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Etiske retningslinjer for Jula 

Julas visjon er å gjøre livet enklere for hjemmefiksere og profesjonelle over hele verden. Denne 
visjonen oppnår vi ved å tilby et attraktivt sortiment til en lav pris. 

Vi vet at vår virksomhet har innvirkning på menneskers liv og på miljøet både lokalt og globalt. For å 
kunne virkeliggjøre vår visjon er vi klar over at vi har et ansvar ut over produktene våre. Vi har sterk tro 
på et nært samarbeid med våre leverandører, noe som også innebærer at vi påtar oss et tydelig miljø- 
og sosialt ansvar gjennom hele forsyningskjeden. Dette er en forutsetning for god kvalitet, bærekraftig 
bruk av ressurser og lav pris. 

Bevissthet, tillit og kontinuerlig utvikling er grunnleggende forutsetninger for at vi skal fortsette å vokse 
sammen med leverandører som deler våre verdier og ambisjoner. 

Hensikten med Julas etiske retningslinjer er å definere de generelle prinsippene og standardene, og å 
angi kravene vi stiller til Jula og leverandørene våre. Jula slutter seg til følgende prinsipper, og vi 
forventer at leverandørene våre følger de samme forpliktelsene: 

- etisk og ansvarlig atferd innen alle områder av vår virksomhet 

- respekt for rettighetene til hver enkelt 

- respekt for miljøet 

Julas etiske retningslinjer gjelder alle leverandører og deres underleverandører, som er involvert i 
produksjon eller levering av produkter og tjenester til Jula. Det er leverandørenes ansvar å informere 
sine arbeidstakere og sin forsyningskjede om Julas etiske retningslinjer, og å sikre implementering og 
samsvar. 

Den korte versjonen av disse etiske retningslinjene, s. 5, skal være slått opp på arbeidstakernes felles 
språk, på et synlig sted i et fellesområde i alle anlegg som produserer produkter direkte for Jula. 

Disse kravene er i samsvar med FNs Global Compact, som baserer seg på FNs verdenserklæring om 
menneskerettigheter (1948), ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter (1998), 
Rio-erklæringen om miljø og utvikling (1992) og FNs konvensjon mot korrupsjon (2000). 

JURIDISKE KRAV 

I tillegg til å oppfylle kravene i disse retningslinjene, skal leverandører overholde alle nasjonale lover 
og bestemmelser samt andre gjeldende standarder (f.eks. god produksjonspraksis, andre etiske 
retningslinjer) og eventuelle andre relevante lovfestede krav, avhengig av hvilke krav som er 
strengest. 

 

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEID 

1. Rettferdig behandling 

Leverandørene skal behandle hver enkelt arbeidstaker med verdighet og respekt. Leverandøren skal 
ikke benytte seg av fysisk avstraffelse, trusler, vold eller andre former for fysisk, seksuell, psykisk eller 
verbal trakassering. 

2. Arbeidstid og lønn 

Maksimal tillatt arbeidstid i løpet av en uke skal følge nasjonale lover, men skal ikke overstige 48 timer 
på jevnlig basis. Maksimal tillatt overtid i løpet av en uke skal ikke overstige 12 timer. Overtidsarbeid 
skal alltid være frivillig. Ansatte har rett til minst én fridag for hver periode på sju dager. 

Alle ansatte har rett til en skriftlig ansettelseskontrakt. 

Ansatte skal ha utbetalt minst den lovbestemte minstelønnen, og alle ansatte skal kompenseres for 
alle overtidstimer de har arbeidet, i henhold til de juridiske kravene. Akkordarbeid skal ikke unntas fra 
retten til overtidskompensasjon. 
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Lønn skal utbetales regelmessig og i tide til alle arbeidstakere. Lønn skal utbetales minst på månedlig 
basis. Leverandøren skal ikke holde tilbake lønnen til noen av de ansatte. 

Leverandøren skal føre nøyaktig og fullstendig fraværsprotokoll og lønnslister som dokumenterer 
arbeidstimer og lønnsutbetalinger for hver ansatt, herunder akkordpris og midlertidige arbeidstakere. 

3. Barnearbeid og unge arbeidstakere 

Leverandører skal ikke benytte seg av barnearbeid. Det er forbudt å ansette personer som er under 
15 år (eller 14 år hvis fastsatt i lokal lov), eller som er yngre enn den lovlige minimumsalderen hvis 
denne er høyere enn 15 år. 

