Indstilling til IFU CSR Investment prisen 2012
IFU har opstillet følgende overordnede kriterier for tildeling af prisen:
• Prisen gives til et selskab i et udviklingsland, som har lavet en særlig CSR-indsats inden for
bæredygtig udvikling (de tre bundlinjer). Selskabet har vist, at god forretning, strategisk CSR og
overholdelse af internationale standarder for social, miljømæssig og økonomisk udvikling går hånd i
hånd.
• Selskabet skal i praksis sikre, at dets forretning ikke har negativ indvirkning på principperne i FN’s
Global Compact (menneskerettigheder, inklusive arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption),
fx under henvisning til FN’s Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGPs).
• Samtidig skal selskabet have bidraget proaktivt til opfyldelsen af et eller flere af de internationale
principper for bæredygtig udvikling (UN Global Compact), fx som de er udtrykt i FN’s udviklingsmål
– Millennium Development Goals (MDG).
De overordnede kriterier er nedbrudt i en række delkriterier, som alle vægter lige højt i vurderingen af
virksomheden. Delkriterierne fremgår af skemaet nedenfor, som virksomheder, der vil indstilles til prisen,
skal udfylde.

Navn og kontaktoplysninger
Virksomhedens navn:
Land:
Kontaktperson:
Forankring i forretningen
Virksomheden skal beskrive, hvordan CSR-indsatsen er forankret i forretningen. Beskrivelsen kan omfatte:
 Integration af CSR i forretningsmodel og -strategi
 Indbygning af CSR i incitamentsstrukturer, fx aflønning af ledere og bonusordninger
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Ledelsessystemer
Virksomheden skal beskrive, hvordan CSR er integreret i beslutningsprocesser og ledelsessystemer.
Beskrivelsen kan omfatte:
 Virksomhedens CSR-politik og hvilke principper, den baserer sig på, fx Global Compact og/eller
UNGPs
 Virksomhedens ledelsesrutiner for CSR, herunder rutiner der sikrer, at virksomheden løbende
identificerer, forebygger og afbøder alle negative indvirkninger af dens aktiviteter, herunder i dens
leverandørkæder
 Certificeringer efter internationalt anerkendte standarder, fx ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000,
BSCI, FSC, Global GAP, Rainforest Alliance, etc.

Performance
Virksomheden skal beskrive sin egen CSR-performance. Beskrivelsen kan omfatte:
 Kortlægning og vurdering af væsentlige CSR-forhold samt tiltag til forebyggelse og afhjælpning af
negative indvirkninger af virksomhedens aktiviteter
 Initiativer til at sikre at medarbejderne har de nødvendige CSR-kompetencer fx træning i
menneskerettigheder, miljø- og arbejdsmiljøhensyn og anti-korruption
 Virksomhedens anvendelse af renere teknologier fx substitution af farlige kemikalier, vedvarende
energi og recirkulering af vand
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Leverandørstyring
Virksomheden skal beskrive sine tiltag inden for ansvarlig leverandørstyring. Beskrivelsen kan omfatte:
 Formidling af CSR-krav til leverandører fx i form af en code of conduct
 Kontrol af leverandørers performance fx via audits
 Hjælp til at forbedre leverandørers CSR-performance fx via træning eller partnerskaber

Kommunikation og dialog med interessenter
Virksomheden skal beskrive sin kommunikation og dialog med interessenterne. Beskrivelsen kan omfatte:
 Ekstern rapportering om CSR-påvirkning og -indsats fx progress report til UN Global Compact
 Videndeling og inspiration til CSR-arbejdet til andre virksomheder
 Håndtering af klager over negative indvirkninger af virksomhedens aktiviteter eller andre CSR-forhold
 Initiativer til proaktiv CSR-dialog med udvalgte interessentgrupper
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Positivt bidrag til social og miljømæssig bæredygtig udvikling
Virksomheden skal beskrive, hvordan aktiviteterne bidrager til en bæredygtig udvikling. Beskrivelsen kan
omfatte:
 Bidrag til udvikling af lokalsamfundet fx i form af bedre sundhed og uddannelse for medarbejderne og
deres familier, involvering i lokal velgørenhed, skabelse af lokale jobs, lokal naturbeskyttelse, etc.
 Positiv indvirkning på hele samfundet fx i form af mindre korruption, større lighed (ansættelse af
kvinder eller etniske minoriteter), højere lønniveau i branchen, støtte til organisering i fagforeninger,
jobskabelse i leverandørkæden, udvikling af miljøvenlige teknologier, partnerskaber for udvikling, etc.
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