ÅRSBERETNING
2021

Årsberetning 2021

1

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Årsberetning 2021

2

Om Dansk Initiativ for Etisk
Handel
Dansk Initiativ for Etisk Handel (2008) er den
samlende danske platform for virksomheder og
organisationer, der arbejder for ansvarlig handel
og bæredygtig udvikling. Vi styrker viden og
samarbejde om samfundsansvar og
bæredygtighed i globale værdikæder, fordi
handel skal respektere menneskerettigheder og
tage hensyn til miljø og klima.
Organisationen blev etableret i 2008 som
medlemsorganisation af erhvervslivet,
fagbevægelsen og civilsamfundsorganisationerne for at styrke viden, handling og
samarbejde omkring ansvarlig og bæredygtig
global handel.

I dag tæller medlemskredsen flere end 100
små, mellemstore og store virksomheder på
tværs af brancher og sektorer, samt
fagforeninger, brancheorganisationer,
civilsamfundsorganisationer og offentlige
institutioner.
Vores vision er, at handel skal være ansvarlig,
og fremme social, økonomisk og miljømæssig
bæredygtig udvikling for alle i tråd med
Verdensmålene.
Dansk Initiativ for Etisk Handel står bag
videnscenter for bæredygtige værdikæder,
akademi for etisk handel, medlemsnetværk og
en række multi-stakeholder partnerskaber og
alliancer.
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Samarbejde på tværs er mere
relevant end nogensinde før
2021 blev et år, hvor det igen blev tydeligt, at
vores globale samfund står overfor flere store
kriser; covid-19-krise, fattigdomskrise,
forsyningskrise, biodiversitetskrise, klimakrise og
energikrise. Det er kriser, der skaber en mere
fragmenteret og usikker verden, og som er i gang
med at ændre spillereglerne for global handel.
Etik, ansvarlighed og bæredygtighed rykker
endnu højere op på samfundsagendaen. Det er i
dag ikke nok, at man som virksomhed skaber
vækst og arbejdspladser. Der er også klare
forventninger fra omverden om, at virksomheder,
indkøbere og investorer bidrager positivt til
verden og tager ansvar for eget aftryk på
mennesker og miljø i hele værdikæden – også i
de fjerne lande hvor produktionen af fødevarer,
dyrefoder, tøj og elektronik finder sted.
Det gør det mere relevant end nogensinde at gå
sammen i Dansk Initiativ for Etisk Handel og
samarbejde på tværs af organisationer og
sektorer om en mere ansvarlig handel, der
fremmer social, økonomisk og miljømæssig
bæredygtig udvikling for alle.
Året 2021 bød på direktørskifte i Dansk Initiativ for
Etisk Handel med tiltrædelse af Nanna Callisen
Bang i januar. Ved Generalforsamlingen i april
blev der med medlemmernes vedtagelse af den
nye treårs-strategi 'Platform for bæredygtige
værdikæder' sat en ny retning for Dansk Initiativ
for Etisk Handel. Strategien tager afsæt i vores
rolle som den danske medlemsorganisation og
platform for bæredygtig handel, der understøtter
bredt samarbejde, viden og konkret handling for
mere ansvarlige og bæredygtige indkøb og
værdikæder.
I efteråret indgik vi et flerårigt strategisk
partnerskab med Udenrigsministeriet, der med
den nye udviklingspolitiske strategi 'Fælles om
Verden' også sætter fokus på en retfærdig grøn
omstilling og Danmarks påvirkning af verden
gennem globale værdikæder.