Leverandører skal iverksette de nødvendige tiltakene for å sikre at det ikke forekommer barnearbeid 
på eget produksjonssted eller på underleverandørenes produksjonssted. Leverandørene skal, for hver 
enkelt arbeidstaker, ha offisiell dokumentasjon som bekrefter arbeidstakerens fødselsdato. 

Leverandører som ansetter unge arbeidstakere som er eldre enn gjeldende lovlig minimumsalder, 
men som er yngre enn 18 år, skal overholde alle lover og bestemmelser som gjelder slike personer. 
Unge arbeidstakere skal ikke utføre arbeid som kan være farlig eller kan være til hinder for barnets 
utdanning, eller som kan være skadelig for barnets helse eller dets fysiske, mentale, åndelige, 
moralske eller sosiale utvikling. 

4. Tvangsarbeid 

Ingen former for tvangsarbeid eller bundet arbeid godtas. Bruk av fengsel eller ulovlig arbeidskraft 
godtas heller ikke. Dette omfatter alle former for obligatoriske avtaler. Ingen skal på noe tidspunkt 
kunne holdes tilbake på arbeidsplassen mot sin vilje. Leverandøren skal la arbeidstakerne forlate 
fabrikkområdet etter endt arbeidsskift og skal ikke holde tilbake ID-kort eller kreve depositum. 

5. Organisasjonsfrihet og retten til kollektiv forhandling 

Leverandøren skal ikke blande seg inn i arbeidstakernes rett til å være med i fagforeninger eller andre 
foreninger etter eget valg, samt å forhandle kollektivt. 

Leverandøren forbyr diskriminering, straff, trusler eller trakassering mot arbeidstakerrepresentanter 
eller ansatte som deltar i lovlige og fredelige fagforeningsaktiviteter. 

Hvis fagforeninger ikke er tillatt i arbeidsområdet, eller hvis bare offentlig godkjente organisasjoner 
tillates, skal leverandøren legge til rette for, og ikke hindre, alternative tiltak som gjør det mulig for 
ansatte å samles uavhengig, for å diskutere arbeidsrelaterte saker samt ha et forum for å presentere 
arbeidsrelaterte spørsmål for ledelsen. 

6. Diskriminering 

Leverandøren skal ikke delta i eller støtte diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, alder, politisk 
mening, religion, etnisk og nasjonal opprinnelse, livssyn, ekteskapelig eller foreldremessig status, 
helse, seksuell orientering, sykdom eller funksjonshemming, medlemskap i 
arbeidstakerorganisasjoner, herunder fagforeninger eller andre personlige egenskaper under 
rekruttering og ansettelse. Ansettelse, lønn, fordeler, opplæring, forfremmelse, disiplinærtiltak, 
oppsigelse, pensjonering eller andre beslutninger som gjelder ansettelsesforholdet, skal være basert 
på relevante og objektive kriterier. 

 

HELSE OG SIKKERHET 

7. Forholdsregler og beskyttelse på arbeidsplassen 

Leverandører skal sikre de ansatte en trygg og sunn arbeidsplass i henhold til gjeldende lover og 
bestemmelser. Arbeidstakere skal ikke eksponeres for skadelige prosesser, kjemikalier, stoffer eller 
teknikker. 

I tilfeller der eksponering ikke kan unngås, skal alle eksponerte arbeidstakere utstyres med nødvendig 
verneutstyr. Alle arbeidstakere som arbeider under skadelige eller potensielt farlige arbeidsforhold, 
skal ha tilgang til og bruke egnet og vedlikeholdt arbeidsbeskyttelse og sikkerhetsutstyr uten ekstra 
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kostnader. For å unngå skader skal alle bygningskonstruksjoner, maskiner og annet utstyr være 
trygge å bruke og utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr. Det skal utføres forebyggende vedlikehold 
på arbeidsplassen for å beskytte arbeidstakere mot arbeidsrelaterte farer samt og sikre gode 
arbeidsforhold. 

Leverandøren skal sørge for rent, kostnadsfritt drikkevann til alle arbeidstakere. Et tilstrekkelig antall 
rene og hygieniske toaletter med vaskefasiliteter skal være tilgjengelig for både menn og kvinner. 

