali državo, bolj izpostavljene morebitnemu kršenju človekovih
pravic. Zato smo se v družbi Lidl Slovenija pridružili pobudi ZN za opolnomočenje žensk UN Women’s
Empowerment Principles.
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Prepričani smo, da lahko samo skupaj z organizacijami civilne družbe, strokovnjaki in drugimi podjetji
dosežemo učinkovito in dolgoročno izboljšanje v dobavnih verigah. Zato se povezujemo z relevantnimi
akterji, sklepamo partnerstva z interesnimi skupinami ali pa se pridružujemo njihovim, že obstoječim
pobudam. Tako je Skupina Lidl na primer član odbora RTRS (Round Table Responsible Soy), aktivni član
pobude World Banana Forum, ustanovni član in do danes član odbora pobude Foruma trajnostnega
kakava (Forum Nachhaltiger Kakao), član tehničnega svetovalnega odbora GLOBAL G.A.P GRASP in
član delovnih skupin znotraj Bangladeškega sporazuma, ACT (Action Collaboration Transformation) in
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Naši partnerji

Certificiranje:

Pobude interesnih skupin:

Partnerji:

Pri neživilskih izdelkih redno preverjamo standarde na področju človekovih pravic in izvajamo letne
neodvisne socialne presoje Amfori BSCI pri vseh proizvajalcih lastnih blagovnih znamk v neevropskih
državah proizvodnje. Rezultate presoje sistematično ovrednotimo in se na podlagi ugotovitev
odločimo o nadaljnjem sodelovanju.
Tudi v tem primeru dobavitelje seznanjamo o naših pričakovanjih. Z usmerjenimi programi, na
primer z našim programom Policy Responsible Recruitment, jih na primer pozivamo k proaktivnemu
preprečevanju dela otrok in prisilnega dela.
Tudi v neživilskem segmentu izvajamo različne projekte in spodbujevalne ukrepe, s katerimi se
osredotočamo na okoljske in družbene izzive, predvsem pri proizvodnji tekstila. Največji izzivi so nizki
delovni in okoljski standardi ter obsežna poraba surovin, kemikalij, energije in vode.
Med letoma 2009 in 2019 smo skupaj s partnerjem GIZ v Bangladešu in na Kitajskem izvajali intenzivne
spodbujevalne projekte za približno 200 dobaviteljev ter jih izobraževali o okoljskih, delovnih in
varnostnih standardih. Tako smo med drugim dosegli cilje Greenpeaceove kampanje Detox, ki smo
se ji pridružili leta 2014. Za dolgoročno zadoščanje strožjim varnostnim in protipožarnim standardom
pri proizvodnji tekstila v Bangladešu, ki je pomembna država proizvodnje, je Skupina Lidl podpisala
mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti zgradb, t. i. Bangladesh Accord on Fire and
Building Safety. Osredotočamo pa se tudi neposredno na naše proizvode in surovine, saj želimo
izboljšati vpliv, ki ga imamo na okolje in družbo. Z linijo Cradle-to-Cradle smo na primer lansirali
tekstilne izdelke, ki so popolnoma razgradljivi.

