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DENNE REDEGØRELSE ER EN DEL AF  
LEDELSESBERETNINGEN I ÅRSRAPPORTEN 
FOR REGNSKABSPERIODEN 01.01.2017 – 
31.12.2017. REDEGØRELSEN DÆKKER  
SAMME PERIODE SOM ÅRSRAPPORTEN.

I ALDI ønsker vi at sætte enkle, ansvarsbevidste  
og pålidelige standarder i detailhandlen, så vi kan  
fortsætte med at give vores bidrag til en positiv  
bæredygtig udvikling.

Vores arbejde med samfundsansvar tager udgangs-
punkt i vores politik for Corporate Responsibility og 
vi arbejder med en række tiltag og projekter for at  
bidrage til beskyttelsen af miljø og dyreliv, samt  
påtage os ansvar over for medarbejdere, kunder, 
samarbejdspartnere, producenter og samfund.

FN’s Global Compact
I august 2017 tilsluttede ALDI Nord sig som den  
første discount detailvirksomhed, FN’s Global  
Compact og forpligter sig dermed til at integrere  
de 10 universelle Global Compact principper inden 
for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold,  
miljø og antikorruption i virksomhedens strategi  
og daglige forretningsaktiviteter.
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Arbejdsvilkår
ALDI har siden 2008 været medlem af amfori  
(tidl. Foreign Trade Association (FTA)), den førende  
erhvervsorganisation for europæisk og interna- 
tional handel, samt deltaget i den internationale 
platform Business Social Compliance Initiative 
(BSCI). Alle vores leverandører, der får fremstillet 
non-food varer til os i BSCI-risikolande, skal leve 
op til BSCI’s adfærdskodeks. I 2017 udvidede vi  
vores krav til også at omfatte visse fødevarer  
produceret i BSCI-risikolande.

ADFÆRDSKODEKSET INDEHOLDER  
BLANDT ANDET BESTEMMELSER OM: 

• Foreningsfrihed og retten til  
kollektive forhandlinger

• Forbud mod diskriminering

• Rimelig aflønning

• Rimelige arbejdstider

• Sikkerhed på arbejdspladsen

• Forbud mod børnearbejde og  
beskyttelse af unge på  
arbejdspladsen

• Undgåelse af prekært arbejde og  
forbud mod tvangsarbejde

• Miljøbeskyttelse

• Etisk drift

MENNESKE- 
RETTIGHEDER 
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Det kontrolleres og vurderes ved hjælp af audits 
på produktionsstederne, at adfærdskodeksen over-
holdes. Hvis der er noget at påpege, udarbejdes 
der en plan over de påkrævede forbedringer.  
Efterfølgende overvåger både vores leverandører 
og vi selv produktionsstederne for at sikre  
gennemførelse af de nødvendige korrigerende 
handlinger.

I arbejdet med at fremme handel, der respekterer 
og fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
blev ALDI i 2017 medlem af den danske organi- 
sation Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), der 
gennem samarbejde mellem interessentgrupper 
har til formål at styrke medlemmernes indsats  
inden for etisk handel.

I 2018 vil ALDI fortsætte med aktivt at deltage i  
DIEHs netværksarbejde for at udvikle og udbrede 
virksomhedens arbejde og sikre etisk forsvarlig 
handel og produktion i fremtiden.

VI KONTROLLERER  
OG VURDERER PÅ  
PRODUKTIONSSTEDERNE  
AT ADFÆRDSKODEKS  
OVERHOLDES.
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GlobalG.A.P.
ALDI stiller krav til samtlige frugt og grønt leve-
randører om gyldig GLOBALG.A.P. certificering. 
GlobalG.A.P. definerer en række bindende krav til 
dyrkning af frugt og grønt, sporbarhed, arbejds- 
miljøbestemmelser, brug af pesticider samt over-
holdelse af bestemmelserne for hygiejne- og føde-
varesikkerhed. Sporbarheden af hvert enkelt parti 
sikres gennem mærkning med et GGN-nummer  
påtrykt alle vores frugt- og grøntemballager.

I 2017 udvidede vi vores krav til, at alle frugt og 
grønt leverandører tilsluttede sig tillægsmodulet 
GRASP (GobalG.A.P. Risk Assessment on Social  
Practice, på dansk: Risikovurdering vedr. social 
praksis). GRASP fremmer god social praksis inden 
for jordbrug gennem en række kriterier, der skal 
forbedre ansættelsesforhold samt styrke med- 
arbejdernes rettigheder.

SOCIALE FORHOLD  
OG MEDARBEJDERFORHOLD
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Elev- og graduate forløb
Igennem vores elev- og graduateforløb ud- 
dannede ALDI i 2017 16 elever og 6 distriktschefer, 
der gennem udfordringer, ansvar og kundekontakt 
bliver klædt på til at udvikle deres talent og blive 
en dygtig teamplayer i et ansvarsfuldt job i ALDI.

Intern kommunikation
I 2017 er der løbende kommunikeret et internt  
nyhedsbrev til alle butikker, lagre og kontorer.  
Formålet med nyhedsbrevet er, at oplyse og  
inddrage medarbejderne i arbejdet med bære- 
dygtighed og forankre virksomhedens arbejde  
med CR i hele organisationen.

 
I 2018 videreføres arbejdet med at være en på- 
lidelig arbejdsgiver og et uddannelsessted for  
vores medarbejdere og der arbejdes løbende på  
at udvikle og tilpasse medarbejderforholdene,  
så vi kan tiltrække og fastholde talentfulde og  
motiverede medarbejdere. Ydermere, vil der blive  
fokuseret på arbejdet med at sikre arbejds- 
forholdene i leverandørkæden, da det er et tema, 
der er stigende interesse og udvikling inden for. 

