
 
 
 
 
Pressmeddelande (30 november 2010) 
 
 
Pfleiderer undertecknade en internationellt giltig socialstadga om 
miniminormer för arbetsförhållandena 
 
Neumarkt, 30 november, 2010 – Pfleiderer AG (ISIN DE 996764749), som är börsnoterat på 
SDAX , undertecknade i tisdag i Frankfurt am Main ett internationellt ramavtal med företagets 
europeiska företagsråd, IG Metall samt Byggnads- och träarbetarinternationalen (BTI). I 
avtalet förpliktigar sig företaget att efterfölja miniminormerna för arbetsförhållandena för alla 
anställda oavsett om dessa arbetar i Tyskland eller utomlands. 
 
Från Pfleiderer AG:s sida undertecknades avtalet av dess styrelseordförande Hans H. 
Overdiek . I samband med undertecknandet sade denne: “Vi är väl medvetna om det ansvar 
vi har inför samhället, den omgivande miljön och självklart också för våra medarbetare. Av 
denna anledning är en uthållig utveckling en av hörnpelarna i vår affärsmässiga verksamhet. 
Därtill hör ett korrekt och respektfullt samarbete med våra anställda och respekterande av 
deras mänskliga rättigheter. Jag anser att denna målsättning är särskilt viktig inte minst i 
tider när vi tvingas att fatta svåra beslut.” 
 
Genom att underteckna ramavtalet försöker Pfleiderer AG att säkra de anställdas situation 
och rättigheter med gränsöverskridande regler. Detta försöker man uppnå genom att införa 
miniminormer för arbetsförhållandena för den så kallade kärnarbetsnormen som definierats 
av International Labour Organization (ILO). Därtill hör erkännandet av de mänskliga 
rättigheterna, diskrimineringsförbud, förbud mot barn- och tvångsarbete, de anställdas rätt att 
organisera sig fackligt, rätten till en anständig lön, god arbetsmiljö och socialt acceptabla 
arbetstider. 
 
Arbetet med att ta fram en social stadga för Pfleiderer AG påbörjades i april 2009 med 
finansiellt stöd av EU:s generaldirektion för sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter. 
Projekt genomfördes i nära samarbete med den organisationen “Arbeit und Leben Bielefeld“. 
Stadgan togs gemensamt fram av ledamöter i det europeiska företagsrådet i Pfleiderer AG 
representerande de anställdas organisa-tioner i Polen, Sverige och Tyskland med stöd av IG 
Metall och BTI. Den sociala stadgan gäller med omedelbar verkan inom hela Pfleiderer-
koncernen och kommer att så snabbt som möjligt att översättas till de berörda ländernas 
respektive språk. Stadgan kommer att kommuniceras till de anställda via Intranet, 
informationstavlor och personliga utskick. 
 
 
Källa:  http://www.pfleiderer.com/de/news/press-release-839.html 
 


