
Kender I oprindelseslandet for al den
bomuld,
der anvendes i jeres produkter?

Hvis ja, fra hvilke lande stammer
bomulden i jeres produkter?

Anvendes der bomuld fra
Uzbekistan
i jeres produkter?

Kender I til problemerne
med tvangsarbejde i
bomuldsdyrkningen i
Uzbekistan?

Har I en politik om
ikke at anvende
uzbekisk
bomuld?

Hvis ja, hvad gør I for at formidle denne
politik til leverandørerne?

Kræver I oprindelsesland på
bomulden
oplyst fra jeres leverandører?

Er der andre lande/regioner som
I ikke
vil anvende bomuld fra? Hvis ja -
hvilke og hvorfor?

"Beskriv hvad I gør for at
kontrollere eller spore
oprindelsen af bomuld i
jeres produkter?"

Andre svar

Bestseller A/S Vi kender ikke oprindelseslandet for
alt den bomuld som anvendes i vores
produkter.
Men vi kenderoprindelseslandet på
en mindre andel, der vil vokse
markant i perioden frem til 2020.

Vi ved at får bomuld fra, Indien,
Kina og en mindre del fra Afrika
(CMiA). Her udover får vi efter al
sandsynlighed bomuld fra andre
lande som eksempelvis Pakistan.

Nej Ja vi er bekendt med de
problemer

Ja Det fremgår af vores Supplier guideline:

Bestseller aim to ensure that raw materials in our styles do not come
from regions with serious
human rights violations and expect that our suppliers respect these
sourcing decisions and
implement them throughout their supply chains.

Suppliers will not source cotton from Uzbekistan.

Kan læses I sin fulde udgave på bestsellers hjemmeside.
www.bestsellerhttp://

www.bestseller.com/~/media/B58E98C096DE48DB8BDF1B99A71EE0
96.pdf

Det fremgår ligeledes i vores ”Banned practices”:

Bestseller aim to ensure that raw materials in our styles do not come
from regions with serious
human rights violations and expect that our suppliers respect these
sourcing decisions and

implement them throughout their supply chains. Raw materials should
not be sourced from regions
where the ecosystem is unable to sustain the production – such as
cotton production in regions of water scarcity or poor soil quality.

- Suppliers will not source cotton grown in Uzbekistan - Suppliers will
not source cotton yarn from spinning mills with ‘Sumangali’ or similar
bonded or forced-labour working schemes in place

Kan læses I sin fulde udgave på Bestsellers hjemmeside.

http://www.bestseller.com/~/media/79F98A9930C04ACDB55C3A0FE8
CA4372.pdf

Begge dokumenter udleveres til alle leverandører, og skal underskrives
inden vi indleder

et samarbejde.

Vi oplyser desuden om denne politik som led i
undervisningsprogrammet for alle vores
elever, der arbejder design, indkøb og salg.

Det er ikke noget som vi kræver
af alle leverandører på
nuværende tidspunkt.

Der er umiddelbart ikke andre
regioner, hvor vi ikke sourcer
bomuld fra.

I forbindelse med vores
strategiske mål om at over
50 % af vores bomuld skal
komme
fra mere bæredygtige
kilder i 2020 kommer vi til
at opbygge en meget
større viden om
bomuldens oprindelse i de
kommende år.

Mere bæredygtige kilder
har vi valgt at definere
som Better Cotton,
Økologisk bomuld og
recycled bomuld. I Better
Cotton er der en form for
sporbarhed, mens
økologisk bomuld altid er
fuldt sporbart.

Hummel A/S JA Tyrkiet, Indien, Kina NEJ JA JA Vore leverandører skal informerer os omkring oprindelsesland af
bomuld.

JA Vore leverandører skal
bekræfte oprindelsesland
af bomuld og på
foranledning dokumentere

Masai Clothing
Company ApS

 På given foranledning har vi
undersøgt det i den forløbne uge.

Vores Indiske leverandør oplyser
at de kun anvender indisk
bomuld.  Vores kinesiske
leverandører oplyser at de kun
anvender kinesisk bomuld. Vores
europæiske leverandører oplyser
at de ikke anvender bomuld fra
Usbekistan. Det er det svar de
får når de spørger deres
leverandører af
metervarer/garner.

