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FORORD

Samarbejde  
og videndeling  
er vejen frem
Dansk Initiativ for Etisk Handels strategi for 
perioden 2021-2023 er udviklet i tæt samarbejde 
med medlemmerne, bestyrelsen og med inddra-
gelse af eksterne interessenter fra det private 
erhvervsliv, fonde og offentlige myndigheder. 

Strategien tager udgangspunkt i den vigtige 
rolle erhvervslivet, fagbevægelsen, offentlige 
institutioner og civilsamfundsorganisationerne 
spiller i global handel og grøn omstilling, 
aktuelle dagsordner inden for samfundsansvar 
og bæredygtighed, og den udvikling, som Dansk 
Initiativ for Etisk Handel har været igennem de 
sidste år og står overfor. 

Samfundsansvar i global handel
Vores vision er, at handel skal være ansvarlig, 
og fremme social, økonomisk og miljømæssig 
bæredygtig udvikling for alle i tråd med  
Verdensmålene. Danske virksomheder,  
offentlige indkøbere og borgere har gennem 
indkøb og handel et stort aftryk på mennesker 
og miljø i andre dele af verden. Sammen med 
vores partnere og medlemmer fra erhvervsliv, 
fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer, 
offentlige institutioner og forskning vil vi i de 
kommende år styrke handlekraf ten og sam- 
arbejdet på tværs af sektorer for mere ansvar- 
lige og bæredygtige værdi kæder.

De store globale udfordringer som Covid-19, 
klimaforandringer, afskovning, ulighed og 
fattigdom kan ikke løses i siloer eller med et 
snuptag af en enkelt aktør. Der er i stedet behov 
for at styrke samarbejde, at tænke og handle 
langt mere netværks- og alliancebaseret, og i 
langt højere grad at dele viden. Det er vigtigt, at 
effektive og virkningsfulde løsninger skaleres til 
gavn for os alle. 
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Strategien tager derfor afsæt i Dansk Initiativ for 
Etisk Handels rolle som samlende multi-stake-
holder platform for samarbejde om bæredygtige 
værdikæder. Som partner og katalysator for 
forandring vil vi gerne bidrage til bevægelsen  
fra risikostyring til udvikling af samarbejde, 
allian cer og innovative partnerskaber, der 
kan indfri de fælles ambitioner om en grøn og 
retfærdig omstilling.

Værdi for medlemmer og samfundet 
I udviklingen af strategien har vi lagt vægt på, 
at Dansk Initiativ for Etisk Handel skal være 
en dynamisk organisation, der følger med 
udviklingen i samfundet, globale udfordringer 
og medlemmernes behov. Det er væsentligt for 
os, at vi bliver ved med at skabe værdi for vores 
mange forskellige medlemmer fra hele landet 
og på tværs af mange forskellige sektorer, 
virksomheder og organisationer. 

Vi er meget stolte af den høje tilfredshed blandt 
vores forskellige medlemmer, og det er vores 
ambition at fastholde tilfredsheden, invitere nye 
medlemmer med ind og sikre ny finansiering til 
vores udviklingsområder. 

Vi håber, at både medlemmer og samarbejds-
partnere vil tage godt imod vores nye strategi, 
og ser frem til de næste år med samarbejde 
omkring samfundsansvar og bæredygtighed i 
globale værdikæder. 

Venlig hilsen 

Nanna Callisen Bang

”Vi vil styrke handlekraften og  

samarbejdet på tværs af sektorer for mere 

ansvarlige og bæredygtige værdikæder.”
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STRATEGISKE PRINCIPPER

FOKUSOMRÅDER

FORMÅL

PLATFORM FOR HANDLING BÆREDYGTIGE VÆRDIKÆDER

Platform for alliancer og samarbejde  
accelerer ansvarlig og bæredygtig handel  
i tråd med Verdensmålene

• Mobilisere alliancer, sektorbred  
handling og løs ninger i globale  
værdikæder 

• Facilitere netværk og samarbejde  
på tværs af sektorer og temaer

Erhvervsliv, organisationer og offentlige 
institutioner udvikler og styrker egen  
indsats for ansvarlig indkøb og handel

• Øge viden og kompetencer gennem  
Akademi, træning og netværk

• Øge adgang til viden, redskaber og  
best practice gennem samarbejde
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Dialog – Vidensdeling – Partnerskaber – Etik 

