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I. Erklæring om fortsat engagement fra vores administrerende 

direktør 

Til vores interessenter og FN’s Generalsekretær, Hr. António Guterres,  

 

 

Dansk Mode & Textil har siden 2008 været engageret i UN Global Compact og arbejdet for at fremme de ti 

principper indenfor menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. De internationale 

konventioner og principper fra FN, ILO og OECD udgør fundamentet for vores CSR-arbejde som 

brancheorganisation for den danske mode- og tekstilbranche.  

 

UN Global Compacts principper gennemsyrer vores rådgivning, politiske arbejde og aktiviteter. Vi italesætter 

DM&T’s tilgang til bæredygtighed i vores kommunikation med medlemmer og andre interessenter. Vi 

arbejder for at udbrede kendskabet til UN Guiding Principles on Business and Human Rights og due diligence 

tilgangen på de fire områder i UN Global Compact for på denne måde at bidrage til at sikre medlemmers 

opfyldelse af forventningerne i OECD’s retningslinjer. 

 

Vi støtter op om principperne for åbenhed og gennemskuelighed og forpligter os derfor, som en del af vores 

medlemskab i UN Global Compact, til at rapportere på vores CSR-engagement. Dette er vores anden 

Communication on Engagement (COE), som gælder for perioden 2016-2018. Med denne forpligter vi os 

endnu en gang til at udarbejde en ny COE indenfor to år.  

 

På de følgende sider uddyber vi vores arbejde indenfor bæredygtighed og fortæller, hvordan vi omsætter UN 

Global Compacts principper til handlinger, og hvorledes vi udbreder kendskabet til UN Global Compact til 

vores medlemmer. Al feedback på indholdet i denne rapport er velkommen.  

 

 

 

 

Hr. Thomas Klausen 

Administrerende direktør, Dansk Mode & Textil 
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Om Dansk Mode & Textil

Dansk Mode & Textil (herefter DM&T) er en nonprofit-brancheorganisation, der repræsenterer mere end 360 

virksomheder indenfor den danske mode- og tekstilindustri. Vi har siden 1895 været branchens naturlige 

omdrejningspunkt, og er i dag branchens arbejdsgiverorganisation med dybdegående viden og indblik i 

medlemmernes hverdag og de udfordringer, som branchen står overfor. Vores fornemmeste opgave er at yde 

en relevant og værdifuld rådgivning indenfor bl.a. HR-jura, handelsjura, CSR, teknik og miljø, standarder og 

mærkninger, persondata, told og international handel, digitale udfordringer og trends, og at styrke, 

professionalisere og fremtidssikre vores medlemmers forretningsdrift ikke mindst, når det kommer til 

samfundsansvar. Samtidig arbejder vi politisk i forhold til at skabe de mest optimale rammevilkår, ligesom vi 

engagerer os i projekter på tværs af branchen og internationalt.  
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II. Beskrivelse af DM&T’s CSR-indsatser 

Som brancheorganisation for en industri, der oftest opererer med outsourcet produktion, er vi i DM&T 

bevidste om vores rolle og ansvar for at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig mode- og 

tekstilbranche. Vi ønsker at gå forrest i samarbejdet om at fremme ansvarlig virksomhedsdrift i branchen.  

 

Internt i vores organisation holder vi fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø bl.a. ved hjælp af de 

arbejdspladsvurderinger, vi gennemfører, og de eventuelle handlingsplaner, som udarbejdes i forlængelse 

heraf.  

 

DM&T har for første gang i 2017 gennemført intern Human Rights Impact Assessment sammen med Global 

CSR, hvor vi har gennemgået menneskerettighederne (inkl. arbejdstagerrettigheder) mhp. at identificere evt. 

negativ indvirkningVi vil med regelmæssige intervaller gennemføre opfølgende vurderinger. 

 

Vi har en løbende intern dialog om vores indsatser for at sikre, at CSR-tilgangen er forankret på 

ledelsesniveau i organisationen. Relevante medarbejdere deltager løbende i nationale og internationale 

kompetenceopbyggende kurser og netværk indenfor f.eks. standarder, miljø og kemi, menneske- og 

arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Desuden engagerer DM&T sig i multistakeholderinitiativer og 

netværk indenfor bæredygtighed, ansvarlig virksomhedsadfærd og CSR.  

 

Vores medlemmer oplever de fleste udfordringer i leverandørkæderne, som ofte er dynamiske, kulturelt og 

systemisk udfordrende og komplekse, og derfor er den største del af vores indsats på CSR-området centreret 

om denne agenda. Og af samme årsag engagerer DM&T sig også i projekter i leverandørlande for at medvirke 

til at gøre en forskel i landene. Vores erfaringer fra sådanne projekter bidrager samtidigt til at kvalificere vores 

medlemsrådgivning.  

