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Etisk handel og bæredygtighed
i en krisetid
Her i starten af 2022 står vi som globalt samfund midt i utallige kriser. Krig i Europa med Ruslands invasion af Ukraine, en
Covid19-krise, som nu lukker dele af Asien ned, mens resten af
verden er ved at åbne op. En dyb fattigdoms- og gældkrise, klima-,
natur- og biodiversitetskrise, forsyning – og nu senest energiog fødevarekrise. Krisernes tandhjul bider sig ind i hinanden og
vidner om, at klodens mennesker og ressourcer er under massivt
pres, samtidig med at vi står midt i den værste geopolitiske krise
siden 2. verdenskrig.
Det har skabt rystelser som påvirker alle dele af værdikæden;
fra arbejderne, over de helt små til de allerstørste producenter,
indkøbere, detailhandlen og forbrugerne. Det har vist os sårbarheden ved globale værdikæder, men især vigtigheden af robuste
værdikæder.
På den korte bane er arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed måske vanskeliggjort. Men kriserne, og deres konsekvenser,
viser også med al tydelighed vigtigheden af det lange seje træk
med at opbygge ansvarlige, bæredygtige værdikæder gennem
samarbejde med leverandørerne, håndtering af risici og inddragelse af væsentlige interessenter.
Danmark er som handelsnation naturligvis også stærkt påvirket.
Fra medlemmerne hører vi dagligt om udfordringer for dem,
der arbejder med produktion, transport, engros og detail. Det er
vanskeligt at navigere i en ustabil global verden, der er præget af
stigende priser på stort set alt, og nedlukninger med store flaskehalse og store udsving i udbud og efterspørgsel som konsekvens.
Udfordringerne er ikke blevet mindre, og ingen tvivl om at arbejdet med etisk handel og bæredygtighed er under pres. Men på
trods af kriserne, viser Etisk Handel 2022 rapporten, at samfundsansvar og bæredygtighed stadig prioriteres højt blandt vores
medlemmer. 38 % af medlemmerne oplever, at de aktuelle kriser
medfører, at etisk handel og bæredygtighed bliver prioriteret
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endnu højere, og kun 5 % af medlemmerne oplever, at det er
prioriteret lavere. De resterende oplever ingen påvirkning eller
er i tvivl om påvirkning på organisationen. Det er stærkt opløftende og vidner om et stærk engagement i at udvikle en mere
bæredygtig verden, at kun 5 % af vores medlemmer oplever, at
etisk handel og bæredygtighed prioriteres lavere i denne krisetid.
Mere end nogensinde før er der brug for, at vi arbejder sammen
på tværs af virksomheder, organisationer og offentlige institutioner og byder ind med viden, idéer og handlekraft. Derfor er
det opløftende at se, at rigtig mange af Dansk Initiativ for Etisk
Handels medlemmer i årets survey oplever en stor værdi i at
arbejde sammen i partnerskaber på tværs af sektorer.
Hele 73% angiver at de får en bedre forståelse af risici og potentiel negativ indvirken af handel på mennesker, miljø og klima; 72%
får styrket viden og kompetencer om etisk handel og bæredygtighed, 47% angiver styrket stakeholder relationer og 42% angiver
konkret samarbejde om løsninger på komplekse problemer i
global handel.
I Dansk Initiativ for Etisk Handel tror vi netop på, at dialog, samarbejde og videndeling rummer nøglen til at sikre mere ansvarlig
handel, og vi håber at Etisk Handel 2022 rapporten giver dig ny
viden og inspiration til arbejdet med udviklingen af fremtidens
bæredygtige værdikæder.
God læselyst!

Nanna Callisen Bang, direktør
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Af medlemmerne oplever
stigende forventninger fra
deres medarbejdere til deres
arbejde med bæredygtighed.
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Ny virkelighed præger
arbejdet med etisk handel
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De fremhævede resultater og tendenser omkring bæredygtighed i Etisk Handel 2022 er baseret på Dansk Initiativ for Etisk Handels
obligatoriske årlige medlemsrapportering samt eksterne publikationer og artikler relateret til etisk handel. Statistik og grafer over
medlemmernes arbejde med etisk handel i løbet af 2021 er fremstillet på baggrund af medlemsrapporteringen, som medlemmerne
har udfyldt i start 2022. Således er de fremlagte konklusioner om arbejdet med etisk handel hos medlemmerne baseret på medlemmernes egne vurderinger. Ud af de 109 medlemmer har 78 medlemmer indgivet svar ved redaktionens afslutning. Enkelte grafer og
beskrevne procentsatser i publikationen er imidlertid baseret på færre respondenter. Det skyldes, at en række spørgsmål er målrettet
specifikke medlemsgrupper som eksempelvis virksomheder.

