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Innledning
BAMA jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og
miljø. Disse prinsippene er grunnlaget for all vår virksomhet, som igjen er konkretisert i BAMAs
bærekraftstrategi Ansvarlig grønn vekst.
For BAMA er en bærekraftig forretningspraksis en forutsetning for en mer bærekraftig utvikling, og
gjennom disse prinsippene forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for
bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere
og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Gjennom
våre Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester forplikter våre leverandører
seg til å følge samme tilnærming.
Leverandørene skal kontinuerlig forbedre og gjøre sitt ytterste for å innfri minimumsstandardene i
våre etiske retningslinjer innen en avtalt og rimelig frist. Engasjement og innsats for å tilfredsstille
disse kravene vil være en grunnforutsetning for at samarbeidet med BAMA skal kunne videreføres.
Hvis aktuelle forbedringstiltak og avtalt oppfølging ikke utføres, eller hvis lovpålagte krav ikke innfris,
kan BAMA beslutte å avslutte forretningsrelasjonen. BAMA vil på den andre siden aktivt hjelpe
leverandørene til å innfri standardene.

Krav til egen virksomhet
BAMA erkjenner at vår forretningspraksis kan ha mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og
miljø. Samtidig ser vi vårt potensial til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden.
Aktsomhetsvurderinger
BAMA skal foreta risikovurderinger for å identifisere potensiell negativ påvirkning på mennesker,
samfunn og miljø, forhindre og forebygge en slik påvirkning samt overvåke og evaluere effekten av
tiltakene som er iverksatt, og kommunisere disse. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til
negativ påvirkning skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der
leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for
gjenoppretting.1
Ansvarlig innkjøpspraksis
BAMAs innkjøpspraksis skal styrke, ikke undergrave, leverandørers mulighet til å tilfredsstille kravene
vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal prioritere langvarige
leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i
leverandørkjeden.
Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon
BAMA støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt
arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i
vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.
1

OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, «OECDS veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig
næringsliv – en innføring», 2018.

Leverandørutvikling og partnerskap
I dialog med leverandører vil vi ved behov bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som
setter våre leverandører i stand til å etterleve BAMAs krav til forhold i leverandørkjeden. Det legger
grunnlag for godt samarbeid med leverandører som vil jobbe for forbedringer i egen virksomhet og
hos underleverandører.
Antikorrupsjon
BAMA skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for
å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller
leverandører, slik alle ansatte har forpliktet seg til gjennom Etiske retningslinjer for BAMA.
Land under handelsboikott
BAMA skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN
og/eller norske myndigheter.
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