H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S
CSR policy
Genvinding af jern og metal spiller en afgørende rolle i bevarelsen af fremtidens ressourcer. H.J.Hansen ønsker
gennem genvinding, at bidrage til dette ved fortsat at udvikle vor forretning og vore metoder, så genvundne
ressourcer på ny kan indgå som primært råstof i samfundets materialekredsløb.
Globalt
Klimabelastningen er en stor samfundsmæssig udfordring. Fokus på klodens ressourcer er en af parametrene
der kan medvirke til at sikre kommende generationer en lys fremtid. H.J.Hansen vil, via produkt‐ og
metodeudvikling, arbejde på at øge ressourcegenvindingen til gavn for klima, natur og mennesker.
Vi mener, at børn har ret til uddannelse og til at være børn. Imidlertid anerkender vi, at børn i nogle dele af
verden er nødt til at udføre et stykke arbejde for at sikre deres egen og deres families overlevelse.
Børnearbejde må ikke være skadeligt for børn, hverken psykisk eller fysisk eller repræsentere en udnyttelse af
børn. Ydermere må børns arbejde ikke have et omfang der forhindrer det forhold, at børn primært skal
modtage undervisning, der kan højne deres uddannelsesniveau.
Alt børnearbejde skal vurderes ud fra barnets tarv. Vi tilslutter os Red Barnets policy om børnearbejde.
Regionalt
Vi vil arbejde aktivt for at fremme rammebetingelserne for genvinding og for at informere beslutningstagere
om de samfundsmæssige fordele ved vort virke.
Vi vil, i vores handlinger overholde den til enhver tid gældende lovgivning.
Lokalt
Vi ønsker at indgå i en konstruktiv og tæt dialog med myndigheder, naboer og andre interessenter.
Vi vil optræde socialt ansvarligt. Derfor vil vi arbejde for at fastholde og ansætte medarbejdere, der er truede
af udstødelse fra arbejdsmarkedet pga. nedsat arbejdsevne eller sygdom.
Vi vil, i planlægning og vurdering af vore aktiviteter, forebygge negative påvirkninger på mennesker og natur. I
forbindelse med nedbringelse af antallet af ulykker og sygefravær spiller arbejdsplads‐vurderingen en central
rolle.
Hvor forebyggelse ikke er mulig, vil vi nedbringe påvirkningerne så meget som den bedst tilgængelige teknologi
tillader.
Vi vil opretholde et effektivt beredskab til at imødegå og minimere skader på mennesker og natur hvis uheldet
er ude.
Jens Hempel‐Hansen
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