 

I følgende afsnit vil vi omtale nogle af de indsatser, som afspejler vores arbejde for at fremme ansvarlighed 

indenfor menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i mode- og tekstilbranchen. DM&T’s 

CSR-indsats spænder bredt, fra rådgivning og aktiviteter målrettet vores egne medlemmer, over politisk 

arbejde, til engagement i bredere sammenhæng og internationale projekter. Vi har inddelt indsatserne i 

følgende grupper:  

 

1. Rådgivning 

2. Kompetenceopbygning 

3. Politisk engagement 

4. Ekstern kommunikation 

5. Engagement i CSR-projekter 
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1. Rådgivning 

 

Dansk Mode & Textil yder 1:1-rådgivning til vores medlemmer indenfor ansvarlig virksomhedsadfærd på 

områderne miljø, kemi, kemikalier i produkter, arbejdsmiljø, miljømærker, økologimærker, standarder, 

sociale forhold, menneskerettigheder, antikorruption mm.  

 

 

 

Indenfor miljøområdet er der kommet langt større fokus på, hvilken kemi der anvendes i produktion af 

tekstilerne. Ud fra opdatering af lovgivning og risikovurderinger hjælper vi medlemmerne med at sikre 

substitution af farlige kemikalier, at minimere antallet af forskellige stoffer samt at udfærdige Restricted 

Substances List. Vi guider medlemmerne i at vejlede, stille krav og følge op hos leverandører, iværksætte 

udvælgelsesprocedurer og testprogrammer. Der vejledes f.eks. i Oeko-Tex Standard 100 og forskellige                                                                                                                   

økologistandarder, for at sikre mere miljørigtige produkter. DM&T understøtter cirkulær forretningsdrift med 

henblik på at sikre fremtidige muligheder for at drive forretning - og en del af vores medlemmer har allerede 

fokus på cirkulær ressourceøkonomi.   

 

Ud over UN Global Compact tager vores rådgivning  udgangspunkt i nødvendig omhu som beskrevet i UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). For at sikre, at der tages hånd om potentielle og 

aktuelle negative påvirkninger på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption, anbefaler vi 
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vores medlemmer at følge de globale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGC, UNGP og 

OECD’s Retningslinjer), og DM&T vejleder medlemmerne i at udvise ansvarlig virksomhedsadfærd ved at:  

• forpligte sig til at følge anbefalingerne 

• udvise nødvendig omhu ved at implementere ledelsessystemer, der sikrer nødvendig omhu og 

rapportere om deres indsats 

• sikre adgang til oprejsning for berørte 

 

DM&T’s Code of Conduct, (CoC), som vi opfordrer vores medlemmer til at anvende i leverandørsamarbejdet, 

blev opdateret i 2016, så den understøtter UNGP’s tilgang til nødvendig omhu. Dvs. at vores CoC lægger op til 

et tæt samarbejde med leverandører/forretningsparter om procedurer og processer i stedet for ensidigt at 

fokusere på compliance. 

 

De seneste år har rådgivningen til vores medlemmer været centreret om skiftet fra den hidtidige tilgang ’Name 

and Shame’ til ’Know and Show’. Det betyder, at vores rådgivning til medlemmerne er skiftet fra at have fokus 

på compliance til den nye tilgang, som bygger på en fælles forpligtelse mellem samarbejdspartnere, og som 

fordrer tæt og langvarigt samarbejde om procedurer og processer. Det er et krævende paradigmeskifte at 

iværksætte; det kræver mange ressourcer af DM&T og af vores medlemmer, men vi oplever til gengæld, at 

mange af vores medlemmer synes, at indsatsen for samfundsansvarlig virksomhedsadfærd giver mere mening 

gennem den nye tilgang. Det er en langvarig indsats, som er begyndt; det går langsomt, men vi bevæger os i 

den rigtige retning. 

 

DM&T’s medlemsrådgivning tilpasses alt efter, om der er tale om en mode- eller tekstilvirksomhed og om det 

er en lille eller mellemstor virksomhed. I vores medlemsrådgivning har vi fokus på at sikre dobbelt 

værdiskabelse, dvs. værdiskabelse der understøtter virksomhedens forretning indenfor rammerne af UN 

Global Compact, men samtidigt sikrer, at forretningsdriften understøtter samfundet og ikke forhindrer 

bæredygtig udvikling.  

