İnsan Hakları Politikası
1. Giriş
ArcelorMittal, dünyanın önde gelen çelik şirketlerinden olup,
60’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, çelik üretim ve
dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra demir cevheri ve kömür madenleri
alanlarında da faaliyet göstermektedir. ArcelorMittal İnsan Hakları
Politikası, İnsan Haklarına gösterdiğimiz saygıyı ifade etmektedir.
Bu politika sanayimiz açısından öncelikli kabul edilen alanlarda
yoğunlaşmaktadır.
Bu Politika aşağıdakiler doğrultusunda hazırlanmıştır:
• Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve
Uluslar arası İnsan Hakları Kanununu oluşturan iki Uluslar arası
Sözleşme;
• Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO) Çalışma Temel Hak ve
İlkeleri Beyannamesi ve
• Birleşmiş Milletler İlkeler Sözleşmesi.
Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, yukarıdaki belgeler
hep beraber “Uluslar arası İnsan Hakları Beyannameleri” olarak
anılmaktadır.

2. Amaç
ArcelorMittal İnsan Hakları Politikası, insan haklarına ilişkin eylem
ve davranışlarımızla ilgili ilkeleri belirlemektedir. Şirketin insan
haklarının desteklenmesiyle ilgili daha iyi bir anlayışa sahip olması
ve bu konudaki tecrübelerini arttırmasıyla birlikte, Politika ve
politikayla bağlantılı uygulamaların zamanla daha da güçlenmesi
beklenmektedir.
Bu Politikayı desteklemek amacıyla, insan haklarına saygı duyulan
bir ortam yaratmak ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak
ihlal eden faaliyetlere iştirak etmememizi temin için gerekli çalışma
usullerini geliştirmekteyiz.

3. Kapsam
Bu Politika, ArcelorMittal’in bütün dünyadaki yan kuruluşlarında
ve bağlı kuruluşlarında çalışan herkes kapsamaktadır. Ayrıca,
tesislerimizde çalışan taşeron firmaların da bu Politikaya uyması
beklenmektedir. Ayrıca ileride başlatacağımız Sürdürülebilir Tedarik
Zinciri Programı ile bu ilkeleri taşeronlarımıza ve tedarikçilerine de
aşılayacağız.
The ArcelorMittal İnsan Hakları Politikası, diğer Şirket politikaları
ve yönergelerinin insan haklarına yönelik unsurlarını tamamlar ve
birletirir. Bu belgeler arasında İş Ahlakı Kuralları, Sağlık & Emniyet,
Çevre ve İnsan Kaynakları politikaları ile Yozlaşmayla Mücadele
yönergelerimiz yer almaktadır.
Bu Politikanın uygulanmasında, faaliyet gösterdiğimiz pek çok
ülkenin kanunlarına tabiyiz ve bu tür uygulanabilir büütn kanunlara
uymak konusunda kararlıyız.

Politikamız, usul ve harici taahhütlerimizin yerel kanunlardan
daha sıkı olması halinde, standartlarımıza göre hareket ederiz.
Yerel kanunların Uluslar arası İnsan Hakları Beyannamelerinden
daha az sıkı olması durumunda, Politikamızı yönerge olarak
kullanmak suretiyle beher durum bazında bir cevap geliştirmek
için çaba gösteririz. Yerel kanunların bu Politikanın belirli kısımlarını
uygulamamamızı engellemesi halinde, insan haklarına saygılı tutum
sergilemek için uğraşırken bu yerel kanunlara da riayet ederiz.