Ikke så vidt denne
undersøgelse viser.

Vi er i denne anledning
blevet bekendt med at
der er et problem.

Nej det har vi ikke haft
indtil nu.

 Nej det har vi ikke gjort. Nej det er der ikke. Vi kontrollerer ikke
oprindelsen af bomulden i
vores produkter.

Soya Concept
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Ball Wholesale ApS Ball Group tiltrådte i 2011 UN Global Compact , vis principper og målsætninger
er indarbejdet explicit i vores Code-of-Conduct.
De ti hovedprincipper i UN Global Compact har vi selvsagt bedst kontrol med i
den del af forsyningskæden, som vi selv ejer rent juridisk. Derudover stiller vi
krav omkring overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder
osv. ved vores first tier suppliers, samtidig med at vi pålægger disse at arbejde
for UN Global Compact bagud i forsyningskæden (og dermed overholdelse af
internationale konventioner, gældende lovgivning osv.).
Som tidligere anført er der dog mange led mellem vore first tier suppliers og
den egentlig bomuldsmark, og vi har ikke særskilte politikker for disse marker
eller deres dyrkningsform.

Sand Cph A/S Bomuld, der indgår i SANDs produkter, kommer primært fra Ægypten, og så får
vi lidt fra hhv. USA, Barbados og Israel – der anvendes ikke bomuld fra andre
lande, og dermed heller ikke fra Uzbekistan.

Det er ikke, fordi vi har en politik om ikke at anvende bomuld fra Uzbekistan (vi
var i øvrigt ikke bekendt med tvangsarbejdet, som du nævner her nedenfor),
men vi samarbejder kun med de absolut bedste vævere og
metervareleverandører i Europa, og de anvender alene bomuld fra de bedste
producenter i verden, som er Ægypten og USA samt Barbos og Israel som
nævnt ovenfor. Det har derfor aldrig været aktuelt med bomuld fra andre lande,
og i øvrigt er der stor transparens i samarbejdet med vores leverandører, så vi
er bekendt med, hvorfra bomulden kommer og er derfor meget opmærksomme
på forholdene omkring dyrkningen og høsten af den.

Kompagniet af 1991
A/S

Rexholm A/S Ja Indien, Usbekistan og USA.
Vores leverandører (fabrikkerne)
bruger hovedsageligt bomuld fra
Indien – men i mangel af udbud
har andre været brugt i kortere
periode. Vores incitament for at
fortrække Indien er ensartet god
kvalitet. Usbekistan er derimod
kendt for det modsatte. Hvis der
så yderlig kan komme konkret
oplysninger om dårlige forhold –
så kan det betyder en
konsekvens for vores
indkøbsstrategi.

 Ja Ikke specifik, men
generelt accepterer vi
ikke tvangsarbejde hos
hverken leverandører
eller deres
underleverandører. Vi
arbejder efter FN’
Global Compact – hvori
det også fremgår at
tvangsarbejde ikke
accepteres. Vi hverken
opfordrer eller er
vidende om
tvangsarbejde hos
vores leverandører
samt
underleverandører.
Opstår der konkrete
sager / viden – vil vi
omgående drage de
nødvendige
konklusioner.

 Nej – vi diskvalificere
ikke som
udgangspunkt et helt
land, men forholder os
til leverandøren.
Såfremt
gennemsigtigheden
eller mangel på
samme gør, at vi i en
periode må
diskvalificere et land –
så kan det blive den
ultimative løsning.
Dog vil jeg gøre
opmærksom på at
selv i de sorteste
huller kan der være
lysende eksempler og
det er disse som skal
hjælpes for at skabe
en bedre udvikling for
land og befolkning.

En underskrevet samarbejdsaftale er udgangspunktet for et
samarbejde Rexholm og leverandør imellem. Derudover har vi eget
kontor i Dhaka og er ugentligt på de 2 fabrikker vi arbejder sammen
med.

Nej – ikke på nuværende
tidspunkt, men din henvendelse
har gjort at vi har søgt
information om dette – og som
forventet står Indien for ca. 98%
af vores garnforbrug.

Nej Vi har en forventning og
en underskrevet aftale
med vores leverandører –
at de benytte
underleverandører som
efterlever samme
retningslinjer som de selv
er underlagt.