 

I oktober 2018 har DM&T lanceret en e-bog med fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd, som er tilgængelig 

for medlemsvirksomheder. Bogen forklarer, hvordan virksomheder kommer i mål med at overholde 

lovgivning, følge OECD’s retningslinjer og hvorledes, denne indsats kan understøtte delmål i SDG’erne. 

DM&T er i gang med at udarbejde en samlet oversigt over mulige standarder og certificeringer, som forventes 

færdig før årsskiftet.  

Derudover er DM&T i gang med at udvikle et antikorruptionsværktøj, som vil blive stillet til rådighed for vores 

medlemmer. Værktøjet skal hjælpe vores medlemmer med at uddanne deres personale til at genkende 

korruption i dets mange former med henblik på at styrke medlemsvirksomhedernes antikorruptions-indsats. 
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2. Kompetenceopbygning 

 

Gentagne kurser: 

Indenfor miljø og kemi afholder vi bl.a. kurser i samarbejde med internationale eksperter fra Bureau Veritas. 

Vi afholder ligeledes kurser indenfor Oeko-Tex Standard 100 i samarbejde med Teknologisk Institut og 

gentager regelmæssigt vores træning i nødvendig omhu i samarbejde med Global CSR.  

 

Seminarer: 

I de sidste to år har vores fokus været på nødvendig omhu og omstillingen fra ’Name and Shame’ til ’Know and 

Show’, og vi har afholdt seminarer om dette i Herning og København i samarbejde med Mæglings- og 

Klageinstitutionen ved Mads Øvlisen.  

Vi har ligeledes gennemført medlemsseminarer om ansvarlig leverandørstyring med henblik på at undgå 

audit-snyd og dobbelt bogføring.  

 

CSR-værktøjer: 

I oktober 2018 har vi lanceret vores e-bog om ansvarlig virksomhedsadfærd. Den skal følges op af 

medlemstræning både individuelt og gennem fælles kurser, ligesom vi planlægger at afholde en række 

webinarer om samme emne.  
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Derudover har et samarbejde i nordisk regi resulteret i udarbejdelsen af værktøjet ’Common Nordic Guideline 

Regarding Supply Chain Management of Chemicals in Textiles’. 

 

DM&T’s antikorruptionsværktøj er ved at blive færdiggjort og vil blive lanceret ultimo 2018 eller primo 2019. 

Også en oversigt over certificeringer og standarder er på trapperne. Denne vil blive lanceret snarest. 

 

Ekstern undervisning: 

DM&T’s CSR-personale underviser lejlighedsvist på videregående uddannelser, som f.eks. Designskolen i 

Kolding, KADK, KEA og VIA i Herning og Aarhus. Ligeledes er DM&T en del af advisory boards på de danske 

uddannelsesinstitutioner indenfor branchen. Dette bidrager til at styrke balancen mellem uddannelserne og 

arbejdsmarkedet.   
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3. Politisk engagement 

 

Medlemskab og netværk: 

DM&T er repræsenteret i Global Fashion Agendas bestyrelse.  

DM&T deltager i UNGC’s netværksmøder i Danmark og har stort udbytte af de medlemsarrangementer, som 

UNGC-sekretariatet arrangerer.  

DM&T er medlem af DIEH og har i denne periode siddet i bestyrelsen for DIEH. Derudover er DM&T også 

medlem af DIEH’s arbejdsgruppe om Human Rights Impact Assessment.  

DM&T’s partnerskab med Global Fashion Agenda og WEAR under Dansk Erhverv prioriteres fortsat, og vi 

understøtter hinandens arbejde med at fremme ansvarlig virksomhedsdrift, men med forskellige roller. 

DM&T har sit eget CSR-udvalg bestående af nogle af de fremmeste medlemsvirksomheder inden for CSR, som 

sikrer kursen for DM&T’s CSR-arbejde og fungerer som støtte og sparringspartnere for DM&T’s CSR-indsats. 

Udvalget mødes 4-6 gange årligt. 

Derudover deltager DM&T i diverse netværk: UNGC, UNGP, bæredygtige materialer, strategisk ledelse 

gennem CSR, cirkulær økonomi m.m.  
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Politisk dialog med: 

Ud over UNGC-netværk har de vigtigste politiske dialogpartnere i Danmark i perioden 2016-18 været 

Erhvervsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og den danske ambassade i 

Bangladesh i forbindelse med vores to projekter i landet. Desuden har  vi deltaget i møder med Dialogforum 

for Samfundsansvar og Vækst.  

