
DanWatch er ved at udarbejde en journalistisk rapport om CSR og offentlige indkøb af kaffe, og vi har i den 

forbindelse tidligere sendt jer en survey angående jeres indkøb af råkaffe. 

Nu har Danwatch afsluttet undersøgelsen af arbejdsforholdene for kaffeplukkere i Brasilien, og vi har 

fundet en række alvorlige brud på den brasilianske lovgivning, arbejdstagerrettighederne og 

menneskerettighederne relateret til Peter Larsen Kaffes varekæde.  

Danwatch har blandt andet afdækket, at mindst en mellemhandler i Peter Larsen Kaffes varekæde har købt 

kaffe fra plantager, hvor det brasilianske beskæftigelsesministerium har befriet arbejdere fra hvad der i den 

brasilianske starffelovs paragraf 149 karakteriseres som slavelignende forhold.  

Danwatch vil derfor bede Peter Larsen Kaffe svare på nedenstående spørgsmål og returnere jeres svar 

senest mandag den 2. november 2015 tirsdag 3. november 2015. 

Både svar såvel som ikke-svar på spørgsmålene vil indgå i artiklerne. 

 

Offentlige indkøb - slavelignende forhold i varekæden  

Peter Larsen Kaffe har over for Danwatch bekræftet, at Peter Larsen Kaffe har købt kaffe til kommuner, 

Regioner og/eller andre offentlige institutioner fra Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan) i 

2014. Besvar venligst også, om I har købt kaffe fra disse mellemhandlere til kommuner, Regioner og/eller 

andre offentlige institutioner før 2014:  

 

1. Offentlige indkøb 

Oplys venligst hvilke år, Peter Larsen Kaffe har købt kaffe til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige 

institutioner fra disse mellemhandlere /kooperativer ved at afkrydse boksene: 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 

□2013 □2014 □2015)  

Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □ 2014 

□2015)  

2014 fra Outspan. 

 

2. Generelle kaffeindkøb 

Oplys venligst hvilke år, Peter Larsen Kaffe har købt kaffe fra disse mellemhandlere /kooperativer i andre 

sammenhænge ved at afkrydse boksene: 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 

□2013 □2014 □2015)  

Tristão Companhia de Comércio Exterio (Tristão) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  



Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □ 2014 

□2015)  

2014 fra Outspan. 

3. Slavelignende forhold 

A) 
Det brasilianske beskæftigelsesministerium befrier hvert år kaffearbejdere fra kaffeplantager, hvor 
inspektørerne finder forhold, der i den brasilianske straffelov karakteriseres som slavelignende.  
Følger Peter Larsen Kaffe med i resultaterne af disse inspektioner? □ Ja □ Nej 
 
Vi følger udviklingen og har nær dialog med vore leverandører, som blokerer leverancer ved mistanke om 
eller anmeldelse af misforhold. Vi stiller høje krav til de leverandører, vi vælger at samarbejde med. 
Misforhold som disse strider imod vores adfærdskodeks og den nationale lovgivning, som alle vores 
leverandører forpligter sig til at følge. 
 
Hvilke konsekvenser får det for leverandører i Peter Larsen Kaffes varekæde, hvis inspektører fra det 
brasilianske beskæftigelsesministerium finder slavelignende forhold på kaffeplantager i Peter Larsen Kaffes 
varekæde?  
 
Vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. De forpligter sig til at følge vores 
adfærdskodeks og national lovgivning, som er meget klar på området. Vore leverandører har en 
eksklusionsmekanisme som blokerer leverancer ved mistanke om eller anmeldelse af grove misforhold. Alle 
vore leverandører har indvilget i dette. Hvis en plantage fældes ved en domstol udelukkes plantagen. 
Såfremt vores leverandør ikke overholder dette, afslutter vi relationen. 
 
 
B) Har Peter Larsen Kaffe underskrevet The National Pact for the eradication of slave labor in Brazil? Vil 
Peter Larsen Kaffe nu underskrive The National Pact for the eradication of slave labor in Brazil? 
 
Vi har valgt at fokusere på vores adfærdskodeks, som er baseret på ILO:s kernekonventioner, og national 
lovgivning. Tilsammen lever dette fuldt ud op til bestemmelserne i The National Pact. De leverandører, vi 
vælger at samarbejde med, forpligter sig til at følge adfærdskodeksen og den nationale lovgivning. 
 