De sidste to års dramatiske begivenheder har sat sine spor på
virksomhedernes arbejde med etisk handel og bæredygtighed.

Rusland, da det ikke længere kunne lade sig gøre at forholde
sig neutralt til konflikten.

Nedlukningerne som følge af pandemien satte virksomheders
kriseberedskab på prøve. Mange skulle tænke i helt nye
baner, og sætte alle sejl til for blot at holde driften i gang. Og
virksomhederne har taget stilling til helt nye problemstillinger,
som de aldrig har stået over for før: Omfattende disruption
af leverandørkæder, vilkår for nedlukningsramte arbejdere
i producentlande, nye sikkerhedshensyn i forbindelse med
nedbringning af smitte, hjemmearbejdspladser m.m.

Kriserne har haft konsekvenser for virksomhedernes interne
prioritering af arbejdet med etisk handel og ansvarlighed.
Samtidig er der kommet nye eksterne faktorer, som
organisationer og virksomheder skal forholde sig til. EU har
vedtaget store investeringspakker, der tilgodeser den grønne
omstilling. Og lovgivning om due diligence er blevet vedtaget i
flere lande, og er også på vej på EU-plan.

Da pandemien endelig var ved at ebbe ud, har krigen i
Ukraine endnu engang sat virksomhederne på prøve.
Leverandørkæder er igen blevet brudt op, adgang til energi,
komponenter og råstoffer er ikke længere en selvfølgelighed
og virksomhed efter virksomhed måtte trække sig ud af

Det har alt sammen sat præg på virksomhedernes arbejde
med etisk handel og bæredygtighed. Direkte adspurgt har
38% af virksomheder i undersøgelsen oplevet, at etisk handel
er blevet prioriteret højere eller meget højere som følge af
kriserne. Indikationer på kriserne kan aflæses mange andre
steder i undersøgelsen, i form af skiftende tendenser.

Figur 1: Hvilke kriser er I som virksomhed/organisation mest optaget af i øjeblikket (2021 og frem til d.d.)?
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Fortsat høj prioritering af etisk handel
og bæredygtighed hos virksomhederne
trods kriseår
Der ses et mindre fald siden 2019, men bæredygtighed og etisk handel er fortsat prioriteret
meget højt i egen virksomhed, i de større virksomheder, hos eksterne interessenter, og
især på EU-niveau ifølge medlemsundersøgelsen.

Den største ændring sammenlignet med tidligere år gælder EU.
62% af medlemmerne svarede, at de oplever at EU prioriterer
etisk handel og bæredygtighed, sammenlignet med et niveau
på 53% i 2019. Det skal ses i lyset af et niveau på 33% i 2018
og 18% i 2017.
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Forventning fra kunder og forbruger
indtager førstepladsen som den
største drivkraft bag etisk handel
Virksomhederne oplever krav og forventninger til deres arbejde med
etisk handel fra flere aktører.

7 ud af 10

Til gengæld opleves et fald i prioritering på Christiansborg og i
kommunerne, som igennem de sidste par år har haft fokus på
Covid-19 og nu krigen i Ukraine og den ustabile geopolitiske
situation.

af virksomhederne svarer, at
bæredygtighed generelt er et
prioriteret område

Ikke overraskende viser årets survey, at etisk handel opfattes
som en stigende prioriteret dagsorden på EU-niveau, der både
i 2021 og 2022 har flere centrale strategier, og lovgivningen på
vej inden for miljø, klima og menneskerettigheder.

Det er fortsat fire ud af fem virksomheder, der angiver krav og

Når det kommer til lovgivning som drivkraft, er der sket

forventninger fra kunder og forbrugere som drivere af deres

en betydelig vækst. Hvor 38% i 2019 angav lovgivning som

arbejde med etisk handel og bæredygtighed.

driver, er det nu 55%. Det tyder på, at den øgede regulering og

Egne ambitioner spiller også en afgørende rolle; hele 70% af
medlemmerne angiver virksomhedens egne ambitioner som

lovgivning driver virksomhederne til at større fokus på etik og
bæredygtighed.

drivkraft for arbejdet med etisk handel og bæredygtighed.

Etisk handel er i stigende grad prioriteret
DIEH-medlemmer oplever at etisk handel eller bæredygtighed
generelt er et prioriteret område for følgende aktører:

Hvad driver jeres arbejde med etisk handel / bæredygtighe

Figur 2 : Oplever I som virksomhed eller organisation, at etisk handel/bæredygtighed generelt er et prioriteret område?

Figur 3: Hvad driver jeres arbejde med etisk handel og bæredygtighed?
(kun virksomheder)
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For Rema 1000 er lavere
miljøpåvirkning et spørgsmål
om logistik
Med 80.000 kvm sommerfuglepark og 12 mio. færre ”tomme
kilometer” har Rema 1000 hentet store besparelser på CO2regnskabet. Biodiversiteten har fået en håndsrækning på
arealerne omkring discountkædens nye logistikcenter.