[…er gennem samarbejde mellem forskellige interessentgrupper at fremme 
ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, 
hensynet til miljø og klima og bidrager til en global bæredygtig udvikling ved 
at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel. ]

Vi skaber viden, løsninger og mobiliserer erhvervsliv, organisationer og  
offentlige institutioner om samfundsansvar og bæredygtighed i globale værdikæder

Ansvarlig handel der fremmer  
social, økonomisk og miljømæssig 

bæredygtig udvikling for alle

INNOVATION I LEVERANDØRKÆDEN ENGAGEMENT OG DIALOG

Erhvervsliv, organisationer og offentlige  
institutioner engageres i udvikling af  
ansvarlige og bæredygtige forretnings- 
modeller

• Udvikle, teste og dele viden om nye  
metoder til at styrke leverandørkæden

• Fremme innovation gennem nye typer 
partnerskaber

Øget viden og dialog om betydningen af 
handel for bæredygtig udvikling

• Engagere og mobilisere bredt for  
at fremme bæredygtig og ansvarlig  
indkøbsadfærd og handel

• Bidrage til dialog og debat om dilemmaer 
og muligheder i en retfærdig, grøn  
omstilling
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Vores historie 
Dansk Initiativ for Etisk Handel blev etableret i 2008 som medlemsorganisa-
tion af erhvervslivet, fagbevægelsen og civilsamfundsorganisationerne for 
at styrke viden, handling og samarbejde omkring ansvarlig og bæredygtig 
global handel. 

Organisationen blev etableret for at skabe et fortroligt, tillidsfuldt rum og 
styrke det konstruktive samarbejde, frem for blot at pege på problemerne i 
det offentlige rum. Samtidig skulle organisationen være med til at fremme 
viden og forståelse for etik og ansvarlighed som en integreret del af det at 
drive virksomhed. 

Dansk Initiativ for Etisk Handel bygger på den danske tradition for dialog  
og samarbejde på tværs af interesser. Med kerneværdier som netop sam- 
arbejde, åbenhed og videndeling, har organisationen siden 2008 arbejdet for 
at fremme ansvarlig virksomhedspraksis blandt medlemmerne, men også 
bredere i samfundet gennem øget viden om, hvordan indkøb og globale  
værdikæder påvirker miljø og mennesker.

Igennem årene er interessen for at mødes på tværs af sektorer om udfor-
dringer og løsninger steget markant, og mange emner er blevet debatteret  
i regi af Dansk Initiativ for Etisk Handel som eksempelvis ansvarlige inve-
steringer, offentlige indkøb og udfordringer med miljø, klima, menneske- og 
arbejdstagerrettigheder i værdikæder som tekstil, kaffe, kakao, soja, 
palmeolie, elektronik, energi og transport.

Dansk Initiativ for Etisk Handel har i dag flere end 100 medlemmer og 
samarbejdspartnere, og er mødested for både erfarne og nye spillere inden 
for samfundsansvar og bæredygtighed, der samles om udvikling af viden og 
fælles løsninger på problemer inden for globale værdikæder.
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Vores vision og mission 
Sammen skaber vi ansvarlig handel, 
der fremmer bæredygtig udvikling 
for alle

Handel skal være ansvarlig, og fremme social, 
øko nomisk og miljømæssig bæredygtig  
udvikling for alle i tråd med Verdensmålene.  
Det er vores vision. 

Som den danske platform for bæredygtige 
værdikæder arbejder vi for at skabe viden, løs-
ninger og mobilisere erhvervsliv, organisationer 
og offentlige institutioner om samfundsansvar 
og bæredygtighed i global handel. Det er vores 
mission. 

Vi er en medlemsbaseret organisation, der blev 
etableret i 2008 af erhvervslivet, fagbevægelsen 
og civilsamfundsorganisationerne for at bygge 
bro og styrke konstruktivt samarbejde på 
tværs af interesser. Med afsæt i den danske 
tradition for dialog og samarbejde, samler og 
mobiliserer vi i dag virksomheder, iværksættere, 
civilsamfundet, fagbevægelsen, eksperter 
og offentlige partnere om at udvikle viden, 
innovative løsninger og konkret handling, der 
bidrager til respekt for menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder samt hensynet til miljø 
og klima i global handel. 

