
 

 
 

MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INKLUSION GLOBAL POLICY 

 

PIRELLI-GRUPPENS ENGAGEMANG 

Pirelli-gruppen (hädanefter även "Pirelli") har alltid varit fast besluten att respektera lika möjligheter 

i arbetsmiljön, ett åtagande som redan 2006 gjordes uttryckligen i "gruppdeklarationen om lika 

möjligheter" som utvecklas i denna policy. 

Pirelli är aktivt engagerad i främjandet av värderingarna Mångfald, Jämlikhet och Inklusion (DE&I) 

och efterlyser aktivt stöd från all personal och alla personer som arbetar i namn och/eller på uppdrag 

och/eller i deras intresse, eller som har andra affärsrelationer eller samarbeten med den (kollektivt 

kallad "Mottagare" av detta dokument) i implementeringen av principerna och avsikterna i denna 

policy. 

Pirelli verkar i ett multinationellt sammanhang där människor uttrycker ett enormt arv av mångfald, 

vars värde samtidigt är en konkurrensfördel och möjligheter till tillväxt och berikning för företaget 

självt, i tron att de mest innovativa idéerna och de bästa lösningarna kommer från en arbetsmiljö 

där människor kan uttrycka sin egenart. 

Pirelli erbjuder samma möjligheter i alla aspekter av arbetslivet, i urvalsstadierna såväl som i beslut 

om ersättning, yrkesklassificering, tilldelning av arbetsuppgifter, utbildning och karriärutveckling.  

Dessa beslut fattas uteslutande på grundval av den kompetens, erfarenhet och yrkesmässiga 

potential som människor har och de resultat som uppnåtts, utan någon åtskillnad baserat på kön, 

könsidentitet och uttryck, sexuell läggning, civilstånd, föräldraskap eller omsorgssituation, religiös 

tro, politiska, fackliga eller andra åsikter, hudfärg, socioekonomisk och/eller kulturell bakgrund, 

etniskt ursprung, nationalitet, ålder och funktionshinder, vare sig det är psykiskt eller fysiskt.  

Pirelli har alltid varit fast besluten att garantera en arbetsmiljö där varje person behandlas och 

behandlar andra med värdighet och respekt, fri från alla former av trakasserier, övergrepp eller 

psykologiska och/eller fysiska tvång, diskriminering av individer eller grupper från andra individer. 

eller grupper, som åtar sig att förhindra och ingripa för att stoppa, om det inträffar, sådant beteende.  

Pirelli har alltid implementerat en inkluderande kultur som värdesätter individualitet och en känsla 

av tillhörighet till företagsgemenskapen, dialog, förtroende och delaktighet, som anses vara 

väsentliga delar av organisationens välbefinnande, som motsätter sig skapandet av kulturella och 

organisatoriska hinder som begränsar människors engagemang och potential. 

Ledningsmodeller, processer och program är utformade för att stödja alla människor, så att alla har 

samma möjligheter att utvecklas efter bästa förmåga.  

Att implementera denna policy kräver aktivt stöd från koncernens anställda, i enlighet med interna 

riktlinjer och de verktyg som Pirelli tillhandahåller, för att säkerställa att: 

• beslut som rör människors anställning och utveckling är fria från alla former av 

diskriminering;  

• organisationens lyhördhet och medvetenhet för frågorna om mångfald, jämlikhet och 

inkludering bör fortsätta att vara hög, även i syfte att förhindra potentiella omedvetna 

fördomar (omedveten partiskhet); 

• en inkluderande och respektfull arbetsmiljö upprätthålls både inom Pirelli och i relationer 

med externa intressenter, fri från alla former av diskriminering och trakasserier; 

• Rättvisa löner mellan könen garanteras på lika meritbaserade villkor, eventuella klyftor (om 

de upptäcks) identifieras och överbryggas gradvis och det finns en transparent rapportering 

i detta avseende. 

  



 
 

• människors motivation tas om hand genom dialog, delaktighet, tjänster och initiativ för att 

stödja psykiskt och fysiskt välbefinnande och säkerställa en balans mellan privatliv och 

yrkesliv, till exempel genom att tillåta flexibla arbetsmönster, sprida en kultur av att dela 

familjeansvar, anta hälsostödsprogram som ger stöd till föräldraskap.  

 

RAPPORTERING, KONFIDENTIALITET, ICKE-REPRESSALIER OCH KONSEKVENSER VID 

ÖVERTRÄDELSE 

Pirelli-gruppen uppmuntrar mottagarna av detta dokument att i god tro, även anonymt, rapportera 

varje handling eller underlåtenhet från någon på Pirelli, i relation till den eller på dess vägnar, som 

utgör eller kan utgöra en kränkning, eller uppmuntran att bryta mot principerna som finns i denna 

policy. Group Whistleblowing Policy, publicerad på www.pirelli.com, på flera språk, anger 

förfarandet för att lämna in rapporter, hur de hanteras och hur konfidentialitet och icke-repressalier 

garanteras. Om en rapport är välgrundad kommer Pirelli att anta de sanktioner som föreskrivs av 

det tillämpliga regelverket, kontraktet och disciplinära systemet.   

 

STYRNING  

Pirelli har utsett en Mångfald, Jämlikhet och Inklusion Manager, som arbetar i samordning med de 

olika företagsavdelningarna enligt deras respektive ansvarsområden.    

Planerna och resultaten inom området Mångfald, Jämlikhet och Inklusion diskuteras och godkänns 

av Sustainability Strategic Committee, ett organ som leds av VD, och är en del av 

hållbarhetsplanerna och resultaten som presenteras och diskuteras av relevanta Styrelsekommitté 

och sedan presenteras, diskuteras och godkänns av styrelsen. 

 

RAPPORTERING  

Pirelli rapporterar om dess mångfalds-, jämlikhet- och inkluderingsresultat i koncernens 

årsredovisning. 

 

DOKUMENT RELATERADE TILL DENNA POLICY 

• ETISK KOD och UPPFÖRANDEKOD 

• GLOBAL POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

• POLICY FÖR SOCIALT ANSVAR FÖR ARBETSHÄLSA, SÄKERHET OCH RÄTTIGHETER 

OCH MILJÖ 

• STYRELSENS MÅNGFALD OCH OBEROENDE UTTALANDE 

• WHISTLEBLOWING POLICY - WHISTLEBLOWING PROCEDUR 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
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