PRINCÍPIOS GLOBAIS DE DIREITOS HUMANOS

A Anixter acredita na proteção dos direitos humanos e que todos os indivíduos devem ser tratados de forma
justa, com dignidade e respeito. Nós estamos comprometidos em integrar o respeito pelos direitos humanos
à nossa prática, onde quer que façam,os negócios, seja diretamente em nossas operações globais ou em toda
a nossa cadeia de fornecimento. Esse compromisso se reflete em nossos valores essenciais, bem como em
nossa Politica Global de Ética e Conduta nos Negócios, em nosso Relatório de Responsabilidade
Corporativa e em outras políticas relacionadas.
Os Princípios Globais de Direitos Humanos da Anixter formalizam nosso compromisso de respeitar os
direitos humanos e incorporam os princípios comuns refletidos no Pacto Global da Organização das Nações
Unidas (ONU), do qual a Anixter é signatária desde 2012, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e
quaisquer leis e regulamentações dos países em que operamos.
A Anixter se orgulha de ser um empregador de Oportunidades Iguais e ter uma política de tolerância zero
contra a discriminação ilegal. Internamente, temos políticas de portas abertas para promover a comunicação
de qualquer problema por nossos funcionários e uma forte política anti-retaliação. Os funcionários podem
levantar ou denunciar qualquer problema de direitos humanos, tráfico humano, retaliação ou outras
questões, questões ou preocupações de conduta ética com seu supervisor, o Departamento de Recursos
Humanos, o Departamento Jurídico ou através de nossa Linha de Assistência a Integridade Empresarial,
quando aplicável. Para obter mais informações sobre a Linha de integridade comercial ou para relatar
incidentes anonimamente, visite www.anixter.ethicspoint.com.
Incidentes de tráfico de seres humanos também podem ser denunciados à Linha Direta de Tráfico Humano
Global
do
Departamento
de
Saúde
e
Serviços
Humanos
dos
EUA
em
https://humantraffickinghotline.org/report-trafficking.
Estes princípios aplicam-se a todos os funcionários, parceiros, fornecedores, clientes e contratados da
Anixter, bem como apoiam os direitos humanos de todas as partes interessadas da Anixter.

Materiais relacionados:
Política Global de Ética e Conduta Empresarial da Anixter
Codigo de Conduta de Fornecedores
Relatório de Responsabilidade Corporativa
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