
Dansk Initiativ for Etisk Handel er Danmarks førende alliance for etisk handel.
DIEH samarbejder med sine medlemmer for at fremme ansvarlig handel,  

der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima  
samt bidrager til en global bæredygtig udvikling.

Mod ansvarlige 
værdikæder 
- Handel med respekt for mennesker og miljø



• Networking med fagligt stærkt netværk

• Sparring og inspiration i et neutralt  
og fortroligt rum

• Indflydelse på og adgang til DIEH 
workshops, dialogmøder, temamøder 
mm.

• Gratis introkursus ’Kom godt i gang 
med etisk handel’ samt

• DIEH Academy-kurser (gratis eller til 
stærkt reduceret pris)

• DIEHs medlemspakke med 
PR-materialer

• Adgang til DIEHs netværksgrupper og 
arbejdsgrupper

95 >400 mia. >150
Nuværende 
antal DIEH-
medlemmer

Samlede omsætning blandt 
DIEHs virksomhedsmedlemmer

Antal lande, DIEHs
NGO-medlemmer er

til stede i

Bliv medlem og få

”DIEH er en meget vigtig og relevant or-
ganisation for os som virksomhed, fordi vi 
i regi af DIEH kan diskutere med kolleger, 
konkurrenter, samarbejdspartnere, NGOer  
og andre organisationer omkring nogle af 
de udfordringer, der er med etisk handel. Og 
allervigtigst - løsningen på udfordringerne.”

Lasse Bolander, formand, COOP Danmark

”I DIEH har vi mulighed for at få inspiration 
til vigtige emner inden for Ørsteds eget ans-
varlige indkøbsprogram. At der er tale om et 
multistakeholder-initiativ gør, at vi får belyst 
problemstillingerne grundigt og fra mange 
forskellige vinkler. Vi får derfor en masse 
relevante ideer og perspektiver med hjem til, 
hvordan vi kan styrke vores egen indsats. Det 
er både inspirerende, motiverende og vær-
digivende at være et aktivt medlem i DIEH.”

Jens Christian Roth, Manager Responsible Business 
Partners Programme, Ørsted

• Adgang til DIEH Library og medlems-
hub med værktøjer, guidelines mm.

• Rådgivning fra DIEHs sekretariat

• Eksponering, bl.a. i vores årsrapport 
State of Ethical Trading

• Adgang til læringsplatformen 
‘Sustainability Xchange’

• Streaming-adgang til morgenbriefinger

• Adgang til projekter, træninger, videns- 
og erfaringsdeling med DIEHs internati-
onale søsterorganisationer IEH (Norge) 
og ETI (UK)



Netværk: Mød alle interessenter 
ét sted - i et trygt, neutralt og 
fortroligt rum
DIEH er Danmarks førende faglige netværk 
inden for etisk handel, bæredygtige indkøb 
og ansvarlige værdikæder.

Medlemskredsen går på tværs af brancher 
og sektorer og repræsenterer en bred vifte 
af både små og store danske virksomheder, 
NGOer, fagforeninger, erhvervsorganisati-
oner og offentlige instanser. Som medlem 
får du en unik mulighed for en åben dialog 
med alle stakeholders samlet på ét sted. Vi 
lægger stor vægt på, at dialogen sker i et 
trygt, neutralt og fortroligt rum.

Et medlemskab i DIEH åbner også døre til 
globale netværk inden for etisk handel. Vi 
samarbejder blandt andet tæt med vores 
norske (IEH) og engelske (ETI) søsterorgani-
sationer om træninger, projekter, konferen-
cer og internationalt anerkendte værktøjer. Partnerskaber: 

Mød nye 
samarbejdspartnere 
og skab resultater 
gennem fælles løsninger
Problemstillingerne i globale leveran-
dørkæder er ofte komplekse og kræver 
samarbejde på tværs af interessenter. DIEH 
er en omkostningseffektiv vej til fælles 
løsninger, der gør en forskel. DIEHs brede 
medlemsnetværk favner eksperter inden 
for alle områder af bæredygtighed og 
sikrer, at man kommer 360 grader omkring 
bæredygtighed.

    Viden og   
kompetencer: Bliv  

stærk på etisk handel og 
Verdensmålene - og kom på 

forkant med udviklingen 
DIEH tilbyder en lang række aktiviteter som 
workshops, arbejds- og netværksgrupper, 
kurser, morgenbriefings, nyhedsbreve, råd-
givning mm., så du kan holde dig opdateret 
på nye trends, få indsigt i etiske udfordrin-
ger og praktiske løsninger, opbygge kapa-
citet og styrke dit arbejde med etisk handel 
og bæredygtighed.

Indflydelse: Sæt en dagsorden  
og opnå indflydelse
DIEH er en stemme i det offentlige rum 
og et sted, hvor man kan være med til at 
sætte en dagsorden og opnå indflydelse. Vi 
former vores aktiviteter efter vores med-
lemmers ønsker og tilbyder skræddersyede 
workshops. Du har stor indflydelse på, 
hvilke initiativer, der udbydes for at styrke 
medlemmers arbejde med at fremme høje 
etiske standarder i globale værdikæder. Det 
gør det blandt andet muligt for medlem-
merne at stå sammen om specifikke dags- 
ordener og opnå øget indflydelse.