 

Internationalt har vi forstærket relationen til vores søsterorganisationer, særligt Holland og Tyskland, med 

henblik på at koordinere indsatser, forståelse af nødvendig omhu og for at sparre med hinanden om fælles 

problemstillinger. Vi var medarrangør og vært for en Trade Breakfast om nødvendig omhu for 

parlamentarikere og repræsentationer fra medlemslande i Bruxelles juni 2017.  

DM&T har ansøgt om medlemskab af Better Cotton Initiative, BCI, og vil fremadrettet promovere dette 

initiativ over for branchen.  

 

DM&T er medlem af Euratex og vi deltager desuden i møder i EU, når det er relevant og muligt.   

Vi deltager i multistakeholdermøder i OECD, hvad angår samfundsansvar og OECD’s retningslinjer. I 

perioden har vi deltaget i to multistakeholdermøder i Paris og har dertil drøftet due diligence med OECD via 

conference calls.  

 

Som brancheorganisation har vi en tæt dialog med vores søsterorganisationer i de øvrige nordiske lande for 

sparring, drøftelser og koordinering af beslutninger og positioner.  

 

Gennem vores to projekter i Bangladesh har vi opbygget kontakt med andre aktører i Bangladesh, som 

arbejder for ansvarlig virksomhedsadfærd.  

 

Samarbejde med NGO’er 

Vi har med stort udbytte afholdt kaffemøder med Amnesty International Danmark og med Mellemfolkeligt 

Samvirke. Disse møder er meget givende, og vi håber, at kunne videreføre det til gavn for begge parter. 
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4. Ekstern kommunikation 

 

DM&T’s CSR-værktøjer:  

‘Guide to Supply Chain Management - Guidelines and Requirements for Management of Chemicals in 

Textiles’. Guiden er udviklet som et strategisk samarbejde mellem danske virksomheder, 

brancheorganisationer, myndigheder og andre stakeholdere i branchen og er tilgængelig på DM&T’s website. 

 

‘Safer Textiles - Guidance About Restricted Chemicals in Textiles’ er udviklet i et samarbejde mellem de 

nordiske brancheorganisationer, finansieret af Nordisk Ministerråd via Miljøstyrelsen. Guiden findes på 

DM&T’s website. 

 

Code of Conduct, der understøtter UNGP, udgivet af DM&T i efteråret 2016. 

 

E-bog om ansvarlig virksomhedsadfærd, udgivet oktober 2018. Bogen er opbygget over tre niveauer SKAL, 

BØR og KAN og viser vej til, hvordan virksomheder kommer i mål med at følge minimumsstandarden og 

hvorledes indsatsen kan understøtte SDG’erne. 

 

CSR-værktøjer under revision eller udvikling: 

• DM&T ’Due diligence paper’ koordineret med gruppe af ligesindet søsterorganisationer i EU-lande, 

under revision. 

• Antikorruptionsværktøj, under udvikling. 

• Oversigt over certificeringer og standarder for branchen, under udvikling. 

 

Ekstern fortløbende CSR-kommunikation: 

• CSR-opdatering på DM&T website 

• Promovering af UNGC og UNGP på DM&T website 

• Promovering af UNGC og UNGP gennem rådgivning og vejledning til medlemmer 

• Promovering af UNGC og UNGP gennem platform på CSR.dk 

• Årlig medlemsrapportering til DIEH 

• Årlig promovering af Verdens Bedste Nyheder 

• Deltagelse i forskellige mediers presseomtale af og om branchen 
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5. Engagement i CSR-projekter 

 

Step Up 

Step Up projektet, som finder sted i Bangladesh, har til formål at forbedre arbejds- og levevilkår for 

fabriksarbejdere i beklædningsindustrien og på samme tid skabe bæredygtige jobs, der kan bidrage positivt til 

bæredygtig økonomisk udvikling i Bangladesh. Projektet, som er et samarbejde mellem WEAR under Dansk 

Erhverv, Global Fashion Agenda, DM&T samt arbejdsgiverorganisationen BGMEA, bliver finansieret af 

DANIDA og samarbejder med CSR Centret i Bangladesh. Målet er, at minimum fem ud af syv involverede 

fabrikker opnår målbare forbedringer indenfor produktivitet og samfundsansvar, og at fabrikkerne samtidigt 

får en forståelse af, hvorledes de kan styrke deres forretning gennem arbejdet med produktivitetsforbedringer 

og samfundsansvar.  

