
Reservér eftermiddagen d. 20. juni. Her kan du nemlig høre meget mere om forventningerne til 
virksomheders samfundsansvar. Mads Øvlisen,  formand for Mæglings- og Klageinstitutionen, fortæller 
om OECD’s retningslinjer og hvad forventningen er til små virksomheders arbejde med samfundsansvar.

I samarbejde med Mæglings- og Klageinstitutionen inviterer Dansk Mode & Textil branchens virksomheder til 
’Gå-hjem-møde’ om OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Formand for Mæglings- og Klageinstitutionen Mads Øvlisen vil præsentere OECD’s retningslinjer med særligt 
fokus på små og mellemstore virksomheders arbejde med nødvendig omhu og gennemgå MKI’s udtalelse fra 
oktober 2016 i forbindelse med en klagesag i vores branche.
 
P R A K T I S K  I N F O R M AT I O N
DATO: Tirsdag d. 20 juni 2017, kl. 14-16 

STED: Dansk Mode & Textil, Fredericiagade 21, 1310 København K*

MÅLGRUPPE:  Virksomhedsledere/-ejere, indkøbere, CSR medarbejdere, medarbejdere med  
leverandørkontakt, ansvarlige for CSR rapportering eller andre medarbejdere med interesse for due diligence

TILMELDING: Sker på kursus@dmogt.dk senest 10. juni 
Angiv venligst dit navn, stillingsbetegnelse, virksomhed, e-mail og mobil-nummer. Angiv også meget gerne, om 
I er medlem af DM&T. Der er begrænset antal pladser. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en 
bekræftelse fra DM&T med endeligt program. 

Det er gratis at deltage, men der opkræves et ’No show’ gebyr på kr. 500 ved udeblivelse.
 
For yderligere information eller spørgsmål til arrangementet kontakt venligst DM&T’s CSR-Chef Pia Odgaard, 
po@dmogt.dk, 5128 7779.

*Vi har til hensigt at gentage mødet i Herning efter sommerferien

F O R E L Ø B I G T  P R O G R A M
13:45   Ankomst og kaffe
14:00  Velkommen og introduktion ved Dansk Mode & Textil
14:15   Mæglings- og Klageinstitutionen, OECD’s retningslinjer og udtalelse i klagesagen ved  
  Mads Øvlisen
15:00  Spørgsmål og dialog, alle
15:50  Opsummering og afrunding, Mads Øvlisen 
16:00  Tak for i dag, Dansk Mode & Textil

 
Læs mere om virksomheders ansvar samt mæglings- og klageinstitutionen på næste side.

Branche-gå hjem-møde med Mæglings- og Klageinstitutionen: 

SMV’ers SAMFUNDSANSVAR

mailto:kursus%40dmogt.dk?subject=G%C3%A5%20hjem-m%C3%B8de%20med%20MKI
mailto:po%40dmogt.dk?subject=


V I L  D U  V I D E  M E R E ? 
Hvis du har lyst til lidt inspiration forud for mødet, finder du her nogle links til relevante vejledninger: 
 
OECD’s Guidelines
OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector
Due Diligence og FN’ vejledning om Menneskerettigheder og forretning
Læs om Mæglings- og Klageinstitutionen, MKI
Læs om MKI’s udtalelse oktober 2016

KRAV TIL  V IRKSOM H ED ERS SAMFUNDSANSVAR 

Hvad skal virksomheder egentlig leve op til, når det kommer til at udvise samfundsansvar? 

Danske virksomheder skal efterleve OECD’s retningslinjer, som opstiller en række forventninger til 
virksomheders adfærd på områder som f.eks. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 
antikorruption. Retningslinjerne angiver, at virksomheder skal udvise ’nødvendig omhu’ (due diligence), 
hvilket i praksis betyder, at virksomheder skal have processer på plads for at afdække og håndtere risici 
for negativ indflydelse i forbindelse med forretningsdriften. Desuden skal virksomheder rapportere om 
deres arbejde med nødvendig omhu.  

Der arbejdes ihærdigt fra mange forskellige sider i EU på at indføre bindende lovgivning for virksomheders 
due diligence, og både Holland og Frankrig har allerede indført bindende lovgivning om due diligence 
på nogle områder og for nogle virksomheder. Det er derfor kun et spørgsmål om tid før der kommer 
lovgivning om nødvendig omhu. DM&T anbefaler medlemmerne at komme med vognen nu, for kravet 
om due diligence kommer til at få indflydelse på branchens eksportmuligheder allerede fra 1. januar 
2020.

HVAD ER MÆGLIN GS -  OG KL AG E INSTITUTIONE N 

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd behandler sager om overtrædelser af 
OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Institutionen er OECD’s kontaktpunkt i Danmark og 
skal udbrede kendskabet til retningslinjerne. 
 
I oktober 2016 kom MKI med en udtalelse i forbindelse med en klage over en dansk virksomhed, der fik 
produceret tøj på Rana Plaza i Bangladesh. MKI konkluderede, at den danske virksomheds arbejdede med 
processer for nødvendig omhu ikke levede op til OECD’s retningslinjer. Den danske virksomhed kunne 
imidlertid heller ikke gøres ansvarlig for bygningssammenstyrtningen. 

http://www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://virksomhedsadfaerd.dk/
http://virksomhedsadfaerd.dk/file/628041/maeglings-og-klageinstitutionen-endelig-udtalelse.pdf