 

4. slavelignende forhold i Peter Larsen Kaffes varekæde 
 
A)  
I 2013 blev plantageejeren Neuza Cirilo Perão sortlistet af det brasilianske beskæftigelsesministerium, fordi 
inspektører i 2009 havde fundet forhold på Neuza Cirilo Perãos kaffeplantage som i den brasilianske 
straffelov paragraf 149 karakteriseres som slavelignende. Danwatch har adgang til dokumenter fra en 
retssag, som viser, at Neuza Cirilo Perão har solgt kaffe til Outspan. Peter Larsen Kaffe har bekræftet, at 
Peter Larsen Kaffe har solgt kaffe fra Outspan til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner. 
 
Outspan bekræfter at have købt kaffe fra Neuza Cirilo Perão indtil 2012, hvilket betyder, at Outspan 
fortsatte med at købe kaffe fra Neuza Cirilo Perãos kaffeplantage efter, inspektører havde befriet 
arbejderne fra slavelignende forhold på plantagen i 2009.  
 



Kan Peter Larsen Kaffe garantere, at kaffe fra Neuza Cirilo Perãos plantage, hvor de brasilianske 
myndigheder har befriet arbejderne fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som Peter Larsen 
Kaffe har købt og videresolgt til sine kunder? □ Ja □ Nej. 
 
Kommentarer: 
 
Det er vanskeligt at stille 100% garantier, når man arbejder i områder som disse. Det vi kan garantere er, at 
vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig. Vore leverandører blokerer leverancer ved 
mistanke om eller anmeldelse af misforhold, og de har en eksklusionsmekanisme der træder i kræft, 
såfremt misforhold bekræftes. Skulle vores leverandør ikke agere, afslutter vi relationen. Ifølge vores 
efterforskninger er plantageejeren ikke en del af vores leverandørkæde. 
 
 
Kan Peter Larsen Kaffe garantere, at kaffe fra Neuza Cirilo Perãos plantage, hvor de brasilianske 
myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold ikke er endt i den kaffe, som Peter Larsen 
Kaffe har solgt til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner? □ Ja □ Nej. 
 
Kommentarer: 
 
Som beskrevet i svaret herover. Det er vanskeligt at stille 100% garantier, når man arbejder i områder som 
disse. Det vi kan garantere er, at vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi 
forventer at de følger vores adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig. Vore leverandører 
blokerer leverancer ved mistanke om eller anmeldelse af misforhold, og de har en eksklusionsmekanisme 
der træder i kræft, såfremt misforhold bekræftes. Skulle vores leverandør ikke agere, afslutter vi relationen. 
Ifølge vores efterforskninger er plantageejeren ikke en del af vores leverandørkæde. 
 
 
Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for at sikre, at kaffe produceret under forhold, der i den brasilianske 
straffelov karakteriseres som slavelignende, ikke i fremtiden ender i kaffe solgt af Peter Larsen Kaffe?  
 
Først og fremmest bestræber vi os i enhver kunderelation på at påvirke kunden til at vælge certificeret 
kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til udelukkende at indkøbe kaffe 
fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig kontrolfunktion. 
 
Vi stiller høje krav til de leverandører og samarbejdspartnere, som vi vælger at samarbejde med. Det er dog 
vanskeligt at stille 100% garantier, når man opererer i disse områder. Alle vore leverandører forpligter sig til 
at følge vores adfærdskodeks, som er baseret på ILO:s kernekonventioner samt national lovgivning. Brud 
mod dette er fuldstændig uacceptabelt. Dette følger vi op på med regelmæssige kontakter og besøg.  
 
Opfølgningen styres af systematiske risikovurderinger, inklusive landespecifikke risici baseret på BSCI og 
HDI. Dette har, i kombination med Jeres spørgsmål, bevirket tættere kontakt med brasilianske leverandører 
i efteråret. Vores leverandører blokerer leverancer ved mistanke om eller anmeldelse af misforhold og har 
en eksklusionsmekanisme, såfremt misforhold bekræftes. Skulle vores leverandør ikke agere på dette, 
afslutter vi relationen.  
 
Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for i fremtiden at sikre, at Peter Larsen Kaffe ikke sælger kaffe til 
kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner, der er produceret under slavelignende 
forhold? 
 



