HvaD foregår Der Hos DieH?
NG
O’
ER

OR E
GA R H V E
NIS R SATION
ER

GE
LS
EN

• udvikling og afholdelse af træning i Etisk Handel for
medlemmer, producenter, leverandører og deres
medarbejdere, også i leverandørlandene.
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• udvikling af praktiske løsninger på aktuelle
problemstillinger, eksempelvis etiske retningslinjer i
udbudsmateriale, indkøbspraksis og tvangsarbejde.
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• Erfaringsudveksling og dialog med en unik blanding
af organisationer og fagfolk på nationalt såvel som
internationalt plan.
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vi gør det lettere
for det offentlige
at handle etisk forsvarligt

PRIS
Årligt medlemsgebyr for kommuner:
én krone pr. borger. Dog max. 42.000.
Årligt medlemsgebyr for øvrige
offentlige instanser:
5.250 – 42.000 kr. afhængig af
organisationens størrelse.

Dansk Initiativ for Etisk Handel
Bredgade 26, 2. sal
Postboks 9042
DK-1022 København K
Tel. +45 9942 1453
info@dieh.dk

www.dieh.dk
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• Vi sætter dagsordenen for Etisk Handel og bidrager
til efterlevelse af stigende lovkrav og anbefalinger.

KONSTRUKTIVE LØSNINGER

MED HJERNE OG HJERTE

BLÅØJET IDEALISME?

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er et non-proit
videns- og ressourcecenter, der inder praktiske
løsninger på etiske dilemmaer ved global samhandel.
DIEH samler offentlige instanser, virksomheder,
fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og NGO´er for
at fremme:

Børnearbejde, tvangsarbejde, ekstrem overtid,
mangel på grundlæggende arbejdstagerrettigheder,
sundhedsfarlige omgivelser, miljøødelæggelser og
lønninger som knapt dækker udgifter til mad og et sted
at bo.

Vores medlemmers erfaring viser, at det kan betale sig
at arbejde med Etisk Handel, også på det økonomiske
plan.

• ANsVARLIG PRODuKTION
• ANsVARLIGE INDKøB
• ANsVARLIG LEVERANDøRsTYRING

I DIEH diskuterer parterne Etisk Handel i plenum og
ikke kun som enkeltstående organisationer med egne
mål og interesser.
Den brede vifte af synspunkter, interesser, ekspertise
og ressourcer sikrer løsninger, der er konstruktive og
bæredygtige for alle parter.

Dette er hverdagen for millioner af arbejdere i global
handel og produktion, og det er hverken etisk eller
forretningsmæssigt forsvarligt.
Ved at købe ind på en etisk forsvarlig måde kan din
organisation bidrage til en bæredygtig udvikling for
både mennesker og miljø.
Det er hvad fremtidens samarbejdspartnere, borgere og
medarbejdere forventer af jer.
Medlemskab af DIEH hjælper jer med at komme i gang
med arbejdet – og med at komme videre hvis I allerede
har fokus på området.

ProfessioNaLisMe
Ved at arbejde med leverandørers og producenters
samfundsansvar, skabes fremtidens marked for
bæredygtige varer og tjenester. Det er op til jer at
efterspørge det.
Etisk Handel er det professionelle valg for en offentlig
organisation.
DeT offeNTLige viser veJeN freM
At handle som en samfundsansvarlig organisation er,
udover at være sund fornuft, også et vigtigt parameter
i forhold til omdømme, risikostyring og ikke mindst
relationer til borgerne.
vær På forKaNT
I dag får offentlige instanser goodwill ved at tage
ansvar og skabe gennemsigtighed omkring brug af
skattekronerne – i fremtiden vil det blive et lovkrav.

