ET FÆLLES MÅL

ETISK HANDEL MED
RESPEKT FOR MENNESKER
OG MILJØ

DIEH

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL
ER DANMARKS FØRENDE
ALLIANCE FOR ETISK HANDEL.
DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER
OG STYRKER OPBAKNINGEN
TIL ETISK HANDEL.

VORES FÆLLES MÅL ER AT FREMME
INTERNATIONAL HANDEL, DER BIDRAGER
TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING.
DIEHs medlemmer repræsenterer en bred vifte af både store og
små danske virksomheder, brancheorganisationer, NGO’er,
fagbevægelsen og offentlige instanser.

HVAD ER ETISK HANDEL?

• Etisk handel er samfundsansvarlig
virksomhed, som respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og
miljø i hele værdikæden.
• Etisk handel omfatter ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig
leverandørstyring.
• Etisk handel kræver kontinuerligt arbejde
for forbedringer af de sociale og miljømæssige forhold, der knytter sig til
produktionen af varer og tjenesteydelser.

DIEH FAVNER BREDT

DIEH beskæftiger sig bredt med emner og
sektorer, der er relevante for opretholdelsen
af menneske- og arbejdstagerrettigheder og
miljø i globale værdikæder. Vores indsats omfatter for eksempel: migrantarbejde, tvangs-og
børnearbejde, leveløn, foreningsfrihed, herunder fagforeningsfrihed ligestilling, og
miljøhensyn.

Vi er engageret i flere brancher, herunder
fødevare- og detail, tøj- og tekstil, energi,
medicinal, IT-branchen mfl.

HVAD KAN DIEH TILBYDE DIG?

NETVÆRK
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Unikt netværk af virksomheder, NGO’er, fagforeninger, brancheorganisationer,
offentlige instanser, der alle arbejder med CSR og etisk handel.
Adgang til DIEHs ressourcedatabase, som indeholder relevante kontaktoplysninger,
rapporter om etisk handel, links mv.

NYT OM ETISK HANDEL
ÅBENT FOR ALLE

Månedligt nyhedsbrev med seneste nyt om etisk handel og oversigt over kommende
arrangementer. State of Ethical Trading – årlig status på tendenser og udfordringer
og fremskridt blandt DIEH medlemmer.
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Medlemsnyt med særlige tilbud og arrangementer til medlemmer. DIEHs medlemmer får
gennem årlig medlemsrapportering deres indsats afspejlet i State of Ethical Trading.

MØDER
ÅBENT FOR ALLE

Dialogmøder om etisk handel, briefinger om aktuelle emner, konferencer mv.
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Lukkede dialogmøder for medlemmer om specifikke emner og indsatser.

HJÆLP TIL KONKRETE OPGAVER
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Hotline for medlemmer: Ring og få sparring om spørgsmål om etisk handel.
YDELSER MOD BETALING

Ved større opgaver henvises til DIEHs samarbejdspartnere, der kan formidles kontakt til.

VÆRKTØJER OG REDSKABER TIL ETISK HANDEL
ÅBENT FOR ALLE
Oversigt over relevante internationale standarder og retningslinjer mv. Adgang til briefinger og
positionspapirer om relevante emner inden for etisk handel udarbejdet af DIEH mfl. såsom child
labour, freedom of association and collective bargaining, living wage.
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Kom i gang med CSR: 5 trins guide til implementering af etisk handel og tilhørende relevante
redskaber, herunder: Selvevalueringsskema, standardbrev til leverandører, eksempler på Code
of Conduct mv. Herudover: inflydelse på briefinger og positionspapirer.
YDELSER MOD BETALING

· SHAREX– online risk assessment – få styr på dine leverandører. Kun for DIEH medlemmer.
· Local Resources Network – Adgang til en omfattende database med lokal ekspertise i
over 60 lande udarbejdet af DIEH, i samarbejde med søsterinitiativerne i UK og Norge.

TRÆNINGER
ÅBENT FOR ALLE

Introduktion til DIEH og etisk handel.
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

Workshops om specifikke emner og mulighed for at få hjælp og sparring på egne indsatser.
YDELSER MOD BETALING

·
·
·
·
·

Træning i implementeringen af UNGP. DIEH medlemmer får rabat
Ansvarlig indkøbspraksis. DIEH medlemmer får rabat
Indkøb gennem agenter og mellemmænd. Træning. DIEH medlemmer får rabat.
Worker Voice - foreningsfrihed og kollektive forhandlinger. DIEH medlemmer får rabat.
In-House træning - Ansvarlig indkøbspraksis. Kun for DIEH medlemmer.

INTERNATIONALT NETVÆRK/SPARRING
KUN FOR MEDLEMMER AF DIEH

DIEH samarbejder med søsterinitiativerne i UK, Norge og Holland. Mulighed for deltagelse i internationale arrangementer.
YDELSER MOD BETALING

Arrangementer og træninger hos hos søsterinitiativerne i UK og Norge til samme pris som deres
medlemmer.

HVORFOR BLIVE MEDLEM AF DIEH?
• DIEH styrker sine medlemmer i at
håndtere etiske udfordringer og
dilemmaer i deres værdikæder på
en praktisk og konstruktiv måde
• Medlemskab giver adgang til et unikt 		
netværk samt et stærkt udvalg af
værktøjer, træninger og tilbud om
debat-og dialog om etiske 				
problemstillinger
• Medlemskab af DIEH gør det muligt
at udvikle løsninger og best practice i
fællesskab og på tværs af sektorer
Medlemmer af DIEH skal leve op til medlemsforpligtigelserne, der indebærer løbende forbedringer for arbejds- og miljøforhold.

HVAD KOSTER DET?
DIEH medlemskab fra DKK 1600 p.a
Har du spørgsmål så kontakt info@dieh.dk

CSR og etisk handel
er kommet for at blive.
Vil du være med til at
gøre en forskel?

Dansk Initiativ for Etisk Handel er en
multistakeholder alliance, som arbejder
for at skabe reelle forbedringer i
virksomheders globale værdikæder.
Vi samler virksomheder, NGO’er,
fagbevægelsen, brancheorganisationer
og offentlige instanser, og styrker vores
medlemmer gennem et unikt netværk,
redskaber og konkrete løsninger.
Samtidig styrker vi opbakningen
til etisk handel i samfundet.

Dansk Initiativ for Etisk Handel
Overgaden Oven Vandet 10. st
1415 København K
www.dieh.dk