Rema 1000’s lastbiler tilbagelægger hvert år millioner af
kilometer på de danske veje. Lastbilerne er en forudsætning
for at kunne fragte varer fra Rema 1000’s lagre og ud til
forbrugerne i landets mange butikker. Volumen betyder, at
er der store besparelser at hente gennem effektivisering,
optimeringer af logistik og valg af teknologi.
Rema 1000 har arbejdet hårdt for at sikre, at deres lastbiler

ikke kører ”tomme kilometer”. Blandt andet har de indgået
aftaler med udvalgte leverandører om, at lastbilerne
tager varer med retur, når de er på vej tilbage til
centrallagrene. Det har i 2021 ført til, at de har sparet 12,4
mio. ”tomme kilometer”. Og der er plads til endnu større
forbedringer, i takt med at flere leverandører kommer
med i aftalen.

Grønnere transport
Teknologisk har Rema 1000 også investeret i at gøre
lastbilflåden grønnere. Seks lastbiler kører nu på biogas, og
mere end 96% af lastbilerne er udstyret med et kølesystem
baseret på CO2 under højt tryk, som alternativ til et system
drevet af lastbilens dieselmotor.
”Når vi kombinerer biogaslastbilerne med vores køletrailere,
har vi en løsning, der reducerer udledningen af CO2 markant,
men som også støjer langt mindre end en konventionel diesel
kølet trailer med en dieseldrevet lastbil,” siger Kenneth Veng
Jespersen, transportchef, REMA Distribution.
Reitan Parkens sommerfugle
Det kan nok ikke helt undgås at et distributionscenter
fylder i landskabet. Men ved opførelsen af Rema 1000s nye
lagerbygning i Horsens har man gjort en stor indsats for,
at den skal have en positivt aftryk på de omkringliggende
arealer.
På arealet omkring lagerbygningen bliver der etableret

en 80.000 m2 ”sommerfuglepark”, hvor der skal etableres
vild blomstereng, skov og buskads. Parken er blevet til
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og
Horsens Kommune, og vil bidrage til den lokale biodiversitet,
samt fungere som rekreativt område. Der vil blive etableret
en 1000 meter lang sti gennem området og en tarzanbane, en
skaterpark og en multibane.
På taget af lagerbygningen er der blevet etableret solceller på
et areal der svarer til ca. tre fodboldbaner. Forventningen er,
at anlægget vil producere strøm til forbruget i 800 almindelige
danske husstande om året.
”I flere år har vi haft øget fokus på klima og miljø inden
for logistik og transport. Da vi skulle planlægge vores nye
distributionscenter, så vi derfor på, hvor vi kunne lave de
mest bæredygtige og energirigtige tiltag. Her var solceller
en oplagt mulighed. I perioder, når solen skinner, vil vi kunne
producere den strøm, vi selv skal bruge.”, siger Henrik Burkal,
administrerende direktør, REMA 1000 DK.
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Kunder og medarbejdere forventer
mere af virksomhederne
Undersøgelser viser, at bæredygtighed er afgørende, hvis man som virksomhed ønsker at være en
attraktiv arbejdsplads.1 Og når det kommer til virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og
bæredygtighed, oplever langt størstedelen af medlemmerne i Dansk Initiativ for Etisk Handel stigende
forventninger fra både deres medarbejdere, kunder og forbrugere.

De største udfordringer i
værdikæden

Figur 5: Hvor i værdikæden ser I de største udfordringer med henblik på etisk handel og ansvarlig produktion?
De
største udfordringer i værdikæden

Virksomhederne oplever stigende forventninger
til deres arbejde med bæredygtighed

Råvareudvinding

69%

Figur 4: Oplever I stigende forventninger fra jeres kunder og medarbejdere til jeres arbejde med bæredygtighed?

91%
af medlemmerne
oplever stigende
forventninger fra deres
medarbejdere

35%
af medlemmerne
oplever kraftigt stigende
forventninger fra deres
medarbejdere

100%
af virksomhedsmedlemmer
oplever stigende
forventninger fra
deres kunder
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Primær produktion
(fx landbrug og fiskeri)

62%

51%

Engros

15%

Brug/Forbrugere

27%

8%

Bortskaffelse

38%

Kilde: Medlemsrapportering 2021

Note: Kraftig stigning afspejler medlemsvirksomheder, der har svaret at
de i høj / meget høj grad oplever stigende forventninger
Medarbejdertal er for samtlige medlemmer, mens kunder/forbrugere
udelukkende omfatter virksomheder

Kunder og forbrugere er den største driver af etisk
handel (se også figur 3), og denne gruppe forventer
meget af virksomhederne. Alle virksomheder angav, at
kundernes forventninger til dem er stigende, og 51%
oplevede at det var kraftigt stigende.
91% af medlemmerne oplever ligeledes, at forventninger
fra deres medarbejdere er stigende, og 35% oplevede
at det var kraftigt stigende. Dette ligger i tråd med
resultaterne i figur 3.

