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Sedex - The Supplier Ethical Data Exchange
Sedex er et internasjonalt ledende web-basert system for deling av etisk leverandørinformasjon, slik som
egenrapportering, inspeksjonsfunn og forbedringstiltak. Sedex kan gi betydelige ressursbesparelser for
bedrifter og leverandører.
Sedex ble etablert av ETI-medlemmene Tesco, Marks and Spencer med flere å hjelpebedrifter å lagre,
vedlikeholde og dele informasjon om arbeidsforhold, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden.
Hensikten med Sedex er å spare ressurser forbundet med duplisering av informasjon slik at bedrifter lettere
kan konsentrere seg om å jobbe med forbedringsarbeid. Sedex er en ikke-profittbasert organisasjon som
blir finansiert av bedriftene som er medlem.
Sedex inneholder data fra mer enn 37 000 produksjonssteder i over 160 land og har for eksempel mer enn
33 000 kontrollrapporter lastet opp i systemet. Bransjemessig ser fordelingen slik ut:

Sedex har også en kraftig modul for risikovurdering av leverandører basert på land, bransje,
egenrapportering og inspeksjonsrapporter. Informasjonen i systemet er konfidensiell slik at andre firmaer
ikke kan se eget firmas leverandørkjede. Det er produsentene som gir tilgang til informasjonen til sine
kunder.
Sedex har etablert SMETA (Sedex Members Ethical trade Audit) som er en standard for inspeksjoner med et
felles rapporteringsformat, basert på god praksis. Inspeksjonene utføres av revisjonsfirmaer og frivillige
organisasjoner som er tilknyttet Sedex.
IEH har inngått en samarbeidsavtale med Sedex. Avtalen innebærer at IEHs medlemmer får 25 % redusert
innmeldingsavgift. IEHs sekretariat kan bistå med støtte i bruk av systemet og analyse av bedriftens
leverandørdata. Fra og med 2012 vil IEH utvide sitt kurs om risikokartlegging til å inneholde en introduksjon
til bruk av Sedex.
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Per november 2011 er medlemsavgiften for IEH bedrifter slik:

- basert på kurs £1 = NOK 9 -

Prisen pris for produsenter er symbolsk og kun £33,60 slik at de lett kan bli medlem av Sedex og fylle inn
egenrapporteringen.

Hvis dere som IEH-bedrift er interessert i Sedex, ta gjerne kontakt med IEHs sekretariat. Lurer dere på hvor
stor andel av bedriftens leverandører som er allerede finnes på Sedex, så kan IEHs sekretariat også bistå
med å sjekke av det.
Mer informasjon om Sedex finner dere på www.sedexglobal.com
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