Som platform for bæredygtige værdikæder 
bidrager vi til at styrke medlemmers egen 
indsats for at fremme ansvarlige indkøb og virk-
somhedspraksis gennem adgang til netværk, 
værktøjer og viden fra danske og internationale 
eksperter samt vores nordiske netværk af 
søsterorganisationer. Derudover mobiliserer 
vi offentlige og private partnere i alliancer og 
partnerskaber for at løse problemer med miljø, 
klima og menneske- og arbejdstagerrettigheder 
i global handel, som sjældent kan løses af en 
organisation alene. 

Vi tror på, at 2 plus 2 giver mere end 4. Gennem 
platformens deling af viden og erfaringer 
arbejder vi for, at grønne og sociale forretnings-
modeller, nye og ansvarlige tilgange til indkøb, 
og samarbejde med leverandører kan inspirere 
andre, skaleres og bliver til gavn for flere, og for 
en nuanceret forståelse af, hvordan vi alle kan 
bidrage til mere bæredygtig og ansvarlig handel  
i samfundet.  

VISION
Ansvarlig handel, der fremmer social, økonomisk 
og miljømæssig bæredygtig udvikling for alle

MISSION 
Vi skaber viden, løsninger og mobiliserer  
erhvervsliv, organisationer og offentlige  
institutioner om samfundsansvar og  
bæredygtighed i globale værdikæder

Strategiske principper 
Følgende fire strategiske principper guider 
vores arbejde: 

Dialog – vi er samlende platform for erhvervsliv, 
organisationer, fagbevægelsen og offentlige 
institutioner og understøtter konstruktiv, åben 
og tillidsfuld dialog på tværs af interesser og 
perspektiver 

Videndeling – vi vægter åbenhed og videndeling 
højt, for at bidrage til at løsninger og læring 
skaleres og skaber værdi for hele brancher og 
sektorer

Partnerskaber – vi faciliterer og indgår i samar-
bejder på tværs af erhvervslivet, fagbevægelsen, 
offentlige institutioner og civilsamfundsorgani-
sationerne for at skabe holdbare løsninger og 
værdi for samfundet

Etik – vi arbejder for at fremme vores principper 
om etisk handel og internationale konventioner 
og retningslinjer



Verdensmålene 
Verdensmålene er en stærk etisk ramme for 
udvikling af erhvervslivet, organisationer og 
offentlige institutioner med helt konkrete 
udfordringer som vi – på tværs af organisati-
oner, offentlige institutioner og virksomheder 
– skal arbejde sammen om at løse. Det er ikke 
kun godt for verden, men også for forretningen, 
fordi Verdensmålene både peger på, hvor der 
er udfordringer, der skal løses og potentiale for 
innovation og forretningsudvikling.

Igennem vores virke som platform vil vi fremme 
Verdensmålene og principperne om, at ingen må 
lades tilbage (Leave no one behind), og at vi ikke 
må gøre skade (Do no harm). Vi bidrager særligt 
til at understøtte målene, der handler om 
Partnerskaber for handling på tværs af private 
og offentlige aktører (Verdensmål 17), Anstændi-
ge jobs og økonomisk vækst (Verdensmål 8) og 
Ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 
12), samt også Fattigdom (Verdensmål 1), 
Ulighed (Verdensmål 10), Klima (Verdensmål 13) 
og Vand (Verdensmål 14).

PRINCIPPER FOR ETISK HANDEL 

Etik og ansvarlighed er forudsæt- 
ninger for, at handel bidrager til en 
bæredygtig global udvikling. 

Vores 13 principper for etisk handel 
understøtter medlemmernes arbejde 
med samfundsansvar i globale  
værdikæder og deres dialog med 
interessenter for at håndtere sociale, 
miljømæssige og etiske udfordringer i 
overensstemmelse med internationale 
konventioner og anerkendte retnings-
linjer for samfundsansvar. 

