Βασικές θέσεις της κοινωνικής ευθύνης στη Bosch
Προοίµιο
Η ανάληψη ευθύνης στον κοινωνία και απέναντι των µελλοντικών γενεών έχει στην
Bosch µία µακρύχρονη παράδοση. O Robert Bosch ήταν πρωτοπόρος στην
εισαγωγή κοινωνικών προγραµµάτων για τις συνεργάτιδες, τους συνεργάτες και τους
συγγενείς των. Οι πολλαπλές κοινωνικές δραστηριότητες του επεκτείνοντο όµως και
πέρα από τον χώρο της επιχειρηµατικής του δράσης. Το ίδρυµα Robert Bosch
δραστηριοποιείται σήµερα στους τοµείς: περίθαλψη υγείας, συνεννόηση των λαών,
κοινωνική µέριµνα, µόρφωση και παιδαγωγική, καλές τέχνες, πολιτισµός και
επιστήµες.
Ο συνδυασµός οικονοµικών στόχων και οικολογικών οραµατισµών έχει για την Bosch
υψηλή σηµασία. Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι, ότι οι επιχειρησιακές µας
δραστηριότητες θα πρέπει να βρίσκονται σε αρµονία µε τα κοινωνικά ενδιαφέροντα.
Τα προϊόντα µας και οι δραστηριότητες µας αποσκοπούν κυρίως στην ασφάλεια του
ανθρώπου, στην οικονοµική διαχείριση των φυσικών πόρων και σε ένα καθαρό
περιβάλλον
Με την πάρα κάτω δήλωση µας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Robert Bosch ΕΠΕ και
η εκπροσώπηση των εργαζοµένων τεκµηριώνουν κοινές βασικές θέσεις κοινωνικής
ευθύνης. Οι πάρα κάτω αναφερόµενες βασικές θέσεις προσανατολίζονται στις
κεντρικές νόρµες της διεθνούς οργάνωσης εργασίας (ΙΑΟ)
1.

Ανθρώπινα δικαιώµατα
Σεβόµαστε και υποστηρίζουµε την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισµένων
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδιαίτερα των συνεργάτιδων και συνεργατών µας
και των εµπορικών εταίρων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.

2.

Ισότητα ευκαιριών
Προσφέρουµε ίσες ευκαιρίες σε όλες τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες
µας ανεξάρτητα από το χρώµα, τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα,
την κοινωνική καταγωγή, αναπηρία και σεξουαλική τοποθέτηση. Σεβόµαστε τις
πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των συνεργάτιδων και συνεργατών
µας, εφόσον βέβαια είναι βασισµένες επάνω στις δηµοκρατικές αρχές και
αυτοί οι ίδιοι αντιµετωπίζουν µε ανεκτικότητα άτοµα µε άλλη τοποθέτηση ζωής.

3.

Ενσωµάτωση ατόµων ε ειδικές ανάγκες
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι ισότιµα µέλη της Κοινωνίας και των εµπορικών
συνδιαλλαγών. Η προώθηση και ενσωµάτωση τους και η από σεβασµό
διεπόµενη συνεργασία µαζί τους είναι ουσιαστικές βασικές αρχές της
κουλτούρας της επιχείρησης µας.

4.

Ελεύθερη επιλογή της απασχόλησης
Είµαστε ενάντιοι σε κάθε µορφής αναγκαστικής εργασίας και σεβόµαστε τη
βασική αρχή της ελεύθερα επιλεγµένης απασχόλησης.

5.

∆ικαιώµατα παιδιών
∆εν ανεχόµαστε παιδική εργασία και σεβόµαστε τα δικαιώµατα των παιδιών.
Οι κανονισµοί της σύµβασης ΙΑΟ αριθµός 138 και αριθµός 182 τηρούνται σε
όλες της επιχειρήσεις του οµίλου Bosch.

6.

Σχέσεις µε τις εκπροσωπήσεις των εργαζοµένων
Αναγνωρίζεται το βασικό δίκαιο όλων των εργαζοµένων, γυναικών και
ανδρών, για ίδρυση οµοσπονδιών εργαζοµένων, και η µε ελεύθερη βούληση
προσχώρηση τους σε αυτές. Συνεργάτιδες και συνεργάτες δεν τυγχάνουν
πλεονεκτικής ή µειονεκτικής µεταχείρισης λόγω της ιδιότητας του µέλους σε
εργατικές οµοσπονδίες ή σε εκπροσώπηση εργαζοµένων.
Σεβόµαστε στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων νοµίµων διατάξεων - εφόσον
βρίσκονται σε αρµονία µε την σύµβαση ΙΑΟ αριθµό 98 – το δικαίωµα
συλλογικών διαπραγµατεύσεων για τη ρύθµιση των όρων εργασίας, και
επιδιώκουµε µε τους εταίρους µας µία εποικοδοµητική συνεργασία βασισµένη
σε αµοιβαία εµπιστοσύνη και σεβασµό.

