
 

Kommentar från Nelly  

Svenska:  

Vi välkomnar Fair Actions rapport för att den belyser detta viktiga ämne och för de findings och 

rekommendationer som presenteras i den. Det ökade fokuset på transparens, ansvarstagande och 

utökade lagkrav i industrin, har en viktig roll i att öka takten på den transformation som 

modebranschen genomgår mot att bli en mer rättvis och transparent bransch.  

I vår riskanalys anger vi brott mot mänskliga rättigheter som en risk, där innefattas självklart risk för 

könsbaserat våld och trakasserier och även risker för exempelvis tvångsarbete, barnarbete, 

diskriminering, våld och övergrepp. I resultatet av Fair Actions granskning kan vi se att det inte är ett 

ovanligt tillvägagångssätt, däremot framåt ser vi att hållbarhetsrapporteringen för bolag kommer att 

bli än tydligare, mer omfattande och mer transparent, drivet till stor del av EU:s gröna giv som 

innebär nya krav på rapporteringen. Det är något vi välkomnar som ett viktigt steg för att tydliggöra 

ansvar för såväl bolag som konsumenter och investerare. Vi kommer framåt att fortsätta utvärdera 

hur vi eventuellt kan förbättra och förtydliga vårt arbete som syftar till att minimera risker för brott 

mot mänskliga rättigheter.  

Engelska: 

We welcome this report from Fair Action for addressing this important topic and for its findings and 

recommendations. The increased focus on transparency, accountability and improved legislation in 

the industry plays an important role in accelerating the transformation of the fashion industry to 

become fairer and more transparent. 

In our risk analysis, we state violations of human rights as a risk, which of course includes the risk of 

gender-related violence and harassment and risks of, for example, forced labor, child labor, 

discrimination, violence, and abuse. In the result of Fair Action's review, we can see that it is not an 

unusual approach, but in the future we see that the sustainability reporting for companies will 

become even clearer, more comprehensive and more transparent, largely driven by the EU's green 

contribution which entails new requirements for the sustainability reporting. This is something we 

welcome as an important step to clarify responsibility for companies as well as consumers and 

investors. Going forward we will continue to evaluate possible ways our work could be improved 

and/or clarified with the aim to minimize the risks of human rights violations. 

 

 

 

 

 

 

 