Som en del af partnerskabet samarbejdes om
Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, Dansk
Alliance for Ansvarlig Palmeolie, global handel
og Verdensmålene, Etisk Handel Akademi og
træning i bæredygtige værdikæder.
Når vi ser tilbage på 2021, lagde covid-19 endnu
en gang benspænd ud, og det blev langt hen
ad vejen igen et år med onlinemøder og
arrangementer bag skærmen. Vi er stolte af, at
vi trods omstændighederne fik afholdt godt 50
arrangementer, dialogmøder, netværksmøder
og morgenbriefinger, hvor vi satte fokus på alt
fra klimamål i forsyningskæden, due diligence,
etisk handel i konfliktramte områder og plastik i
emballage.
Vi skruede også op for både eksisterende og
nye medlemsnetværk; blandt andet samlede vi
igen medlemmer i netværket målrettet
offentlige indkøb og startede et netværk for
medlemmer, der gerne vil samarbejde om
mere grønne værdikæder med fokus på klima
og miljø. Det står højt på dagsordenen for
mange, for der er brug for nye typer
samarbejde og nytænkning for at skabe
løsninger på de udfordringer, som vi står over
for på verdensplan.
Ovenpå covid-19 var det med stor glæde, at vi i
sensommeren endelig kunne samle
medlemmer og samarbejdspartnere fysisk til
en summede sommerkur i vores gård på
Christianshavn. Det blev til en solrig
eftermiddag med gode snakke om
bæredygtighed, forbrugerforventninger,
ansvarlige globale værdikæder – og frem for
alt: Vigtigheden af bredt samarbejde for
langsigtede løsninger.
I 2021 blev medlemskredsen udvidet med en
række flere nye medlemmer fra både
civilsamfundet og erhvervslivet. I en tid, hvor
mange stadig er udfordrede af pandemi og
forsyningskrise,

Dansk Initiativ for Etisk Handel

er vi meget glade for årets stærke
medlemstilgang og engagementet i det brede
samarbejde om ansvarlig handel og
bæredygtige, globale værdikæder.
I de kommende år vil Dansk Initiativ for Etisk
Handel fortsat understøtte handling, samarbejde
og videndeling mellem virksomheder, brancheog erhvervsorganisationer, fagbevægelsen,
civilsamfundsorganisationer og offentlige
institutioner og fonde. Vi ser frem til at fortsætte
arbejdet med etisk handel i globale værdikæder
og ikke mindst understøtte den grønne og
samtidig retfærdig omstilling til gavn for både
mennesker, miljø og forretningen.

God læselyst,
Nanna Callisen Bang, direktør
Gitte Dyrhagen Husager, konstitueret formand
Christian Rask-Jepsen, næstformand
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BESTYRELSE
Folkelige organisationer
Gitte Dyrhagen Husager, Folkekirkens
Nødhjælp (Konstitueret formand)
Loa Dalgaard Worm, FSC
Virksomheder
Christian Rask-Jepsen, Rema 1000
(næstformand)
Jens Christian Roth, Ørsted
Offentlige virksomheder & Instanser
Birgitte Bang Nielsen, IFU
David Salomonsen, Københavns Kommune
Branche- og erhvervsorganisationer og netværk
Jytte Tandrup, De Samvirkende Købmænd
Nicolai Klausen, WEAR
Fagbevægelsen
Jesper Nielsen, 3F
Mette Høgh, HK Handel

SEKRETARIATET

Nanna Callisen Bang
Direktør

Gitte Dyrhagen Husager
Konstitueret formand

Christian Rask-Jepsen
Næstformand

Nanna Callisen Bang, direktør
Janine Dortmundt, rådgiver, globale
værdikæder
Sarah Dieckmann, rådgiver, etisk handel
Lene Midtgaard, rådgiver, innovation, klima og
miljø
Lotte Frøjk Knudsen, kommunikations- og
engagementsansvarlig
Elisabeth Moltke, projekt- og
kommunikationsmedarbejder
Claus Pedersen, økonomi- og
administrationsansvarlig
Jacob Lykke Andersen, drifts- og
udviklingskoordinator
Ida Mathilde Jensen, studentermedhjælper
Anna K. Bellmann, praktikant
Linda Soelberg, virksomhedspraktikant
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Highlights 2021
Ny direktør og ny treårs strategi
I starten af året stillede Nanna Callisen Bang sig
bag roret i Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det
gjorde hun med en ambition om at styrke
organisationens rolle som den danske platform for
samarbejde om ansvarlig handel og bæredygtige
værdikæder.
Et par måneder senere vedtog medlemmerne til
årets generalforsamling den nye strategi for 20212023: Platform for bæredygtige værdikæder.
Strategien afspejler, at Dansk Initiativ for Etisk
Handel har fokus på global handels rolle i den
grønne omstilling og arbejdet med Verdensmålene.
Som samlende multi-stakeholder platform vil
Dansk Initiativ for Etisk Handel fremme dialogen og
videndeling mellem medlemmerne om deres
erfaringer, behov og konkrete løsninger, for at indfri
de fælles ambitioner om en grøn og retfærdig
omstilling til gavn for både mennesker, miljø og
forretningen. Der er behov for konkrete løsninger til,
hvordan man bedst kan understøtte en grøn og
samtidig retfærdig omstilling gennem eksempelvis
nye forretningsmodeller, indkøbspraksis,
organisering og leverandørsamarbejde.