Det skal regelmessig gjennomføres, og registreres, opplæring for alle nyansatte arbeidstakere, samt 
ledelsen, i helse og sikkerhet. Leverandører skal sørge for grunnleggende brannsikkerhetsopplæring 
og brannvernutstyr på arbeidsstedet. Brannslukningsapparater skal være godt merket og fylt. 
Brannutganger skal være tydelig merket og fritt tilgjengelige. 

Leverandører skal også sørge for at det finnes lett tilgjengelig grunnleggende førstehjelpsutstyr og 
ansatte med kunnskap om førstehjelp, på arbeidsstedet. 

8. Håndtering av kjemikalier 

Leverandører skal iverksette tiltak for å sikre at kjemikalier og farlige stoffer håndteres, lagres og 
avhendes på en trygg måte, samt sørge for tilstrekkelig opplæring. Beholdere med kjemikalier skal 
være godt merket og lagres på en trygg måte. En liste over alle kjemikalier, med gyldig 
sikkerhetsdatablad (SDB), som brukes på produksjonsstedet, skal være tilgjengelig på det lokale 
språket på arbeidsplassen. 

9. Bofasiliteter 

Bofasiliteter, f.eks. internater som tilbys av leverandøren, skal være trygge og hygieniske og oppfylle 
de grunnleggende behovene til arbeidstakerne med hensyn til bygningsutførelse, plass, temperatur, 
belysning, ventilasjon, matlaging, vann, sanitære forhold, privatliv og kostnad. 

MILJØVERN 

10. Miljø – generelt 
Leverandører skal kontinuerlig arbeide for å forbedre miljøytelsen i alle operasjoner og gjennom 
produktets levetid. Dette innebærer å være oppmerksom på og overvåke viktige miljøaspekter og 
påvirkninger, herunder men ikke begrenset til: 

− Produktforhold, dvs. design, emballasje, transport, bruk og resirkulering/avhending 

− Bruk av knappe naturressurser, energi og vann 

− Utslipp til eller forurensning av luft, vann og jord 

− Håndtering av farlig og ikke-farlig avfall − Håndtering av farlige stoffer 

− Støy, lukt og utslipp av støv 

Leverandøren skal sørge for, og kunne vise til, kontinuerlige miljøforbedringer gjennom en proaktiv 
tilnærming og ansvarlig styring. 

Leverandøren skal sikre at alle kjemikalier og farlige stoffer som brukes i produksjonen av Jula-
produkter, er i samsvar med Julas krav. Leverandøren skal anvende substitusjonsprinsippet og 
kontinuerlig arbeide for å erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer. 

Leverandører skal holde seg godt informert om miljøkrav og skal overholde disse, i henhold til 
nasjonale lover, bestemmelser og industristandarder. 

11. Avfall 

Alt avfall, og særlig farlig avfall, skal oppbevares, håndteres og avhendes i henhold til lokale lover og 
på en ansvarlig måte som hindrer forurensning av luft, jord og vann, hindrer faren for antenning og 
ivaretar arbeidstakernes helse og sikkerhet. 
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12. Spillvann 

Leverandører skal iverksette tiltak for å unngå forurensning av vann, ved å hindre og redusere 
tømming av spillvann. 

Spillvann skal behandles forskriftsmessig på stedet eller leveres til et godkjent, eksternt 
kloakkrenseanlegg, slik at påvirkningen på vannmiljøet blir minst mulig. 

BEHANDLING AV DYR 

Leverandører skal behandle dyr i henhold til nasjonale bestemmelser og internasjonalt godkjente 
metoder. Alt dyrehold der dyr enten eies av eller er under kontroll av mennesker, skal skje under 
forhold som ivaretar artens fysiologiske og atferdsmessige behov. 

Velferden til et dyr kan beskrives som god hvis individet er i god form, sunt og fri for lidelse. 
Beskyttelse av dyr innebærer at unødvendig lidelse unngås, og at god livskvalitet eller en human død 
sikres. 

 

ANTIKORRUPSJON 

Leverandører skal ikke delta i noen form for korrupsjon, herunder bestikkelser, gjenytelser, svindel 
eller utpressing. Leverandører skal ikke iverksette tiltak som kan medføre brudd på, eller som kan føre 
til at Jula handler i strid med, gjeldende antikorrupsjonslover eller -bestemmelser. 

