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UAFHÆNGIG REDEGØRELSE OM BESTSELLERS
AKTIVITETER I MYANMAR:
BESTSELLER HAR OVERHOLDT SANKTIONER OG
HAR IKKE SAMARBEJDET MED MILITÆRET
Den danske modevirksomhed BESTSELLER har fået udarbejdet en uafhængig redegørelse og vurdering af sit arbejde med at sikre ansvarlige produktionsforhold i Myanmar. Redegørelsen er udarbejdet af en uvildig advokat Jonas Christoffersen, som i mange år har været direktør for Institut for
Menneskerettigheder. Jonas Christoffersen er bredt anerkendt som en af Europas førende kapaciteter indenfor menneskerettigheder.
Redegørelsen har forholdt sig til tre hovedspørgsmål:
1) Har militæret i Myanmar modtaget betalinger fra de virksomheder, hvor Bestseller har produceret? Det handler specifikt om tre ud af 36 fabrikker, som Bestseller har godkendt til produktion. Her
konkluderer redegørelsen:
”Vi finder, at der ikke er noget rimeligt grundlag for at antage, at de tre fabrikker er beliggende på
plots/jordstykker, der direkte eller indirekte er ejet eller lejet af militæret, ligesom der ikke er noget
rimeligt grundlag for at antage, at de tre fabrikker direkte eller indirekte har betalt administrationsbidrag til militæret.”
2) Har Bestseller levet op til sit samfundsansvar herunder gennemført grundige undersøgelser af fabrikkernes forhold til militæret? Her konkluderer redegørelsen:
”Det er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at Bestseller har løftet sit samfundsansvar i Myanmar
på det højeste internationale niveau. Bestseller reagerede meget hurtigt på rapporten fra FN’s Uafhængige Mission, ligesom Bestseller – da der senere var anledning til det – fortsatte sine grundige
undersøgelser med inddragelse af lokale eksperter og kilder.”
3) Har Bestseller overtrådt EU’s sanktioner? Her konkluderer rapporten:
”Vi finder, at Bestseller ikke har overtrådt EU’s sanktioner.”
Redegørelsen peger endvidere på, at Myanmars befolkning er truet af voldsomt stigende fattigdom
og at internationale virksomheder har et stort ansvar for fortsat at sikre job i landet. Konkret anbefaler redegørelsen: ”at Bestseller hurtigst muligt genoptager sit engagement i Myanmar, da befolkningen har meget hårdt brug for investeringer fra og samhandel med udlandet.”
“Bestseller har efter min vurdering levet op til FN’s anbefalinger om at drive ansvarlig virksomhed i
Myanmar. De har arbejdet for gode arbejdsforhold i landet, og de har levet op til de højeste
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internationale standarder for virksomheder. Bestseller har overholdt EU’s sanktioner – også dem,
EU har vedtaget for nylig. Det vigtige spørgsmål er nu, hvordan man fremadrettet sikrer en befolkning, hvor yderligere 25% står til at falde under fattigdomsgrænsen. Hvis alle vestlige virksomheder
stopper samhandel med Myanmar, står vi over for en humanitær katastrofe,” siger advokat Jonas
Christoffersen, der har stået for undersøgelsen.
”Redegørelsen bekræfter, at vi har taget vores ansvar på os. Der må ikke herske tvivl om vores ansvarlighed i forhold til befolkningen i Myanmar. Vi har i mange år arbejdet for bedre arbejdsvilkår,
lavet sociale programmer og været med til at opbygge en fagbevægelse i landet. Vi har på det kraftigste fordømt militærets kup og vi er stærkt optaget af, hvordan vi fremadrettet kan sikre de cirka
48.000 medarbejdere, som arbejder på de fabrikker, som leverer tøj til os” siger Anders Holch Povlsen, Administrerende Direktør og ejer af BESTSELLER.
Bestseller har i mange år haft aktiviteter i Myanmar og gennemført flere sociale programmer. Bestseller foretager løbende en risikobaseret due diligence på de over 30 fabrikker, hvor der er produktion. Det skal bl.a. sikre, at fagbevægelsen har ordentlige forhold, at alle lønninger udbetales og andre centrale rettigheder.
”Vi fortsætter ufortrøden med at sikre ordentlige arbejdsforhold i Myanmar. Efter militærkuppet
har vi intensiveret vores løbende undersøgelser, og det vil vi blive ved med. Vi er samtidig i tæt dialog med lokale stakeholders om, hvordan vi bedst håndterer den vanskelige situation. Lige nu er de
fleste medarbejdere tilbage på fabrikkerne, hvor de er dybt afhængige af lønnen til at betale for bl.a.
mad og medicin” siger Sustainability Manager i BESTSELLER Dorte Rye Olsen.
FNs anbefalinger og EUs sanktioner handler specifikt om, at man ikke må handle med de virksomheder, som er ejet af militæret. Konkret har der været en diskussion om, hvorvidt erhvervsområdet
Ngwe Pinlae er økonomisk styret af militærets virksomheder.
”Vi har pt. aktiviteter på to ud af tre godkendte fabrikker, der ligger i Ngwe Pinlae. Redegørelsen bekræfter vores tidligere undersøgelser af, at området ikke er ejet af militæret. Der har dog længe været forlydender om, at der bliver betalt et gebyr for bl.a. affaldsservice på få hundrede dollars om
året, og at de penge gennem flere led kan havne i militærets lommer. Det ville svare til under 0,01 %
af de lønudbetalinger vores ordrer genererer, og skal holdes op mod vores ansvar for de over 7.300
medarbejdere, der arbejder på de tre fabrikker. Hverken vi eller redegørelsen har dog kunnet finde
nogen former for dokumentation for de betalinger. Vi har ikke lagt nye ordrer på de tre fabrikker
siden 19/3 og det er tvivlsomt, om vi kan gøre det fremadrettet pga. EU’s seneste sanktioner fra
19/4. Derfor kan vi blive nødsaget til at iværksætte en responsible exit-strategi for fabrikkerne, så
langt det er muligt, når vi samtidig skal overholde sanktionerne” siger Dorte Rye Olsen.
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