"Med den nye strategi er der sat en vigtig retning for
organisationen. Alliancer og partnerskaber vil være en vigtig del af
indsatsen for at forbedre arbejdstagerforhold i medlemmernes
forsyningskæder. Ud over det, vil Dansk Initiativ for Etisk Handels
rolle som dialogskaber også bidrage til et øget vidensniveau - ikke
kun blandt medlemmer, men også blandt beslutningstagere i
samfundet".
Jens Christian Roth, Ørsted

"Det er er centralt i den nye strategi, at Dansk
Initiativ for Etisk Handel lægger op til fortsat at
arbejde for at samle brede alliancer i initiativer til
konkrete løsninger af aktuelle udfordringer. Det
giver tro på, at det nytter noget, og at vi rent faktisk
kan forandre ting til det bedre, når vi formår at
arbejde sammen".
David Salomonsen, Københavns Kommune.

"Dansk Initiativ for Etisk Handel den vigtigste danske
platform for dialog og samarbejde omkring
ansvarlighed og bæredygtighed på tværs af sektorer.
Dansk Initiativ for Etisk Handel er stedet, hvor vi
mødes og drøfter løsninger på komplekse
problemstillinger, når skåltalerne er holdt, og
hverdagens dilemmaer indtræder".
Gitte Dyrhagen Husager, Folkekirkens Nødhjælp
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Lancering af de6skridt.dk
Forventningerne til virksomheders
samfundsansvar vokser. Det gælder både store
multinationale virksomheder og i stigende grad
også de små- og mellemstore virksomheder. Men
det kan være svært at omsætte internationale
retningslinjer til konkret praksis.

Webguiden trækker på solide erfaringer fra
centrale aktører på fødevareområdet som OECD,
FAO og Institut for Menneskerettigheder, samt fra
små og mellemstore virksomheder som blandt
andet GASA Nord Grønt, Engsko, Letz Sushi,
warfair og Nordic Fruit.

I 2021 lancerede Dansk Initiativ for Etisk Handel i
tæt samarbejde med medlemmer og andre
samarbejdspartnere derfor de6skridt.dk.
Formålet med webguiden er at hjælpe SMV’er i
deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og
ressourcer. På de6skridt.dk er der både
inspiration til, hvor man skal starte, og hvordan
man kan styrke sine nuværende processer.

De6skridt.dk er et samarbejdsprojekt mellem
Dansk Initiativ for Etisk Handel, Landbrug &
Fødevare og Arla. En lang række af Dansk Initiativ
for Etisk Handels medlemmer har undervejs givet
input til udarbejdelse af webguiden, som er
medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Webguiden er den første danske på området,
som er specifikt målrettet fødevareklyngens
virksomheder med konkrete eksempler på
virksomheders måde at håndtere arbejdet med
menneskerettigheder og ansvarlighed i
forretningen.

Produceret i samarbejde med

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Årsberetning 2021

7

Strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet styrker
vidensdeling og alliancearbejde
Mange danske virksomheder samarbejder, handler
og producerer på tværs af grænser. En stor del af
den klima- og miljømæssige, samt sociale
påvirkning finder sted i produktionslande uden for
Danmark.
Der er stigende interesse fra forbrugere, politikere,
virksomheder og andre interessenter for, hvordan
vores varer er produceret og transporteret. Det
stiller øgede krav og forventninger til virksomheder
og indkøbere om at træffe ansvarlige valg og
skabe bæredygtige globale værdikæder i tråd med
internationale retningslinjer, kommende lovgivning
om samfundsansvar og med hensyn til og
inddragelse af de berørte parter.
Multi-stakeholder-perspektivet er her helt
afgørende for at forstå udfordringer inden for
komplekse globale værdikæder og for at skabe
solide, bæredygtige løsninger, der kan skaleres til
gavn for os alle.
I 2021 indgik Dansk Initiativ for Etisk Handel et
strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet,
der skal styrke Dansk Initiativ for Etisk Handel og
de brede alliancesamarbejder over de næste par år
– blandt andet med etableringen af et videnscenter
og et akademi for bæredygtige værdikæder, samt
styrket arbejde med alliancer inden for
afskovningstunge værdikæder som soja, palmeolie
og kaffe.