 

Step Up+ 

Step Up+ projektet, Bangladesh, er et samarbejde mellem DM&T, WEAR under Dansk Erhverv, Global 

Fashion Agenda, BGMEA samt BGMEA University og er ligeledes finansieret af Danida. Projektet foregår 

sideløbende med Step Up og retter sig mod lektorer på BGMEA University, som uddanner kandidater til 

RGM-sektoren i Bangladesh. Med udgangspunkt i erfaringer fra Step Up projektet, har Step Up+ projektet til 

formål at forankre viden om forretningsmuligheder gennem produktivitets og CSR forbedringer i RMG- 
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sektoren blandt universitetets lektorer. Ved at inkludere erfaringer og viden fra Step up i universitetets 

curricula sikres, at studerende bliver opmærksomme på forretningsmulighederne ved samfundsansvar og 

efterfølgende i deres fremtidige jobs bringer den viden med ud i RMG-virksomhederne. 

Derved bidrager Step Up+ gennem uddannelsessektoren til en mere bæredygtig RMG-sektor i Bangladesh på 

lang sigt. 

 

Projekt med Miljøstyrelsen 

DM&T stod i perioden for et delprojekt for Miljøstyrelsen under titlen ’Well Dressed in a Clean Environment’. 

Dette projekt mundede ud i et større projekt under samme titel, et projekt som DM&T også deltog i, og som 

udmøntede sig i en fælles guideline for de nordiske lande på området for kemi. Resultatet, ’Safer textiles, 

guidance about restricted chemicals in textiles’ kan findes på DM&T’s website. 

 

Pilotprojekt for SAC 

I perioden stod DM&T for at koordinere et pilotprojekt for Sustainable Apparel Coalition med henblik på at 

afprøve Higg indekset i SMV’er. DM&T identificerede interesserede virksomheder,  koordinerede og rådgav 

undervejs. 
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III. Resultater af DM&T’s CSR-indsatser 

 

Det kan være svært at måle resultaterne af vores rådgivende og politiske arbejde med at fremme 

bæredygtighed i branchen, men følgende information kan fungere som pejlemærker for vores medlemmers 

engagement i ansvarlighed.  

 

I oktober 2018 er 23 af vores medlemmer tilknyttet UN Global Compact. Der har således været en lille 

fremgang af branchemedlemmer siden sidste rapportering. 

 

Eftersom vi har fået ny hjemmeside med anden struktur midt i perioden, har vi haft problemer med at samle 

oplysninger om besøgende på vores website. Derfor har det ikke været muligt at lave valid statistik over besøg 

på CSR-området eller på området kemi og miljø. Vi har derfor iværksat et nyt system til at føre statistik på 

området for samfundsansvar, som fremadrettet vil danne grundlag for kvantitative og kvalitative mål i vores 

rapportering.  

 

Vi har i perioden koncentreret os mest om 1:1 medlemsrådgivninger, men vi har også gennemført kurser og 

seminarer -om end i mindre omfang end tidligere. Nedenfor ses en liste over gennemførte arrangementer - 

alle med overvejende positive evalueringer. 

 

• Der er afholdt træning i UNGC/UNGP med 14 deltagere. 

• Der har været afholdt to arrangementer om due diligence i vores sektor i samarbejde med Mæglings- 

og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd med i alt 38 deltagere. 

• Der har været afholdt to seminarer om at undgå audit snyd og dobbelt bogføring i forbindelse med 

ansvarlig leverandørstyring med i alt 29 deltagere. 

• Der har været afholdt to kemikalie-kurser årligt med gennemsnitligt 10 deltagere. 

• Der har været afholdt to årlige Oeko-Tex-kurser med gennemsnitligt 15 deltagere. 

• Vi har gennemført længerevarende 1:1 rådgivningsforløb med lidt over 30 medlemsvirksomheder i 

perioden. De fleste af disse forløb er fortsat i gang. 
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IV. Samlet oversigt over DM&T’s CSR-indsatser, excl. rådgivning 

 

 

Menneskerettigheder 

Omfattet af e-bog 

• UNGP træning for medlemmer 

• DM&T intern Human Rights Impact Assessment 

• Arbejdsmiljøindsats i DM&T 

• Medlemsrettet rådgivning om arbejdsmiljø 
 C
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Arbejdstagerrettigheder 

Omfattet af e-bog 

• Step Up 

• Step Up+  
 

Miljø 

Omfattet af e-bog 

• To årlige Oeko-Tex Standard 100 seminarer 

• To årlige kemi-kurser 

• Samlet oversigt over standarder og certificeringer under 

udarbejdelse 

• E-tool som resultat af projektsamarbejde under Nordisk 

Ministerråd, ’Safer Textiles - Guidance About Restricted 

Chemicals in Textiles’ 

• E-tool: ’Guide to Supply Chain Management - 

Guidelines and Requirements for Management of 

Chemicals in Textiles’ 
 

Antikorruption • Antikorruptionsværktøj under udarbejdelse 

 

 

 


