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VORES CSR FORPLIGTELSE 
 

Hos Pernille Corydon Jewellery er det vigtigt for os, at drive forretning på en ansvarlig, konstruktiv og ærlig måde. 

Udgangspunktet for det, er arbejdet som foregår på vores hovedkontor i Haderslev, og herfra udvides det til alle dele af 

vores forretning. Vi arbejder aktivt for at være et godt eksempel i branchen. Det gælder lige fra de materialer vi bruger i 

fremstillingen af smykker, til de leverandører vi vælger at arbejde med, og til den måde vi pakker og sender vores varer på. 

Vi har siden begyndelsen bestræbt os på, at føre forretning på en ansvarlig måde i alle dele af vores produktion. I sommeren 

2019 begyndte vi at opsummere og dokumentere alle vores CSR-initiativer og samle dem i vores CSR Forpligtelse. 

Den viser alle vores interessenter, hvordan Pernille Corydon Jewellery forpligter sig til at undgå og håndtere, eventuelle 

negative påvirkninger på omverdenen, som vi eventuelt måtte forårsage, bidrage til eller være en del af via vores 

forretningsforbindelser. 

Vi forpligter os i den henseende til at understøtte og arbejde for en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig 

produktion. 

Pernille Corydon Jewellery støtter op om de internationalt indgåede principper for bæredygtig udvikling, der er nævnt i FN’s 

Global Compact. Det inkluderer FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (samt principperne der henvises til i 

Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende rettigheder og principper ved arbejde), FN-

konventionen mod korruption og Rio-erklæringen i miljø og udvikling. 

Siden virksomheden blev stiftet har vi gennem hele organisationen arbejdet på, at forhindre negativ indflydelse på de 

internationale principper for bæredygtig udvikling. Også hos vores leverandører. 

Vi lever op til vores ansvar ved at forvente af vores leverandører og underleverandører, at de udfører ”due diligence”, så de i 

tide kan identificere, forhindre eller dæmme op for enhver ikke-konstruktiv indvirkning på menneskerettigheder, miljøet 

eller antikorruption. 

Hos Pernille Corydon Jewellery er vores medarbejderes trivsel en mærkesag, og vi påtager os en aktiv rolle for at sikre, at 

kulturen og omgangstonen på vores hovedkontor er baseret på respekt, tovejskommunikation og positiv dialog. 

Først når vi kan sige, at vi selv lever op til disse mål og ambitioner, kan vi bede vores leverandører og underleverandører at 

gør det samme. 
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I tilfældet af, at en af vores forretningsforbindelser ikke skulle være opmærksomme på eller ikke reagerer på negativ 

indvirkning, vælger vi at arbejde aktivt og konstruktivt, for at påvirke udviklingen i den rigtige retning. Det gør vi på en 

konstruktiv måde, der er baseret på samarbejde, respekt og på at tage små, men betydningsfulde skridt sammen. 

Vi er åbne og ærlige i vores arbejde og i hele vores organisation. Vi giver alle interessenter muligheden for at dele 

betragtninger, viden og eventuelle bekymringer med os, ved at kontakte os direkte på csr@pernillecorydon.com 

Haderslev, 26. august 2019 

 

 

 

____________________________ 

Pernille Corydon 

Grundlægger 

 

 