I samarbejde med

Med partnerskabet følger en bevilling på
7,2 mio. kroner over de næste tre år, som
bl.a. skal gå til:
Partnerskaber for handling: multistakeholder alliancer inden for
afskovningstunge værdikæder som soja,
palmeolie og kaffe
Akademi for bæredygtige værdikæder
med fokus på due diligence på
menneskerettigheder og forretning;
ansvarlig leverandørstyring; verdensmål
og bæredygtig indkøbspraksis samt
stakeholder-dialog og samarbejde
Strategisk samarbejde med danske og
internationale aktører, der beskæftiger sig
med klima, miljø og menneskerettigheder
inden for bæredygtig handel og
værdikæder
Videnscenter for bæredygtige
værdikæder, hvor man kan tilgå relevant
viden i form af analyser, redskaber,
konkrete guidelines og best practice mv.
produceret af danske og internationale
institutioner og organisationer
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Nyt fra alliancer og
medlemsnetværk
Som platform for handling skaber Dansk Initiativ for Etisk Handel forandring ved at inddrage
og mobilisere aktører på tværs af værdikæden til at arbejde sammen om en mere grøn og
retfærdig omstilling.
Vores strategiske ambition er at facilitere brede alliancer og netværk for at accelerere
ansvarlig og bæredygtig handel i tråd med Verdensmålene.

Dansk Alliance for Ansvarlig
Soja
Dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter,
organisationer og myndigheder er gået
sammen i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja i en
forpligtende indsats for at bidrage til at komme
problemerne bag sojaproduktionen til livs.
Alliancen blev lanceret i 2019.
Alliancens vision er, at al soja importeret til
Danmark er produceret ansvarligt, herunder
produceret lovligt og ikke bidrager til
afskovning eller konvertering af anden naturlig
vegetation.
I 2021 gjorde alliancemedlemmernes status på
deres handlingsplaner, som de året forinden
havde offentliggjort. Resultaterne blev samlet
og offentliggjort i en årlig statusrapport, hvori
der også identificeres udfordringer og
muligheder for fremtidigt alliancesamarbejde,
datagrundlag og erfaringer, som kan hjælpe til
at måle alliancemedlemmernes fremskridt
fremadrettet.

Øvrige aktiviteter i alliancen i 2021:
To arbejdsgruppemøder afholdt om en
fælles ramme for at engagere sig i/stille krav
til leverandører, samt en sammenligning af
standarder i forhold til alliancens kriterier
Tre workshops om et fælles regionalt
samarbejdsprojekt i Sydamerika
Offentliggørelse af handlingsplaner for
ansvarlig soja fra alliancemedlemmer, der
har tilsluttet sig efter alliancens lanceringen
Statusrapport på alliancemedlemmernes
fremskridt på deres første handlingsplaner
Arla, en af Danmarks største forbrugere af
soja, tilsluttede sig Dansk Alliance for
Ansvarlig Soja
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Dansk Alliance for Ansvarlig
Palmeolie
Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie samler
relevante danske aktører i et forpligtende
samarbejde om ansvarlig og afskovningsfri
palmeolie. Alliancen blev lanceret i 2020.
I 2021 offentliggjorde 20 danske virksomheder
som medlemmer af Dansk Alliance for
Ansvarlig Palmeolie deres første
handlingsplaner for, hvordan de vil sikre brug
af ansvarligt produceret palmeolie i Danmark
og bidrage til en mere ansvarlig produktion
globalt.
Regeringen lancerede i 2021 den første danske
nationale handlingsplan mod afskovning, der
skal sikre, at dansk import af palmeolie og
sojabønner er verificeret og dokumenteret
skovrydningsfri i 2025. I den forbindelse deltog
Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
Rasmus Prehn, i et alliancemøde hos Dansk
Alliance for Ansvarlig Palmeolie og bakkede op
om alliancesamarbejde og accelerering af
import af afskovningsfri palmeolie.