Dialog med aktører fra andre sektorer og
brancher har stor betydning at løfte det
generelle vidensniveau omkring etisk
handel.

72%

fortæller, at dialog og
samarbejde med aktører
fra andre sektorer og brancher styrker
deres videns- og kompetenceniveau. Og for
73% af virksomhederne i undersøgelsen
gælder det, at de opnår en bedre forståelse
af risici og potentiel negativ indvirkning af
handel på mennesker, miljø og klima.
Kilde: Medlemsrapportering 2021

1 - Lederne, 2020, Bæredygtig ledelse tiltrækker talenter

65%

af virksomhedsmedlemmer
oplever kraftigt stigende
forventninger
fra deres kunder
Detail/Butik

Kilde: Medlemsrapportering 2021

Produktion og
bearbejdning

Transport

29%

Virksomhedernes værdikæder er ofte komplekse og meget
lange. Det gælder lige fra produktets rejse fra råstof
til produktion, transport, indkøb og forbrug – og til slut
genbrug. Medlemmerne oplever de største udfordringer
i råvareudvindingen. Samtidig opleves udfordringerne i
produktion og bearbejdningerne som markant lavere end
i 2019.
Virksomhedernes største udfordringer finder man i
starten af værdikæden. 69% af virksomhederne svarer, at
råvareudvindingen udgør en af de største udfordringer i
forhold til at sikre, at produktionen foregår ansvarligt og
handles etisk.
Dette er en ændring i forhold til 2019, hvor 82% af
virksomhederne angav produktion og bearbejdning som
det led i værdikæden med de største udfordringer.
Lavest ligger engros og detail/butiksleddene, som 8% og
15% af medlemmerne angiver som værende blandt de
største udfordringer.
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Slow

– næsten som at være der selv
Hvor tæt kan man bringe kaffebonden og den kaffetørstige sammen?
Rigtig tæt, hvis man spørger Slow. Gennem video, billedmateriale og
interviews tager Slow kunderne med helt ind i skoven på mikrofarmene,
hvor kaffen dyrkes. Og det har flere store virksomheder set perspektivet i.

Trods mærkeordninger og standarder kan afstanden fra kaffebonde til kaffebord gøre bæredygtighed til en abstrakt størrelse,
mener Sebastian Nielsen, adm. direktør og investor i Slow. Den
udfordring har Slow valgt at gøre til kernen i virksomhedens DNA.
Slows koncept er at dyrke kaffe på både naturen og bøndernes
præmisser og have direkte ejerskab over hele værdikæden. Slow
arbejder tæt sammen med mikrofarmere, der dyrker kaffe i skov,
og opkøber desuden kaffeplantager i Laos og omdanner dem til
skovlandbrug. Skovlandbrug fremmer biodiversiteten og binder
atmosfærens CO2 som biomasse. Kaffen modnes i sit eget tempo
– deraf navnet Slow - og det skal være en bæredygtig levevej for
farmerne. Og gennem video, billedmateriale og case-historier får
virksomhedens kunder et unikt indblik i produktionen
100 hektar plantage bliver til skovlandbrug
Trods navnet er det gået rigtig stærkt for virksomheden. Slow
blev stiftet i 2018, og allerede i 2021 indgik virksomheden en
syvårig aftale om at levere 80 tons kaffe årlig til fødevarevirksomheden Food by Coor, der driver over 60 kantiner hos bl.a.
Velux, Politiet og GN. Og kort efter fulgte en aftale med Mærsk.

"Uanset hvad vi spørger om, så kan de komme med en forklaring
og fortælle: “Vi gør sådan her". Der er enormt meget medarbejdertilfredshed forbundet med det,” fortæller Søren Kanne,
divisionsdirektør i Food by Coors kantinedivision. Han oplever i
stigende grad, at deres virksomhedskunder ønsker at kommunikere bæredygtighed til deres medarbejdere.
Aftalen med Coor har gjort Slow i stand til at låne penge til at købe
100 hektar konventionelt dyrket landbrug, som nu skal omdannes
til økologisk skovlandbrug. Her vil bønnerne, der ender i Coors
kaffemaskiner, blive dyrket, og skiftet i dyrkningsmetode vil med
årene øge bestanden af træer og dyreliv på plantagen.
Indsigt fra jord til kaffebord
Slows kaffe er Fairtrade-certificeret og økologisk - eller i
proces omkring at blive øko-certificeret. Og Slow lægger vægt
på at gennemsigtighed i alle led værdikæden.
Men Slow tager også formidlingen af deres arbejde med ansvarlighed helt hen til den kaffetørstige slutbruger. På kaffeposerne
er der trykt en QR-kode, og med telefonen kan man få et indblik
i den konkrete familie, der har produceret kaffen, mens man
nyder den. Og kaffemaskiner er udstyret med en skærm, der
viser video fra dyrkningsstedet.
“Bæredygtighed kan være supersvært at forstå. Men når du
står ved kaffemaskinen, og der kører en video fra præcis dén
kaffeplantage, hvor kaffen, du står og drikker, kommer fra, så
bliver det meget konkret.”, fortæller Sebastian Nielsen, adm.
direktør og investor i Slow.