7.

Έντιµοι όροι εργασίας
Οι µισθολογικές και κοινωνικές παροχές µας ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα
διεθνή ή τοπικά νοµικά επίπεδα, στους κανονισµούς ή στις διεθνείς
συµβάσεις. Τηρούµε τους κανονισµούς της σύµβασης ΙΑΟ αριθµός 100
αναφορικά µε την βασική αρχή “ίδιος µισθός για ισάξια εργασία“. Οι διεθνείς
κανονισµοί για τις ώρες εργασίας και την άδεια τηρούνται.
Κάθε συνεργάτης έχει την δυνατότητα να κάνει παράπονα στον υπεύθυνο
προϊστάµενο του ή στην αντίστοιχη διεύθυνση, εάν αισθάνεται ότι αδικήθηκε ή
πιστεύει ότι οι όροι εργασίας του είναι µειονεκτικοί. ∆εν επιτρέπεται να
προκύψουν λόγω των παραπόνων που έκανε τα οποιαδήποτε µειονεκτήµατα

8.

Προστασία εργασίας και υγείας
Η ασφάλεια στη θέση εργασίας και η σωµατική ακεραιότητα των συνεργάτιδων
και συνεργατών µας έχει για µας υψηλή προτεραιότητα. Η Bosch τηρεί
τουλάχιστον τα εκάστοτε διεθνή στάνταρ για ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον
εργασίας και υλοποιεί στα πλαίσια αυτά µέτρα για την εγγύηση της υγείας και
της ασφάλειας στην θέση εργασίας, ώστε να υπάρχει εγγυηµένη εφαρµογή
όρων απασχόλησης µε προστασία της υγείας.

9.

Εξειδίκευση
Υποστηρίζουµε µέτρα εξειδίκευσης για τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες
µας, που αποσκοπούν σε απόκτηση ικανοτήτων και γνώσεων και σε
διεύρυνση και εµβάθυνση των ειδικών επαγγελµατικών τους γνώσεων.

10.

Περιβάλλον
Έχουµε επί πολλά χρόνια επενδύσει στην τήρηση και την προστασία ενός
ισορροπηµένου περιβάλλοντος. Πέρα από αυτό συµβάλλουµε, στη πάρα
πέρα βελτίωση των όρων ζωής στους εργασιακούς τόπους του οµίλου µας. Οι
βασικές µας αρχές στην περιβαντολογία αντικατοπτρίζουν την υπευθυνότητα
για το περιβάλλον και είναι η βάση για πολυάριθµες πρωτοβουλίες, οι οποίες
υλοποιούνται στους ανά τον κόσµο τόπους εργασίας του οµίλου.

11.

Υλοποίηση
Στόχος µας είναι η σε παγκόσµιο επιχειρησιακό επίπεδο υλοποίηση αυτών
των βασικών αρχών. Οι βασικές αυτές αρχές θα συµπεριληφθούν στο
„εγχειρίδιο σύστηµα διεύθυνσης για ποιότητα, περιβάλλον και ασφάλεια του
οµίλου Bosch“. Η ευθύνη για την υλοποίηση βρίσκεται στις διευθύνσεις των
εκάστοτε κύκλων αρµοδιότητας, των περιφερειακών εταιριών και των µονάδων
εργασίας της επιχείρησης.
H RB θα αποκλείσει προµηθευτές, για τους οποίους είναι αποδεδειγµένα
γνωστό, ότι δεν τηρούν µε επιµέλεια τις βασικές νόρµες εργασίας του ΙΑΟ.
Οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες θα ενηµερωθούν κατόπιν συµβουλευτικών
συναντήσεων µε την εκάστοτε εκπροσώπηση εργαζοµένων µε κατάλληλο
τρόπο αναφορικά µε το περιεχόµενο των ως άνω βασικών αρχών.
Παράπονα λόγω ενδεχοµένων παραβάσεων των ως άνω βασικών γραµµών
λαµβάνονται υπ΄ όψη και γίνεται επ΄ αυτού έλεγχος. Απαραίτητα µέτρα
αποφασίζονται και υλοποιούνται από κοινού µε την αρµόδια διοίκηση και τις
εκπροσωπήσεις των εργαζοµένων. Η διευθύνουσα επιτροπή του ευρωπαϊκού
συµβουλίου του οµίλου Bosch ενηµερώνεται σχετικά µε τα παράπονα, εάν
αυτά δεν µπορούν να τακτοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Εάν χρειασθεί θα
γίνει αναφορικά µε την υλοποίηση αυτής της δήλωσης στα πλαίσια των
συνεδριάσεων διαβούλευση µεταξύ της διεύθυνσης της επιχείρησης και της
ευρωπαϊκής επιτροπής.
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