Bistven element našega pristopa so tudi neodvisne kontrole, na primer socialne presoje ali certificiranje.
Zavedamo se, da zgolj nadzor ne more v celoti izboljšati delovnih pogojev ali razkriti vseh prikritih
kršitev npr. prepovedi prisilnega dela. Kljub temu je nadzor s strani neodvisnih ustanov pomemben
za odkrivanje morebitnih kazalnikov tveganja in preverjanje stanja v dobavni verigi. V dobavni verigi
našega živilskega segmenta izvajamo presoje SEDEX - z njimi nadziramo delovne pogoje in jih stalno
izboljšujemo. Neodvisni presojevalci v okviru praviloma večdnevne presoje preverjajo upoštevanje
zdravstvene zakonodaje, zakonsko določenega delovnega časa, pravic delavcev in druga določila.
V naših dobavnih verigah za sadje in zelenjavo sodelujemo z GLOBAL G.A.P GRASP. Na podlagi
ugotovitev zunanjih presojevalcev lahko vse pridelovalce ocenimo po osnovnih socialnih kazalnikih.
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V Skupini Lidl si skupaj s poslovnimi partnerji prizadevamo odpravljati morebitne kršitve delovne
zakonodaje v dobavni verigi. Da bi bolje locirali in razumeli primere kršenja človekovih pravic v
dobavni verigi, poleg socialnih presoj letno izvedemo tudi tri študije o socialnih učinkih, t. i. Human
Rights Impact Assessments, ki jih tudi javno objavimo.
Na naslednjih straneh bomo predstavili izbrane primere in ukrepe, ki smo jih sprejeli za določene
dobavne verige na podlagi ugotovljenih tveganj.
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3.3.1 Dostojni prihodki
Glavna tveganja: diskriminacija, nizke plače
Za Skupino Lidl predstavljajo dohodki, ki omogočajo preživetje, temeljno človekovo pravico. Le z njimi
lahko zaposleni sebi in svojim družinam omogočijo dostojno življenje. Kljub temu stotine milijonov
ljudi po svetu še naprej živi v revščini. Pogosto dobivajo plačo, ki je prenizka za preživetje. Predvsem
zaslužek kmetov v državah v vzponu in razvoju komajda zadostuje za preživetje, čeprav pomembno
prispevajo k skupni dodani vrednosti gospodarstva.

V sklopu našega članstva v platformi Fruit Juice v Braziliji trenutno podpiramo študijo, s katero bo moč identificirati
prenizke prihodke pri pridelavi pomaranč.

• Zmanjšanje obsega prenizkih dohodkov
V svojih tveganih globalnih dobavnih verigah izvajamo analize morebitnih nezadostnih prihodkov
pridelovalcev.

V Skupini Lidl smo si že v kodeksu ravnanja za cilj zastavili dohodke, ki omogočajo preživetje.
Zavzemamo se za višje plače, ki jih zagotavljajo tudi naši izdelki s certifikatom pravične trgovine.

Od razvoja čokolade WayToGo v letu 2019 v Skupini Lidl neposredno pripomoremo k višjim prihodkom pridelovalcev
kakava v Gani. Ti so leta 2018 predstavljali le 52 % zneska, ki je nujen za preživetje. V okviru partnerstva s pravično
trgovino Fairtrade, kmetijsko zadrugo Kuapa Kokoo in nevladno organizacijo Rikolto plačuje Skupina Lidl v Gani za
vsako tono kakava, ki se uporabi za proizvodnjo čokolade WayToGo, premijo, ki je višja od premije pravične trgovine
Fairtrade. Ta denar se usmeri v projekte, ki bodo trajno izboljšali finančni položaj malih kmetov. Naš projekt bo že
prvo leto dosegel 440 malih kmetov, od katerih četrtino predstavljajo ženske.

Pri tem do danes ostaja največji izziv, kako skupaj z drugimi akterji zagotoviti večji obseg dostojnih
prihodkov v naših dobavnih verigah. Zato smo skupaj z nekaterimi drugimi podjetji sprejeli neodvisno
zavezo za dostojne prihodke, v okviru katere se zavezujemo k uresničevanju naslednjih ključnih
dejavnosti ter naše partnerje in sodelavce v nabavi usposabljamo za njihovo izvajanje:

• Spodbujanje odgovornih nabavnih praks
Opravljamo analize posledic prenizkih prihodkov v tveganih dobavnih verigah. Na podlagi rezultatov
bomo v tesnem sodelovanju z našimi sodelavci v nabavi in dobavitelji razvili odgovorne nabavne
prakse in strategije za njihovo izvajanje.

Dostojno plačilo mora omogočati preskrbo z živili, vodo, bivališče, izobraževanje, zdravstveno varstvo, prevoz,
oblačila in druge osnovne potrebe, pa tudi varčevanje za nepričakovane dogodke.