Øvrige aktiviteter i alliancen i 2021:
Concito, Udenrigsministeriet og
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri tilsluttede sig alliancen
Opstart af en arbejdsgruppe om
ansvarlig indkøb af palme-derivater,
som bliver brugt i kosmetik- og
husholdningsprodukter
Generelt stort fokus og
opmærksomhed på dagsordenen fra
alle, især i forbindelse med regeringens
nationale handlingsplan mod afskovning
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Medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel kan deltage i en række forskellige
medlemsnetværk med fokus på faglig inspiration, sparring i praksis, konkrete løsninger og
opbygning af relationer. Medlemsnetværkene mødes et par gange om året, og møderne er
fortrolige.
I 2021 efterspurgte flere medlemmer øget fokus på arbejdet med miljø, klima og
menneskerettigheder i globale værdikæder. Derfor etableres og styrkes medlemsnetværk
med fokus på Grønne værdikæder, Due Diligence og Offentlige indkøb.

Medlemsnetværk for ansvarlige indkøb og
CSR i Jylland og på Fyn
Samler medlemmer med base i Jylland og på Fyn
med en fælles ambition om at forbedre praksis
inden for etisk handel. Deltagerne er
nøglepersoner, som driver arbejdet med
ansvarlige indkøb og CSR.
I 2021 blev der i medlemsnetværket bl.a. drøftet
emner som implementering og integrering af
bæredygtighedsindsatser og audits.

Medlemsnetværk for ansvarlig indkøb i
globale produktionsvirksomheder
Et medlemsnetværk for medlemmer med
produktion og indkøbsafdeling i Danmark og med
et formål om at dele viden og tilgange til arbejdet
med leverandørstyring og ansvarlige indkøb.
I 2021 mødtes medlemsnetværket om emner som
due diligence og spørgsmålet om ansvar og
indflydelse, kortlægning af forsyningskæder,
samt betydningen af covid-19 for arbejdere i
forsyningskæder.

Medlemsnetværk om due diligence
I medlemsnetværket om due diligence samles
medlemmer fra virksomheder, organisationer og
offentlige institutioner om best practice,
udfordringer og tematikker for at udvise due
diligence i forhold til virksomheders indvirkninger
på menneskerettigheder og miljø i værdikæden –
og i overensstemmelse med UN Guiding
Principles on Business & Human Rights og OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Business
Conduct.

Ønsker du at deltage i et medlemsnetværk,
kan du kontakte den netværksansvarlige
under det pågældende netværk her.

Medlemsnetværk for partnerskaber og
bæredygtig innovation
Samler virksomheder, civilsamfundsorganisationer,
fagbevægelsen, virksomheder, offentlige
institutioner og brancheorganisationer om, hvordan
partnerskaber på tværs af sektorer kan bidrage til
at skabe bæredygtig innovation i produktions- og
leverandørkæden.
Medlemmer mødtes til et opstartsmøde i
slutningen af 2021.

Medlemsnetværk for etisk handel i
dagligvarehandel
Medlemsnetværket er for medlemmer fra
dagligvarebranchen, der har ansvar for CSR, indkøb
eller bæredygtighed.
På programmet i 2021 var emner som
migrantarbejdere og frugt og grønt fra Sydspanien.

Medlemsnetværk for offentlige indkøb
Medlemsnetværket samler offentlige indkøbere og
leverandører blandt medlemmerne af Dansk
Initiativ for Etisk Handel til dialog om risikobaseret
due diligence i indkøb. Netværket har fokus på,
hvordan due diligence udøves i praksis inden for
udbudslovens rammer i den relevante offentlige
organisation og på en måde, der bidrager til
leverandørernes due diligence-arbejde.
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Det satte vi fokus på i 2021
Klimamål i forsyningskæden
Leveløn i praksis - indsatser og dilemmaer
Plastik i emballage – producentansvar og
best practices
Ansvarlig handel: Virksomhedsdrift og
leverandørstyring – hvordan?
Virksomhedsansvar og etisk handel i
konfliktområder
Ansvarlig virksomhedsadfærd i Kina: Risiko for
tvangsarbejde blandt etniske mindretal og
uighurer
Audits i ansvarlig handel – hvad kan vi bruge
det til?

Klimamål i forsyningskæden
Flere danske virksomheder øger deres ambitioner
og går fra egne interne klimamål til at have mål
for reduktion af udledninger længere ude i
værdikæden og stille krav til deres leverandører.
Arbejdet med værdikædens klimaaftryk er vitalt
for den grønne omstilling, da størstedelen af
udledningen for mange virksomheder ligger i
værdikæden og ikke i egne aktiviteter.
Til webinaret, der var arrangeret sammen med
Forum for Bæredygtige Indkøb, fortalte Novo
Nordisk og Ørsted om, hvordan de har grebet
processen an, og hvordan deres leverandører har
modtaget det.