DE 13 PRINCIPPER OMHANDLER: 

Miljø og klima

Korruption

Diskrimination

Tvangsarbejde og slavearbejde

Marginaliserede befolkningsgrupper

Børnearbejde

Dyrevelfærd

Vold og chikane

Foreningsfrihed organisering og  
retten til kollektiv forhandling

Rimelig løn

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdstid

Ansættelsesforhold
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Fokusområde 1:  
Platform for handling

STRATEGIENS FIRE FOKUSOMRÅDER

Ansvarlig og bæredygtig handel er helt centralt 
for opnåelse af Verdensmålene og en retfærdig 
grøn omstilling, og her spiller især erhvervslivet 
en afgørende rolle. Private og offentlige 
virksomheder og institutioner i Danmark har 
gennem deres indkøb og værdikæder markant 
indflydelse på ikke bare klimabelastning, men 
også arbejdstagerrettigheder og levevilkår i de 
lande, hvor de får produceret og køber deres 
varer fra. 

Mange udfordringer i globale værdikæder 
som fx moderne slaveri og børnearbejde, 
afskovning, kemikalier og overfiskeri kan ikke 
løses af én virksomhed eller organisation alene. 
Erfaringerne viser, at det er mere effektivt, når 
virksomheder går sammen og eksempelvis 
stiller ensartede krav til leverandører. 
Samarbejde og dialog med civilsamfundets 
organisationer, fagbevægelsen, forskning 
og myndigheder er centralt for at håndtere 
sociale, miljømæssige og etiske udfordringer 
i globale værdikæder i overensstemmelse 
med internationalt anerkendte principper for 
samfundsansvar.

Derfor vil vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel 
styrke vores rolle som platform for bæredygtige 
værdikæder i Danmark. 

Vores strategiske ambition er 
at facilitere brede alliancer, 
partnerskaber og netværk 
for at accelerere ansvarlig og 
bæredygtig handel i tråd med 
Verdensmålene. 

Alliancer og partnerskaber 
Vi vil samle og mobilisere erhvervslivet, 
indkøbere, myndigheder, fagbevægelsen, 

civilsamfundet og forskning i Danmark omkring 
fælles missioner og konkrete handlingsplaner 
inden for de værdikæder, hvor efterspørgslen, 
behovet og potentialet for forandring er størst – 
fx fødevarer, tekstil, elektronik og mineraler. 

Sammen med vores medlemmer og 
samarbejdspartnere vil vi sætte ambitiøse og 
relevante mål for de specifikke alliancer for at 
drive forandring på sektor og værdikædeniveau 
og kommunikere omkring læring og fremskridt 
til gavn for andre i Danmark og internationalt. 

Vi vil sikre koordinering og kobling mellem de 
danske alliancer og partnerskaber og lignende 
initiativer på globalt plan i samarbejde med 
vores søsterorganisationer Etisk Handel Norge, 
Sverige og UK, samt andre internationale 
organisationer, der arbejder med værdikæder 
og ansvarlige indkøb. 

Netværk
Vi vil samle og engagere medlemmer og sam-
arbejdspartnere om at dele konkrete erfaringer 
og arbejde med forskellige problemstillinger 
vedrørende ansvarlige og bæredygtige værdi- 
kæder i netværk. Netværkene, som fungerer 
under Chatham House Rules og i overensstem-
melse med konkurrenceretlige regler, har 
deltagelse af eksperter og praktikere, og sikrer 
at arbejdet med ansvarlige leverandørkæder 
har fokus på aktuelle temaer som fx moderne 
slaveri og migrantarbejdere, børnearbejde, 
indkøb fra konfliktlande, emballage, transport 
og klimamål. 

Som platform for handling skaber vi forandring 
ved at inddrage og mobilisere aktører på tværs 
af værdikæden til at arbejde sammen om mere 
ansvarlige og bæredygtige måder at drive 
handel, og bidrage til en grøn og retfærdig 
omstilling. 
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Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri samler 
fiskeriets nøgleaktører om fiskeriets og havets 
bæredygtighed og understøtter markedet for 
bæredygtig fisk i Danmark. De 60 medlemmer 
kommer fra virksomheder, detailhandlen, gros-
sister, professionelle køkkener, uddannelses- 
institutioner, civilsamfundsorganisationer, 
mærkningsordninger og offentlige institutioner. 
Dansk Initiativ for Etisk Handel og PlanMiljø er 
sekretariat for Partnerskabet og samarbejder 
med Velux fonden.