4. Özel taahhütler ve hükümler
4.1. Hissedarlara taahhütler
Çalışanlar: Çalışanlarımızın insan haklarına saygı göstermeyi
taahhüt etmiş durumdayız. İstihdam politikalarımızı Uluslar
arası İnsan Hakları Beyannamelerinde yer alan ilgili kısımların
bütün dünyada tek tip olarak uygulanmasını temin amacıyla
geliştirmekteyiz. Çalışanlarımızın işyerinde ve faaliyetlerimizin
doğrudan etkilediği yerel topluluklarda insan haklarının farkında
olması, insan haklarına saygı duyması ve koruması için yetiştirmek
konusunda taahhütte bulunmaktayız.
İş ortakları: Taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler, ortak teşebbüsler
ve diğer ortaklarla iş yaparken insan haklarına saygı göstermeye
ve desteklemeye çalışmaktayız. Bunu, proaktif angajman, izleme
ve sözleşme hükümleri ile uygun biçimde gerçekleştirmeye
çalışacağız.
Yerel topluluklar: Faaliyetlerimizden etkilenen insanlarla açık ve
kapsayıcı bir diyalog kurmak suretiyle, yerel topluluklarda hakim
olan kültür, gelenek ve değerlerle ilgili bir anlayış geliştirmeye ve
insan haklarına saygı duymaya çalışacağız. ArcelorMittal Toplum
Angajmanı Standardı, kadınlar ve Yerli Halklar gibi toplumda yeterli
oranda temsil edilmeyen gruplarla temaslar da dahil olmak üzere,
yerel topluluklarla açık ve kapsayıcı bir diyalog gerçekleştirmemizi
gerektirmektedir.
4.2. Özel Hükümler
Sağlık ve Emniyet
Sağlık ve Emniyetin Güçlendirilmesi
ArcelorMittal, işyerinde sıfır kaza, sıfır yaralanma ve genel olarak
iyiliğe yönelik hedefine ulaşmak için çalışmayı taahhüt etmektedir.
Bu, Emniyetli Sürdürülebilir Çelik felsefemizi destekleyen Sağlık ve
Emniyet Politikaları ve Usulleri tarafından da tasdik edilmektedir.
Çalışma
Dernek Kurma Özgürlüğünün Desteklenmesi
ArcelorMittal, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu sözleşme
hakkının etkili biçimde tanınmasını desteklemektedir. Biz ayrıca bu
ilkenin gerçekleştirilmesini sağlamak için taşeron firmalarımız ve
tedarikçilerimizle de çalışmalar yapmaktayız.

Bu Politikanın uygulanmasında, faaliyet gösterdiğimiz pek çok ülkenin kanunlarına tabiyiz ve bu tür uygulanabilir büütn kanunlara uymak konusunda kararlıyız.

Zorla ya da Cebri Çalıştırmanın Ortadan Kaldırılması

Orantılı Güvenlik Düzenlemelerinin Kabulü

ArcelorMittal zorla ya da cebri çalıştırma yoluna gidilmesine karşı
çıkmaktadır. Biz ayrıca bu tür hukuk dışı uygulamalardan dolaylı
olarak istifade edilmesini veya bu uygulamaların desteklenmesini
önlemek için taşeron firmalarımız ve tedarikçilerimizle de çalışmalar
yapacağız.

ArcelorMittal faaliyetlerinin güvenliğinin temini ve kamu ve özel
güvenlik kuvvetleriyle olan angajmanımızın ilgili ülkenin kanunlarına
ve Güvenlik ve İnsan Hakları Hakkında Gönüllü İlkeler gibi ilgili
uluslar arası standart ve yönergelere uygunluğunu temin etmeyi
amaçlamaktadır. Güvenlik düzenlemelerimizi, insan haklarına saygı
gösterirken emniyet ihtiyaçlarımızı da gözetecek bir denge kuracak
hale getireceğiz.