• Spodbujanje sprejemanja na ravni podjetja
Zaposlene ozaveščamo o pomenu dostojnih prihodkov.
• Vključitev v smernice trajnostnega razvoja
Cilj naših smernic je zagotavljanje dostojnih prihodkov v globalnih dobavnih verigah. O tem smo se
jasno izrekli že v kodeksu ravnanja.
• Povečanje transparentnosti v dobavnih verigah
Doseči želimo večjo transparentnost, ki bo osnova za boljšo oceno vpliva izdelkov lastnih blagovnih
znamk na plačila in prihodke. Več o naših načrtih za povečanje transparentnosti najdete v poglavju
3.5 Komunikacija.
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• Prepoznavanje tveganj
Dobili bomo še realnejšo sliko o tem, kje obstaja posebej veliko tveganje nizkih dohodkov pridelovalcev
(vrsta surovin, regije nabave, strukture dobavnih verig).

Skupina Lidl se je kot prvi nemški trgovec z živili pridružil pobudi Action Collaboration Transformation (ACT). ACT
je prvi globalni sporazum, ki se zavzema za uvedbo panožnih kolektivnih pogodb za tekstilno industrijo v državah
proizvodnje. Na ta način določene plače bodo z odgovornimi nabavnimi praksami podpirala vsa sodelujoča
podjetja. ACT je razvil tudi mehanizem za vrednotenje učinka pobude: proizvajalci tekstila in predstavniki
zaposlenih ocenjujejo, kako učinkovito podjetja izvajajo svoje obveznosti in posledično zagotavljajo višje plače.
Prve sodelujoče države so Kambodža, Mjanmar, Bangladeš in Turčija.

• Vrednotenje vpliva
Iščemo in preizkušamo metode za učinkovito analizo in vrednotenje vpliva naših dejavnosti na
prihodke pridelovalcev.
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3.3.2 Trajnostna dobavna veriga kakava
Glavna tveganja: delo otrok, prisilno delo, nizke plače, podnebne spremembe,
izguba biotske raznovrstnosti, krčenje gozdov
Kakav je pomembna surovina za našo ponudbo. Analiza tveganj je pokazala, da so v dobavni verigi
kakava, predvsem pri njegovi pridelavi, prisotna tako tveganja na področju človekovih pravic, kot
tudi okoljska tveganja. V glavnih državah pridelovalkah v zahodni Afriki se pogosto kršijo človekove
pravice, prisotno je delo otrok, prisilno delo in plačilo pod pragom revščine. Poleg tega zelo nestabilne
cene ogrožajo prihodek malih kmetov, ki pridelajo 90 % količin kakava na svetu. Okoljska tveganja
predstavljajo krčenje tropskih pragozdov in druge spremembe rabe zemljišč: v zahodni Afriki se je
površina za pridelovanje kakava med letoma 1961 in 2011 povečala za več kot 107 %, kar je glavni
razlog krčenja pragozdov v tej regiji. Posledica krčenja gozdov so visoke emisije toplogrednih plinov,
ki ogrožajo tako funkcionalnost ekosistemov kot tudi preživetje prebivalcev v regiji.
Da bi to preprečili, so naši dobavitelji zavezani k upoštevanju kodeksa ravnanja. Poleg tega kupujemo
kakav iz certificirane pridelave, npr. po načelih pravične trgovine, saj takšna pridelava malim družinskim
kmetijam zagotavlja boljše cene, delavcem na plantažah v državah v vzponu in razvoju pa dostojne
delovne pogoje. Upoštevanje načel pravične trgovine pri pridelovanju zagotavlja tudi varovanje
gozdov in ekosistemov. Od konca leta 2020 bo družba Lidl Slovenija uporabljala za vse izdelke lastnih
blagovnih znamk izključno kakav iz certificirane pridelave.
V ponudbi imamo tudi izdelke iz kakava ekološke pridelave, ki tudi prispeva k varovanju podnebja in
okoljskih ekosistemov. Mnogi standardi za ekološko pridelave vključujejo tudi socialna merila.
Družba Lidl je med letoma 2012 in 2019 skupaj z GIZ na Slonokoščeni obali financirala gradnjo centra
za usposabljanje pridelovalcev kakava, da bi aktivno podprla tudi okoljsko in družbeno odgovorno
pridelavo. Izobraževanj in usposabljanj o trajnostnih in produktivnih metodah pridelovanja se je
udeležilo 18 000 kmetov.
Glavni izziv ostajajo prihodki kmetov. Da bi pridelovalcem kakava v Gani neposredno omogočili višje
prihodke, je družba Lidl leta 2019 s projektom WayToGo kot prvi trgovec na svetu ustvarila lastno
blagovno znamko. V ta namen se je povezala z organizacijo Fairtrade, zadrugo Kuapa Kokoo in