I 2019 gik dansk dagligvarehandel, fødevare-
producenter, importører, organisationer og 
myndigheder sammen om at etablere Dansk 
Alliance for Ansvarlig Soja. Visionen for allian-
cen er, at al soja importeret til Danmark er 
produceret ansvarligt og ikke bidrager til af-
skovning. Alliancen har sekretariat hos Dansk 
Initiativ for Etisk Handel og tæller flere end 
20 medlemmer. Alliancen samarbejder med 
andre internationale sojainitiativer og The 
Sustainable Trade Initiative (IDH). 
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Fokusområde 2:  
Bæredygtige værdikæder 
Gennem globale produktions- og værdikæder 
er danske virksomheder og forbrugere direkte 
forbundet med arbejdere, lokalbefolkninger 
og natur overalt i verden. De beslutninger, 
forbrugere og virksomheder træffer, har effekt 
på mennesker, miljø, klima og samfund i lande, 
hvor produkter og materialer produceres, og de 
har et ansvar for effekterne. 

I en tid med klima-, og biodiversitetskrise 
og stigende global ulighed har der aldrig 
før været så stor interesse fra forbrugere, 
politikere, virksomheder og andre interessenter 
for, hvordan vores varer er produceret og 
transporteret, før de lander i vores butikker og 
på middagsbordet. 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 og kommende lovgivning om 
samfundsansvar, med hensyn til og inddragelse 
af de berørte parter.  

Vores strategiske ambition er 
at bidrage til, at erhvervsliv, 
organisationer og offentlige 
institutioner udvik ler og styrker 
egen indsats for ansvarlige 
indkøb og handel.
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Akademi for bæredygtige værdikæder
Ansvarlighed, bæredygtighed og etisk handel 
skal både være forankret på topledelsesniveau og 
i resten af organisationen. Igennem træning samt 
erfaring- og videndeling i netværk vil vi bidrage til 
øget viden blandt medlemmer og andre sam-
arbejdspartnere om påvirkning af rettigheder, 
økonomi, klima og miljø i globale værdikæder 
samt bidrage til at flere får relevante kompeten-
cer til ansvarlig indkøbs- og forretningspraksis, 
politikker, og procedurer i egen forretning. 

Vores akademi baserer sig på internationalt 
anerkendte retningslinjer, herunder FN’s 
retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhverv og OECD’s retningslinjer for multinati-
onale virksomheder, samt FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Akademiet vil have fokus 
på at blive en tiltrængt oversættelseskanal 
fra de internationale retningslinjers formelle 
overordnede sprog til praksisnære metoder, 
værktøjer og indsatser, som virksomheders 
og organisationers beslutningstagere, interne 

samarbejdsudvalg og ansatte praktikere, som 
bl.a. indkøbere, kan bruge i deres hverdag. 

Træning og netværk udvikles i samarbejde med 
eksperter og praktikere inden for de emner, der 
efterspørges af erhvervslivet og medlemmerne 
og inden for de aktuelle økonomiske rammer. 
Temaerne dækker bredt – fra introduktion til 
etisk handel, samfundsansvar og due diligence 
til ansvarlig indkøbspraksis og leverandør- 
styring, ansvarlige offentlige indkøb samt  
Verdensmål i forretningen. 

I strategiperioden undersøges muligheden for et 
Center for bæredygtige værdikæder i Danmark 
i samarbejde med andre internationale organi-
sationer. Centret skal sikre øget koordinering 
og samarbejde mellem de mange forskellige 
aktører involveret i at styrke sociale, økonomi-
ske og miljømæssige aspekter af global handel, 
og samtidig styrke viden og kompetencerne 
hos den danske ressourcebase til arbejdet med 
værdikæder.

VERDENSMÅL OG INDKØB 

De private og offentlige indkøb er en  
stor muskel, der kan skabe innovation og  
markedsforandring. Sammen med Forum  
for Bæredygtige Indkøb har Dansk Initiativ  
for Etisk Handel udviklet praktiske  
redskaber og træningsforløb målrettet  
indkøbere i virksomheder, organisationer  
og offentlige institutioner, der ønsker  
inspiration til, hvordan man kan bidrage  
til Verdensmål gennem egne indkøb.
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Fokusområde 3:  
Innovation i leverandørkæden
Globalisering, risici for forretningen og behovet 
for genopbygning efter Covid-19 får mange virk-
somheder til at arbejde med udvikling af mere 
bæredygtige og robuste leverandørkæder. Også 
klimakrise og mulighed for differentiering på 
markedet driver en udvikling, hvor stadig flere 
iværksættere, SMVer og større virksomheder  
i højere grad vil være en del af løsningen på 
fremtidens udfordringer på områder som fx 
klima, afskovning, plastik og migration, og som 
derfor arbejder med bæredygtig innovation i 
leverandørkæden. 

