December 2016
Erhvervs- og vækstminister
Brian Mikkelsen

Kære Brian Mikkelsen
Først og fremmest stort tillykke med posten som erhvervs- og vækstminister. Vi
glæder os til samarbejdet om virksomhedernes samfundsansvar som et vigtigt
konkurrenceparameter for danske virksomheder.
Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er i god udvikling med nye medlemmer fra
dansk erhvervsliv og organisationer og sammen udvikler vi konstruktive
løsningsforslag på dilemmaer indenfor etisk handel.
Vi vil meget gerne mødes med Ministeren for at tale om konkrete muligheder for
samarbejde:






Samfundsansvar som konkurrencefordel. En lang række små og mellemstore
virksomheder ønsker at synliggøre og udvikle deres samfundsansvar i tråd
med FNs nye bæredygtighedsmål. Regeringen er på vej med en national
handlingsplan om bæredygtighedsmålene. Vi ønsker at samarbejde om, at
udbrede kendskabet til bæredygtighedsmålene blandt SMV’erne og dermed
ruste danske virksomheder i en konkurrencesituation med udenlandske
virksomheder.
Det offentliges rolle. Virksomheder i DIEHs medlemskreds søger, at
offentlige indkøbere i højere grad efterspørger deres ansvarligt producerede
varer. Vi ønsker at samarbejde om at få sat fokus på og tilbudt konkrete
løsninger til offentlige indkøbere om ansvarlig produktion.
Nuancering af debatten om virksomhedernes samfundsansvar. Ofte foregår
debatten om dilemmaer for virksomhedernes samfundsansvar i medierne.
DIEH kan tilbyde, at debatten også foregår mere nuanceret i respekt for
virksomhederne såvel som organisationernes formål, og ikke mindst med
fokus på konkrete, pragmatiske løsninger, frem for beskyldninger.

De ovenstående forslag bør naturligvis koordineres med Dialogforum for
Samfundsansvar, som DIEH i forvejen er i kontakt med, men dog ikke en del af.
Vi håber, at Ministeren vil afse tid til et møde.

Med venlige hilsener

Marie Busck

Helene Regnell

Mette Boye

Flying Tiger CPH
Formand for DIEH

Dansk Supermarked Group
Næstformand

DIEH
Direktør

December 2016
Udviklingsminister
Ulla Tørnæs

Kære Ulla Tørnæs
Først og fremmest stort tillykke med posten som udviklingsminister. Vi glæder os
til samarbejdet.
Netop danske virksomheders rolle i udviklingspolitikken er centralt i Dansk
Initiativ for Etisk Handels (DIEH) arbejde som Danmarks eneste multistakeholder
initiativ, der samler knap 70 medlemmer blandt virksomheder, faglige
organisationer, brancheorganisationer, offentlige virksomheder og NGO’er om
fælles og konstruktive løsninger på etisk handel.
Vi håber, at Ministeren kan afse tid til et hilse-på møde med DIEH, konkret for at
tale om følgende:




Ny udviklingspolitisk og humanitær strategi. DIEHs kerneopgave er at styrke
medlemmer i deres arbejde med etisk handel og dermed medvirke til, at
virksomheder i endnu højere grad kan bidrage til Danmarks
udviklingspolitiske prioriteter, som også præsenteret i udkastet til ny
udviklingspolitisk og humanitær politik. Vi ønsker at diskutere, hvordan vi
kan samarbejde med Ministeren om at indtænke multistakeholder arbejde i
Regeringens kommende politik på området.
Regeringens handlingsplan på FNs bæredygtighedsmål. DIEH har det seneste
år arbejdet med FNs bæredygtighedsmål og har herigennem erfaring med,
hvordan
små
og
store
danske
virksomheder
kan
bruge
bæredygtighedsmålene til synliggørelse af tiltag i retning af mere ansvarlig
virksomhedsdrift. Der er fortsat stort behov for at formidle
bæredygtighedsmålene særligt til SMV’er, og dermed også skabe en kobling
til udviklingspolitiske prioriteter.

Vi håber, at Ministeren vil afse tid til et møde.

Med venlige hilsener

Marie Busck

Helene Regnell

Mette Boye

Flying Tiger CPH
Formand for DIEH

Dansk Supermarked Group
Næstformand

DIEH
Direktør

