Dansk Initiativ for Etisk Handel

Medlemsforpligtelser

Medlemsforpligtelser
Dansk Initiativ for Etisk Handel samler virksomheder, offentlige instanser, erhvervsorganisationer,
fagbevægelse og folkelige organisationer for i fællesskab at finde balancerede løsninger på muligheder,
udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel. Udtrykket Etisk Handel dækker over ansvarlig
produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring – herefter kaldet Etisk Handel.
Dansk Initiativ for Etisk Handel er baseret på erkendelsen af, at Etisk Handel er en kontinuerlig proces. Det
afgørende fællestræk for alle medlemmerne er, at de i overensstemmelse med internationale principper og
retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd respekterer og understøtter alle menneskerettigheder
herunder arbejdstagerrettigheder og beskytter miljøet i relation til deres forretningsaktiviteter i hele
værdikæden.
Medlemmer af DIEH forpligter sig til at:
1. indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til DIEH og
Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og
dilemmaer i relation til Etisk Handel,
2. bruge deres indflydelse til at fremme forståelsen af Etisk Handel og tilslutningen til initiativet,
3. respektere alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet i deres
globale aktiviteter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer
for Etisk Handel,
4. fastlægge politikker og strategier for deres arbejde med Etisk Handel, herunder etiske retningslinjer
for deres globale aktiviteter. De etiske retningslinjer skal som minimum leve op til nedenstående
internationale konventioner1 og skal som minimum også gælde for medlemmernes egne ansatte
både i Danmark og i udlandet,
5. implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation og i organisationens globale
værdikæder og iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforholdene og
6. rapportere årligt til initiativet om deres indsats i forhold til Etisk Handel.
DIEH udarbejder løbende vejledende materiale til at bistå medlemmerne med at efterleve forpligtelserne.

1

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, den Internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle
Rettigheder fra 1966, den Internationale konvention om politiske Rettigheder med tillægsprotokoller fra 1966 og 89, FNs
konvention om barnets rettigheder, ILO’s kernekonventioner (Foreningsfrihed og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling
(konvention 87 og 98), Eliminering af alle former for tvangsarbejde (konvention 29 og 105), Forbud mod børnearbejde (konvention
138 og 182) og Eliminering af diskrimination (konvention 100 og 111)) og ILO konvention nr. 155 om mindstekrav for
arbejdsmæssig sikkerhed og sundhed.
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