Nümph A/S I stor udstrækning , men ikke 100 % Der er tale om primært
garn/metervarer der primært er
fremstillet i Kina og Indien.
[...]Jeg henviser til
produktionslandet, som også i en
stor udstrækning er
dyrkningslandet, men der er
ingen garanti for det forholder sig
således.

Ikke os bekendt. Ja I en hvis
udstrækning.

Ikke på nuværende
tidspunkt.

Ikke en aktiv politik på nuværende tidspunkt , men det vil indgå I vores
overvejelser omkring  fremtidige politik på området.

Ikke på nuværende tidspunkt. Ikke på nuværende tidspunkt. Vi har ikke en nedfældet
politik på området på
nuværende tidspunkt.
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Mascot International
A/S

Ja Pakistan, Bangladesh, Indien,
USA, Vestafrika, Kina &
Australien

Nej Ja Ja Alle leverandører er orienteret om dette og har bekræftet skriftligt Vi handler primært med store,
internationalt anekendte
leverandører og stoler på, at når
de bekræfter skriftligt til os at de
ikke bruger usbekisk bomuld, så
overholder de dette, da den
økonomiske konsekvens for dem
vil være stor, hvis vi afbryder
samhandelen.

Nej, ikke som situationen er lige
nu

Som ovenstående forklaret
vil det for vores
leverandører have meget
store negative at snyde os,
hvorfor vi ikke anser det
nødvendigt med ekstra
kontrol

DK Company A/S Vi er i gang med at prøve at få klarlagt oprindelsen af alle vores råvarer og så
vidt vi kan se pt arbejder vi ikke med råvarer fra Uzbekistan, men vi kan ikke
fastsætte oprindelse på bomuld efter det er strikket.

Vi har gennem den seneste periode, arbejdet med bomuld fra følgende lande
China, USA, India, Pakistan, Australia, Egypten, Brasilien.

Vi har besluttet at indføre Country of Origin certifikater på vores
råvaredokumentation fremefter og vil derfor på sigt have fuldt overblik over
oprindelserne eftersom bomuld kan være handlet af flere omgang inden det når
garnspinnerierne.

Brandtex A/S Vores bomuldsvarer sourcer vi i lande, som selv producerer bomuld,
hvilket hovedsageligt er Kina og Indien.
Vi køber ikke bomuld i Uzbekistan og er heller ikke bekendte med,
at vores leverandører gør.

DW: "er [det] rigtigt forstået, at I ikke kender oprindelsen
(altså selve dyrkningsland) på bomulden, og at det heller ikke er noget i
kræver oplyst af leverandører?

Jeg kan bekræfte, at du har forstået det rigtigt.

Sisters Point A/S Vores leverandører fra Kina, Tyrkiet
og Indien benytter sig af lokale
bomuldsproducenter og få har egne
plantager.

Kina, Tyrkiet og Indien Nej Vi kender ikke til
problemerne da vi ikke
køber bomuld derfra,
men vi har i medierne
hørt om ovenstående.

Vi anvender ikke
bomuld derfra og
vores leverandører
køber lokalt.

Via Code of Conduct. Ikke for hver enkelt ordre, men
vores leverandører oplyser os
om at de kun køber lokalt.

Hvis ja - hvilke og hvorfor? Vi har
ingen intentioner om at ændre på
vores nuværende politik.

Vi har en tæt kontakt med
vores leverandører og vi
formidler vores krav via
code of conduct, som de
alle accepterer og
underskriver.

By Malene Birger
A/S
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Message A/S Nej, det gør vi ikke. Vi vil dog spørge
ind hos vores Tyrkiske/Græske
leverandører hvor de får deres
bomuld fra.

Det ved vi desværre ikke om
der gør, men vi vil finde ud af
det.

Nej, det er vi ikke
bekendt med

Nej Nej, leverandørerne er
ansvarlige for sourcing af
metervare og vi kræver at de
skal overholde vores Code of
Conduct samt vores Chemical
Restriktions. Vi stiller ikke
specifikke krav til hvor de køber
deres garner uanset om det er
bomuld, viscose eller andre garn
fibre.