“Bæredygtighed kan være supersvært at forstå. Men
når du står ved kaffemaskinen, og der kører en video
fra præcis dén kaffeplantage, hvor kaffen, du står og
drikker, kommer fra, så bliver det meget konkret.”
- Sebastian Nielsen, adm. direktør og investor i Slow.

Tillid rykkede ambitionsniveauet
Coor var i udgangspunktet af dialogen med Slow mest interesserede i kaffefamiliernes levevilkår. Men Slow lagde stor vægt
på vigtigheden af at dyrke som skovlandbrug og de afledte
effekter af det. Og det holdt de fast i efter utallige møder med
Coor, der skabte tillid og rykkede ambitionsniveauet.
“Det har vi lært hen ad vejen: Virkelig at turde at engagere sig i
hinanden og at komme forbi de der blankpolerede salgstaler og
komme ind til en kerne, hvor man kan mærke, at nu er vi inde og
rode i den helt inderste del af forretningen,” siger Søren Kanne.
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Klima og miljø i fokus

Klima- og miljøspørgsmål er i øjeblikket det
primære fokusområde for medlemmerne. Men
arbejdsforhold og andre sociale problemstillinger rangerer også højt.

Top 5 anførte problematikker inden for etisk handel
Som DIEH-medlemmer angiver at de primært har valgt at arbejde med

Flest medlemmer har valgt at lægge deres kræfter i at
adressere problemstillinger inden for miljø og klima. Samme
resultat sås i 2019, og generelt har denne kategori scoret
højt siden 2016. Årets survey viser, at børnearbejde er lavere
prioriteret blandt medlemmerne end de forrige år.

Top fem anførte problematikker inden for etisk handel
Figur 6: Hvilke områder inden for etisk handel har I valgt at fokusere på i jeres virksomhed/ organisation og i jeres leverandørkæder fra 2021 og frem? Jf. de 13 principper for Etisk Handel
2021
77 %

%

80

Inden for miljø og klima arbejder medlemmerne oftest med
klima og energi (65%). Afskovning og biodiversitet (49%)
kommer ind på andenpladsen, og ressourceforbrug og cirkulær økonomi (45%) kommer ind på en tredjeplads.

2019
2018
2017

70

2016
63 %

Som eksemplificeret i flere cases, fx casen om Slow Forest
Coffee, er problemstillingerne overlappende. Miljø- og klimaproblematikker, herunder afskovning, vand, biodiversitet og
brug af kemi hænger sammen med ordentlige arbejdsforhold, tvangs- og børnearbejde m.v.

Medlemsrapportering 2021
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Kilde: Medlemsrapportering 2021

Virksomhederne forventer de kommende år at styrke
samarbejdet med leverandørerne, og at stille større
krav til ansvarlighed og bæredygtighed. 64% vil styrke
samarbejdet med deres leverandører, og 42% vil stille
højere krav. 12% af virksomhederne overvejer at flytte
produktionen til Europa, og 30% overvejer at vælge
leverandører inden for EU's grænser.

Overvejer din virksomhed at tilpasse jeres værdikæde de kommende år inden
for følgende områder?

Figur 7: Overvejer din virksomhed/organisation at tilpasse jeres værdikæde de
kommende år inden for følgende områder:
Styrke samarbejdet med vores leverandører og
deres arbejde med etik og bæredygtighed

64%

Stille større krav til vores leverandørers
arbejde med etik og bæredygtighed

42%

Vælge flere leverandører i EU

30%

Vælge færre leverandører

15%

Flytte hele eller dele af
produktionen til Europa

12%

Intet/ikke relevant

12%

Medlemsrapportering 2021
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Kilde: Medlemsrapportering 2021

16

17

Etisk Handel 2022

Etiopisk yoghurt skaber
vækst og mindsker
underernæring
Folkekirkens Nødhjælp har siden 2017 samarbejdet med
Arla Foods Ingredients (AFI), Global Alliance for Improved
Nutrition (GAIN) og Dansk Industri med at integrere
principperne for ansvarlig virksomhedsadfærd som løftestang
for bæredygtig udvikling i Etiopiens mejerisektor