Synlighed:  
Bliv set som ansvarlig aktør 
DIEH arbejder løbende med at synliggøre 
medlemmers indsats for etisk handel blandt 
andet gennem artikler, eksponering på for-
skellige platforme og i vores årlige rapport 
State Of Ethical Trading. Derudover afholder 
vi arrangementer sammen med vores med-
lemmer - en god måde at dele  
erfaringer og fremhæve 
 resultater.

Det får du som medlem af DIEH
Tilbuddene er for alle - uanset om I lige er 
begyndt eller gerne vil styrke jeres igang-
værende indsatser. Ingen er i mål, men alle 
medlemmer er på vej. 

Som medlem har du altid mulighed for at 
drage nytte af viden og erfaringer i DIEHs 
sekretariat, og som ny aktør er der desuden 
rig lejlighed for at blive inspireret af erfarne 
medlemmer.

Verdensmålene repræsenterer en af de 
største trends de seneste år og er afsæt for 
mange af de aktiviteter, vi tilbyder vores 
medlemmer. Du vil derfor få øget forståelse 
for og inspiration til, hvordan I kan arbejde 
med målene, samt hvordan man kommuni-
kerer dette arbejde.

For eksempel giver vores netværks- og 
arbejdsgrupper mulighed for at skabe nye 
kontakter og indgå i effektive samarbejdsre-
lationer med kernemedarbejdere inden for 
CSR og etisk handel - i en uformel atmo-
sfære. Endelig afholder DIEH match-making 
arrangementer, der har til formål at samle 
forskellige partnere om fælles interesser og    

forme partnerskaber.



Etisk handel er, når virksomheder, organisatio-
ner eller offentlige institutioner arbejder med 
respekt for menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder og miljø og klima i egen pro-
duktion, indkøb og/eller leverandørkæde.

DIEHs VISION er at skabe mere  
ansvarlige globale værdikæder og dermed 
bidrage til opnåelsen af Verdensmålene.

DIEHs MISSION er at bringe parter sam-
men i tillidsfuld dialog og samarbejde – og 
skabe positiv forandring gennem videns-
deling, indsigt og fælles løsninger.

Kom i mål  
med Verdensmålene

Undersøgelser viser at 90 procent af forbru-
gerne forventer, at virksomheder tager ansvar, 
når det kommer til sociale og miljømæssige 
forhold. Det er derfor vigtigt, at man tænker 
bæredygtighed ind kerneforretningen for at 
fremtidssikre sin forretningsmodel.

Verdensmålene har skabt et fælles sprog, en 
fælles ramme for arbejdet med bæredygtig-
hed og kan være et kraftfuldt kommunikati-
onsmiddel - internt såvel som eksternt. Men 
arbejdet med verdensmålene kan også virke 
overvældende. DIEH hjælper sine medlemmer 

med helt konkrete indsatser, der bidrager til 
verdensmålene – små som store.

I DIEH har vi i over 10 år samlet nøgleaktø-
rerne for at skabe dialog, samarbejde og part-
nerskaber på tværs. Vores mål er handel, der 
bidrager til bæredygtig udvikling og opfyldelse 
af Verdensmålene.

”Dansk Initiativ for Etisk Handel var forud for 
sin tid, da det for 10 år siden tog en mul-
ti-stakeholder-tilgang og begyndte at lave 
nye alliancer og partnerskaber omkring at 
levere på etisk handel. Det er jo noget, der er 
på alles læber i dag, så det er noget, vi alle 
sammen kan lære noget af.”

Kirsten Brosbøl, Formand for Folketingets Tværpolitiske 
Netværk for Verdensmålene
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Slet ikke Bæredygtighed 
bruges indimellem i 
vores beslutninger

Vi er begyndt at 
integrere bæredyg-

tighed i vores 
kernestrategi

Vi har i høj grad 
integreret bæredyg-

tighed i vores 
kernestrategi

Vores virksomhed 
eller organisation 

defineres ved 
bæredygtighed – 
det er integreret i 

vores mission
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Hvordan bæredygtighed og etisk handel er 
integreret i DIEH-medlemmers beslutningsproces kilde: DIEHs medlemsrapportering 2018
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Dansk Initiativ for Etisk Handel er en almennyttig landsdækkende organisation, der 
gennem samarbejde med forskellige interessentgrupper arbejder for at fremme ansvar-
lig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og 
klima samt bidrager til en global bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes 
indsats inden for etisk handel. 

Dansk Initiativ for Etisk Handels medlemmer udgør en unik alliance af virksomheder, 
erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, folkelige organisationer og offentlige virk-
somheder og instanser - et netværk baseret på tillid på tværs af interesser og sektorer.

Dansk Initiativ for Etisk Handel 
Overgaden Oven Vandet 10. st 

1415 København K

www.dieh.dk


