Danper – dyrker grøntsager og skaber tusindvis af job til fattige peruanere
Danper er en dansk virksomhed, der producerer asparges, artiskokker, peberfrugter og
andre grøntsager/frugter i Peru til eksport. Virksomheden har siden den blev etableret i
1994 med 80 ansatte skabt beskæftigelse til mere end 20.000 fattige peruanere i en af de
mindst udviklede regioner i det nordlige Peru.
Danpers produktion er placeret nær Trujillo, der ligger 550 kilometer nord for Perus hovedstad
Lima. Virksomheden producerer grøntsager og er landets næststørste eksportør af forarbejdede
asparges og artiskokker. Danper er blandt de tre vigtigste landbrugsvirksomheder i Peru og er den
førende virksomhed indenfor CSR.
Mere end 20.000 job
Virksomheden baserer sig dels på egen produktion og har derudover mere end 500 lokale
råvareleverandører, der leverer grøntsager fra egne landbrug. Samlet modtages der råvarer fra
egenproduktion og lokale leverandører fra ca. 5.000 hektarer.
Danper har et tæt samarbejde med leverandørerne, og der gennemføres systematiske
uddannelsesforløb, som skal bidrage til at forbedre processerne og sikre en god kvalitet af
produkterne. Samtidig skal uddannelsesforløbene medvirke til at opbygge kompetencer hos de
ansatte samt de lokale landmænd, så de kan skabe en effektiv og bæredygtig
landbrugsproduktion. Der er bl.a. etableret kurser med ledende landbrugseksperter for at være på
forkant med udviklingen inden for bl.a. klima og miljø.
Der er beskæftiget 7.000 medarbejdere direkte hos Danper, og derudover har virksomheden skabt
yderligere omkring 15.000 job i regionen.
Virksomheden har en OHSAS 18000-certificering, der danner basis for det strategiske arbejde
med et sundt og sikkert arbejdsmiljø, såvel i landbruget som i forarbejdningen.
Betaler for infrastruktur og sundhed til de lokale
Danper har etableret et sundhedsprogram, der skal forbedre sundheden for de ansatte og deres
familier. Virksomheden har egen lægeklinik, der blandt andet, fordi størstedelen af de ansatte er
kvinder, har fokus på at hjælpe gravide og deres børn efter fødslen.
Derudover samarbejdes der med regionale og nationale myndigheder om aktive
forebyggelsesprogrammer samt diverse sundhedskampagner. Et af disse programmer går ud på,
at Danper har en mobil lægeklinik, som kører ud i lokalsamfundene, hvor der ikke er adgang til
lægehjælp.
Danper har i de områder, hvor virksomheden er til stede, sørget for elektricitet og rent vand.
Samtidig bidrager Danper til udbygning af vejnettet i regionen.
Fokus på miljø
Hensynet til miljøet har høj prioritet hos Danper, og de var den første landbrugs- og
fødevarevirksomhed til at opnå en ISO 14000-certificering. Virksomheden har gennemført studier
af dens påvirkninger af miljøet og har udviklet effektive programmer for at eliminere eller mindske
negative miljøeffekter.
Danper har iværksat et reduce, reuse og recycle program, der sikrer, at ressourceforbruget er
minimeret, og at næsten 100 procent af affaldet genanvendes. Som eksempel kan nævnes, at
restproduktet fra produktionen af asparges og artiskokker bliver anvendt til foder til 1.500 køer og
kalve, der producerer mælk. En del af denne produktion bliver forarbejdet til konsummælk og ost,
som sælges til lokalbefolkningen
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