Ansvarlig Virksomhedsadfærd - 2 dages træning
Afholdes både i Herning og København

Kursus 1 (26. februar i København, 5. marts i Herning)
Det er forventet at både du og dine forretningsrelationer har en proces for nødvendig omhu (Due Diligence) på plads. På
dette kursus undersøger vi dit eget ansvar.
Implementering af den globale minimumsstandard i eget hus er en forudsætning for effektivt samarbejde med leverandører
om deres arbejde med minimumsstandarden.
•

•

Undersøg hvordan du kan implementere den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd. Du vil lære om
minimumskravene til en politikerklæring, de minimum menneskerettigheder, principper for miljømæssig og økonomisk
bæredygtighed, som du skal analysere risici op imod og om, hvad det kræver at sikre adgang til genoprejsning.
Lær om hvor tæt du allerede er på at være i overensstemmelse med den globale minimumsstandard, og hvad der kræves for
at nå den.

Som del af dette kursus vil du få adgang til eksempler på indvirkningsanalyser og deltage i øvelser der vejleder dig gennem udviklingen
af din egen politikerklæring og indvirkningsanalyser.

Kursus 2 (26. marts i København, 2. april i Herning)
Det er forventet at både du og dine forretningsrelationer har en proces for nødvendig omhu på plads. Lær at bruge den
globale minimumsstandard for samfundsansvar i leverandørsamarbejdet og andre forretningsrelationer.
•

Hvordan kan du bidrage til at sikre overensstemmelse med den globale minimumsstandard – FN’s retningslinjer for
menneskerettigheder og erhverv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder i samarbejdet med dine
leverandører?

•

Din virksomhed er ansvarlig for negative indvirkninger i din fulde værdikæde. Hvad skal du gøre for at møde dette ansvar?

På dette kursus lærer du, hvordan du kan bruge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGPs) og OECD’s
retningslinjer for multinationale virksomheder til at sikre ansvarlig virksomhedsadfærd i jeres værdikæder. Gør det rigtigt, vær sikker på
at I lever op til de globale forventninger samtidig med at I letter arbejdet. Gør dit engagement med forretningsrelationer til et
samarbejde frem for kontrol.

