
 

Kemi & Life Science 

CSR CHARTER 
 

Kemi & Life Science – en del af løsningen…  
Ansvarlighed er en naturlig del af en professionel håndtering af kemi. Kemi & Life Science og branchens medlemmer har 

gennem en årrække arbejdet systematisk for at løfte sikkerheden omkring brug af kemikalier til gavn for virksomheders 

medarbejdere, forbrugere og for at beskytte miljøet. Samtidig vokser behovet og efterspørgslen efter mere grønne og 

bæredygtige løsninger i samfundet som følge af sociale og særligt de miljømæssige udfordringer. Derfor arbejder Kemi 

& Life Science nu i tæt dialog med kunder og andre interessenter på at udvikle og tilbyde løsninger, der understøtter en 

mere bæredygtig udvikling.  

Kemi & Life Sciences CSR Charter bruger de internationale CSR-principper i FN’s Global Compact som sin overordnede 

ramme for arbejdet med ansvarlighed. For at målrette branchens udfordringer er Cefics og Feccs Responsible Care-

principper en vigtig del af CSR Charter'et.  

 

Kemi & Life Sciences CSR Charter – fælles ramme og retning  

Ved at tilslutte os Kemi & Life Sciences CSR Charter tilkendegiver vi, at vi arbejder målrettet og systematisk med at 

styrke ansvarlighed og hensyn til mennesker og miljø i vores forretning med udgangspunkt i FN’s Global Compacts 10 

principper og Responsible Cares 8 principper. Vi arbejder i åbenhed og i samarbejde på tværs af branchen, med vores 

kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. FN Global Compact eller Responsible Care danner alene ramme og 

retning for vores indsats og arbejde med Kemi & Life Sciences CSR Charter. Tilslutning til FN’s Global Compact og 

Responsible Care er ikke påkrævet virksomheden. 

 

Hvad vi gør:  

1. Vi forbedrer løbende vores arbejde med ansvarlig forretningsudvikling inden for rammerne af FN’s Global 
Compact og Responsible Care med særligt fokus på de indsatsområder, der er relevante for vores 
forretningsområde.   

2. Gennemfører årlig selvevaluering af vores indsats baseret på Kemi & Life Sciences CSR Skyline Tool for at 
vurdere vores egen indsats samt sætte et mål for vores fremtidige arbejde med CSR.  

3. Kommunikerer resultatet af vores selvevaluering til Kemi & Life Sciences sekretariat årligt og senest ved 
udgangen af 1. kvartal for at bidrage til transparens omkring vores arbejde med CSR og ansvarlig 
forretningsdrift.  

4. Uddanner og træner ledere og medarbejdere inden for CSR og ansvarlig forretningsudvikling, blandt andet 
gennem de tilbud, som Kemi & Life Science og Dansk Erhverv stiller til rådighed for sine medlemmer. 
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Præsentation af FN Global Compact og Responsible Care 

FN’s Global Compact 

Menneskerettigheder 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 

 
Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 

4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.  

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 

 
Miljø 

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 

8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

 
Anti-korruption.  

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

 

Responsible Care  

1. Lovgivning. Virksomheden overholder al relevant lovgivning, yder den bedst mulige sikkerheds-, sundheds- og 

miljømæssige indsats og samarbejder åbent med de kompetente myndigheder. 

2. Risikohåndtering. Virksomheden forholder sig aktivt til risici forbundet med ens aktiviteter for at sikre høj sikkerhed. 

Virksomheden tilskynder at levere miljømæssigt forsvarligt producerede råstoffer, produkter, information og sikker 

transport til og fra virksomheden. 

3. Politik og dokumentation. Virksomheden forpligter sig til at udarbejde en miljøpolitik og en handlingsplan i 

overensstemmelse med principperne i Responsible Care®. 

4. Information. Virksomheden forpligter sig til at gøre al nødvendig dokumentation tilgængelig for myndigheder samt 

kunder og øvrige interessenter og samarbejder med myndighederne om målinger på eventuelle udledninger. 

5. Undervisning. Virksomheden forpligter sig til at give alle medarbejdere den fornødne instruktion og information til 

at sikre overholdelse af virksomhedens Responsible Care®-engagement.  

6. Uheld. Virksomheden forpligter sig til at udarbejde procedurer for håndtering af uheld med virksomhedens 

produkter og tilstræber en indsats for lavest mulig påvirkning af omgivelserne gennem at træffe de nødvendige 

foranstaltninger. 

7. Løbende forbedringer. Virksomheden forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøpræstationer 

ved at følge og gennemføre en målrettet indsats. 

8. Samfundet. Virksomheden forpligter sig til at holde sig orienteret om den miljømæssige udvikling i samfundet og 

reagere relevant herpå. 
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