22

nevladno organizacijo Rikolto. Cilj projekta je zvišanje prihodkov pridelovalcev kakava v Gani, zato
Skupina Lidl plačuje dodatno premijo pravične trgovine Fairtrade. Posebnost projekta je, da omogoča
posamično preverjanje porekla kakava vse do združenj pridelovalcev v Gani, ki pridelujejo kakav za
tablice čokolade, certificirane po načelih pravične trgovine. Skupaj s poslovnimi partnerji smo ta
združenja obiskali in pri dobili boljši vpogled v njihovo delo.
Naša čokolada WayToGo je že na voljo v Belgiji in na Nizozemskem, v prihodnosti pa jo bo mogoče
kupiti tudi v Lidlovih trgovinah v vseh evropskih državah. S tem projektom smo še dodatno podkrepili
svoja prizadevanja za pravično trgovino. Več informacij o naših prizadevanjih v dobavni verigi kakava
najdete v Zavezi za trajnostno nabavo kakava.

3.3.3 Trajnostna dobavna veriga rib
Glavna tveganja: prisilno delo, izčrpavanje virov, izguba biotske raznovrstnosti
Analiza tveganj je pokazala, da sta v ribiškem sektorju zaščita staležev rib in podpora ogroženim delavcem
zelo pomembni. Morja stabilizirajo podnebje in predstavljajo življenjski prostor številnim živalskim in
rastlinskim vrstam. Ribe so pomemben vir prehrane za milijone ljudi, v mnogih državah v razvoju so celo
najpomembnejši vir beljakovin. Po navedbah Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) se 33 %
komercialnih staležev rib izkorišča prekomerno, 60 % pa v največjem obsegu (stanje julij 2018). Prekomerno
izkoriščanje ne ogroža samo vira hrane za milijone ljudi, temveč tudi biotsko raznovrstnost.
Družba Lidl se aktivno zavzema za odgovornejše ravnanje z izdelki iz rib in morskih sadežev, zato posveča
posebno pozornost ohranjanju in varovanju svetovnih morskih ekosistemov. Kot zavezujoč cilj smo določili
tudi zaščito ljudi in njihovih delovnopravnih pravic pri proizvodnji teh izdelkov.
Certifikat MSC zagotavlja ohranitev staležev rib na trajnostni ravni. Kriteriji za pridobitev tega ribiškega
certifikata so odgovorna raba ribolovnega orodja, zmanjšanje ulova ter dolgoročna ohranitev habitatov rib
in drugih morskih živali. Certifikat MSC zagotavlja tudi preverjanje vseh dobaviteljev na področju prisilnega
dela in dela otrok.
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Certifikat ASC označuje ribe in morske sadeže iz ribogojnic, ki s svojim odgovornim načinom gojenja
zmanjšujejo negativne vplive na ljudi in okolje.
Skupina Lidl omenjeni organizaciji spodbuja in ju hkrati zavezuje k nadaljnjem razvoju. Zato še posebej
pozdravljamo, da MSC od leta 2020 vse imetnike certifikata MSC zavezuje k izvajanju presoj socialnih
razmer (SMETA, BSCI ali SA8000) v državah z visokim tveganjem.
Skupina Lidl brezpogojno nasprotuje nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU
Fishing = Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ter nezakonitim ribiškim metodam. Od svojih
dobaviteljev rib zahtevamo možnost sledenja izdelkom po celotni dobavni verigi. Zato se morajo posluževati
postopkov, ki niso tvegani, in ne smejo uporabljati surovin, pridobljenih z ribolovom IUU. Več informacij o
tem najdete v Zavezah za preprečevanje in zmanjševanje tveganj pri trajnostni nabavi rib.

