KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
(ditetapkan oleh Dewan pada 19 April 2006)
Pendahuluan/Preambul
Monsanto berkomitmen untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebijakan
HAM kami dipandu oleh Deklarasi HAM Universal, yang menetapkan definisi yang paling
dikenal luas tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab pemerintah, dan Deklarasi Organisasi
Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak-Hak Pokok dalam Pekerjaan.
Kebijakan HAM Monsanto secara tegas termaktub dalam Ikrar kami dan kerangka kerja nilainilai yang ditetapkannya untuk bisnis kami. Kebijakan tersebut berlaku dalam kaitannya dengan
dan saling mendukung dengan Pedoman Perilaku Bisnis; Dana Monsanto; berbagai program
pengawasan produk kami; berbagai kebijakan dan prosedur kami yang menyangkut lingkungan,
keselamatan dan kesehatan yang berlaku secara global; dan program kepatuhan peraturan kami
yang menyeluruh. (Informasi mengenai berbagai program dan kebijakan ini tersedia di situs web
Monsanto dan dalam Laporan Ikrar Perusahaan Monsanto secara online.) Selain itu, Monsanto
telah mempertimbangkan berbagai keadaan yang khas untuk industri peternakan dan pertanian,
termasuk produksi musiman, dalam pengembangan kebijakan ini.
Kami menjalankan bisnis dengan sikap yang etis dan bertanggung jawab yang mendukung dan
menghormati perlindungan hak asasi manusia. Kami akan berusaha untuk mengidentifikasi dan
menjalankan bisnis dengan para mitra yang bersedia menjalankan bisnis mereka dengan
menerapkan standar etika yang sesuai dengan kebijakan ini. Kami akan meminta mitra bisnis
kami untuk menyampaikan kepada karyawan mereka tentang komitmen mereka untuk memenuhi
unsur-unsur utama dan harapan yang dijabarkan dalam kebijakan ini dan untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan perilaku bisnis mereka dengan hal-hal
tersebut. Monsanto dapat meminta mitra bisnis menegaskan pemahamannya dan kepatuhannya
pada unsur-unsur dan harapan yang diikhtisarkan dalam kebijakan ini. Monsanto dapat
mengambil langkah-langkah yang dianggapnya perlu, termasuk permintaan informasi atau
pemeriksaan oleh Monsanto atau petugas yang ditunjuk, untuk memantau atau mengkonfirmasi
bahwa mitra bisnis telah menjalankan bisnisnya dengan sikap yang sesuai dengan harapanharapan ini.
Manajemen akan menentukan berbagai upaya pelaksanaan dan pemantauan perusahaan untuk
mematuhi kebijakan ini dan menggalakkan komitmen kami untuk terus-menerus melakukan
perbaikan. Kami akan melanjutkan keterlibatan kami dalam berdialog dan berpartisipasi secara
aktif dalam berbagai upaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebijakan ini akan
tersedia untuk semua karyawan, vendor, dan masyarakat umum.
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Buruh anak
Monsanto tidak akan mentoleransi setiap bentuk eksploitasi buruh anak, sebagaimana yang
didefinisikan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional 182, Pasal 3 (Bentuk Terburuk
Buruh Anak). Karena itu, kami akan mengkaji peraturan daerah dan pusat yang berlaku tentang
cara mempekerjakan anak di bawah umur. Jika situasi mengatakan bahwa menurut ketentuan
hukum anak di bawah umur boleh dipekerjakan, kami akan bertindak untuk memastikan bahwa
cara mempekerjakan seperti itu tidak mengganggu kesempatan anak-anak tersebut untuk
memperoleh pendidikan. Sesuai dengan kebijakan dan prosedur kami di bidang keselamatan dan
kesehatan, kami tidak akan mempekerjakan karyawan berusia muda di tempat kerja yang
cenderung membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.
Buruh paksa
Monsanto tidak akan terlibat dalam penggunaan tenaga yang bekerja karena diwajibkan, budak,
buruh yang bekerja tanpa diberi upah, atau tenaga kerja paksa lainnya yang bekerja di luar
keinginannya. Monsanto menolak hukuman badan jenis apa pun.
Imbalan
Monsanto akan membayar upah sesuai dengan atau melebihi upah yang diharuskan menurut
peraturan atau jika tidak ada peraturan mengenai pengupahan, menurut standar industri setempat.
Jam kerja
Monsanto akan mematuhi peraturan daerah dan pusat yang berlaku dan praktik industri mengenai
jam kerja.
Pelecehan dan Kekerasan
Monsanto berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan,
berdasarkan semua karakteristik yang dilindungi oleh hukum. Setiap jenis kekerasan atau
ancaman kekerasan di tempat kerja tidak akan ditoleransi.
Diskriminasi
Monsanto mencela dan melarang diskriminasi terhadap siapa pun dalam setiap bentuk, kondisi,
atau hak untuk bekerja berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, asal-usul
kebangsaan, kecacatan, status veteran, orientasi seksual, atau karakteristik lain yang dilindungi
oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Keselamatan
Komitmen Monsanto untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat serta melakukan
kegiatan operasi yang melindungi lingkungan secara khusus ditetapkan dalam kebijakan dan
prosedur kami yang menyangkut lingkungan, keselamatan dan kesehatan yang berlaku secara
global.
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Kebebasan Berserikat
Monsanto mengakui dan menghormati hak dan kebebasan karyawan untuk bergabung ataupun
tidak bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri, untuk berserikat secara bebas dan
melakukan tawar-menawar secara kolektif. Seandainya hak untuk secara bebas berserikat dan
melakukan tawar-menawar secara kolektif itu dilarang menurut undang-undang, perusahaan akan
memfasilitasi komunikasi terbuka dan pertemuan langsung antara karyawan dan manajemen.
Tidak ada karyawan yang boleh dijatuhi tindakan pemecatan, diskriminasi, pelecehan, intimidasi,
atau pembalasan dendam karena mereka menjadi anggota serikat kerja yang diakui oleh undangundang.
Kepatuhan Hukum
Minimal, Monsanto akan mematuhi peraturan daerah dan pusat yang menyangkut hak asasi
manusia dan hak-hak karyawan di tempat perusahaan menjalankan bisnisnya.