I globale værdikæder inden for fx landbrug, 
fødevarer, elektronik og tekstil er der behov for, 
at private og offentlige partnere bidrager med 
forskellige kompetencer, viden og ressourcer 
og arbejder sammen om at skabe fremtidens 
bæredygtige og forretningsdrevet løsninger.  

Vores strategiske ambition er, 
at erhvervsliv, organisationer og 
offentlige institutioner engageres 
i at udvikle ansvarlige og  
bæredygtige forretningsmodeller,  
der understøtter Verdensmålene.

Innovationsprojekter 
Sammen med vores medlemmer og samar-
bejdspartnere engagerer vi os i innovations-
projekter for at afprøve og arbejde med nye 
metoder, teknologier og tilgange til at finde frem 
til mere effektive løsninger på udfordringer og 
fremtidssikring af leverandørkæden. 

Herigennem bidrager vi til udvikling af virk-
somhedscases, ny viden, værktøjer og konkrete 
erfaringer, som opsamles og deles til inspiration 
for medlemmer og andre samarbejdspartnere 
igennem vores netværk og andre mødeformater.

Innovative partnerskaber 
Som platform for bæredygtige værdikæder  
samler Dansk Initiativ for Etisk Handel en bred 
vifte af virksomheder, civilsamfundsorganisa-
tioner, fagbevægelsen, forskning og offentlige 
institutioner som både medlemmer og samar-
bejdspartnere. Det har igennem flere år givet 
Dansk Initiativ for Etisk Handel en god position 
til at facilitere neutral og tillidsfuld dialog og 
rammer for innovative partnerskaber omkring 
udvikling af produktions- og leverandørkæder. 

I strategiperioden vil vi fremme flere innovative 
partnerskaber mellem vores medlemmer og 
andre partnere i værdikæden og mellem  
virksomheder og civilsamfundsorganisationer 
for at styrke bæredygtig innovation i leverandør-
kæden.

Folkekirkens Nødhjælp og virksom-
heden Nordic Fruit mødtes hos Dansk 
Initiativ for Etisk Handel og indgik 
derefter samarbejde om at udvikle en ny 
kommerciel værdikæde med økologiske 
søde kartofler produceret i konfliktram-
te områder i Uganda til salg i Danmark.
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Tekstilproducenten TURTLE® bruger 
tech-løsningen Persequor til at skabe en 
fuld sporbar og gennemsigtig leverandør-
kæde helt ned til bomuldsmarken.  
Tech-løsningen understøtter et mere  
langvarigt leverandørsamarbejde med fokus 
på at opnå CO2-reduktion. Ved at scanne en 
QR kode får kunderne mulighed for at se 
hele produktionslinjen visualiseret. Med 
denne teknologi kan TURTLE® også visuali-
sere for kunden hvilken påvirkning det  
enkelte stykke tøj har haft sammenlignet 
med et andet fra konventionel produktion.

15



Fokusområde 4:  
Engagement og dialog
Danmarks forbrug og handel med varer er i 
stigende grad en del af den offentlige debat. 
Som en af de mest globale økonomier i verden 
har vores forbrug og handel et markant aftryk 
uden for landets grænser – hvad enten det er 
påvirkning af miljø, klima, mennesker eller 

samfund. Fx ligger op imod 80 procent af driv-
husgasudledningen fra en gennemsnitlig dansk 
virksomhed i værdikæden uden for virksomhe-
dens egne sites, og godt to tredjedele af vores 
tøj er produceret i lande med kritisable løn- og 
arbejdsforhold. 
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I Dansk Initiativ for Etisk Handel ønsker vi at 
bidrage til en nuanceret debat om handel, og 
hvordan ansvarlig og bæredygtig handel er 
nødvendig for en grøn og retfærdig omstilling. 
Dansk Initiativ for Etisk Handel skal have en 
mere tydelig stemme i debatten med en mere 
proaktiv kommunikation, der tager udgangs-
punkt i de svære dilemmaer og konkrete løsnin-
ger til, hvordan eksempelvis langsigtet leve- 
randørsamarbejde, nye forretningsmodeller  
og samarbejdsformer kan understøtte en grøn 
og retfærdig omstilling nationalt såvel som 
internationalt. 