Folkekirkens Nødhjælp har siden 2017 samarbejdet med Arla
Foods Ingredients (AFI), Global Alliance for Improved Nutrition
(GAIN) og Dansk Industri med at integrere principperne for
ansvarlig virksomhedsadfærd som løftestang for bæredygtig
udvikling i Etiopiens mejerisektor i et projekt støttet af Danida
Market Development Partnerships (DMDP).
I 2021 samlede organisationerne op på de resultater og
læring, som tilgangen har haft for projektets implementering
og langsigtede bæredygtighed. Konklusionen var at projektets
systematiske tilgang til løbende at vurdere hvordan potentielle
risici i værdikæden håndteres på tværs af partnerskabet har
bidraget til at minimere risici og optimere udviklingseffekterne,
f.eks. igennem øget indkomst for de mælkebønder som fik en
mere stabil adgang til lokale mejeriproducenter.

Det resulterede desuden også i en øget forståelse af
”business casen” i at handle ansvarligt blandt etiopiske
virksomheder og andre samarbejdspartnere.
I 2021 blev projektet godkendt til yderligere DMDP
finansiering for at styrke med at fremme grøn, ansvarlig
omstilling og reduktion af madspild i mejerisektoren de
kommende år.
Arbejdet med at udvikle en fælles ramme og
handlingsplan for at implementere FNs retningslinjer
for menneskerettigheder og erhverv igennem en
partnerskabstilgang inspirerede til oprettelsen af DIEH’s
netværksgruppe indenfor ”human rights due dilligence”, som
stadig er aktiv med deltagelse af mange DIEH medlemmer på
tværs af sektorer.

"Der er et kæmpe potentiale i at udvikle
mejerisektoren i Etiopien og fremme
en bæredygtig forretningsmodel, som
kommer lokale landmænd og mejerier
til gode, samtidig med at vi skaber
innovative løsninger på kampen mod
sult,"
-Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær hos
Folkekirkens Nødhjælp.
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Mange virksomheder er ikke klar
til due diligence-lovgivning
Due diligence kommer efter alt at dømme til at sætte præg på etisk
da de vil komme til at stille de samme dokumentationskrav
handel og bæredygtighed i de kommende år. EU-Kommissionen har
til deres leverandører, som der vil blive stillet til dem. Mindre
dunødvendig
dig godt klædt på til lovkrav virksomheder
om due dilligence?
fremsat direktivforslag, der vil stille Føler
krav om
vil altså ikke gå fri af lovgivningen, selvom
omhu til store virksomheder. Og flere lande
har allerede vedtaget, eller er i gang med
at vedtage, lovgivning om due diligence,
herunder Frankrig, Holland og Norge.
Men mange virksomheder er fortsat
ikke klar til de nye regler. 36% svarer,
at de ikke er klædt på til nye lovkrav
om due diligence, og 21% mener ikke
at det er relevant for deres virksomhed
eller er uvidende omkring det.

60%

50%

40%

Strategier og politikker
På trods af en stigende anerkendelse af begrænsningerne forbundet til brugen af
audits af leverandører, er code of conduct fortsat det mest anvendte dokument i
arbejdet med etisk handel.

de ikke direkte er omfattet af den. Og for mange vil
det blive nødvendigt at blive klædt på til det.

ik Ved
ke i
k
21 relev ke/
% ant

Ja:
43%

Nej:
36%

Mange kan dog også få øje på mulighederne
i due diligence-lovgivning. 59% nævner
øget transparens i værdikæden som
den største mulighed, og 49% mener
det vil give større overblik over
risici i værdikæden. 44% nævner
lige markedsvilkår som en fordel.
Flere medlemmer efterspørger konkret
træning og netværk, så de er klar når
den nye lovgivning skal rulles ud. Det er
en prioritet på sekretariatet i 2022 - 2023.

Selvom due diligence-lovgivning
er begrænset til at omfatte større
virksomheder, vil lovgivningen også
Kilde: Medlemsrapportering 2021
påvirke mindre virksomheder, der for manges
vedkommende er leverandører til større virksomheder.
Kravene til store virksomheder vil skabe en kaskade-effekt,

80%
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Figur 8: Føler du dig godt klædt
på til lovkrav om due diligence?

Kilde: Medlemsrapportering 2021

Figur 9: Hvad ser din virksomhed eller organisation som de
største muligheder i forhold til due diligence-lovgivning?