Ansvarlig virksomhedsadfærd i Kina: Risiko
for tvangsarbejde blandt etniske mindretal
og uighurer
Hvordan ved man, at varer ikke produceres med
potentielt tvangsarbejde af kinesiske uighurer?
Hvor langt rækker virksomhedsansvaret, og hvad
kan din virksomhed gøre for ikke at bidrage til
eller være forbundet med undertrykkelsen af
uighurerne i Kina?
Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede til et
dialogmøde, hvor medlemmer fik mulighed for

Sådan håndterer fonde og NGO’er deres
klimaaftryk
Responsible investment dialogues #3: Vejen til
klima net-zero
Due diligence in fragile contexts – how can we
act responsibly?
Joining forces for social dialogue: Conference
on collaboration between trade unions and
buyers for social dialogue in producing
countries
Menneskerettigheder og due diligence i
byggeriets værdikæder
Og meget mere...

at drøfte, hvordan virksomheder kan forholde sig til
den aktuelle problematik omkring uighurer i Kina
og kan benytte due diligence processer til at
håndtere ansvaret i leverandørkæder.

Audits i ansvarlig handel – hvad kan vi bruge
det til?
Auditmarkedet sætter ofte leverandørerne i en
svær situation med usammenhængende krav og et
højt antal af auditbesøg. På trods af gode hensigter
fra virksomhederne, fører det ikke altid til
forbedrede arbejdsforhold eller stærkere
risikohåndtering. Dog er audits et vigtigt værktøj til
at forstå, hvilke udfordringer leverandørerne står
over for, som kan komplementeres af træning og
workshops.
På morgenbriefingen præsenterede vi spritny
viden fra Syddansk Universitets forskningsprojekt i
Bangladesh, samt praksisnære eksempler fra
Salling på, hvilke muligheder danske virksomheder
har for at forbedre deres samarbejde med
leverandører gennem brugen af audits i et bredere
due diligence-perspektiv.
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Værktøjer og publikationer
Leverandørdialog – en vej til Verdensmål
I guiden finder du vejledning og inspiration til, hvordan I som
mindre virksomhed i mode- og tekstilbranchen kan bruge
leverandørdialog i arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due
diligence og samfundsansvar.
Indholdet bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra
virksomheder i branchen. Den skal ses som et supplement til
øvrige leverandørstyringsredskaber og anbefalinger om due
diligence i overensstemmelse med FN’s Vejledende Principper
for Menneskerettigheder og Erhverv. Undervejs får du
praksisnære eksempler på, hvordan fokus på dialog med
leverandører kan bidrage til positiv udvikling globalt i dine
værdikæder.
Find guiden her

De6skridt.dk - webguide om due
diligence i fødevaresektoren
Webguiden henvender sig til små- og mellemstore
virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til
250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri,
fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og
ingredienser.
På de6skridt.dk brydes arbejdet med menneskerettigheder og
due diligence i fødevaresektoren ned i seks konkrete og
praksisnære skridt.
Gennem værktøjer og en række cases kan små og
mellemstore virksomheder få inspiration til, hvor I skal starte,
og hvordan I kan styrke jeres due diligence processer med
respekt for menneskerettigheder.
Find webguiden her
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Improving social sustainability in supply
chains
Dansk Initiativ for Etisk Handel indgik i 2021 som strategisk
partner i forskningsprojektet ”The Regulation of International
Supply Chains (RISC)” sammen med Copenhagen Business
School, forskere fra BRAC University Bangladesh og Tufts
University, samt med støtte fra Danida (DMDP).
Projektet undersøgte de mange tiltag, der blev sat i søen for at
forbedre tekstilsektoren i Bangladesh efter Rana Plaza-ulykken i
2013. Det gjorde man med henblik på at klarlægge, hvad der
kendetegner effektive indsatser, regulering og
leverandørkædestyring i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø og
social bæredygtighed.
Resultaterne fra projektet er blevet samlet i en rapport, der
henvender sig til praktikere, som arbejder med at forbedre
social bæredygtighed i tekstilindustri i Bangladesh. Rapporten
kan også bruges af praktikere, der arbejder mere bredt med
bæredygtighed i forsyningskæder.
Find rapporten her