Situationen er den samme i relation til offentlige institutioner, som det er tilfældet med vores øvrige 
kunder og samarbejdspartnere. Peter Larsen Kaffe har et meget stærkt forankret værdisæt, hvor vi i enhver 
henseende bestræber os på at levere bæredygtige løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver 
kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi 
prioriterer meget højt. Ca. 30% af Peter Larsen Kaffes samlede kaffesalg er certificeret og af dette er mere 
end 90% dobbeltcertificeret, dvs. både økologisk og enten Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ. På sigt 
kommer vi til udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og 
en uafhængig kontrolfunktion. 
 
Brud på vores kodeks, der er baseret på ILO:s kernekonventioner er fuldstændig uacceptable. Vi stiller høje 
krav til de leverandører og samarbejdspartnere, som vi vælger at samarbejde med. Alle vore leverandører 
forpligter sig til at følge vores adfærdskodeks samt national lovgivning. Dette følger vi op på med 
regelmæssige kontakter og besøg. Opfølgningen styres af systematiske risikovurderinger, inklusive 
landespecifikke risici baseret på BSCI og HDI. Dette har, i kombination med Jeres spørgsmål, bevirket 
tættere kontakt med brasilianske leverandører i efteråret. Vores leverandører blokerer leverancer ved 
mistanke om eller anmeldelse af misforhold og har en eksklusionsmekanisme, såfremt misforhold 
bekræftes. Skulle vores leverandør ikke agere på dette, afslutter vi relationen.  
 
 
Hvad vil Peter Larsen Kaffe nu gøre i forhold til de mellemhandlere, som Peter Larsen Kaffe køber kaffe fra, 
og som har haft problemer med slavelignende forhold i deres varekæde? 
 
Igen må det understreges, at brud på vores kodeks, der er baseret på ILO’s kernekonventioner, er 
fuldstændig uacceptable. I det i rapporten omfattede tilfælde må det her også nævnes, at Peter Larsen 
Kaffe ikke har anvendt kaffe fra de nævnte leverandører siden 2014. Det må derfor gentages at: 
 
Vi stiller høje krav til de leverandører og samarbejdspartnere, som vi vælger at samarbejde med. Alle vore 
leverandører forpligter sig til at følge vores adfærdskodeks, som er baseret på ILO:s kernekonventioner 
samt national lovgivning. Brud mod dette er fuldstændig uacceptabelt. Dette følger vi op på med 
regelmæssige kontakter og besøg. Opfølgningen styres af systematiske risikovurderinger, inklusive 
landespecifikke risici baseret på BSCI og HDI. Dette har, i kombination med Jeres spørgsmål, bevirket 
tættere kontakt med brasilianske leverandører i efteråret. Vores leverandører blokerer leverancer ved 
mistanke om eller anmeldelse af misforhold og har en eksklusionsmekanisme, såfremt misforhold 
bekræftes. Skulle vores leverandør ikke agere på dette, afslutter vi relationen.  
 

5. Akut toksiske pesticider 
 

A) 

Et andet alvorligt problem for arbejderne på de brasilianske kaffeplantager er, at kaffen i Brasilien sprøjtes 

med farlige pesticider, som ikke er tilladte i EU, bl.a. fordi de er klassificeret som akut toksiske. Flere af 

pesticiderne er ifølge EU’s klassificeringer så akut toksiske, at man kan dø af at få dem på huden, andre kan 

skade arveanlæggene og give kræft. Danwatchs undersøgelse viser, at arbejderne på de brasilianske 

kaffeplantager ofte påfører pesticiderne enten helt uden beskyttelsesudstyr eller med mangelfuldt 

beskyttelsesudstyr, og symptomer på pesticidforgiftning er udbredt. 

 

Kan Peter Larsen Kaffe garantere, at arbejderne på de plantager, Peter Larsen Kaffe køber kaffe fra alle bliver 



udstyret med det påkrævede beskyttelsesudstyr, når de påfører pesticider? □ Ja □ Nej. 

Det er vanskeligt at stille 100% garantier, når man arbejder i områder som disse. Det vi kan garantere er, at 
vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, 
beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. Dette kan aldrig blive en 100% garanti for at svigt ikke kan forekomme, men det er et langt 
og væsentligt skridt på vejen mod bedre vilkår for arbejdstagere i hele verden. 
 