59%

Godt ni ud af ti har i 2021 udarbejdet en code of conduct. Det er samme niveau
som i 2019 og en stigning fra 86% i 2018 og fra 74% i 2016. Hvis vi ser på andre
relaterede strategier og politikker, har lidt over halvdelen af virksomhederne
udarbejdet politik eller strategier for menneskerettigheder og due diligence
og arbejdet med Verdensmålene.
Der er sket en stigning i virksomheder, der har udarbejdet politikker eller
strategier relateret til klima og miljø fra 56% i 2019 til 64% i 2021.

Etisk handel dokumenter anvendt af
DIEH virksomhedsmedlemmer
SUPPLIER/
CODE OF CONDUCT

Figur 10: Hvilke dokumenter har I udarbejdet i relation til jeres indsats
for etisk handel?

94%
49%
44%

-

41%

MILJØ/
KLIMAPOLITIK

36%

64%

30%

+7%

20%
17%

17%

10%

0

Ikk
Lig
Je
St
Ov
Tæ
Øg
er
tte
lev e m
ma g se
og ørre
ind erb
s
væ et t
a
ele
ma re
el ar
ng r p
eti fok
vir lik
rd ran
va
k
l
p
o
sk us
len rim
ikæ sp
kn ve
rb ev
ed
l
nt
a
ejd er
yin sv
ing r
ha p
de æ
/v
de are
a
r
å
i
r
nd
e
g fi lkå
nd
ed
er isi
k
ns
t
n
a
o
u
e
n
k
ø
m
i
e
r
ikk
l b sv
i
rvæ o fo
ld /
pe dfor
a
l
e
a
rli
rd r n
t
d
n
e
r
dt gh
nc in
ikæ eg
g
e
k
e
er
r
un d
de ativ
ift.
n
de
e
r

STRATEGI/PLAN
FOR ARBEJDET MED
POLITIK FOR
FN’S VERDENSMÅL
MENNESKERETTIGHEDER/
FOR BÆREDYGTIG
NØDVENDIG OMHU
UDVIKLING
(SDG'ERNE)
(DUE DILIGENCE)

55%

55%

-5%

-2%

POLITIK FOR
SAMFUNDSANSVAR/
CSR
ANSVARLIG
INDKØBSPOLITIK

52%

42%

-8%

-2%
2019 - 94%
2018 - 86%
2017 - 88%
2016 - 74%

2019 - 56%
2018 - 54%

2019 - 59%
2018 - 59%
2017 - 41%
2016 - 41%

2019 - 55%
2018 - 57%
2017 - 53%
2016 - 22%

2019 - 59%
2018 - 51%
2017 - 47%
2016 - 48%

2019 - 44%
2018 - 46%

Kilde: Medlemsrapportering 2021
DIEH-medlemsrapportering 2022
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Årsregnskabsloven rammesætter arbejdet

Coop fulgte op og tog ansvar

Flere af medlemsvirksomhederne forholder sig til den danske årsregnskabslov og UN Global Compacts
Principper i deres arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Samtidig ses et fald i antal virksomheder,
der forholder sig specifikt til international lovgivning og retningslinjer i deres arbejde med etisk handel,
sammenlignet med tidligere år.

At etik og ansvarlighed i værdikæden er en proces og ikke en destination,

med bæredygtighed og etisk handel

har Coop oplevet to meget konkrete eksempler på. I 2021 måtte Coop tage
opfølgningsværktøjskassen frem, da der i medierne blev sat spørgsmålstegn ved
arbejdsvilkårene for jordbærplukkere i Spanien og logistikleverandører af varer bestilt
online.

DIEH-medlemmer forholder sig til følgende
retningslinjer og lovgivninger for etisk handel:
Figur 11: Hvilke retningslinjer eller lovgivninger forholder I jer særligt til i jeres arbejde med etisk handel?

Jordbærplukkere i fokus
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Chauffører på overenskomst

I 2021 beskrev flere medier, hvordan migrantarbejdere i den
spanske bærindustri, der blandt andet leverer jordbær til
danske supermarkeder, blev groft udnyttet. Kritikken blev
også koblet til Coops værdikæde, og det fik Coop til at sætte en
undersøgelse af forholdene i gang, og indstille Coops indkøb af
jordbær fra leverandøren.

Indtil for nyligt var det almindelig praksis at chauffører, der
kører med varer for onlinesupermarkeder, var ansat som
underleverandører og private vognmænd. Den praksis kom
under gevaldig kritik i løbet af 2021, da medierne bragte
historier om urimelige arbejdsforhold blandt chauffører i
branchen.

Det er ikke en nyhed, at der er strukturelle udfordringer
i frugt- og grøntindustrien i Sydeuropa. Af samme grund
har Coop et krav om, at al frugt og grønt fra de egne skal
være Global GAP GRASP auditeret. Auditeringerne foretaget
i forbindelse med efterlevelse af standarden fandt ikke
problemer i Coops værdikæde.

