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PDF Forbrugerne rystes gang på gang af kritiske dokumentarfilm, der afslører, at virksomheder ikke har styr

på de forhold, som deres varer produceres under. Tv-programmer som "Blod i mobilen" og "Når tilbud
dræber" har efterladt seerne med spørgsmålet: "Hvor svært kan det være? Kan virksomhederne ikke bare få
styr på det der med social ansvarlighed?" Svaret er, at Corporate Social Responsibility – CSR – er svært. Og
nu er der blevet lovgivet på området. Denne bog er en guide til de danske virksomheder, der enten skal i gang

med CSR-arbejdet, eller som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan forbedre de CSR-initiativer, de
allerede har sat i værk. Bogen gennemgår bl.a., hvordan en virksomhed kan foretage en risikovurdering på
CSR-området, kommunikere sin CSR-indsats til samarbejdspartnere og forbrugere samt forankre CSR i

organisationen, men den er ikke kun et værktøj til implementering. Den gennemgår også CSR-lovens krav,
dykker ned i FNs Global Compact-netværk, hvor virksomhederne kan finde inspiration til CSR-arbejdet,

fortæller om de nyeste trends inden for CSR, om samarbejde med ngo’er, og om hvorfor det er vigtigt at være
i gang med CSR-arbejdet, hvis en journalist skulle falde over noget, som kunne blive en uheldig historie.
Samtidig giver bogen en forståelse for, hvordan og hvorfor CSR kan hjælpe virksomheder til at øge profit,

hvis virksomhedens CSR-strategi er en del af virksomhedens kerneforretning og værdier.
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