	
  

	
  

BSCI – The Business Social Compliance Initiative	
  
En etisk standard	
  

BSCI blev lanceret i 2003 som et initiativ af Foreign Trade Association (FTA). Initiativet blev
etableret som en reaktion på virksomhedernes stigende efterspørgsel efter gennemsigtige og
forbedrede arbejdsforhold i den globale forsyningskæde.
BSCI initiativet bygger på et fælles kodeks beskrevet i ”BSCI Code of Conduct” og ”BSCI System:
Rules and Functioning”. Indholdet af kodekset er baseret på en række anerkendte konventioner fra
ILO, FN og OECD. Medlemmer af BSCI forpligter sig til at indføre og overholde kodekset.
Det er medlemsvirksomhedens ansvar at introducere leverandørerne for kodekset og de krav, der
skal efterleves. Det forventes at medlemsvirksomhederne er stærkt engagerede i at indføre og
efterleve BSCI kodekset.

BSCI medlemsskabs fordele
For detailled, importører og brands
•
•
•
•
•
•

Effektiv risikostyring ift. CSR
Nedbringer ressourcer brugt på leverandørstyring
Mere indflydelse I leverandørkæden
Ensrettet kommunikation til alle producenter
nedbringer audit-fatigue hos producenterne
Mulighed for at netværke og udveksle “best practices” med andre medlemmer.

Fordele for leverandører
•
•
•
•

Færre social audits
Adgang til et bredt netværk af internationale indkøbere og firmaer
Forbedrede interne styrings processer
Fokus på forbedringer og fejstyring
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Fordele for arbejdere
•
•
•

Øget bevidsthed om arbejdsrettigheder
Bedre adgang til klageinstanser
Forbedrede arbejdsforhold

Over 900 virksomheder er medlem af BSCI. For at deltage i Business Social Compliance Initiative
skal virksomheder og foreninger først være medlem af Foreign Trade Association. Ordinære
medlemmer kan være virksomheder med handelsaktiviteter på verdensplan og
brancheorganisationer. Virksomheder, hvis hovedaktivitet er produktion i definerede risiko lande
(de fleste lande uden for Europa) er ikke berettiget til nogen form for FTA medlemskab. Det vil
sige, at det er slut-kunder og virksomheder, der køber ind hos agenter elle producenter, der kan
være medlem af FTA/BSCI, men ikke producenterne selv.
Det er BSCI medlemmet, der indbyder leverandøren til BSCI-processen. Medlemmer skal udvælge
2/3 af deres samlede indkøbsvolumen, eller 2/3 af deres produktionssteder i risikolande, som de
forpligter sig til at involvere i BSCI-processen.
BSCI anser SA8000 standarden som værende ”best practice”, så hvis en leverandør er blevet
certificeret SA8000, er det ikke nødvendigt at gå gennem en BSCI audit. Det er nok for
leverandøren at være knyttet til et BSCI medlem og sende en kopi af SA8000 certifikatet, som vil
blive uploadet på BSCI’s database.
Virksomheder, der er medlem af BSCI eller som overvejer at blive det, skal være opmærksom på at
kodekset er meget omfangsrigt på det sociale felt. Men i forhold til medlemsvirksomhedens
miljømæssige ansvar, er BSCIs Code of Conduct meget begrænset. For at sikre sig miljømæssig
ledelse og udvikling kan firmaerne tilslutte sig ISO14001.
Det skal understreges at underleverandører ikke er underlagt audits ved BSCI. Hvis man vil være
sikret at underleverandørerne også auditeres kan en SA8000 certificering anbefales.

Mere information om BSCI:
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
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