I 2018  
VIDEREFØRES  
ARBEJDET MED  
AT VÆRE EN PÅLIDELIG  
ARBEJDSGIVER OG  
ET UDDANNELSES- 
STED FOR VORES  
MEDARBEJDERE
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MILJØ- OG KLIMA- 
MÆSSIGE FORHOLD

Palmeolieindkøbspolitik
Palmeolie er en værdifuld og vigtig ressource, der 
på grund af dens gode egenskaber, anvendes i 
mange fødevarer samt non-food produkter. 
Desværre er produktion af palmeolie ofte for- 
bundet med skovrydning, som er til stor skade  
for dyr og klima. Vi er bevidste omkring disse  
problemstillinger, og har derfor defineret en  
indkøbspolitik på området. Den løbende om- 
stilling af palmeolie betyder, at vi i 2018 ude- 
lukkende accepterer RSPO-certificeret palmeolie 
og palmekerneolie i alle vores produkter. 

I 2018 videreføres arbejdet med fokus på miljø 
bl.a. med planlagte udgivelser af en blomster- og  
planteindkøbspolitik, en træindkøbspolitik, en 
politik vedr. tekstiler samt offentliggørelsen af en 
klimastrategi for hele ALDI Nord Gruppen, der vil 
indeholde særlige mål og initiativer for hvert  
enkelt land. 

 

Kaffe- og teindkøbspolitik
ALDIs internationale politikker på kaffe og te 
sætter fokus på en langtidsholdbar omstilling til 
bæredygtigt certificerede ressourcer i tæt sam- 
arbejde med hele ALDI Nord gruppen. Ved ud- 
gangen af 2020 vil mindst 50% af den mængde rå 
kaffe, der anvendes i Danmark være certificeret 
efter bæredygtige standarder. I 2017 udgav ALDI 
en international teindkøbspolitik med kvantitative 
mål for omstilling af sort og grøn te, samt urte- og 
frugtte til bæredygtigt certificerede standarder.

Kakaoindkøbspolitik
Vi har gennem de sidste år i stigende grad købt 
vores kakao fra certificerede kilder. Igennem vores 
kakaoindkøbspolitik har vi forpligtet os til at 
fremme bæredygtig kakaodyrkning og på lang 
sigt forbedre arbejds- og levevilkårene for  
kakaobønderne og deres familier. Fra 2018  
accepterer vi kun kakaoholdige produkter af eget 
mærke, inklusive kampagnevarer, der er certi- 
ficeret bæredygtige igennem UTZ, Rainforest 
Alliance eller Fairtrade. Igennem den løbende 
omstilling vil alle kakaoholdige produkter af eget 
mærke, inklusive kampagnevarer, være certificeret 
bæredygtige, enten UTZ, Rainforest Alliance eller 
Fairtrade i 2018.
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Fiskeindkøbspolitik
I 2017 opdaterede vi vores fiskeindkøbspolitik, som 
en del af vores aktive arbejde med udviklingen af 
vores produkter. Fiskeindkøbspolitikken definerer 
klare krav til fangstmetoder og tager afstand fra 
kritiske fangstmetoder. Andelen af certificerede 
fisk i fast sortiment steg i 2017 fra 59% til 73%. 
Vores fiskeindkøbspolitik revideres løbende i tæt 
samarbejde med interessenter og eksperter fra 
industrien.

Dyrevelfærd
ALDIs dyrevelfærdspolitik sætter rammerne for 
vores dyrevelfærdsengagement med målet om  
at udvide den aktive deltagelse i relevante dyre- 
velfærdsinitiativer. Som følge heraf var ALDI i 
2017 med til at udvikle det statslige Dyre- 
velfærdsmærke, der har til formål at forbedre 
dyrevelfærden gennem markedsdreven dyre- 
velfærd. ALDI fortsætter løbende med at udfase 
buræg, inklusive buræg skjult i forarbejdede  
fødevarer, af sortimentet og senest i 2020 skal  
alle buræg være udfaset.
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BEKÆMPELSE  
AF KORRUPTION
Supply Chain Initiative
ALDI har underskrevet Supply Chain Initiative og 
forpligter sig dermed til at overholde de grund-
læggende principper for etiske og fair forhold 
imellem fødevareleverandører og detail- 
virksomheder. Principperne skal bidrage til fair  
og transparente forhold i fødevareforsynings-
kæden og omhandler overordnet kontraktuelle 
forhold, kommunikation, sanktioner samt  
konfliktløsning.

 
 
 
 
 

Adfærdskodeks for ALDI vedr. modtagelse  
af gaver og andre fordele
Det er ikke tilladt at modtage gaver eller andre 
fordele fra samarbejdspartnere eller potentielle 
samarbejdspartnere. Alle ansvarshavende med-
arbejdere underskriver således ved ansættelsen 
et adfærdskodeks vedr. modtagelse af gaver og 
andre fordele. Herved skaber vi et upartisk og  
uafhængigt forhold mellem ALDI og leverandører.

Korruption
Vi får stor anerkendelse og respekt fra alle sam-
arbejdspartnere for vores klare og konsekvente 
holdning til korruption.

ALDI FORPLIGTER  
SIG TIL AT OVERHOLDE 
DE GRUNDLÆGGENDE 
PRINCIPPER FOR  
ETISKE OG FAIR  
FORHOLD