På den baggrund satte Coop en uvildig undersøgelse af
forholdene hos kædens egne logistikleverandører, der bragte
varer ud for Coop.dk MAD.

Da der heller ikke blev fundet problemer ved en række
ekstraordinære besøg og tredjepartsaudits, som Coop fik
sat i gang, valgte Coop at genoptage samarbejdet med
producenten. Auditering som metode kan dog ikke stå alene
-derfor vil dialogen med leverandøren og andre organisationer
omkring arbejdsforholdene fremover blive intensiveret.

Kilde: Medlemsrapportering 2021

Under halvdelen af medlemsvirksomhederne i undersøgelsen forholder sig særligt til FNs retningslinjer for menneskerettigheder
og erhverv (UNGP), hvilket er lavere end alle tidligere år. Mindre
end hver fjerde forholder sig særligt til OECDs retningslinjer for
multinationale virksomheder, hele 61% af virksomhederne anvender UN Global Compact Principper i arbejdet med etisk handel.
Dog forholder flere sig til Årsregnskabsloven §99a, og for OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018)
ses en mindre fremgang.

Se referencerne på side 39

Undersøgelsen konkluderede, at forholdene for chaufførerne
ikke var i orden. Derfor valgte Coop at ændre strukturen, så
chaufførerne fremover ville blive ansat direkte i virksomheden.
Coop indgik overenskomst med 3F, chaufførerne er dermed
sikret almindelige arbejdstagerrettigheder som pension,
feriepenge, mindsteløn og løn under sygdom. Den nye struktur
vil blive rullet ud, så størstedelen af Coop.dk MADs chauffører i
2022 vil være ansat direkte af virksomheden.
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Tøjindustrien forfra
I Etiopiens spirende tøjindustri er civilsamfundsorganisationer og
repræsentanter fra tøjbranchen trukket i arbejdstøjet for at sikre,
at den hviler på et fundament, der tager hensyn til mennesker og
miljø.

Etisk Handel 2022

hos Solidaridad – en international civilsamfundsorganisation,
der arbejder med at forbedre vilkårene for arbejdere og mindre
producenter i globale værdikæder.
Som en del af det EU-finansierede projekt Bottom Up har Kalayu
Gebru arrangeret flere workshops og træning af repræsentanter
for etiopiske tekstilfabrikker såsom Kanoria Africa tekstilfabrik og ETUR Textile. Træningerne hjælper fabrikkerne med at
opfylde internationale køberes krav.
Bottom Up skaber vækst
Bottom UP er et projekt finansieret af EU, der har til formål at
bidrage til en bæredygtig, inklusiv og transparent værdikæde,
der skaber vækst, forbedrer arbejdsvilkårene og fremmer
arbejds- og miljøstandarder i den etiopiske bomulds- og
beklædningsindustri.
Du kan finde inspiration og vejledning i at samarbejde med leverandører om bæredygtighed i guiden ”Leverandørdialog – en vej
til Verdensmål”. Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk
Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR med
finansiel støtte fra Erhvervsstyrelsen.

I modebranchen breder sig en forståelse af, at man må tage fat i
kernen af forretningen og produktionskæden, hvis man vil skabe
forandringer. Man er begyndt at tænke forretningen forfra. Det
er nødvendigt, konkluderes der flere steder i branchen, hvis der
skal ændres på at industrien er ansvarlig for 20% af den globale
vandforurening og op til 10% af de globale drivhusemissioner.
Tøjindustrien tænkt forfra
Den etiopiske bomulds- og beklædningsindustri er et relativt
ungt vækstmarked, der oplever voksende interesse fra
europæiske brands. Og det giver gode betingelser for at gøre
tingene på en anden måde. Frem for at reproducere historierne om tøjindustriens indtog i lande som Bangladesh eller
Myanmar, vil projektet Bottom Up understøtte, at tekstilsektoren i Etiopien bygges op med fokus på anstændige arbejdsvilkår og begrænsede miljøpåvirkning i hele forsyningskæden.
Nøglen ligger blandt andet i samarbejde og uddannelse. Ved
at investere tid i at samarbejde med lokale bomuldsbønder og
fabrikker og uddanne fabrikkens repræsentanter i vand- og
energiforvaltning, bliver leverandørerne i stand til at opfylde
krav om bæredygtighed og ansvarlig produktion, og samtidig
er der penge at spare.
"En ineffektiv brug af vand eller energi har direkte omkostningsmæssige konsekvenser for fabrikkens produktionsenhedsomkostninger, og det vil påvirke virksomhedens fortjenstmargen
og dens evne til at konkurrere på det globale marked", forklarer
Kalayu Gebru, projektleder for bæredygtig bomuld og tekstil
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Dansk Initiativ for Etisk Handel (2008) 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 multistakeholder 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.
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