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KONKLUSION
Det er MKI’s vurdering, at PWT Group A/S ved en omfattende indsats og ved de
yderligere planlagte tiltag har efterlevet MKI’s anbefalinger i et sådant omfang, at
den endelig udtalelse af 16. oktober 2016 fjernes fra MKI’s hjemmeside.
MKI bemærker, at virksomheden i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer
for multinationale virksomheder særligt fsva. den nødvendige omhu (due diligence) og som et eksempel på indarbejdelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder bør kommunikere om virksomhedens politikker på området og
om den indsats, man har gjort og gør for at efterleve MKI’s anbefalinger.

Ved Mæglings- og Klageinstitutionen for
Ansvarlig Virksomhedsadfærds (MKI)
endelige udtalelse af 17. oktober 2016 i
Clean Clothes Danmark og Aktive Forbrugeres klage over PWT Group A/S (PWT)
fandt MKI, at PWT ikke i sin leverandørkæde havde arbejdet med processer
for nødvendig omhu, som levede op til
OECD’s retningslinjer for multinationale

virksomheder (OECD’s retningslinjer).
Særligt havde PWT undladt at stille krav
til virksomhedens leverandør, tekstilproducenten New Wave Style, Dhaka,
Bangladesh, om at sikre de ansattes
grundlæggende menneske- og arbejdstagerettigheder, herunder at træffe passende foranstaltninger til at sikre sund-

hed og sikkerhed på arbejdspladserne jf.
OECD’s retningslinjer, kap. V, princ. 4, c).
På den baggrund anbefalede MKI PWT, at
•

•

•

revidere sine ledelses- og risikovurderingssystemer med henblik på at
gennemføre sådanne processer, at
virksomheden kan leve op til forpligtelsen om nødvendig omhu i relation til
sine leverandører i overensstemmelse
med retningslinjernes kap. II,
sikre at virksomhedens CSR politik lever
op til retningslinjerne for særligt for så
vidt angår grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder,
gennemgå sine leverandørers selv

•

•

•

evalueringer sammenholdt med en
analyse af branche- og landerisici
og på den baggrund udvælge, hvilke
forhold, der skal kontrolleres hos leverandørerne,
rapportere og kommunikere om dette arbejde og om hvilke tiltag, der er
gennemført hos leverandøren for at
forebygge potentielle risici,
arbejde videre med systematisk at
indarbejde virksomhedens adfærds
kodeks (Code of Conduct) i sine ledel
ses- og risikosystemer og
forholde sig – som led i arbejdet med
nødvendig omhu – til resultaterne af
Accordens uafhængige program for
inspektion af de fabrikker, der er leverandører til medlemmer af Accorden.

MKI skal jf. MKI-loven § 7 følge op på denne udtalelse 1 år efter dens afgivelse med
henblik på, at vurdere, om virksomheden
har efterlevet MKI’s anbefalinger. MKI’s
udtalelse herom offentliggøres. Vurderer
MKI, at virksomheden har efterlevet MKI’s
anbefalinger, slettes udtalelsen fra MKI’s
hjemmeside.
PWT har den 16. oktober 2017 redegjort
for og dokumenteret de tiltag, virksomheden har gennemført for at efterkomme
MKI’s anbefalinger.
I PWT’s redegørelse anføres, at virksomheden har taget MKI’s anbefalinger til
efterretning og forstærket sit ansvarlighedsarbejde med henblik på at leve op
til forventningerne i OECD’s retningslinjer
for multinationale virksomheder.
Ved afgivelsen af denne opfølgende udtalelse lægger MKI vægt på, at:
•

PWT har gennemført væsentlige
ændringer af virksomhedens ledelses- og risikostyringssystemer med
henblik på at implementere anbefalingerne fra OECD’s retningslinjer for
multi
nationale virksomheder omkring
nødvendig omhu (due diligence) i
egen virksomhed og i forhold til leverandører, herunder sikret at ledelsen
hos PWT overser PWT’s arbejde med

•

•

•

•

•

•

at efterleve OECD’s retningslinjer for
multinationale virksomheder,
PWT har revideret virksomhedens
CSR-politik i overensstemmelse med
internationale retningslinjer, herunder
særligt OECD’s retningslinjer for multi
nationale virksomheder,
PWT er i gang med systematisk at implementere virksomhedens adfærds
kodeks (Code of Conduct) hos leverandører bl.a. i form af udsendelse
af og systematisk opfølgning på selvevalueringsskemaer, kontrolbesøg samt
forbedringstiltag på baggrund af kontrolbesøg og Accord-inspektioner,
PWT har for at forankre virksomhedens
adfærdskodeks (Code of Conduct) og
CSR-politikker i virksomheden etableret processer herfor, som den indarbejder ved månedlige ledelsesmøder,
og ved møder mellem CSR-ansvarlige, indkøbere og forretningsudviklere,
PWT har informeret om klagemulig
heder på virksomhedens hjemmeside
og om, at der fsva. Bangladesh er
etableret en klageadgang, der vare
tages af Accorden,
PWT har inddraget interessenter i arbejdet med ansvarlig virksomheds
adfærd ved at samarbejde med CSRrådgivere og NGO-repræsentanter og
ved at deltage i CSR-netværk,
PWT arbejder på at forbedre deres
CSR-kommunikation.

Det er MKI’s vurdering, at PWT ved en
omfattende indsats og ved de yderligere
planlagte tiltag har efterlevet MKI’s anbefalinger i et sådant omfang, at den endelig udtalelse af 16. oktober 2016 fjernes
fra MKI’s hjemmeside.
MKI bemærker, at virksomheden i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer
for multinationale virksomheder særligt
fsva. den nødvendige omhu (due diligence) og som et eksempel på indarbejdelse
af OECD’s retningslinjer for multinationale
virksomheder bør kommunikere om virksomhedens politikker på området og om
den indsats, man har gjort og gør for at
efterleve MKI’s anbefalinger.
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