 

Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for at sikre, at arbejderne i Peter Larsen Kaffes varekæde udstyres med det 

lovpligtige beskyttelsesudstyr, når de påfører pesticider?  

Vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, 
beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. 
 
I tillæg til generelle certificeringsordninger arbejder Peter Larsen Kaffe med en række projekter, som har til 
formål at forbedre arbejdstagernes vilkår herunder forhold som uddannelse, økonomi, sundhed, 
dyrkningsforhold m.m. I Kenya driver vi projektet Kaffe for en bedre fremtid, og via vores fælles 
engagement med Løfbergs i International Coffee Partners retter vi aktivt fokus på at sikre og forbedre 
kaffebøndernes vilkår i alle kaffeproducerende regioner. 
 
 
Hvad vil Peter Larsen Kaffe ellers gøre for at sikre, at arbejderne i Peter Larsen Kaffes varekæde ikke 

udsættes for helbredsskadelige stoffer under deres arbejde? 

Vi vil fortsætte vores målrettede arbejde på området og vedblive med at stille høje krav til de leverandører, 
som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores adfærdskodeks og national lovgivning 
som er meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en 
kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. 
 

http://www.peterlarsenkaffe.dk/privat/om-peter-larsen-kaffe/csr-tiltag/kaffe-for-en-bedre-fremtid/
http://www.coffee-partners.org/


I tillæg til generelle certificeringsordninger arbejder Peter Larsen Kaffe med en række projekter, som har til 
formål at forbedre arbejdstagernes vilkår herunder forhold som uddannelse, økonomi, sundhed, 
dyrkningsforhold m.m. I Kenya driver vi projektet Kaffe for en bedre fremtid, og via vores fælles 
engagement med Løfbergs i International Coffee Partners retter vi aktivt fokus på at sikre og forbedre 
kaffebøndernes vilkår i alle kaffeproducerende regioner. 
 
B) 

Danwatchs undersøgelse viser desuden, at op mod 40-50 procent af kaffearbejderne arbejder uden 

officielle kontrakter og arbejdsdokumenter, som ellers skulle sikre arbejderne retten til sociale ydelser, som 

f.eks. sygepenge, feriepenge, pension og understøttelse, hvis de bliver fyret.  

Kan Peter Larsen Kaffe garantere, at arbejderne på de plantager, Peter Larsen Kaffe køber kaffe fra alle har 

officielle kontrakter? □ Ja □ Nej. 

Det er vanskeligt at stille 100% garantier, når man arbejder i områder som disse. Bl.a. derfor har vi et så 
udbredt ønske om at styrke certificeringsorganisationer og lokale myndigheder. Så de rigtige værktøjer 
opbygges og opretholdes i lokalområderne.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. Dette kan aldrig blive en 100% garanti for at svigt ikke kan forekomme, men det er et langt 
og væsentligt skridt på vejen mod bedre vilkår for arbejdstagere i hele verden. 
 
Det vi kan garantere er, at vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi 
forventer at de følger vores adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig, når det gælder 
arbejdstagerforhold, beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en kontinuerlig dialog om med vores 
leverandører.  
 
 
Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for at sikre, at arbejderne i Peter Larsen Kaffes varekæde modtager de 

lovpligtige kontrakter? 

Vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, 
beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. 
 

Danwatchs undersøgelse viser også, at problemer som manglende overholdelse af minimumslønnen, 10-

timer lange arbejdsdage, arbejdsulykker, manglende beskyttelsesudstyr og kummerlige 

indkvarteringsforhold er hyppige på de brasilianske kaffeplantager.  

http://www.peterlarsenkaffe.dk/privat/om-peter-larsen-kaffe/csr-tiltag/kaffe-for-en-bedre-fremtid/
http://www.coffee-partners.org/


Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for at sikre, at arbejderne i Peter Larsen Kaffes varekæde bliver behandlet 

på en måde, der overholder brasiliansk lovgivning, menneskerettighederne og internationale konventioner 

om arbejdstagerrettigheder? 

Det er vanskeligt at stille 100% garantier, når man arbejder i områder som disse. Det vi kan garantere er, at 
vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning som er meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, 
beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion. 
 

6. Kontraktlige forpligtelser 

 

Hvilke krav stilles der til overholdelse af arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og national 
lovgivning i de kontrakter, som Peter Larsen Kaffe har indgået med de offentlige myndigheder, som Peter 
Larsen Kaffe leverer kaffe til?  