IMPLEMENTERING OG OVERVÅKING 

 

Leverandører skal formidle disse etiske retningslinjene til alle arbeidstakere, samt til 
underleverandører som er involvert i produksjon av Jula-produkter. Leverandøren skal ha 
dokumenterte rutiner for hvordan spørsmål og klager som gjelder Julas etiske retningslinjer skal 
håndteres. F.eks. i forbindelse med diskriminering, trakassering eller misbruk. Disse klagerutinene 
skal være godt kjente for arbeidstakerne. 

Alle leverandører skal på Julas forespørsel informere Jula om adressen til fabrikken der den enkelte 
ordren produseres. 

Leverandøren skal gi Jula og dets representanter fullmakt til å utføre inspeksjoner. Disse kan være 
varslede og ikke varslede, og kan utføres når som helst og på ethvert produksjonssted (også hos 
underleverandører) der Jula-produkter produseres. Dette gjøres for å sikre samsvar med Julas etiske 
retningslinjer. Jula, eller en tredjepart som representerer Jula, skal ha fri tilgang til alle relevante 
registre, dokumenter og produksjonsområder. 

Ved fortolkninger gjelder den engelske versjonen, Jula Code of Conduct.  
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 Julas etiske retningslinjer 

– Kortere versjon 

 

Trakassering, misbruk og disiplinærtiltak (rettferdig behandling) 

Leverandørene skal behandle hver enkelt arbeidstaker med verdighet og respekt og skal ikke benytte seg av 
fysisk avstraffelse, trusler, vold eller andre former for fysisk, seksuell, psykisk eller verbal trakassering. 

Lønn til å leve av  

Ansatte skal ha utbetalt minst den lovbestemte minstelønnen, og alle ansatte skal kompenseres for alle 
overtidstimer de har arbeidet, i henhold til juridiske krav. 

Arbeidstiden skal ikke være urimelig 

Maksimal tillatt arbeidstid skal ikke overstige 48 timer på jevnlig basis, og maksimal tillatt overtid i løpet av en uke 
skal ikke overstige 12 timer. Ansatte har rett til minst én fridag for hver periode på sju dager. 

Barnearbeid skal ikke benyttes 

Det er forbudt å ansette personer under 15 år 

Et "barn" defineres som en person som er under 15 år, eller som er yngre enn den lovlige minimumsalderen for 
arbeid hvis denne alderen er høyere enn 15 år. Unge arbeidstakere som er under 18 år, skal ikke utføre arbeid 
som kan være farlig. 

Et ansettelsesforhold er et fritt valg 

Ingen former for tvangsarbeid eller bundet arbeid godtas. Leverandøren skal la arbeidstakerne forlate 
fabrikkområdet etter endt arbeidsskift og skal ikke holde tilbake ID-kort eller kreve depositum. 

Organisasjonsfrihet og retten til kollektiv forhandling 

Leverandøren skal legge til rette for, og ikke hindre, alternative tiltak som gjør det mulig for arbeidstakerne å 
samles uavhengig for å diskutere arbeidsrelaterte saker samt ha et forum for å presentere arbeidsrelaterte 
spørsmål for ledelsen. 

Ingen diskriminering praktiseres 

Det skal ikke diskrimineres ved ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller 
pensjonering basert på rase, kaste, nasjonal opprinnelse, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, ekteskapelig 
status, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilknytning. 

Arbeidsforholdene skal være trygge og hygieniske 

Arbeidstakere skal ikke eksponeres for skadelige prosesser, kjemikalier, stoffer eller teknikker. Arbeidstakere som 
arbeider under skadelige eller potensielt farlige arbeidsforhold, skal ha tilgang til riktig arbeidsbeskyttelse og 
sikkerhetsutstyr. 

Fullstendig versjon finnes på www.julasupplier.com/code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT JULA 

Hvis leverandører handler i konflikt med noen av disse etiske 
retningslinjene, ønsker vi å vite om det.  

Gjør oss oppmerksomme på disse forholdene ved å kontakte 
oss på telefon eller fylle ut skjema via web på 
www.julasupplier.com/report-issue. Du kan gjerne skrive på ditt 
eget språk. All informasjon vi mottar, behandles konfidensielt, og 
vi beskytter din identitet. 

DISSE ETISKE RETNINGSLINJENE SKAL VÆRE SLÅTT OPP PÅ 
ARBEIDSTAKERNES SPRÅK, PÅ ET SYNLIG STED I ET FELLESOMRÅDE I 

ALLE ANLEGG SOM PRODUSERER PRODUKTER DIREKTE FOR JULA. 

https://www.julasupplier.com/code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