3.3.4 Banane s certifikatom pravične trgovine
Glavna tveganja: nizke plače, diskriminacija, pravice delavcev, podnebne
spremembe, poraba vode
Banane so po vsem svetu najbolj priljubljeno sveže sadje, vendar običajna pridelava banan povzroča
velika okoljska tveganja, kot na primer izgubo biotske raznovrstnosti in obsežno zmanjšanje raznolikosti
sort banan na trgu. Družbena tveganja se kažejo kot kršenje delovne zakonodaje in prenizka plačila
plantažnih delavcev. Z našo ponudbo banan Fairtrade želimo izboljšati življenjske in delovne razmere
pridelovalcev ter poskrbeti za strožje okoljske standarde v državah pridelave.
Pravična trgovina vpliva na celotno dobavno verigo in na vsa območja proizvodnje v državah pridelave.
Za pridobitev certifikata morajo pridelovalci in nasadi banan dosegati socialne, okoljske, gospodarske
in politične standarde: postopoma morajo višati plače na nivo preživetja, upoštevati predpise na
področju varstva pri delu in zdravstvenega varstva, preprečevati spolno diskriminacijo in nasilje,
pogojeno s spolom, ter trajnostno kmetovati. S premijo pravične trgovine pridobi celotna skupnost,
saj omogoča izobraževanje delavcev na plantažah, gradnjo šol in razvoj druge infrastrukture.
Družba Lidl si ne prizadeva samo izboljšati pogoje pri pridelavi banan, temveč s članstvom v združenjih
in pobudah interesnih skupin skupaj z drugimi podjetji in akterji skrbi tudi za izboljšanje razmer v
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državah pridelave. Leta 2016 smo se na primer kot prvi diskontni trgovec pridružili pobudi World
Banana Forum in lahko zdaj aktivno pripomoremo k izboljšanju proizvodnih in delovnih pogojev na
področju pridobivanja banan.
Skupaj s partnerji sprejemamo odgovorne ukrepe za zagotavljanje dostojnega plačila na področju
pridobivanja banan. V sodelovanju s pobudo World Banana Forum in Global Living Wage Coalition
opredeljujemo referenčna merila za dostojna plačila, ki bodo postala kriterij za pridobitev certifikata
pravične trgovine Fairtrade. Premije pravične trgovine se lahko uporabijo tudi namensko za neposredno
zvišanje prihodkov, pobude interesnih skupin pa podpirajo interese pridelovalcev.

3.4 Izboljšave
Učinkovitost naših ukrepov redno preverjamo in ukrepe ustrezno izboljšujemo. Pri tem nam pomagata
stalen dialog z interesnimi skupinami ter strokovno znanje naših partnerjev, dobaviteljev in nevladnih
organizacij. Ta proces spremlja tudi oddelek za družbeno odgovorno nabavo in o tem redno poroča.
Pridobljena spoznanja pripomorejo pri izpolnjevanju korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja.
Pri izpolnjevanju korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja igrajo pomembno vlogo tudi delujoč
sistem pritožb in učinkoviti korektivni ukrepi. Kdor opazi kršenje človekovih pravic ali sam postane
žrtev, mora imeti možnost pritožbe. Prepričani smo, da lahko učinkovita obravnava pritožb pomaga pri
zgodnjem odkrivanju težav in ciljnem odpravljanju kršitev človekovih pravic. Zato se družba Lidl ravna
po vodilnih načelih ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (UNGP) in se zavzema za legitimen,
brezplačen, zakonit, pregleden, razumljiv in uravnotežen pritožbeni postopek, ki temelji na dialogu in
nam hkrati omogoča razvoj. Ti sistemi pritožb so vključeni v naš kodeks ravnanja.
V družbi Lidl Slovenija smo vzpostavili spletni sistem za obveščanje o kršitvah človekovih pravic ter
o družbenih in okoljskih kršitvah. Vse prijave kršitev obravnava neodvisni pooblaščenec za skladnost
poslovanja družbe. Spletni sistem za obveščanje je spletna aplikacija.
Za posebej tvegane dobavne verige bomo v družbi Lidl Slovenija vzpostavili dodatne, posebne
sisteme pritožb. Lidl je na primer aktivni član delovne skupine Bangladesh Accorda, ki se v Bangladešu
posveča razvoju sistema pritožb za tekstilne delavce.
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3.5 Komunikacija
V poročilu o družbeni odgovornosti se zavezujemo, da bomo notranje in zunanje ciljne skupine
redno in celovito obveščali o izzivih, napredku in novih ugotovitvah. V okviru našega celovitega in
transparentnega poročanja se zavezujemo:

Za celoten sortiment naših dobavnih verig izvajamo redne analize tveganj. Rezultate bomo
redno ovrednotili in od leta 2020 dalje tudi javno objavljali. Poleg tega bomo o njih vsako leto
razpravljali z interesnimi skupinami.
V letu 2020 bomo pripravili nadaljnje ukrepe za zagotavljanje dostojnih prihodkov v globalnih
dobavnih verigah in s tem še nadalje omogočali višanje prenizkih plač. Ukrepe smo že uvedli:
• v dobavni verigi pomaranč v Braziliji (v okviru CSR Juice platforme),
• v dobavni verigi kakava v Gani (v okviru projekta WayToGo),
• v dobavni verigi kakava v Ekvadorju (v okviru partnerstva s pravično trgovino Fairtrade),
• v dobavni verigi tekstila v Kambodži, Mjanmaru, Bangladešu in v Turčiji (v okviru ACT).
Poleg naštetih obsežnejših projektov redno izvajamo tudi programe, ki neposredno
podpirajo ženske, male kmete in delavce v prednostnih dobavnih verigah. Ti programi jim
bodo pomagali zagotoviti dostojne prihodke. V ta namen podpiramo pobudo »Living wage/
income benchmark«.

Do konca leta 2021 bomo v naših tveganih dobavnih verigah izvedli tri študije o družbenih
učinkih, t. i. Human Rights Impact Assessments. V ospredju bo vpliv naših podjetniških
aktivnosti na tveganja na področju kršitev človekovih pravic, predvsem pravic žensk, malih
kmetov in delavcev. V študije bodo najprej vključeni čaji iz Kenije, banane iz Južne Amerike in
jagodičevje iz Španije. Pri tem procesu bomo sodelovali z interesnimi skupinami, med drugim
z organizacijami civilne družbe, predstavniki zaposlenih in s skupnostmi. Rezultate bomo javno
objavili.
Od leta 2021 jih bomo izvajali trikrat letno (do leta 2025). Pri tem bomo naš pristop redno
preverjali in ga s svetovno priznanimi metodami še razvijali.
Posebej tveganim dobavnim verigam bomo do konca leta 2021 omogočili enostaven dostop do
transparentnih sistemov pritožb in učinkovitih korektivnih ukrepov.
Do konca leta 2021 bomo objavili stališče podjetja o enakosti spolov v dobavni verigi.

Od maja 2020 bomo povečali transparentnost v dobavnih verigah in zagotovili več informacij
o naših neposrednih dobaviteljih, tudi imena in naslove proizvajalcev neživilskih izdelkov
lastnih blagovnih znamk.
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4. Organizacija in odgovornosti
Za izpolnjevanje zavez korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja je odgovorno vodstvo družbe Lidl Slovenija.
Znotraj posamezne države, v kateri je prisotna družba Lidl, je za izpolnjevanje zavez pristojno področje
nabave, specializirani oddelki pa medsebojno redno sodelujejo. Zunanji strokovnjaki podjetju pomagajo
določiti ukrepe in cilje na področju uresničevanja zavez korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja.
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Matično podjetje Lidl Stiftung

Lidl Slovenija

Generalni direktor
je odgovoren za zagotavljanje zavez
korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja
(vključno s spoštovanjem človekovih pravic
in okoljevarstva)

Generalni direktor
je odgovoren za zagotavljanje zavez
korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja
(vključno s spoštovanjem človekovih pravic
in okoljevarstva)

Vodstvo nabave
je odgovorno za izvedbo strategije za
korporativno dolžnost skrbnega ravnanja
na mednarodni ravni

Vodstvo nabave
je odgovorno za izvedbo strategije za
korporativno dolžnost skrbnega ravnanja
na državni ravni

Oddelek za družbeno odgovornost in
oddelek nabave
omogočata uresničevanje strategije
in vključitev v nakupne odločitve na
mednarodni ravni

Oddelek za družbeno odgovornost in
oddelek nabave
omogočata uresničevanje strategije in
vključitev v nakupne odločitve na državni
ravni