For ganske få offentlige myndigheders vedkommende stilles der krav om, at kaffen der leveres skal være 
certificeret og i bedste fald økologisk. Dette krav bifalder vi meget stærkt og det er en proces, som vi 
forsøger at påvirke hver eneste dag.  

Vi stiller høje krav til alle leverandører, som vi vælger at samarbejde med. Dette gælder uanset hvilken 
kaffe og til hvilke kunder bønnerne anvendes. Vi kræver og forventer, at leverandørerne følger vores 
adfærdskodeks og national lovgivning. 

Generelt gælder, at vi som kontrakthaver samt vores underleverandører overholder internationale 
konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 

 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af 
de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 

 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 

 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for 
rammerne af gældende lovgivning. 

Det forudsættes derudover at vi og vores underleverandører respekterer grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s menneskerettighedserklæring og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. 
 

Hvad vil Peter Larsen Kaffe gøre for at sikre, at Peter Larsen Kaffe lever op til disse kontraktlige forpligtelser? 



Vi er meget opmærksomme på mulige problemstillinger og stiller høje krav til de leverandører, som vi 
vælger at samarbejde med. Vi forventer at de følger vores adfærdskodeks og national lovgivning som er 
meget tydelig, når det gælder arbejdstagerforhold, beskyttelsesudstyr og sundhed. Dette har vi en 
kontinuerlig dialog om med vores leverandører.  
 
Problemstillingen er omfattet i certificeringsorganernes arbejde. Vi tilstræber altid at levere bæredygtige 
løsninger. Dette inkluderer, at vi altid og i enhver kunderelation bestræber os på at påvirke kunden til at 
vælge certificeret kaffe. Dette er en indsats, som vi prioriterer meget højt. På sigt kommer vi til 
udelukkende at indkøbe kaffe fra certificerede plantager, hvilket inkluderer særskilte krav og en uafhængig 
kontrolfunktion.  
 
Ovenstående kan aldrig blive en 100% garanti for at svigt ikke kan forekomme, men det er et langt og 
væsentligt skridt på vejen mod bedre vilkår for arbejdstagere i hele verden. 
 

 

7. Andre kaffeleverandører 

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe fra Volcafe □Ja □ Nej (Hvis ja, 

afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 

□2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner 

og/eller andre offentlige institutioner fra:  

Volcafe □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til 

kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 

□2014 □2015)? 

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe fra Louis Dreyfus □Ja □ Nej 

(Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 

□2011 X2012 □2013 X2014 X2015)  

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner 

og/eller andre offentlige institutioner fra:  

Louis Dreyfus □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet 

til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 

□2014 □2015)? 

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe fra Cooperativa Regional Dos 

Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda (Cocarive) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har 

købt kaffe fra eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner 
og/eller andre offentlige institutioner fra: 
 
Cooperativa Regional Dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda (Cocarive) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da 
venligst hvilke år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre 
offentlige institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 
 



Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe fra Exportadora de Café 

Carmo de Minas Ltda. (Carmo Coffees) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner 
og/eller andre offentlige institutioner fra: 
 
Exportadora de Café Carmo de Minas Ltda. (Carmo Coffees) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke 

år, I har købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige 

institutioner) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe fra Cecafex Comércio e 

Exportação de Café Ltda (Cecafex) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har købt kaffe fra 

eksportøren/kooperativet) □ 2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)  

Oplys venligst også, om Peter Larsen Kaffe køber eller tidligere har købt kaffe til kommuner, Regioner 
og/eller andre offentlige institutioner fra: 
 
Cecafex Comércio e Exportação de Café Ltda (Cecafex) □Ja □ Nej (Hvis ja, afkryds da venligst hvilke år, I har 

købt kaffe fra eksportøren/kooperativet til kommuner, Regioner og/eller andre offentlige institutioner) □ 

2008 □2009 □2010 □2011 □2012 □2013 □2014 □2015)? 

Louis Dreyfus Brazil leverede kaffe til os 2012, 2014 og 2015 (ikke til offentlige institutioner). Intet fra de 
øvrige. 
 

Med venlig hilsen,  

Julie Hjerl Hansen 

Journalist, Danwatch 

 

 

 

 


