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Vedr. PWT Groups indsats for ansvarlig leverandørstyring og åbenhed
herom
Kære Ole Koch Hansen
Vi skriver til dig og PWT Group på baggrund af Mæglings- og
Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærds (MKI) udtalelse af
17.10.2016 vedr. PWT Groups brug af leverandøren New Wave Style som
havde til huse i Rana Plaza bygningen.
Først skal vi bemærke, at vi er enige med MKI i, at PWT Group har overtrådt
OECD’s retningslinjer da PWT Group på ulykkestidspunktet “...ikke
arbejdede med processer for nødvendig omhu, som levede op til OECD’s
retningslinjer. Særligt har PWT Group undladt at stille krav til New Wave Style
om at sikre de ansattes grundlæggende menneske- og
arbejdstagerrettigheder, herunder træffe passende foranstaltninger til at sikre
sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne jf. OECD’s retningslinjer, kap. V,
punkt 4, c)”.
Af MKI’s udtalelse fremgår også at “PWT Group bør gennemgå sine
leverandørers selvevalueringer sammenholdt med en analyse af branche- og
landerisici (...)” og “MKI anbefaler PWT Group at rapportere og kommunikere
om dette arbejde og om hvilke tiltag, der er gennemført hos leverandøren for
at forebygge potentielle risici (..)”
Vi synes, at det er positivt, at PWT Group ifølge jeres pressemeddelelse af
17.10.2016 “...tager anbefalingerne fra MKI til efterretning og vil … arbejde
med de anbefalede indsatsområder samt rapportere om fremdriften.” Vi
bifalder også, at I har skrevet PWT Group op til FN’s Global Compact og har
hyret nye kræfter til at hjælpe jer med at fremme en ansvarlig produktion.
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For at leve op til de internationale retningslinjer og forbrugernes forventninger
(97% af danskerne ønsker, at deres varer bliver ansvarligt produceret iflg. en
undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk), opfordrer vi PWT Group til at:

•

•

•
•

•

Rapportere offentligt og detaljeret om fremdriften på at efterleve
OECD’s retningslinjer - og ikke nøjes med at fremsende en rapport til
MKI om et år.
sikre at der foretages en reel risikovurdering af brand- og
bygningssikkerheden hos alle PWT Groups leverandører, og at der
iværksættes tiltag for at forbedre evt. fundne fejl og mangler.
offentliggøre navnene på alle jeres leverandørfabrikker
fyldestgørende redegøre for de faktiske arbejdsforhold hos jeres
leverandører, og offentliggøre auditeringsrapporter i så vid
udstrækning som muligt.
samt redegøre for hvilke forbedrende tiltag, der sættes i værk.

Som du måske ved, har der i de seneste år været en positiv udvikling i Norge
og Sverige, hvor en række norske og svenske modevirksomheder, som fx
H&M, Helly Hansen og Varner-Gruppen, som led i deres CSR-strategi har
lagt deres leverandørlister frem. Svenske Nudie Jeans offentliggør derudover
også resume af deres auditeringsrapporter. I Danmark har IC Group og Mads
Nørgaard meddelt Clean Clothes Campaign Danmark, at de i 2017 vil
offentliggøre deres leverandørlister.
Vi har naturligvis forståelse for, at der i en leverandørkæde af den størrelse
som PWT Group har ofte vil kunne findes problematiske forhold omkring
brand- og bygningssikkerhed. Det er ikke i sig selv det springende punkt
under de internationale retningslinjer. Vi forstår også, at det kan tage tid at få
disse forhold bragt i orden.
Vi er samtidig overbeviste om, at I vil komme langt med åbenhed om jeres
udfordringer i leverandørkæden samt hvordan I helt præcist prioriterer jeres
indsats i tråd med retningslinjerne, der stiller ret store krav til åbenhed.
Med dette brev vil vi også orientere dig og PWT Group om, at vi i den
kommende tid vil række ud til forbrugere og borgere, så de også får
kendskab til sagen og PWT Groups manglende efterlevelse af de
internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd ift. Rana Plaza i
2013. Sidenhen har I taget skridt i den rigtige retning, men forbrugerne bør
også kende historikken. Det er led i en række offentlige initiativer, der skal
sætte fokus på problemerne med arbejdsforholdene, herunder ift. brand- og
bygningssikkerhed, i den globale tekstilbranche samt en indsats for at
fremme mere åbenhed og transparens omkring leverandørkæderne til gavn
for alle parter.
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Vi stiller gerne op til et møde med PWT Group for at diskutere ovenstående,
hvis det har interesse. Vi kan evt. drøfte en plan for, hvor hurtigt I med
rimelighed kan nå hele vejen rundt - og om der er enkelte af PWT Groups
mange leverandørfabrikker, som I endnu ikke kan fortælle offentligt om af
legitime hensyn.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Mellemfolkeligt Samvirke
Tim Whyte, Generalsekretær (trw@ms.dk, Telefon 7731 0031)
Aktive Forbrugere
Jeppe Juul, Formand
Clean Clothes Campaign Danmark
Klaus Melvin Jensen, Sekretariatsleder
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