Vores strategiske ambition  
er at øge viden og dialog om  
betydningen af handel for  
bæredygtig udvikling. 

Vi ønsker at forebygge, at debatten om grøn 
omstilling og handel bliver unuanceret og  
eksempelvis ikke reflekterer, at industrier, jobs 
og millioner af mennesker i andre lande er  
afhængig af global handel med lande som  
Danmark, eller at der er risiko for, at den  
nødvendige respekt for jordrettigheder og  
ordentlige lønninger ikke sikres i hele værdi- 
kæden, når den grønne omstilling skal gå  
stærkt og ikke må koste for meget. 

Engagement 
Dansk Initiativ for Etisk Handel skal være mere 
kendt som den samlende platform for bæredyg-
tige værdikæder i Danmark, og sammen med 
medlemmer og samarbejdspartnere vil vi være 
med til at løfte viden og engagement for mere 
ansvarlig og bæredygtig handel. 

Med afsæt i fakta og konkrete eksempler  
bidrager vi til den bredere offentlige debat om 
bæredygtig handel med erfaringer fra værdi- 
kæder, alliancer og partnerskaber, hvor der  
arbejdes med forretningsdrevne løsninger til 
gavn for mennesker, miljø og klima. 

Dialog og round tables
Øget global handel indebærer også øget gen-
sidig afhængighed og en kompleksitet i værdi-
kæder, som kan være svær at påvirke – endsige 
overskue – som enkelt aktør. For at kunne 
handle ansvarligt og minimere risici for negativ 
påvirkning, er det afgørende, at viden og erfa-
ringer deles på tværs af aktører og brancher, 
og ikke mindst at der sikres en åbenhed om de 
problemer og risici, der er forbundet med global 
handel. 

I Danmark, og i Dansk Initiativ for Etisk Handel, 
har vi en stærk tradition for dialog og samar-
bejde på tværs af organisationer og interesser. 
Gennem dialogmøder og round tables engagerer 
vi medlemmer og andre samarbejdspartnere 
i nuanceret dialog og debat om dilemmaer og 
muligheder i globale værdikæder. Efterspørgsel 
og aktualitet er styrende for emnerne, som kun-
ne være: Grønne investeringer i praksis: hvem 
skal betale for udskiftning af generatorerne i 
produktionen? Eller hvordan sikres en retfærdig 
løn til arbejderne i tekstilindustrien? Danmark 
er på mange måder godt på vej mod grøn  
omstilling, men hvordan sikrer vi os, at den  
sker til gavn for både mennesker og miljø?

OFFENTLIGE INDKØB,  
TVANGSARBEJDE OG DANSKE 
VÆRNEMIDLER 

Under Covid-19 samlede Dansk Initia-
tiv for Etisk Handel nordiske offentlige 
indkøbere og leverandører til dialog 
om, hvordan indkøberne stiller krav til 
leverandører om at håndtere risikoen 
for, at Uighurer, en etnisk minoritet, 
udsættes for tvangsarbejde i produkti-
onen i Kina.
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Medlemsorganisation
Dansk Initiativ for Etisk Handel 
– En dynamisk platform og 
medlemsorganisation

Dansk Initiativ for Etisk Handel adskiller 
sig fra andre medlemsorganisationer ved at 
være samlende platform for en bred vifte af 
aktører på tværs af sektorer, der arbejder med 
samfundsansvar og bæredygtighed. Det vil 
sige både SMVer og store virksomheder, Dansk 
Erhverv og Dansk Industri, brancheforeningerne, 
iværksættere og start’ups, fagbevægelsen, 
miljøorganisationerne, rettighedsbaserede- 
og humanitære organisationer, forsknings-
institutioner, offentlige institutioner og 
investeringsfonde. 

Tilfredse og engagerede medlemmer er afgø-
rende for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Derfor 
er vi glade for, at årlige medlemsundersøgelser 
viser høj tilfredshed, og at mange også ville 
anbefale andre at blive medlem. 