Çocuk İşgücünün Ortadan Kaldırılması
ArcelorMittal, çocuk işgücünden faydalanılmasına karşı
çıkmaktadır..Biz, .ocuk işgücünün her türlü örneğinin çocuğun
menfaatleri açısından en iyisi olacak biçimde ortadan kaldırılması
ya da önlenmesi için taşeron firmalarımız ve tedarikçilerimizle
işbirliği içerisinde çalışmalar yapacağız.
İşyerinde Gayrikanunî Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
ArcelorMittal, her bir çalışana ve potansiyel çalışana adil ve insan
onuruna uygun muamele edilmesini temin çalışmaktadır. Buna
istinaden, ırk, renk, cinsel yönelim, yaş, sin, etnik köken, ulusal ya da
toplumsal köken, mülkiyet, siyasi ya da diğer fikirler, özür, doğum
ya da diğer bir sebeple yapılan hiçbir gayrikanunî ayrımcı yaklaşım
hoşgörüyle karşılanmayacaktır.
Şirket, her bir çalışanın ayrımcılıkla karşılaşmadan eşit ilerleme
fırsatı sunmaya çalışmaktadır.
Taciz ve Şiddetin Ortadan Kaldırılması
ArcelorMittal, faaliyet gösterdiği her ülkenin kurallarıyla belirlenen
şekilde, her türlü taciz, istismar, suiistimal ya da şiddetten uzak bir
çalışma ortamının yaratılması için çalışmaktadır.
Rekabetçi Tazminat ve Ücret Temini
ArcelorMittal yerel piyasa değerlendirmelerine göre rekabetçi
maaşlar ödemeyi ve en azından her bir çalışan için eşit tazminat
vermeyi amaçlamaktadır.
İstihdam Koşullarının İyileştirilmesi
ArcelorMittal temel çalışma saatleri ve fazla mesailer de dahil
olmak üzere istihdam koşullarını ilgilendiren bütün kanunlara
uymaktadır ve çalışan temsilcilerimizle müzakere edilen
anlaşmalara riayet edecektir.
Yerel Topluluklar
İrade Dışı Yeniden Yerleşmelerin Önlenmesi
ArcelorMittal irade dışı yeniden yerleşmeleri önlemeyi
amaçlamaktadır. Kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, yeniden
yerleşme ve rehabilitasyon konusunda ulusal hükümetin veya
bölgesel yetkililerin yönergelerine uymayı ve ayrıca bu konuda
uluslar arası insan hakları normlarına uygun hareket etmeyi taahhüt
etmekteyiz.
Yerel Halkların Haklarına Saygı Gösterilmesi
ArcelorMittal, uygulanmakta olan ulusal ve geliştirilmekte olan
uluslar arası standartlara belirlendiği üzere, Yerel Halkların haklarına
saygı göstermektedir.
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Toprak ve Su Kullanımına Yönelik Uygulamaların
Geliştirilmesi
ArcelorMittal, insan haklarına saygı gösteren ve Çevre Politikamızı
destekleyen ve ortaya çıkan uluslararası uygulamalarla uyumlu
olan, sağlam toprak ve su kullanımı uygulamalarını anlamak ve
uygulamaya koymak için çalışmaktadır..

5. Yönetim ve sorumluluk
Bu Politikanın uygulanmasıyla ilgili bütün sorumluluk, ArcelorMittal
Grup Yönetim Kuruluna (GMB) aittir. İnsan hakları performansımız,
2011 yılından itibaren en az yılda bir kez Yönetim Kuruluna rapor
edilecektir. Performansımıza ilişkin raporu yıllık Kolektif Sorumluluk
Raporumuzda halka açıklayacağız Rapora, www.arcelormittal.com
(Kolektif Sorumluluk, Yayınlar ve Raporlar) adresinden ulaşılabilir.

6. Uygulama
Şirketin bu İnsan Hakları Politikasına ilişkin uygulamalarının,
risk değerlendirmeleri ve gerekli özen usulleri insan haklarını
dikkate almaya başladıkça, zamanla güçlenmesi beklenmektedir
İnsan Hakları ayrıca sosyal etki değerlendirmeleriyle de
birleştirilecek olup, gerek görüldüğü yerlerde ayrı insan hakları etki
değerlendirmeleri yapılacaktır.
Bu Politika, ArcelorMittal tarafından belirli insan hakları konularında
gerek görüldüğü üzere geliştirilecek olan diğer standart ve usuller
açısından kapsayıcı bir beyan niteliğini taşımaktadır.
Bu Politika, ArcelorMittal Grup Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmış bir rehberlik elkitabı, eğitimler ve Şirketin tamamında
sürdürülen temaslarla desteklenmektedir.
ArcelorMittal, bu Politikaya ilişkin olarak yerel hissedarlar için
telafiye yönelik etkili kanallar kurmak maksadıyla haklara dayalı bir
şikayet mekanizması hakkında en iyi uygulamaları faal birimleriyle
paylaşacaktır.

7. Gözden geçirme ve izleme
ArcelorMittal, uygunluğu ve etkinliği açısından Politikayı ve
uygulamalarımızı periyodik olarak gözden geçirecektir.
ArcelorMittal, bu Politikaya bağlılığının izlenmesi açısından bağımsız
üçüncü tarafları görevlendirme yoluna gidebilir.
Ayrıca ilgili taraflardan gelecek geri bildirimleri ve bu taraflarla
diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu Politikaya
ilişkin her türlü geri bildirim ve yorum aşağıdaki adrese
gönderilmelidir:crteam@arcelormittal.com
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