Nej Vi har ikke noget regelsæt
omkring oprindelse af
bomuld eller andre fibre,
og derfor kontrollerer vi
heller ikke dette. Vi kan
dog til hver en tid spørge
ind hos leverandørerne, og
de er altid behjælpelige
med at fremvise påkrævet
dokumentation i form af
ordrer eller fakturer fra de
pågældende
metervareleverandører.

Impreg International
A/S (Maya)

Som svar på nedenstående kender vi
ikke oprindelse på alle
bomuldsprodukter, pt. producerer vi
ikke så meget i bomuld.

Det vi primært får oplyst er Indien
som oprindelsesland.

Vi er ikke bekendt med
problemerne i
Uzbekistan

F. Engel Konfektion
A/S

Nej Det ved vi ikke konkret Ja Nej Nej Vi sporer ikke oprindelse
af bomulden men har
fokus på at vores
produkter har EUblomst,
Oekotex eller lign.

2-Biz Company A/S

Laurie A/S Nej, det har vi ikke altid gjort. Vi er
begyndt at indhente oplysninger på
det i takt med, at vi er med i et større
CSR-projekt, men det har indtil nu
været relativt uberørt område i vores
sourcing. Vi har i stedet fokuseret på
Oeko-Tex ordningen igennem nogle
år.

Vi har fået oplyst, at noget
stammer fra Tyrkiet, noget fra
USA.

Nej, ikke os bekendt. Dem har vi hørt om i
forbindelse med vores
CSR-projekt.

Det har vi fået. Vi var
som nævnt ikke
bekendt med
problematikken
tidligere, men vil
fremover aktivt
undersøge oprindelse
og fravælge bomuld,
som er dyrket ved
tvangsarbejde.

Vi er i gang med at formalisere vores krav til leverandørerne, og
forventer at have det med som et punkt.

Det har vi ikke gjort indtil nu, men
det vil være relevant, da vi
anvender meget bomuld.

Ikke umiddelbart, men det
skyldes sikkert uvidenhed.

Som nævnt ikke noget
indtil nu – ud over at
udvælge Oeko-Tex
certificerede metervarer.
Vi er i gang med at
formalisere vores CSR-
arbejde, og dermed også
krav til leverandørerne.
Det vil være et af
punkterne, vi vil have med,
når vi udvælger
metervarer og
auditeringsbureau.
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Micha A/S

Jbs Textile Group
A/S

JBS har med samtlige eksterne leverandører en underskrevet "Code of
Conduct" efter Dansk Mode og Tekstils retningslinjer. I henhold til disse
guidelines forpligter leverandørerne sig  til at overholde de 10 principper i UN´s
Global Compact vedrørende menneskeretigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og anti korruption, foruden principper vedr. dyrevelfærd, bekæmpelse af
fattigdom samt principper for overvågning og evaluering af hvorvidt
leverandører lever op til vores Coc.

JBS har i forhold til bomuldsgarnets oprindelsesland ikke nogle specifikke
retningslinjer (ud over at vi kræver det oplyst ved alle større leverancer), idet vi
anser Code of Conduct principperne som værende generelle for alle markeder.
Faktuelt arbejder JBS dog pt. ikke med bomuldsleverancer fra Uzbekistan, men
anvender Kina, Tyrkiet, Pakistan og Indien som hovedleverandører.

Jf. medieomtale er JBS naturligvis bevidste om, at der mange steder i verden
og i særdeleshed i Uzbekistan er udfordringer med dyrknings- og
produktionsmetoder, hvilket derfor også årsagen til vores principper omkring
minimumskrav for vores leverandører.

For at tilsikre høj kvalitet og kontinuerlig forbedrede forhold i produktionen
anvender JBS få primær leverandører, hvor dokmentation og inspektion af
produktionsstederne og produkter foretages jævnligt.
[...]
Når jeg taler om oprindelsesland er det "Country of origin", som det typisk bliver
specificeret på fakturaer.
Garn/metervarer til vores produktion i eks. Litauen købes jo via eks. tysk
selskab/spinner, men vi er jo klar over, at bomulden ikke er dyrket her.
Og ja... vi har ikke specificeret specifik boykot af bomuld fra Uzbekistan..... I
henhold til vores code of conduct kræver vi samme retningslinjer alle lande, og
har ikke specifikke regler ift eksempelvis. tyrkisk, pakistansk,indisk eller
afrikanske produktionslande.