Myanmar Guideline on Freedom of
Association
Inspirationsrapporten beskriver resultater og processer bag
Myanmar Guideline on Freedom of Association (FOA), der er
en aftale om implementering af retten til fri faglig organisering
og kollektiv forhandling. Aftalen er indgået mellem den lokale
fagforening IWFM og arbejdsgivere, der leverer tøj, sko og
tekstiler til brands, der er engageret i initiativet ACT (Action
Collaboration Transformation).
Rapporten giver inspiration til nye samarbejdsformer mellem
fagforeninger, brands og leverandører om sikring og
implementering af arbejdstagerrettigheder. Den sætter også
spot på afgørende faktorer for indgåelsen af den unikke aftale.
Find rapporten her
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Dansk Initiativ for Etisk Handel
ude i verden
MYPOD – Social dialog i Myanmar
I 2021 afsluttede det flerårige strategiske partnerskab i Myanmar
mellem Dansk Initiativ for Etisk Handel, Bestseller, fagforeningen
3F, Syddansk Universitet og Ethical Trading Initiative UK, MYPOD.
Projektet havde med støtte fra Danida (DMDP) til formål at styrke
social dialog, arbejdsmiljø og produktivitet i Myanmars
tekstilindustri. Projektaktiviteter inkluderede træning og
kapacitetsopbygning af repræsentanter for tekstilarbejdere,
fagforenings- og fabriksledere og andre relevante aktører i
arbejdstagerrettigheder, social dialog, arbejdsmiljø og sikkerhed.
Militærkuppet i Myanmar den 1. februar 2021 ændrede imidlertid
konteksten for projektet og udelukkede muligheden for at
implementere de planlagte aktiviteter. Med henblik på at dele
erfaringerne fra projektets opnåede indsatser, udarbejdede
Dansk Initiativ for Etisk Handel i 2021 inspirationsrapporten
”Myanmar Guideline on Freedom of Association”, samt
faciliterede to webinarer om henholdsvis due diligence i
skrøbelige kontekster og samarbejde mellem indkøbere og
fagforeninger om social dialog i producentlande.

Bottom UP! – Tekstil fra Etiopien
Bottom UP! er et samarbejde mellem Dansk Initiativ for Etisk
Handel, den internationale organisation Solidaridad og MVO
Nederland. Projektet er støttet og finansieret af EU og løber fra
april 2019 til marts 2023 (forlænget projektperiode). Projektet har til
formål at styrke ansvarlig bomuld- og tekstilproduktion i Etiopien
med fokus på hele værdikæden - lige fra den etiopiske
bomuldsmark til den europæiske forbruger.
I 2021 har Etiopien været stærkt påvirket af covid-19-krisen og
interne konflikter. Dette gav anledning til at sætte fokus på
virksomhedsansvar og etisk handel i konfliktområder. Dansk
Initiativ for Etisk Handel faciliterede i den forbindelse en
morgenbriefing med Arla, CARE og warfair om arbejdet med due
diligence, og hvordan man kan opbygge ansvarlige værdikæder,
der kan bidrage til stabilitet og udvikling i konfliktområder.
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Nye medlemmer i 2021
I 2021 havde Dansk Initiativ for Etisk Handel fornøjelsen af at byde velkommen til hele 16 nye
medlemmer i fællesskabet.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde!
Stort velkommen til -
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Dansk Initiativ for Etisk Handel er den samlende
platform for virksomheder og organisationer, der
arbejder for ansvarlig handel og bæredygtig
udvikling. Vi styrker viden og samarbejde om
samfundsansvar og bæredygtighed i globale
værdikæder, fordi handel skal respektere
menneskerettigheder og tage hensyn til miljø og
klima. Dansk Initiativ for Etisk Handel står bag
videnscenter for bæredygtige værdikæder,
akademi for etisk handel, medlemsnetværk og en
række multi-stakeholder partnerskaber og
alliancer.
Organisationen blev etableret i 2008 som
medlemsorganisation af erhvervslivet,
fagbevægelsen og civilsamfundsorganisationerne
for at styrke viden, handling og samarbejde
omkring ansvarlig og bæredygtig global handel. I
dag tæller medlemskredsen flere end 100
virksomheder, fagforeninger, erhvervs- og
brancheorganisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner, kommuner
og fonde.

Find os her
Overgaden Oven Vandet 10. st.
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