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ACCORD PÅ BRAND OG BYGGERISIKKERHED I BANGLADESH
Accord er en juridisk aftale om at forbedre brand- og bygningssikkerhed i 
tekstilindustrien i Bangladesh. Mere end 2 millioner arbejdere er berørt af 
Accord forbedringer, hvilket gør det til et af vores vigtigste initiativer for 
social ansvarlighed.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
Amfori BSCI er et initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at forbedre 
arbejdsmiljøet i den globale forsyningskæde. BSCI Code of Conduct indehol-
der krav til mindsteløn, arbejdstid, forbud mod børnearbejde og flere andre 
vigtige kriterier.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange er en international non-profit organisation, der arbejder 
for en ansvarlig udvidelse af økologisk bomuldsproduktion. I takt med, at 
efterspørgslen på økologisk bomuld stiger, er den tilgængelige produktion 
ikke tilstrækkelig.

HAND IN HAND
Hand in hand bekæmper fattigdom med iværksætteri. I løbet af ca. 7 år er 
der blevet skabt 2,6 millioner jobs i nogle af verdens fattigste lande. Som 
følge heraf lever 5 millioner mennesker ikke længere i ekstrem fattigdom og 
hundredtusinder af børn har været i stand til at gå i skole. New Wave støtter 
Hand in hand med midler, der gør det muligt for tre landsbyer at deltage i 
projektet.

CLEAN SHIPPING INDEX
”Clean Shipping Index” mål er at influere rederierne til at bruge renere  
fartøjerog reducere udledningen af drivhusgasser og kemisk forurening af 
vores have.

OEKO-TEX STANDARD 100
Øko-Tex Standard 100 betyder, at der er foretaget miljømæssige hensyn 
under fremstilling af produktet, og at der er ikke er nogle skadelige stoffer i 
produktet. Læs mere om Øko-Tex på www.oeko-tex.com

Corporate Social Responsibility
Vi har mulighed for at bidrage og gøre en forskel gennem vores globale organisation. New Wave 

Group arbejder med social- og miljømæssig bæredygtighed under begrebet CSR (Corporate Social 
Responsibility). Som kunde hos os støtter du dette arbejde.


