WERELDWIJDE MENSENRECHTENPRINCIPES

Anixter hecht grote waarde aan de bescherming van mensenrechten en stelt dat alle personen eerlijk
en met waardigheid en respect behandeld dienen te worden. Wij hebben ons ten doel gesteld om de
naleving van mensenrechten in onze bedrijfspraktijk te integreren waar we ook zaken doen, zowel
rechtstreeks in onze eigen wereldwijde activiteiten als in onze gehele toeleveringsketen. Dit streven
weerspiegelt zich in onze fundamentele waarden én in onze wereldwijde bedrijfsethiek en
gedragsregels,ons mvo-rapport en andere verwante beleidsterreinen.
De wereldwijde mensenrechtenprincipes van Anixter bekrachtigen onze verbintenis om mensenrechten
te eerbiedigen en vormen de gemeenschappelijke beginselen die worden belicht in de United Nations
(UN) Global Compact, waarvan Anixter sinds 2012 deel uitmaakt, de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, en overige toepasselijke wetten en voorschriften van de landen waarin wij actief
zijn.
Anixter profileert zichzelf als een werkgever die gelijke kansen biedt en die een nultolerantiebeleid ten
aanzien van onwettige discriminatie hanteert. Intern voeren we een krachtig anti-represaillebeleid en
een opendeurbeleid om het melden van eventuele problemen door onze medewerkers te bevorderen.
Medewerkers kunnen kwesties ten aanzien van mensenrechten, mensenhandel, represailles of overig
ethisch gedrag, problemen of zorgen aankaarten bij of voorleggen aan hun leidinggevende, de afdeling
HR, de juridische afdeling, of indien gewenst melden via onze 24/7 Business Integrity Helpline. Ga voor
meer informatie over de Business Integrity Helpline of voor het anoniem melden van incidenten naar
www.anixter.ethicspoint.com.
Incidenten op het gebied van mensenhandel kunnen ook worden gemeld aan de hotline voor
wereldwijde mensenhandel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn op
https://humantraffickinghotline.org/report-trafficking.
Deze beginselen gelden voor alle medewerkers, partners, leveranciers, klanten en aannemers van
Anixter en ze ondersteunen de mensenrechten van alle andere personen die bij Anixter betrokken zijn.
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