Som medlem af Røde Kors Erhvervsklub accepteres følgende betingelser

Aftalebetingelser for Røde Kors erhvervsklubmedlemskab
Røde Kors fremmer hverken varemærker, tjenester eller endorser produkter.
Røde Kors’ kommercielle samarbejdspartnere (medlemmer af Røde Kors erhvervsklub) er forpligtet til at
opfylde og efterleve
I.
II.

Røde Kors’ formål og grundliggende principper, punkt IV nedenfor
Røde Kors’ principper for International Humanitær Ret (se IHR)

III.
Internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og
sundhed (se humanrights )
Ved kommercielle partnerskaber forstår Røde Kors bl.a. virksomheder, der indgår en aftale om at
anvende Røde Kors Erhvervsklublogo i kommercielle sammenhænge og et bidrag til vores arbejde med
hvoraf der betales moms.
Kommercielle samarbejdspartnere er forpligtet til ikke at udføre handlinger, der er i modstrid med
ovenstående principper.
Kommercielle samarbejdspartnere er desuden forpligtet til at opfylde og efterleve gældende lovgivning og
relevante industristandarder herunder inden for miljø- og arbejdsforhold og gældende retningslinjer for
god markedsføring.
Røde Kors stiller krav om, at kommercielle samarbejdspartnere ikke kan sættes i relation til børne- eller
slavearbejde eller våbenproduktion eller i øvrigt på anden vis handler i modstrid med anvisningerne for
ansvarlig forretningsdrift i Global Compact, se 10 principper.
Såfremt der efter aftalen indgået fremkommer information, herunder den kommercielle
samarbejdspartners adfærd, der er uforeneligt med Røde Kors’ principper og værdier eller på anden vis
belastende for Røde Kors’ omdømme og renommé, forbeholder Røde Kors sig ret til at opsige
samarbejdet med øjeblikkelig virkning.
I det tilfælde at Røde Kors Erhvervsklub-medlemskabet ikke fornyes, skal brug af Røde Kors
Erhvervsklub-logo/sponsorpakke ophøre senest ved aftalens udløb.
Røde Kors samarbejder ikke kommercielt med virksomheder, der arbejder med tobak, våben eller porno.

IV.

Røde Kors’ syv principper

Røde Kors-principperne er en del af fundamentet for Den internationale Røde Kors- og Røde
Halvmåne-bevægelse. Der er syv principper:
Medmenneskelighed:
Hjælpe mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.
Upartiskhed:
Hjælpe alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning
Neutralitet:

Hjælpe alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.
Uafhængighed:
Ingen kan tvinge Røde Kors til eller forhindre Røde Kors i at hjælpe, der hvor Røde Kors
mener, der er brug for det.
Frivillighed:
Røde Kors´ bevægelsen er baseret på frivillighed - at hjælpe andre uden at få løn for det.
Enhed:
Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.
Almengyldighed:
Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.