Vi vil være en dynamisk platform og medlems- 
organisation, der følger med udviklingen i sam-
fundet og de mange forskellige medlemmernes 
behov. På den måde kan vi blive ved med at 
skabe værdi for vores forskellige medlemmer  
og for samfundet. 

De næste par år vil vi fastholde tilfredsheden fra 
vores medlemmer, tiltrække flere nye medlem-
mer og samtidig øge medlemmernes engage-
ment eksempelvis som medudviklere af round 
tables, som paneldeltagere eller aktiv deltagelse 
i en af alliancerne. 

Vi vil derfor også videreudvikle vores 
nuværende aktiviteter, så både indhold 
og formater passer til medlemmernes 
behov, interesser og sekretariatets 
ressourcer. Inden for strategiens fokus- 
områder vil det eksempelvis være:

• Stake-holder dialogmøder, morgen- 
briefings og round tables om dilemma-
er, udfordringer og muligheder i globale 
værdikæder som migrantarbejdere, 
ansvarlige indkøb i lande med konflikter 
og certificeringer

• Værdikæde-akademi, træning og work-
shops inden for etisk handel som ansvar-
lig indkøbspraksis og leverandørstyring, 
samfundsansvar og due diligence,  
herunder særlige krav i risikolande 

• Medlemsnetværk inden for brancher 
og temaer, eksempelvis due diligence, 
offentlige indkøb, tekstil og CSR. 

• Alliancer inden for udvalgte komplekse, 
højrisiko værdikæder: soja, palmeolie, 
fiskeri, tekstil, kaffe, mineraler mv.

• Innovative partnerskaber dialog og ram-
mer for innovative partnerskaber omkring 
udvikling af nye forretningsmodeller, 
produktions- og leverandørkæder 

 
Det er vores ambition at være i øjenhøjde med 
de udfordringer og muligheder. som vores 
mange forskellige medlemmer møder inden 
for samfundsansvar og bæredygtig handel, og 
at kunne inspirere og understøtte det konkrete 
arbejde med etisk handel i værdikæden. For at 
løfte denne ambition, vil vi styrke vores samar-
bejde med andre eksperter, organisationer og 
institutioner.
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Organisering og governance
Virksomheder
Christian Rask-Jepsen, kategorichef,  
Rema 1000 (næstformand)  
Jens Christian Roth, leder af Responsible  
Business Partner Programme, Ørsted

Offentlige virksomheder & Institutioner
Birgitte Bang Nielsen, Sustainability Director, 
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
David Salomonsen, Chef CSR og jura,  
Københavns Kommune

Branche- og erhvervsorganisationer  
og netværk
Jytte Tandrup, underdirektør, De Samvirkende 
Købmænd
Malene Thiele, CSR chef, Dansk Erhverv  
(formand)

Fagbevægelsen
Jesper Nielsen, Leder international afdeling, 3F
Mette Høgh, Formand HK Handel Hovedstaden, 
HK

Dansk Initiativ for Etisk Handel er en platform 
og medlemsorganisation registret som almen-
nyttig forening. Medlemmerne vælger på årets 
generalforsamling en bestyrelse, sammensat 
af de fem sektorer som udgør organisationens 
medlemsgrupper: virksomheder, fagbevægelse, 
erhvervsorganisationer, civilsamfundsorgani-
sationer og offentlige institutioner. Bestyrelsen 
ansætter en direktør, som leder sekretariatet og 
repræsenterer Dansk Initiativ for Etisk Handel. 

Åbenhed og gennemsigtighed er centrale  
principper i vores arbejde med governance. Op-
lysninger om bestyrelsesvalg, forretningsorden 
og årsregnskab mv. er tilgængelige på hjemme-
siden www.dieh.dk. 

Nanna Callisen Bang er direktør for sekretaria-
tet som består af 6-8 medarbejdere. 

Bestyrelsen udgøres af: 

Folkelige organisationer
Gitte Dyrhagen Husager, leder af privatsektor- 
enhed, Folkekirkens Nødhjælp (næstformand)
Loa Dalgaard Worm, strategisk direktør, FSC

Økonomi og samarbejdspartnere
Dansk Initiativ for Etisk Handels sekretariat og aktiviteter er finansieret af medlemskontingenter  
og finansiering fra offentlige og private samarbejdspartnere. Dansk Initiativ for Etisk Handel får  
eksempelvis økonomisk støtte gennem samarbejder med:


