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Opsummering
•	 DanWatch’s	undersøgelse	viser,	at	verdens	største	kosmetikvirksomhed,	L’Oréal,	

samt	11	andre	kosmetikvirksomheder,	ikke	kan	udelukke,	at	mineralet	mika	i	deres	
makeup	er	udvundet	af	børnearbejdere	i	illegale	miner	i	Indien.	
	

•	 Mika	er	et	mineral,	der	bruges	som	glimmer	i	en	række	makeup-produkter	f.eks.	
øjenskygge.

•	 I	Indien	stammer	en	stor	del	af	mika-produktionen	fra	ulovlige	miner	i	delstaterne	
Jharkhand	og	Bihar,	hvor	børnearbejde	er	udbredt.	Således	var	Indiens	officielle	
eksport	af	mika	i	2012	otte	gange	højere	end	Indiens	officielle	produktion	af	mika,	
oplyser	Indien	Bureau	of	Mines	(IBM).

•	 En	stor	del	af	den	ulovlige	mika	kommer	fra	de	nordøstlige	delstater,	Bihar	og	
Jharkhand,	hvor	minedriften	officielt	næsten	er	lukket,	men	hvor	DanWatch	feltstudie	
viser	høj	aktivitet	af	ulovlig	minedrift.	Jharkhand	kaldes	uofficielt	Indiens	største	pro-
ducent	af	mika	-	og	Jharkhands	delstatsregering	siger	selv,	at	denne	delstat	er	Indiens	
førende	mika-producent.	Der	arbejder	omkring	5000	børn	i	ulovlige	miner,	anslår	
børnerettighedsorganisationen	BBA.

•	 Børn	helt	ned	til	fem	år	kravler	i	snævre	mineskakter,	der	har	stor	risiko	for	at	styrte	
sammen,	og	hakker	mika	løs	med	hammer	og	mejsel	i	7-8	timer	hver	dag	for	to	
kroner	i	timen.

•	 Ifølge	FN’s	Børnekonvention	er	det	forbudt	for	børn	at	have	et	arbejde,	der	har	nega-
tive	konsekvenser	for	deres	helbred,	forhindrer	dem	i	at	gå	i	skole	eller	er	en	økono-
misk	udnyttelse	af	børnenes	arbejdskraft.	Indiens	egne	love	forbyder	børn	under	14	
år	at	arbejde	med	mika-udvinding	eller	i	miner	generelt.

•	 Mikaen	fra	de	illegale	miner	i	Bihar	og	Jharkhand	sælges	til	mellemhandlere,	der	
sælger	videre	til	eksportører.	Ingen	af	eksportørerne	fra	regionerne	kontrollerer,	om	
der	er	børnearbejde	bag	den	mika,	de	køber	af	de	lokale	mellemhandlere.

•	 Blandt	de	største	opkøbere	af	mika	fra	Bihar	og	Jharkhand	er	den	tyske	farmaceut-	
og	kemivirksomhed	Merck	og	kinesiske	Kuncai,	som	bl.a.	forsyner	det	europæiske	
makeup-marked.	Kuncai	stiller	ingen	krav	omkring	fravær	af	børnearbejde.

•	 Merck	udtaler,	at	de	kan	garantere,	at	der	ikke	er	børnearbejde	bag	deres	mika,	da	
virksomheden	kun	opkøber	mika	fra	lovlige	miner.	DanWatch’s	research	viser	dog,	at	
mindst	én	eksportør,	der	sælger	til	Merck,	også	køber	mika	fra	ulovlige	miner,	hvor	
børn	arbejder.

•	 Merck	leverer,	ifølge	lokale	eksportører	i	Indien,	til	verdens	største	kosmetikprodu-
cent,	L’Oréal,	der	bl.a.	har	brands	som	Lancôme,	Helena	Rubenstein	og	Yves	Saint	
Laurent.	Kuncai	leverer,	ifølge	Kuncai	selv,	mika	til	virksomheder	som	Henkel,	L’Oréal	
og	Intercos.
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DanWatch har undersøgt CSR-politikken omkring børnearbejde og åben-

hed i varekæden hos 16 kosmetikvirksomheder, der står bag 20 makeup-
mærker på det danske marked og spurgt dem, hvor de køber deres mika.
• 7 af de 16 undersøgte virksomheder støtter, ifølge deres hjemmesid-

er, standarder, der påbyder bekæmpelse af børnearbejde.
• 1 af de 16 undersøgte virksomheder oplyser, at dens leverandører 

har en politik, der forbyder ulovlig mika og børnearbejde.
• 2 af de 16 undersøgte virksomheder oplyser, at de køber mika i Indi-

en og har initiativer til bekæmpelse af børnearbejde i mika-industrien 
i Indien.

• 2 af de 16 undersøgte virksomheder oplyser, at de ikke køber mika i 
Indien.

• 12 af de 16 undersøgte virksomheder, oplyser ikke, hvor deres mika 
stammer fra.
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1 Hårdt arbejde bag naturlig makeup
DanWatch	har	været	i	Indien	og	undersøgt	produktionsforholdene	bag	det	glitrende	min-
eral	mika,	som	findes	i	mange	makeup-produkter,	som	øjenskygge,	mascara,	læbestift	og	
foundation.	

Der	findes	ingen	officielle	tal,	men	ifølge	lokale	eksportører	og	Jharkhands	regering	selv	
foregår	en	stor	del	af	Indiens	mika-produktion	i	delstaterne	Jharkhand	og	Bihar	i	det	
østlige	Indien.	Her	har	DanWatch	mødt	børn	helt	ned	til	fem	år,	der	hakker	klippeblok-
kene	løs	med	hammer	og	mejsel	i	ulovlige	miner	med	faldefærdige	tunneller,	mens	
deres	mindre	søskende	sorterer	mika-flagerne.	

Denne	mika	ender	blandt	andet	i	L’Oréals	kendte	varemærker	som	Lancôme,	Helena	
Rubinstein	og	Yves	Saint	Laurent.	Og	der	er	stor	sandsynlighed	for,	at	den	også	ender	i	
mange	andre	makeup-produkter,	idet	langt	de	fleste	varemærker	enten	ikke	kan	eller	på	
grund	af	konkurrencehensyn	ikke	ønsker	at	gøre	rede	for,	hvor	deres	mika	stammer	fra.

Mange	virksomheder	markedsfører	deres	makeup	som	naturlig.	Der	er	ingen	fast	defini-
tion	på,	hvad	mærkatet	‘naturlig’	indebærer,	men	oftest	refererer	det	til,	at	produktet	
indeholder	en	eller	flere	ingredienser,	der	er	udvundet	i	naturen.	Dette	betyder,	at	der	
er	menneskeligt	arbejde	involveret,	som	når	det	naturligt	forekommende	mineral	mika	
udvindes	i	Indiens	miner.

Efterspørgslen	på	naturlige	ingredienser	i	makeup	stiger	som	konsekvens	af	en	ge-
nerel	orientering	mod	en	mere	bæredygtig	og	grøn	livsstil.	Selvom	ordet	‘naturlig’	ofte	
forbindes	med	bæredygtighed	og	økologi,	så	er	der	ingen	samfunds-	eller	miljømæssige	
krav	knyttet	til	det	at	producere	og	markedsføre	naturlige	produkter.	Og	som	denne	
rapport	viser,	er	der	langt	fra	‘naturlighed’	til	social	ansvarlighed.	En	del	af	den	naturlige	
mika,	der	er	i	vores	makeup,	er	nemlig	produceret	under	forhold	som	den	internationale	
arbejderorganisation,	ILO,	kalder:	“De	værste	former	for	børnearbejde”	-	nemlig	
børnearbejde	i	miner.	
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I	Indiens	mika-miner	arbejder	børnene	med	farligt	spidst	og	tungt	værktøj.	De	indånder	
støvet	fra	arbejdet,	og	de	risikerer	at	blive	ramt	af	flyvende	sten,	når	de	hugger	mikaen	
løs.	De	slæber	tunge	læs	af	mika	op	ad	spinkle	stiger,	og	i	værste	fald	risikerer	de	at	blive	
begravet	levende,	hvis	de	faldefærdige	minehuller	kollapser1.

Det	er	vanskeligt	at	spore,	hvor	makeup-ingredienserne	kommer	fra,	da	de	fleste	
virksomheder	holder	oplysninger	om	deres	leverandører	hemmelige,	og	da	mikaens	
vej	fra	minen	til	varehylden	er	kompleks.	Men	DanWatch	har	afdækket	forbindelser	
mellem	børnenes	slid	i	det	østlige	Indien	og	flere	store	varemærker,	der	sælges	på	det	
danske	marked.	

1.1 Metode
DanWatch’s	rapport	om	børnearbejde	i	makeup	er	baseret	på	skrivebords-	og	feltstudie,	
og	der	er	henvisninger	til	alle	benyttede	kilder.	Data	er	indhentet	fra	anerkendte	tjenest-
er	som	Eurostat,	Statistikbanken	og	statslige	geologiske	undersøgelser,	samt	rapporter	
fra	virksomheder,	brancheorganisationer	og	analysecentre.

Feltstudiet	fandt	sted	d.	5.-15.	december	2013	i	det	østlige	Indien	i	og	omkring	byerne	
Koderma	og	Giridih	i	delstaten	Jharkhand	og	nær	byen	Nawada	i	delstaten	Bihar.	Rap-
porten	er	baseret	på	observationer	i	området	og	interviews	med	mika-eksportører,	mel-
lemhandlere,	børnearbejdere	og	deres	familier,	lokale	NGO’er	med	ekspertise	i	børnear-
bejde,	en	repræsentant	for	Jharkhands	statslige	kommission	for	børns	rettigheder	samt	
chefen	for	en	lovlig	mika-mine.

INDIEN

JHARKHAND

Koderma

Nawada

Giridh

VESt
BENgAL

UttAR
pRADESH

CHHAttISgARH

BANgLADESH

NEpAL

BIHAR

1	 08/12/13	Interview	med	Manoj	Kumar,	fra	den	lokale	ngo	Rashtriya	Jharkhand	Seva	Sansthan.	08/12/13,	Observationer	
	 ca.	10-	15	km	øst	for	Koderma	i	landsbyer	og	jungle.	10/12/13,	Observationer		fra	adskillige	ulovlige	mika-miner,10-15	km	øst	
	 for	Koderma.	BBA	(2010)	http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/7/7_spring_2010_feayure.pdf	(s.9)

http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/7/7_spring_2010_feayure.pdf
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2	 10/12/13	Interview	med	mika-børnearbejder	Karulal	Bansi
3	 Den	indiske	møntfod	rupee	er	omskrevet	til	danske	kroner.	Omregningen	er	foretaget	d.	14.01.2014,	hvor	100	indiske	
	 rupee	=	8,89	danske	kroner.

Information	om	kosmetikbranchens	varekæder	og	CSR-politikker	stammer	fra	virksom-
hedernes	egne	hjemmesider	og	et	spørgeskema	udsendt	af	DanWatch.	Alle	virksom-
heder,	som	er	nævnt	i	rapporten,	har	haft	mulighed	for	at	kommentere	på	rapportens	
resultater	før	publicering.

Hammeren falder over Karulal2

Karulal Bansi er 7 år gammel. Hans brune øjne er rettet mod ét enkelt 
punkt: Toppen af den allerede gennembankede mejsel. Med tungen ud 
af munden og begge hænder om skaftet, lader han hammeren falde. 
Karulal rammer præcist på mejslens hoved. Igen og igen og igen. Det 
er næppe første dag med hammer og mejsel for den syv-årige indiske 
dreng.

Karulal hakker efter mika; et mineral der blandt andet bruges til glimmer 
i makeup-produkter. Det gør han 7-8 timer om dagen, fem dage om ugen. 
Han tjener omkring to kroner i timen for sit arbejde i en af Jharkhands 
utallige ulovlige miner3. 

Hans arbejdsplads ligger inde i junglen - omtrent to kilometer fra nærm-

este vej. Ved siden af minen er der rejst to interimistiske telte, hvor den 
syv-årige dreng kan holde pause fra det hårde, fysiske slid i det 8-10 
meter dybe minehul.

Karualal Bansis spinkle krop er dækket af et hvidligt støvlag fra alle de 
mika-blokke, han har hugget fri af klippevæggen. Men han fortsætter 
ufortrødent. Den daglige indtjening går til familien, der har hårdt brug for 
pengene. Ved siden af ham sidder hans far, Ajay Rajual, der også arbejder 
til to kroner i timen.

Familien er landløse dalitter. Karulals mor og far har arbejdet i områdets 
mika-miner hele livet - præcis som deres forældre gjorde det. De har 
aldrig gået i skole. “Til hvilken nytte?”, spørger de. Forældrene ved godt, 
at børnearbejde ikke er velset. Men så længe lønnen er så lav, er der brug 
for, at hele familien arbejder for at tjene nok. Det lader til, at dommen 
over syv-årige Karulal Bansis fremtid allerede er afsagt; han må fortsat 
blive i dybet og hugge glitrende mika fri af klippevæggen. Et hverv han 
allerede mestrer til perfektion.
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4	 Se	afsnit	4:“Et	mineral	omgærdet	af	uvished”
5	 Se	afsnit	3	“virksomheder	med	forbindelselser	til	indiens	mika-industri”
6	 10/12/13,	Observationer		fra	adskillige	ulovlige	mika-miner,	10-15	km	øst	for	Koderma.	
7	 07/12/13,	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	
	 Jharkhand.	10/12/13	interview	med	arbejdere	i	ulovlige	miner,	10-15	km	øst	for	Koderma.
8	 07/12/13,	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	
	 Jharkhand
9	 BBA	(2013)	http://www.bba.org.in/?q=content/public-hearing-child-labour-and-education-jharkhand

2 Børnearbejdet i Indiens 
mika-industri

DanWatch	har	undersøgt	produktionen	af	mika	i	de	to	østlige	delstater	Jharkhand	og	
Bihar	i	Indien,	hvor	en	stor	del	af	landets	mika	udvindes	i	ulovlige	miner4,	og	hvor	flere	
af	verdens	største	kosmetikvirksomheder	får	deres	mika	fra5.	I	det	følgende	fremlægges	
feltstudiets	afdækning	af	det	omfattende	børnearbejde	i	regionen	og	den	første	del	af	
mikaens	rejse	mod	verdensmarkedet.	

De	ulovlige	miner	findes	i	hele	det	nordlige	Jharkhand	og	det	sydlige	Bihar;	især	i	og	
omkring	de	tre	centrale	mika-byer;	Koderma	og	Giridih	i	Jharkhand	og	Nawada	i	Bihar.	
De	ulovlige	miner,	som	DanWatch	har	observeret,	var	alt	fra	et	simpelt	hul	i	jorden	til	10	
meter	dybe	huller	forbundet	med	tunnelsystemer6.	Det	er	ikke	tilladt	at	grave	efter	mika	
uden	for	de	lovlige	miner,	men	det	er	meget	udbredt	og	har	været	det	i	årtier,	hoved-
sageligt	blandt	de	fattigste	i	området,	der	ikke	ejer	land	eller	har	andre	beskæftigelses-
muligheder7.

Ifølge	Sanjay	Kumar	Mishra,	der	er	medlem	af	Jharkhands	statslige	kommission	for	
børns	rettigheder,	er	der	ingen	konkrete	opgørelser	over	antallet	af	børnearbejdere	i	
delstatens	mika-miner8.	Hans	skøn	er	5.000	børn,	hvilket	stemmer	overens	med	tal	fra	
børnerettighedsorganisationen	Bachpan	Bachao	Andolan	(BBA)9.	DanWatch’s	under-

http://www.bba.org.in/?q=content/public-hearing-child-labour-and-education-jharkhand
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søgelse	viser,	at	der	er	et	udbredt	kendskab	til	børns	arbejde	i	mika-miner	i	området10.	
Det	benægtes	hverken	af	mellemhandlere	eller	eksportører11	–	bortset	fra	salgschef	P.K.	
Roy	fra	Ratan	Mica,	der	siger,	at	børn	kun	leder	efter	mika-stykker	på	lossepladser12.

Beretning fra DanWatch’s researcher i felten: 

Ved den første mika-mine, som vi finder frem til i junglen, stormer en mi-
nearbejder afsted, så vi kun lige når at se hans orange tørklæde. Tilbage 
står hans noget forskræmte kone. Han vil ikke ‘fanges’ og vil øjensynligt 
advare de andre minearbejdere. Der hersker generelt en høj grad af tilba-

geholdenhed, nervøsitet og decideret frygt, de gange DanWatch opsøger 
mika-børnearbejdere og deres familier. Der er et udbredt kendskab til, 
at børn bør gå i skole og ikke arbejde i mika-miner. Frygten skyldes også, 
at det er ulovligt at grave efter mika, og at minearbejderne er bange for 
at miste deres levebrød. Endelig har den mærkbare tilstedeværelse af 
maoistoprørere i denne del af Jharkhand også en indflydelse, da de ifølge 
beboerne stjæler og gør livet utrygt. Deres tilbageholdenhed kan tolkes 
som et generelt ønske om at få lov at passe sig selv13.

Værste former for børnearbejde

ILO’s konvention 182 fastslår, at arbejde, der kan skade børns helbred, 
sikkerhed eller trivsel betragtes som de værste former for børnear-

bejde14. Det uddybes af anbefaling nr. 190, at det kan omfatte arbejde 
under jorden, arbejde med farligt værktøj og manuel transport af tunge 
læs15.

Børnenes arbejde i Indiens mika-miner involverer spidst og tungt værk-

tøj. De indånder støvet fra arbejdet, og de risikerer at blive ramt af 
flyvende sten, når de hugger mikaen løs. De tunge læs af mika slæbes 
op ad spinkle stiger, og i værste fald risikerer børnene at blive begravet 
levende, hvis de faldefærdige minehuller kollapser16.

10	 07/12/13,	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	
	 Jharkhand,	10/12/13,	Interview	med	BBA’s	nationale	projektdirektør	Mohammad	Salam	Khan,	10/12/13,	Interview	med	
	 arbejdere	i	ulovlige	miner,	10-15	km	øst	for	Koderma.
11	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13,	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	08/12/13	Interview	med	eksportør	Lal	Mohan	Yadav,	som	er	chef	for	
	 ‘indkøbsafdelingen’	af	ALFA	International.	09/12/13,	Interview	med	mellemhandler	Sitaram	Varnual	i	den	mindre	by	
	 Domchanch.	09/12/13,	Interview	med	mellemhandler	Kamal	Kumar	Jain	i	Koderma.	11/12/12	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	
	 direktør	i	Mount	Hill’s	Industries
12	 11/12/13,	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.
13	 DanWatch	rejselog,	Jharkhand	og	Bihar	2013
14	 ILO	Convention	No.	182:	http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_
	 Convention/lang--en/index.htm
15	 ILO,	Children	in	Harzardous	work	(2011):	http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
	 documents/publication/wcms_155428.pdf	(s.4)
16	 08/12/13	Interview	med	Manoj	Kumar,	fra	den	lokale	ngo	Rashtriya	Jharkhand	Seva	Sansthan.	08/12/13,	Observationer	
	 ca.	10-	15	km	øst	for	Koderma	i	landsbyer	og	jungle.	10/12/13,	Observationer		fra	adskillige	ulovlige	mika-miner,10-15	km	øst	
	 for	Koderma.	BBA	(2010)	http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/7/7_spring_2010_feayure.pdf	(s.9)

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Convention/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Convention/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155428.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155428.pdf
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2012/7/7_spring_2010_feayure.pdf


HVEM LIDER FOR SKØNHEDEN

12

Indien har ikke underskrevet ILO’s konvention 182 om værste former for 
børnearbejde17, men har udarbejdet en liste over arbejdsopgaver og pro-

cesser, som er forbudt for børn under 14. Denne liste fremgår i Indiens 
Child Labor Act, hvor der udtrykkeligt står, at intet barn under 14 år må 
arbejde med mika-udvinding eller i miner generelt.18 

Ifølge FN’s Børnekonvention er det forbudt for børn at have et arbejde, 
der har negative konsekvenser for deres helbred, forhindrer dem i at gå i 
skole eller er en økonomisk udnyttelse af børnenes arbejdskraft. Indiens 
egne love forbyder børn under 14 år at arbejde med mika-udvinding eller 
i miner generelt.

På	baggrund	af	DanWatch’s	observationer	og	interviews	i	Jharkhand	og	Bihar,	
foregår	børnearbejdet	som	beskrevet	herunder19:

Arbejdsdeling 
•	 Små	drenge	er	nede	i	hullerne	og	banker	mika	løs	med	hammer	og	mejsel.
•	 Større	drenge	banker	også	mika	løs,	nogle	gange	med	skovl	eller	hakke,	når	

større	sten	er	løse.	De	bærer	desuden	mika	fra	minen	til	sorteringsområdet.
•	 Små	piger	sorterer	mika.
•	 Større	piger	både	sorterer	og	bærer	mika.

Alder
•	 Sanjay	Kumar	Mishra	fra	Jharkands	børnekommission	siger	ned	til	otte	år.
•	 DanWatch	observerer	børn	ned	til	fem	år	arbejde	i	timevis	i	minerne.

Arbejdstid
•	 Arbejdet	udgør	dagligt	7-8	timer	om	vinteren	og	8-9	timer	om	sommeren.	Dertil	

kommer	flere	kilometers	transport	til	og	fra	minerne,	hvor	der	på	hjemvejen	
bæres	op	til	15	kg.	mika	pr.	person	til	mellemhandlerne	i	landsbyen.

•	 Der	arbejdes	5-6	dage	om	ugen.	Ofte	er	søndag	fridag,	og	for	nogle	også					
mandag.

17	 ILO,	Indiens	ikke-ratificerede	konventioner	http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_
	 COUNTRY_ID:102691	
18	 The	Child	Labour	Act,	1986:	http://www.childlineindia.org.in/pdf/Child-labour-Act-1986.pdf,	(s.	2)
19	 07/12/13	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	
	 Jharkhand.	10/12/13	Interview	med	BBA’s	nationale	projektdirektør	Mohammad	Salam	Khan.	08/12/13	Interview	med	Manoj	
	 Kumar,	fra	den	lokale	ngo	Rashtriya	Jharkhand	Seva	Sansthan.	08/12/13,	Interview	med	børnearbejdere	Rem	og	Khavaria	i	
	 landsbyen	Mayagatari,	10-15	km	øst	for	Koderma.	10/12/13,	Observationer		og	interview	med	arbejdere	i	ulovlige	miner,	
	 10-15	km	øst	for	Koderma.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102691
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102691
http://www.childlineindia.org.in/pdf/Child-labour-Act-1986.pdf
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Indtjening
•	 Mika	af	lav	kvalitet	sælges	til	mellemhandlere	for	omkring	1	krone	pr.	kg.	

Er	det	bedre	kvalitet,	kan	prisen	være	op	til	3	kroner	pr.	kg.,	men	oftest	er	
prisen	tættere	på	1	krone	pr.	kg.

•	 Dagslønnen	er	mellem	11-17	kroner	pr.	person,	uanset	om	man	er	barn	
eller	voksen.20

Mindstelønnen i en lovlig mika-mine i Bihar er 20 kroner pr. dag21. Mind-

stelønnen i Indien fastsættes både på stats- og delstatsniveau og varierer 
afhængigt af branche og kvalifikationer. Ifølge Indiens Ministry of Labour 
and Employment Labour Bureau skal en mindsteløn ikke bare sikre et 
eksistensminimum, men også tillade en grad af uddannelse, sundhed og 
bekvemmeligheder.22

Ifølge	DanWatch’s	observationer	og	interviews	er	en	familie	med	børn,	der	arbejder	i	
mika-miner,	oftest	fattige	landløse	og	kasteløse/dalitter.	Familien	har	sjældent	andre	
indtægtskilder,	og	hvis	forældrene	har	andre	jobs	end	i	mika-miner,	er	det	som	daglejere	
i	landbrug,	byggebranchen	eller	andre	miner.	Mange	af	børnene	går	ikke	i	skole	eller	gør	
det	måske	nogle	år,	før	de	dropper	ud	og	begynder	at	arbejde	i	stedet.	Ofte	har	hverken	
forældre	eller	bedsteforældre	gået	i	skole.	Det	er	tit	et	familieforetagende	at	udvinde	
mika.	Hver	familie	’sætter	sig’	på	et	lille	område	i	junglen	med	ét	eller	flere	huller	i	jorden	
og	forsøger	at	holde	andre	væk,	der	kunne	hævde	sig	retten	til	det.	Hen	ad	vejen	opstår	
der	en	ligevægt	og	anerkendelse	af	hinandens	områder.23

Jharkhand

Ifølge det Indiske ressourcecenter for kvinder og børn, Dhaatri, er 
Jharkhand en meget fattig delstat set ud fra socio-økonomiske ud-

viklingsmål. Dette på trods af at delstaten er ekstremt rig på mineralres-

sourcer og har oplevet en betydelig økonomisk vækst de seneste år. 40 % 
af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, hvilket er en betydelig 
højere andel end landsgennemsnittet. 75 % af befolkningen er afhængig 
af landbrug, og alfabetiseringsgraden for voksne er 53,5 % - den næst-
laveste alfabetiseringsgrad i Indien efter nabostaten Bihar. Staten har 
en lav andel af arbejdere med en fast økonomisk, produktiv aktivitet, 

20	 Den	indiske	møntfod	rupee	er	omskrevet	til	danske	kroner.	Omregningen	er	foretaget	d.	14.01.2014,	hvor	100	indiske	
	 rupee	=	8,89	danske	kroner.
21	 09/12/13	Minebesøg	hos	Sharda	Mica	Mining	Co.	Den	indiske	møntfod	rupee	er	omskrevet	til	danske	kroner.	Omregningen	er	
	 foretaget	d.	14.01.2014,	hvor	100	indiske	rupee	=	8,89	danske	kroner.
22	 Ministry	of	Labour	and	Employment	Labour	Bureau	(2008)	http://labourbureau.nic.in/MW_Report_2008.pdf	(s.9)
23	 07/12/13	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	
	 Jharkhand.	09/12/13	Interview	med	indbyggere	i	landsbyen	Sapahi.	10/12/13	Interview	med	BBA’s	nationale	projektdirektør	
	 Mohammad	Salam	Khan.	10/12/13	interview	med	arbejdere	i	ulovlige	miner,	10-15	km	øst	for	Koderma.

http://labourbureau.nic.in/MW_Report_2008.pdf
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24	 Dhaatri	(2010)	http://www.dhaatri.org/dhaatri/publications/childrenandminingstudyindia.pdf	(s.115	og	118)	og	Arthapedia,	
	 Worker	(census	definition)	http://www.arthapedia.in/index.php?title=Worker_(Census_Definition)	
25	 10/12/13,	Interview	med	arbejdere	i	ulovlige	miner,	10-15	km	øst	for	Koderma.	09/12/12	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	
	 i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13	Interview	med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	
	 11/12/13,	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.	11/12/12,	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	
	 Mount	Hill’s	Industries.	08/12/13	Interview	med	eksportør	Lal	Mohan	Yadav,	som	er	chef	for	‘indkøbsafdelingen’	af	ALFA	
	 International.	09/12/13,	Interview	med	mellemhandler	Sitaram	Varnual	i	den	mindre	by	Domchanch	og	mellemhandler	Kamal	
	 Kumar	Jain	i	Koderma
26	 Indian	Minerals	Yearbook	2012,	Mica:	http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf	(s.36-5).	10/12/13	Interview	med	G.	S.	Rajgarhia,	
	 der	er	direktør	i	ICR	Mica.	11/12/13	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.	09/12/13	Interview	med	
	 Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	

hvilket indikerer, at det er vanskeligt at finde regulært og stabilt arbejde. 
Jharkhand har en høj andel af stammefolk, der historisk set har været 
marginaliseret i Indien, og størstedelen af de børn, der arbejder i mika-
industrien, kommer fra denne befolkningsgruppe.24

2.1 Mikaens vej fra mine til eksport
DanWatch’s	feltstudie	har	afdækket	den	lokale	varekæde	for	mika,	ved	at	se	på	hvilke	
personer	og	virksomheder	mikaen	passerer	fra	mine	til	eksport.25

Der	er	ganske	få	lovlige	miner	i	områder	-	ifølge	officielle	statistikker	er	her	kun	en,	
DanWatch	har	fået	oplyst	mellem	nul	og	tre26	-	og	for	disse	er	varekæden	ganske	kort.	
Minerne	er	enten	ejet	af,	eller	sælger	direkte	til	eksportører,	der	videresælger	til	uden-
landske	købere.	Mika	transporteres	oftest	til	udskibning	fra	Kolkata.

For	de	ulovlige	miner,	hvor	børnearbejdet	foregår,	er	varekæden	mere	kompleks:

•	 Minearbejdere	fra	landsbyerne	udvinder	mika	i	ulovlige	miner	i	den	omkringliggende	
jungle,	som	de	sælger	til	mellemhandlere	i	landsbyen.

•	 Mellemhandlere	i	landsbyerne	transporterer	mikaen	til	nærmeste	mika-handelscent-
er	i	Domchanch,	Koderma	eller	Giridih	i	Jharkhand,	hvor	de	sælger	til	andre	mel-
lemhandlere	eller	direkte	til	eksportører.	Salget	sker	gennem	direkte	henvendelse	til	
køber	eller	ved	auktioner,	hvor	interesserede	kan	møde	op	og	byde	på	mikaen.	

•	 Mellemhandlere	i	de	centrale	mika-handelscentre	grovsorterer	og	beskærer	den	op-
købte	mika	i	deres	små	boder,	før	den	sælges	til	eksportører.	Beskæringen	er	simpelt	
arbejde,	siddende	på	gulvet	med	en	kniv	til	beskæringen.

•	 Eksportører	finsorterer	og	bearbejder	mikaen	yderligere	ud	fra	de	krav,	som	de	
internationale	kunder	har.	Beskæringen	af	mika-blokke	sker	både	manuelt	ved	kniv-
arbejde	og	med	maskiner,	mens	pulveriseringen	udføres	med	maskiner.

http://www.dhaatri.org/dhaatri/publications/childrenandminingstudyindia.pdf
http://www.arthapedia.in/index.php?title=Worker_(Census_Definition)
http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf
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Ingen kontrol med mellemhandlere

Køber	man	mika	fra	Jharkhand	og	Bihar,	er	der	stor	risiko	for,	at	dele	af	denne	mika	er	
udvundet	ved	hjælp	af	børnearbejde.

Alle	eksportører,	DanWatch	har	interviewet,	køber	mika	fra	lokale	mellemhandlere,	som	
køber	mika	fra	ulovlige	miner	i	området.	Nogle	af	eksportørerne	handler	også	med	mika	
fra	lovlige	miner.	Det	er	muligt	at	kontrollere	børnearbejde	i	de	lovlige	miner27,	men	
ingen	af	de	eksportører,	DanWatch	har	undersøgt,	kontrollerer,	om	den	mika,	de	køber	
fra	lokale	mellemhandlere,	er	fri	for	børnearbejde.28

Når	en	virksomhed	køber	mika	fra	en	eksportør,	der	både	får	mika	fra	lovlige	og	ulovlige	
miner,	kan	virksomheden	ikke	afgøre,	om	et	konkret	stykke	mika	er	udvundet	af	et	barn	
eller	en	voksen.	Men	da	langt	størstedelen	af	mikaen	i	Jharkhand	og	Bihar	stammer	fra	
ulovlige	miner,	hvor	omfanget	af	børnearbejde	er	stort	-		lokale	ngo’er	og	Jharkhands	
kommision	estimerer	knap	5000	børn	-	er	der	er	en	betydelig	sandsynlighed	for,	at	der	er	
børnearbejde	bag.29

27	 09/12/13,	Minebesøg	hos	Sharda	Mica	Mining	Co.	
28	 09/12/12	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	11/12/13	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.	
	 11/12/12	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries.	08/12/13	Interview	med	eksportør	Lal	Mohan	Yadav,	
	 som	er	chef	for	‘indkøbsafdelingen’	af	ALFA	International.
29	 BBA	(2013)	http://www.bba.org.in/?q=content/public-hearing-child-labour-and-education-jharkhand.	07/12/13	Interview	med	
	 Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	Jharkhand.	10/12/13	
	 Observationer		af	adskillige	ulovlige	mika-miner,	10-15	km	øst	for	Koderma

http://www.bba.org.in/?q=content/public-hearing-child-labour-and-education-jharkhand
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Ingen skolegang for Madhu30

“Hun kommer ikke i skole”, indrømmer forældrene. Familien har brug for 
de penge, de får fra at udvinde, sortere og sælge mika. Madhu Kumari er 
kun fem år, og hun må kigge langt efter skoleuniform og bøger, når hun 
bliver skoleklar.

Der er nemlig brug for Madhu ved den gullige stenbunke. Hendes opgave 
er at sortere og udvælge mika-flager, en opgave hun har øvet sig på ét 
års tid nu. Hendes mor og søster er med til at udvælge de stykker, der 
sælges videre til mellemhandlere, mens hendes far og ældre bror hakker 
mika i familiens to mika-miner. Disse består af to huller i skovbunden på 
omkring 2x3 meter med en dybde på 1-2 meter.

Madhus forældre tjener hver mellem 18-27 kroner dagligt, mens hendes 
søster og bror kun tjener 9-13 kroner for deres arbejde31. Men Madhu 
får ingenting for de 7-8 timer hun dagligt arbejder. Hun er blot med til at 
lette familiens arbejdsgang og dermed højne familiens daglige indtægter.  

Madhu og hendes familie er landløse dalitter og har ikke kunne finde ar-

bejde i byerne. Arbejde er der til gengæld masser af i Jharkhands mange 
ulovlige mika-miner. Og i sidste ende kan mikaen, som Madhu og hendes 
familie udvinder, ende som glimmer i det danske makeup-sortiment.

3 Virksomheder med forbindelser 
til Indiens mika-industri

DanWatch’s	undersøgelse	afslører	forbindelser	mellem	mika-industrien	i	det	østlige	
Indien	og	en	række	store	internationale	virksomheder.	I	de	følgende	to	afsnit	beskrives	
forbindelserne	til	L’Oréal	og	Merck	og	deres	CSR-politik	i	forhold	til	børnearbejde,	og	i	det	
tredje	afsnit	beskrives	forbindelserne	til	en	række	andre	store	virksomheder.

30	 10/12/13	Interview	med	mika-børnearbejder	Madhu	Kumari
31	 Den	indiske	møntfod	rupee	er	omskrevet	til	danske	kroner.	Omregningen	er	foretaget	d.	14.01.2014,	hvor	100	indiske	
	 rupee	=	8,89	danske	kroner.
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3.1 Fra minen til L’Oréals makeup
En	af	de	virksomheder,	der	ifølge	DanWatch’s	undersøgelse	får	mika	fra	Jharkhand	og	
Bihar,	er	L’Oréal.	Ifølge	flere	af	de	lokale	eksportører	i	Jharkhand,	køber	L’Oréal	mika	
fra	området	gennem	farmaceut-	og	kemivirksomheden	Merck32.	Desuden	fortæller	den	
kinesiske	virksomhed	Kuncai,	at	den	sælger	mika	til	L’Oréal33.	Kuncai	og	Merck	nævnes	af	
de	fleste	eksportører	som	de	største	opkøbere	i	regionen34.	

DanWatch	har	interviewet	direktørerne	i	Mount	Hill’s	Industries,	Modi	Mica	Enterprises	
og	ICR	Mica,	der	alle	siger,	at	de	sælger	mika	til	Kuncai	35.	Alle	tre	eksportører	fortæller,	at	
Kuncai	ikke	stiller	krav	om	fravær	af	børnearbejde,	og	Kuncai	har	ikke	kommenteret	på	
denne	oplysning.	Ifølge	DanWatch’s	undersøgelse	køber	de	tre	eksportører	mika	af	mel-
lemhandlere,	der	får	deres	mika	fra	ulovlige	miner	i	Jharkhand	og	Bihar,	hvor	børnearbe-
jde	er	udbredt.	Dette	betyder,	at	der	er	stor	sandsynlighed	for,	at	der	børnearbejde	bag	
mikaen	i	L’Oréals	makeup.	

32	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	11/12/12,	Interview	
	 med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries
33	 12/12/12,	Interview	med	Mr.	Jiang	Shiquan,	exporting	business	manager	of	Kuncai
34	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co,	10/12/13,	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	direktør	i	ICR	Mica,	11/12/12,	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries
35	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13,	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	11/12/12,	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries
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36	 L’Oréal	Activity	Report	2012.	http://www.loreal-finance.com/_docs/rapport/2012/us/appli.htm		(s.1)
37	 UN	Global	Compact,	L’Oréal:	http://www.unglobalcompact.org/participant/5978-L-Oreal
38	 L’Oréal,	Socially	Responsible	Purchasing	http://www.loreal.com/dd/loreal/Article.aspx?topcode=CorpTopic_Suppliers_
	 PurchasePolicy_SocialR
39	 L’Oréal,	Human	Rights	Data	Sheet	(2012):	http://www.loreal.com/media/pdf/lorealrdd2011_gri_humanrights.pdf	(s.4)
40	 L’Oréal,	Code	of	business	ethics,	suppliers/subcontactors	and	child	labor	(2011)	http://www.loreal.com/Document.
	 aspx?file=http://loreal.dam.front.corp-en.cdn.brainsonic.com/ressources/afile/1670-69e67-resource-ethics-charter-o-child-
	 labor-at-our-affiliates-and-sub-contractors.html	(s.3)
41	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co,	10/12/13,	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	direktør	i	ICR	Mica,	11/12/12,	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries.
42	 Merck’s	Mica	Supply	Chain,	Update	May	2011
43	 Merck,	October	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.2)	
44	 21/01/14	mailkorrespondance	med	Gerhard	Lerch,	Manager	Media	Relations,	Merck

L’Oréal om børnearbejde

L’Oréal	er	verdens	største	kosmetikvirksomhed	med	en	omsætning	på	22,5	milliarder	
euro	i	2012.	L’Oréal	ejer	27	internationale	kosmetik-varemærker	herunder	Yves	Saint	
Laurent	Beauté,	Lancôme	og	Helena	Rubinstein.36

L’Oréal	er	medlem	af	UN	Global	Compact37.	Ifølge	virksomhedens	hjemmeside	forventes	
det,	at	leverandører	overholder	ILO-konventionerne	samt	lokal	lovgivning	især	i	forhold	
til	mindsteløn,	arbejdstid,	arbejdsmiljø	og	sikkerhed.	Ifølge	L’Oréal	foretager	virksom-
heden	interne	og	eksterne	audits	langs	hele	varekæden.38	I	virksomhedens	årlige	beret-
ning	om	menneskerettigheder	fremgår	det,	at	virksomhedens	audits	finder	problemer	
med	børnearbejde	hos	fem	procent	af	dens	leverandører39.

I	L’Oréals	Code	of	Business	Ethics	skriver	virksomheden	desuden:	“When	a	case	of	child	
labour	is	found,	the	supplier/subcontractor	is	obliged	to	ensure	that	the	child	returns	to	
school.	This	includes,	if	necessary,	providing	his/her	family	with	an	additional	income	and	
includes	making	an	offer	of	reemployment	to	the	child	when	he/she	reaches	the	permis-
sible	age.”40	

Selvom	L’Oréal	har	en	CSR-politik,	der	påbyder	virksomheden	at	bekæmpe	børnearbejde,	
har	L’Oréal	ikke	reageret	på	DanWatch’s	oplysninger	om,	at	L’Oréal’s	mika	kommer	fra	
Merck	og	Kuncai,	der	køber	deres	mika	i	områder	med	udbredt	børnearbejde	–	og	hvoraf	
sidstnævnte	ikke	stiller	krav	om	fravær	af	børnearbejde.

3.2 Børnearbejde bag indisk mika 
- en kendt sag for Merck

Farmaceut-	og	kemivirksomheden	Merck	er,	ifølge	de	største	eksportører	i	Jharkhand,	
den	største	opkøber	af	mika	i	delstaten	Jharkhand	sammen	med	en	håndfuld	kinesiske	
storkøbere41.	I	2011	fremlagde	Merck,	at	virksomhedens	mika-forsyninger	i	høj	grad	
stammer	fra	netop	Jharkhand	og	Bihar42;	en	praksis	som	dog	er	under	forandring,	da	
Merck	i	stigende	grad	køber	mika	fra	andre	lande43.
Merck	har	taget	en	række	initiativer	for	at	fremme	sit	samfundsansvar	i	Jharkhand.	
Allerede	i	2008	lavede	Merck	en	undersøgelse	i	området,	som	fandt	problemer	med	
børnearbejde44,	og	ifølge	lokale	kilder,	kom	der	for	alvor	gang	i	tiltagene	efter	2009,	da	

http://www.loreal-finance.com/_docs/rapport/2012/us/appli.htm
http://www.unglobalcompact.org/participant/5978-L-Oreal
http://www.loreal.com/dd/loreal/Article.aspx?topcode=CorpTopic_Suppliers_PurchasePolicy_SocialR
http://www.loreal.com/dd/loreal/Article.aspx?topcode=CorpTopic_Suppliers_PurchasePolicy_SocialR
http://www.loreal.com/media/pdf/lorealrdd2011_gri_humanrights.pdf
http://www.loreal.com/Document.aspx?file=http://loreal.dam.front.corp-en.cdn.brainsonic.com/ressources/afile/1670-69e67-resource-ethics-charter-o-child-labor-at-our-affiliates-and-sub-contractors.html
http://www.loreal.com/Document.aspx?file=http://loreal.dam.front.corp-en.cdn.brainsonic.com/ressources/afile/1670-69e67-resource-ethics-charter-o-child-labor-at-our-affiliates-and-sub-contractors.html
http://www.loreal.com/Document.aspx?file=http://loreal.dam.front.corp-en.cdn.brainsonic.com/ressources/afile/1670-69e67-resource-ethics-charter-o-child-labor-at-our-affiliates-and-sub-contractors.html
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45	 10/12/13	Interview	med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	og	Business	&	Human	Rights	(2009):	http://www.business-
	 humanrights.org/Links/Repository/696232	
46	 Merck,	October	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.2).		
47	 10/12/13,	Interview	med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	07/12/13,	Interview	med	Sanjay	Kumar	Mishra,	medlem	af	
	 State	Commission	for	Protection	of	Child	Rights,	Government	of	Jharkhand
48	 11/12/13,	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports
49	 Merck,	october	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.2)
50	 Merck,	October	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.3)	
51	 09/12/12,	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13,	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	11/12/13,	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.	
	 11/12/12,	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries
52	 09/12/12	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	23/01/14	
	 mailkorrespondance	med	Gerhard	Lerch,	Manager	Media	Relations,	Merck

journalisten	Nicola	Smith	publicerede	en	artikel	i	Sunday	Times	om	Mercks	indkøb	af	
mika	udvundet	af	børn	i	Jharkhand45.	En	del	af	initiativerne	handler	om	at	skabe	en	var-
ekæde	fri	for	børnearbejde,	mens	andre	initiativer	består	i	sociale	tiltag,	som	oprettelse	
af	skoler	og	sundhedscentre	i	området46.

Mercks krav mod børnearbejde

Merck	er	den	eneste	mika-opkøber	i	området,	der	stiller	krav	om	fravær	af	børne-
arbejde47.	Direktøren	for	Ratan	Mica	Exporters	forklarer,	at	Merck	stiller	krav	om,	at	
virksomhedens	leverandører:

1.	 skal	eje	en	lovlig	mine	
2.	 skal	have	et	certifikat	fra	myndighederne,	der	bekendtgør,	at	der	

ingen	børnearbejde	er	bag	leverandørens	mika.	

Desuden	kommer	repræsentanter	for	Merck	på	uanmeldte	besøg.48	Merck	skriver	selv,	at	
virksomheden	“is	able	to	guarantee	that	no	children	are	involved	in	the	processing	of	the	
[mica]	pigment.”	49	

Merck	fastholder,	at	virksomhedens	mika	udelukkende	er	fra	lovlige	miner:	“A	tracking	
system	for	the	mica	has	been	established	to	ensure	that	the	mica	supplied	to	Merck	
is	exclusively	sourced	from	mines	and	is	not	of	“uncontrolled”	origin”.	Mineejerne	reg-
istrerer	deres	produktion	af	mika	dagligt,	og	Merck	eftertjekker	det	på	månedsbasis.	
Merck	forklarer,	at	det	er	usandsynligt,	at	mineejerne	overdriver	produktionen	i	de	lov-
lige	miner	og	supplerer	med	mika	fra	ulovlige	miner,	da	en	forhøjet	produktion	medfører	
en	ekstra	beskatning	til	den	indiske	stat.50

Mercks	krav	har	betydet,	at	virksomheden	har	sorteret	grundigt	i	sine	leverandører	fra	
Jharkhand51.	Alligevel	køber	Merck,	ifølge	DanWatch’s	feltstudie,	mika	fra	en	eksportør	
ved	navn	Modi	Mica	Enterprises,	der	får	sin	mika	fra	ukontrollerede	ulovlige	miner	i	det	
område,	DanWatch	besøgte.

Rahul	Modi,	som	er	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises,	fortæller	DanWatch,	at	han	sælger	
mika	til	Merck,	hvilket	bekræftes	af	Merck	selv.	Rahul	Modi	fortæller	desuden,	at	hans	
virksomhed	både	handler	med	mika	fra	virksomhedens	egen	mine,	Sharda	Mica	Mining	
Co.,	og	fra	lokale	mellemhandlere,	som	ifølge	DanWatch’s	feltstudie,	får	mika	fra	ulovlige	
miner.	Merck	afviser,	at	nogen	af	virksomhedens	leverandører	skulle	have	parallelle	for-
retninger	med	ulovlig	mika	ved	siden	af	deres	forretning	med	lovlige	miner.52

http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/696232
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/696232


HVEM LIDER FOR SKØNHEDEN

20

Mercks sociale indsatser i Jharkhand og Bihar

•	 Merck	finansierer	i	dag	tre	skoler,	to	erhvervsuddannelsescentre	og	et	sundhed-
scenter.53

•	 Merck	har	tidligere	haft	et	samarbejde	med	børnerettighedsorganisationen	Bachpan	
Bachao	Andolan	(BBA)	om	de	såkaldte	børnevenlige	landsbyer,	men	samarbejdet	
udløb	den	30.	juni	2012.	Projektet	handlede	om	at	oplyse	forældrene	om	fordelen	
ved	skolegang	og	give	dem	muligheder	for	andre	indtægtskilder	ved	siden	af	mika-
arbejdet,	så	de	ikke	mister	børnenes	indtægt	ved	at	sende	dem	i	skole.54

Kedan er familiens eneste indtægtskilde55

Kedan Bhuya er 10 år gammel. Hans far er 
handicappet og lam fra halsen og ned. Kedans 
mor bruger derfor al sin tid på at passe fade-
ren i deres lille hytte i landsbyen. Kedans slid i 
mika-minen er familiens eneste indtægtskilde. 

Derfor arbejder Kedan, modsat mange af de 
andre mika-børnearbejdere ikke sammen 
med sin familie. I stedet arbejder han for en kvinde, der holder opsyn 
med sine i alt 17 ‘ansatte’, der tæller både kvinder og mænd, såvel som 
piger og drenge. Det betyder dog  ikke, at minen er lovlig. Det betyder 
blot, at kvinden, der holder opsyn, har sat sig på området og har råd til at 
lønne sine arbejdere i minen.

53	 Merck,	October	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.3)
54	 10/12/13,	Interview	med	BBA’s	nationale	projektdirektør	Mohammad	Salam	Khan.	og	Merck,	October	2013:	Stakeholder	
	 Information	on	Mica	Sourcing.	(s.2)
55	 10/12/13	Interview	med	mikabørnearbejder	Kedan	Bhuya
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56	 Den	indiske	møntfod	rupee	er	omskrevet	til	danske	kroner.	Omregningen	er	foretaget	d.	14.01.2014,	hvor	100	indiske	
	 rupee	=	8,89	danske	kroner.
57	 12/12/12,	Interview	med	Mr.	Jiang	Shiquan,	exporting	business	manager	of	Kuncai
58	 Henkel,	Schwartzkopfl:	http://www.henkel.com/beauty-care/hair-12170.htm
59	 Superbest:	http://www.superbest.dk/produkt/schwarzkopf-poly-swing-volume-styling-wax	og	Superbest:	
	 http://www.superbest.dk/produkt/schwarzkopf-balsam-gliss-ultimate-oil-elexir
60	 21/01/14	mailkorrespondance	med	Mats	Hagwall,	SHEQ	&	External	Affairs	Manager	
61	 12/12/12	Interview	med	Mr.	Jiang	Shiquan,	exporting	business	manager	of	Kuncai

Kedan Bhuya arbejder nederst i minehullet, hvor han skovler og hugger 
mika løs, sammen med en anden dreng og en mand. Nogle ældre drenge 
slæber mika-stenene op ad hullet, mens en gruppe piger og kvinder slæ-

ber stenene til et sorteringssted og sorterer det i fine bunker. 

Efter de otte timers daglige arbejde kan Kedan Bhuya og de andre arbej-
dere forlade minen 17 kroner rigere56. Pengene rækker dog ikke langt, 
når man som 10-årig skal forsørge sin egen familie.

3.3 Andre aftagere af indisk mika  
Udover	Merck	og	L’Oréal	har	DanWatch	identificeret	en	række	andre	virksomheder,	som	
kan	forbindes	til	mika-industrien	i	Jharkhand	og	Bihar.	De	har	alle	forretninger	med	den	
kinesiske	virksomhed	Kuncai,	som	ifølge	DanWatch’s	feltstudie,	ikke	stiller	krav	mod	
børnearbejde.

Schwartzkopf

Den	kinesiske	virksomhed	Kuncai	oplyser,	at	virksomheden	sælger	mika	til	den	tyske	
kemivirksomhed	Henkel57.	Henkel	ejer	blandt	andet	Schwartzkopf58,	som	producerer	
hårprodukter	indeholdende	mika59.	
Henkel	og	Schwartzkopf	oplyser	til	DanWatch,	at	de	allerede	er	opmærksomme	på	prob-
lemet	med	børnearbejde	omkring	mika.	På	baggrund	af	af	virksomhedens	forpligtelse	til	
at	forebygge	børnearbejde,	tjekker	de	regelmæssigt,	at	deres	leverandører	ikke	får	mika	
fra	regioner	i	Indien,	hvor	der	berettes	om	børnearbejde.	På	baggrund	af	DanWatch’s	
rapport	vil	de	dog	bede	deres	leverandører	genbekræfte,	at	den	mika	de	køber,	er	fri	for	
børnearbejde	(se	bilag	A).60

Intercos

Kuncai	oplyser	ligeledes,	at	virksomheden	forsyner	den	italienske	kosmetikfabrikant	In-
tercos	med	mika61.	Intercos	er	en	af	verdens	førende	fabrikanter	af	kosmetik	og	produc-
erer	makeup	til	nogle	af	de	største	globale	kosmetik-varemærker	og	detailforhandlere.	

http://www.henkel.com/beauty-care/hair-12170.htm
http://www.superbest.dk/produkt/schwarzkopf-poly-swing-volume-styling-wax
http://www.superbest.dk/produkt/schwarzkopf-balsam-gliss-ultimate-oil-elexir
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62	 Bloomberg	(2010):	http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=conewsstory&tkr=RF:PZ&sid=ahJ0K4HaUKRY
63	 Panjiva:	http://panjiva.com/Buyers-Of?q=kuncai	(besøgt	d.28/01/14)	og	http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Chemical
64	 IGME,	Mica	(2011):	http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf	(s.1).
65	 USGS,	Mica	(2013):	http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf	(s.105)
66	 USGS,	Mica	(2013):	http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf	og	BGS,	World	Mineral	
	 Produktion	2007-2011:	http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701	(s.47).
67	 IGME,	Mica	(2011):	http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf	(s.4-5).
68	 USGS,	Mica	(2013):	http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf	(s.105).
69	 BGS,	World	Mineral	Produktion	2007-2011:	http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701	(s.47).

I	2010	var	25	af	de	førende	30	kosmetikvirksomheder	på	makeup-markedet	blandt	Inter-
cos’	kunder.	Disse	25	virksomheder	stod	i	alt	for	omtrent	77	%	af	det	globale	marked.62	
Intercos	har	ikke	reageret	på	DanWatch’s	oplysninger	om,	at	Intercos’	mika	kommer	fra	
Kuncai,	der	køber	deres	mika	i	områder	med	udbredt	børnearbejde	og	ikke	stiller	krav	
om	fravær	af	børnearbejde.

Sun Chemicals

Ifølge	databasen	Panjiva,	der	registrerer	oversøisk	fragt,	sælger	Kuncai	mika-produkter	
til	Sun	Chemicals,	som	er	verdens	største	producent	af	trykfarver	og	pigmenter63.	Sun	
Chemicals	har	ikke	reageret	på	DanWatch’s	oplysninger	om,	at	Sun	Chemicals’	mika	
kommer	fra	Kuncai,	der	køber	deres	mika	i	områder	med	udbredt	børnearbejde	og	ikke	
stiller	krav	om	fravær	af	børnearbejde.

4 Et mineral omgærdet af uvished
Mika	er	ikke	et	sjældent	mineral:	Ifølge	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	(IGME)	
udgør	mika	3,8	%	af	jordskorpens	vægt64	og	ifølge	US	Geological	Survey(USGS)	er	der	
store	reserver	på	globalt	plan	af	den	type	mika,	som	bruges	i	makeup.	Mika-blokke,	som	
er	større	stykker	af	mika,	er	mere	sjælden.	Her	er	Indien	verdens	største	producent	og	
har	verdens	største	reserver,	men	denne	type	mika	bruges	hovedsageligt	til	elektronik65.

Verdens	største	producenter	af	mika	er	Kina,	Rusland,	USA,	Frankrig,	Finland,	Korea	og	
Canada66.	Der	er	dog	meget	forskellige	bud	på,	hvor	meget	mika	der	bliver	produceret	i	
verden.	Dette	skyldes	primært	usikkerheden	omkring,	hvor	meget	der	produceres	i	Kina,	
men	usikkerheden	om	Indiens	produktion	er	også	stor67.	
US	Geological	Survey	(USGS)	sætter	verdensproduktionen	af	mika	til	1.090.000	ton68,	
mens	British	Geological	Survey	(BGS)	sætter	den	til	307.000	ton69,	begge	i	2011.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=conewsstory&tkr=RF:PZ&sid=ahJ0K4HaUKRY
http://panjiva.com/Buyers-Of?q=kuncai
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Chemical
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Chemical
http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf
http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701
http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf
http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701


HVEM LIDER FOR SKØNHEDEN

23

70	 Indian	Minerals	Yearbook	2012,	Mica:	http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf	(s.36-4).	OBS		Indiens	mineralstatistik	følger	
	 landets	finansår,	som	går	fra	1.	april	til	31.	marts	det	følgende	år.	
71	 USGS,	2011	Minerals	yearbook,	mica:	http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/myb1-2011-mica.pdf	(s.49.12)	
	 og	BGS,	World	Mineral	Produktion	2007-2011:	http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701	(s.47).
72	 Indian	Minerals	Yearbook	2012,	Mica:	http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf	(s.36-9).	OBS:	uoverensstemmelsen	kan	ikke	
	 forklares	med	landets	import	af	mika.	
73	 Indian	Minerals	Yearbook	2012,	Mica:	http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf	(s.36-4)
74	 Jharkhand	Government,	Mineral	Resources:http://www.jharkhand.gov.in/new_depts/mines/mines_fr.html	
75	 Mining	Weekly	(2012):	http://www.miningweekly.com/article/fears-of-child-labour-illegal-mining-preventing-resumption-of-
	 indian-mica-mines-2012-12-03	samt	09/12/13,	Interview	med	Hr.	Rajgarhia,	søn	til	ejeren	af	ICR	Mica,	11/12/13,	Interview	med	
	 P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.
76	 09/12/13	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	10/12/13	Interview	
	 med	G.	S.	Rajgarhia,	der	er	direktør	i	ICR	Mica.	11/12/13	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports.	
	 11/12/13	Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries.	08/12/13	Interview	med	eksportør	Lal	Mohan	Yadav,	
	 som	er	chef	for	‘indkøbsafdelingen’	af	ALFA	International.
77	 09/12/13	Interview	med	Rahul	Modi,	direktør	i	Modi	Mica	Enterprises	og	ejer	af	Sharda	Mica	Mining	Co.	09/12/12,	Interview	
	 med	Hr.	Rajgarhia,	søn	til	ejeren	af	ICR	Mica.	11/12/13,	Interview	med	P.	K.	Roy,	Sales	Manager	i	Ratan	Mica	Exports,	11/12/12,	
	 Interview	med	H.	N.	Bagaria,	direktør	i	Mount	Hill’s	Industries.

4.1 Ulovlige miner giver usikkerhed 
om Indiens produktion

Ifølge	Indian	Bureau	of	Mines	(IBM)	producerede	Indien	15.497	ton	mika	i	2011-1270.	BGS	
og	USGS’s	estimater	ligger	noget	lavere	på	henholdsvis	1.700	ton	og	7.300	ton	i	201171.	
IBM	fremlægger	samtidig,	at	indiens	eksport	af	mika	var	131.777	ton	i	2011-1272.	Det	vil	
sige,	at:

•	 Indiens	eksport	af	mika	i	2011-12	var	over	otte	gange	større	end	landets	officielle	
produktion.

Indian	Bureau	of	Mines	fremlægger,	at	al	Indiens	mika-produktion	stammer	fra	33	miner	
i	delstaterne	Andra	Pradesh	og	Rajasthan,	samt	en	enkelt	mine	i	Bihar73.	Samtidig	giver	
Jharkhands	regering	udtryk	for,	at	denne	delstat	er	Indiens	førende	mika-producent74.	
Uoverensstemmelsen	skyldes,	at	den	indiske	regering	har	forbudt	udvinding	af	mika	
i	Jharkhand	og	Bihar	tilbage	i	starten	af	90’erne.	Argumenterne	for	at	lukke	minerne	
svinger	fra	problemer	med	børnearbejde,	til	beskyttelse	af	naturreservater,	konflikter	
med	lokalbefolkningen	omkring	landrettigheder,	samt	problemer	med	militante	maoist-
oprørere,	som	er	aktive	i	delstaterne.75

Lokale	eksportører	af	mika	i	Jharkhand	forklarer	enstemmigt,	at	antallet	af	lovlige	miner	
i	området	er	faldet	støt	siden	1990’erne,	efterhånden	som	minernes	licenser	er	udløbet	
og	at	der	er	meget	få	tilbage.76	Det	er	vanskeligt	at	fastsætte	det	præcise	antal	af	tilba-
geværende	lovlige	miner	i	området,	men	faktum	er,	at	udvindingen	fortsætter	i	stort	
omfang,	blandt	andet	i	de	ulovlige	miner.	

Indien og Jharkhands eksport 

Eksportørerne	forklarer,	at	de	største	opkøbere	af	mika	i	Jharkhand	er	kinesiske	virksom-
heder	efterfulgt	af	europæiske	og	nordamerikanske	virksomheder,	og	at	langt	det	meste	
mika	eksporteres	uforarbejdet	til	både	kosmetik,	bilmaling	og	elektronik77.	Dette	
ligner	det	nationale	billede	fra	IBM’s	opgørelser,	der	fastslår,	at	over	99	%	af	Indiens	
mika-eksport	er	uforarbejdet	og	at	de	største	importører	af	mika	fra	Indien	er	

http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/myb1-2011-mica.pdf
http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=2701
http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf
http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf
http://www.jharkhand.gov.in/new_depts/mines/mines_fr.html
http://www.miningweekly.com/article/fears-of-child-labour-illegal-mining-preventing-resumption-of-indian-mica-mines-2012-12-03
http://www.miningweekly.com/article/fears-of-child-labour-illegal-mining-preventing-resumption-of-indian-mica-mines-2012-12-03
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78	 Indian	Minerals	Yearbook	2012,	Mica:	http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf	(s.36-9)
79	 Merck,	October	2013:	Stakeholder	Information	on	Mica	Sourcing.	(s.2)
80	 USGS,	Mica	(2013):	http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf	(s.49)
81	 IGME,	Mica	(2011)	http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf	(s.6)
82	 Eurostat	2013
83	 L’Oréal,	Financial	analysts	meeting	(2013):	http://www.loreal-finance.com/_docs/pdf/autres-evenements_PAI/2013/Capital-
	 Market-Days_Zaumseil.pdf	(s.10)
84	 Global	Insight	(2007)	http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/07/exec_summ_cosmetics_2007.pdf		
	 (s.4	og	s.8).	Colipa	annual	report	2010:	https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-
	 reports.html?view=item&id=75&catid=44	(s.	25).
85	 IHS,	Cosmetic	Chemicals	(2013):	http://www.ihs.com/products/chemical/planning/scup/cosmetic.aspx	(abstract)	og	CBI	(2008)	
	 http://www.cadexco.bo/actual/boletin-inteligencia/El%20mercado%20de%20ingredientes%20naturales%20para%20
	 cosmeticos%	20en%20la%20UE.pdf	(s.31)

Kina	(54	%),	Belgien	(8	%),	USA	(5	%),	Japan	(4	%)	og	Tyskland	(3	%)78.	Ifølge	Eurostat,	
importerede	EU	23.330	ton	uforarbejdet	mika	fra	indien	i	2011,	hvilket	svarer	til	knap	18	
%	af	Indiens	mika-eksport.

•	 Størstedelen	af	Indiens	mika	eksporteres	til	Kina	efterfulgt	af	EU.

Ifølge	Merck	har	mika	fra	Indien	de	specifikke	egenskaber,	der	er	nødvendige	for	at	lave	
pigmenter	af	høj	kvalitet79.	Men	mika	af	høj	kvalitet	kan	også	findes	i	andre	lande	og	
verdensdele.	Prisen	på	mika	globalt	er	vanskeligt	at	afdække,	da	prisspændet	på	mika	er	
stort	og	afhænger	af	flere	faktorer	som	kvalitet	og	forarbejdning80.	Ifølge	IGME	er	mika	
fra	Indien	dog	betydelig	billigere	end	fra	f.eks.	USA:	

•	 Prisen	på	den	type	mika,	som	bruges	i	makeup	er	mellem	600-900	$/t.	fra	Indien,	
mens	det	koster	mellem	700-1300	$/t.	fra	USA81.

Danmark	importerer	ikke	mika	direkte	fra	Indien82,	men	som	det	fremgår	af	det	følgende	
afsnit	om	kosmetikbranchen,	ender	indisk	mika	i	makeup	på	de	danske	hylder	ad	andre	
veje:	Når	Danmark	importerer	mika	i	færdige	kosmetikprodukter	eller	halvforarbejdede	
produkter,	som	f.eks.	kosmetiske	præparater.	

5 Skønhed - et globalt marked 
i sikker vækst

Bag	den	makeup,	der	står	i	de	danske	butikker,	findes	et	kompliceret	netværk	af	aktører	
og	ingredienser,	der	spænder	sig	på	kryds	og	tværs	af	kloden.	Kosmetikbranchen	er	
domineret	af	en	række	store	internationale	virksomheder,	hvoraf	de	10	største	sidder	
på	omkring	58	%	af	det	globale	marked83.	Branchen	rummer	desuden	et	utal	af	små	og	
mellemstore	aktører84,	og	når	det	kommer	til	leverandører	af	ingredienser	til	produk-
tionen,	bliver	billedet	kun	yderligere	kompliceret.	Der	indgår	nemlig	et	hav	af	syntetiske	
og	naturlige	ingredienser	i	kosmetikprodukter,	som	handles	og	distribueres	på	globalt	
plan85.	Mika	fra	Indien,	som	denne	rapport	omhandler,	er	blot	en	af	de	ingredienser,	der	
gennem	indviklede	varekæder	ender	i	velkendte	makeup-produkter	i	Danmark.

http://ibm.nic.in/IMYB_2012_Mica.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/mica/mcs-2013-mica.pdf
http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/mica11.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.forbrugerombudsmanden.dk%2FLove-og-regulering%2FRetningslinjer-og-vejledninger%2FMarkedsfoeringsloven%2F~%2Fmedia%2FForbrugerombudsmanden%2Floveregler%2Fretningslinjer%2FForbrugerombudsmandens%2520vejledning%2520om%2520brug%2520af%2520miljmssige%2520og%2520etiske%2520pstande%2520mv%2520%2520i%2520markedsfringen%2520pdf.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHijmP9lFnaHHUP259esA6SOLxC-w
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.loreal-finance.com/_docs/pdf/autres-evenements_PAI/2013/Capital-Market-Days_Zaumseil.pdf
http://www.loreal-finance.com/_docs/pdf/autres-evenements_PAI/2013/Capital-Market-Days_Zaumseil.pdf
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/07/exec_summ_cosmetics_2007.pdf
https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-reports.html?view=item&id=75&catid=44
https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-reports.html?view=item&id=75&catid=44
http://www.ihs.com/products/chemical/planning/scup/cosmetic.aspx
http://www.cadexco.bo/actual/boletin-inteligencia/El%20mercado%20de%20ingredientes%20naturales%20para%20cosmeticos%20en%20la%20UE.pdf
http://www.cadexco.bo/actual/boletin-inteligencia/El%20mercado%20de%20ingredientes%20naturales%20para%20cosmeticos%20en%20la%20UE.pdf
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Det globale marked for kosmetik

Kosmetikbranchen henvender sig til et robust og voksende globalt 
marked med en årlig værdi på omtrent 180 milliarder euro og en 
gennemsnitlig årlig vækstrate på cirka 4,5 % gennem de seneste mange 
år. Europa har det største regionale marked, efterfulgt af Asien og Nor-

damerika. Det europæiske kosmetikmarked havde en samlet salgsværdi 
på 72 milliarder euro i 2012, mens USA og Japan gennem en årrække har 
huset de største nationale markeder, med salg for henholdsvis 59 og 30 
milliarder euro. Markedet forventes fortsat vækst med stort potentiale i 
de nye vækstmarkeder i Asien og Latinamerika.86

Carnaubavoks og palmeolie

Mika er ikke den eneste makeup-ingrediens, der er produceret under 
problematiske forhold. DanWatch har tidligere undersøgt carnaubavoks 
og palmeolie, der begge bruges i makeup. 

Den glinsende carnaubavoks stammer fra Carnaubapalmen, som udeluk-

kende vokser i det nordøstlige Brasilien. Her høstes og forarbejdes vok-

sen af sæsonarbejdere under usikre forhold og med udbredte arbejdsu-

lykker og -skader.87 DanWatch’s kontakt i Nordøstbrasilien, Oscar Arruda 
d’Alva, oplyser i december 2013, at der ikke er sket nogle forandringer 
eller tiltag omkring carnauba-arbejdernes forhold siden DanWatch’s 
undersøgelse i 2010.88 

EUROpA 37%

REStEN AF VERDEN 4%

NORD AMERIKA 20%LAtIN AMERIKA 13%

ASIEN 26%

86	 L’Oréal	Annual	Report	(2012):	http://www.loreal-finance.com/eng/annual-report	(s.17-19).	Łopaciuk	&	Łoboda	(2013),Global	
	 Beauty	Industry	Trends	in	the	21st	century:	http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-365.pdf	
	 (s.1080).	Nandu	(2014)	http://www.slideshare.net/kondapallinandu/global-analysis-of-personal-care-industry#btnNext	
	 (s	13	og	18).	Cosmetics	Europe	Activity	Report	2012:	https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-
	 association/annual-reports.html?view=item&id=91&catid=4	(s.18).
87	 DanWatch	artikel	bragt	i	politiken(2010):http://e-pages.dk/politikenannoncer/299/8	og	DanWatch	fact	sheet	om	Carnauba	
	 http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloads/carnaubawax.pdf	
88	 11/12/13	mailkorrespondance	med	Oscar	Arruda	d.Alva,	kandidat	i	udvikling	og	miljø	og	forfatter	til	bogen	”O	Extrativismo	da	
	 Carnaúba	no	Ceará”,	BNB,	2007	

http://www.loreal-finance.com/eng/annual-report
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-365.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-reports.html?view=item&id=91&catid=44
https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-reports.html?view=item&id=91&catid=44
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://e-pages.dk/politikenannoncer/299/8
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloads/carnaubawax.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/Forbrugerombudsmandens%20vejledning%20om%20brug%20af%20miljmssige%20og%20etiske%20pstande%20mv%20%20i%20markedsfringen%20pdf.pdf
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Palmeolie produceres i plantager i troperne, og er årsag til omfattende 
regnskovsfældning.89 Der er desuden udbredte problemer med respekten 
for oprindelige folks rettigheder til jorden i lande som Malaysia, Liberia 
og Filippinerne.90 DanWatch har undersøgt forholdene i Indonesien, som 
er verdens største palmeolieproducent. DanWatch besøgte eksempelvis 
beboerne i landsbyen Muara Tae, som blev truet til tavshed, mens lands-

byens regnskov blev fældet til fordel for palmeolieplantager.91

5.1 Naturlighed - et luftigt 
begreb på vej frem

At	en	ingrediens	er	naturlig,	betyder	ofte	blot,	at	den	udvindes	i	naturen92.	Men	det	
vil	også	sige,	at	ingrediensen	skal	udvindes	fra	sit	naturgrundlag,	hvilket	blandt	andet	
kræver	menneskelig	arbejdskraft.	For	eksempel	i	form	af	minearbejde,	som	i	mika-indus-
trien	i	Jharkhand	og	Bihar.

Det	globale	kosmetikmarked	orienterer	sig	i	stigende	grad	mod	bæredygtighed,	grøn	
livsstil	og	naturlighed93.	Der	er	en	støt	vækst	på	markedet	for	naturlig	kosmetik,	og	på	
blot	to	år,	mellem	2008	og	2010,	skete	en	ti-dobling	af	naturlige	og	økologiske	produkt-
lanceringer	på	det	europæiske	marked94.	Blandt	varemærkerne,	som	DanWatch	har	un-
dersøgt,	markedsfører	17	ud	af	20	hele	deres	makeup-sortiment	eller	enkelte	produkter	
som	naturligt	eller	mineralsk	(se	bilag	B).	Alle	varemærkerne	har	makeup,	der	indeholder	
mika95.

Kosmetik,	der	sælges	i	EU,	skal	overholde	en	række	krav	beskrevet	i	EU’s	kosmetikforord-
ning.	Men	der	findes	ingen	lovbundne	krav	om	brugen	af	ordet	‘naturlig’	i	markedsførel-
sen,	hvilket	vil	sige,	at	virksomheder	frit	kan	bruge	udtrykket.	Selvregulering	er	udbredt,	
og	virksomheder	kan	frivilligt	lade	deres	produkter	certificere	af	private	certificeringsord-
ninger,	der	opstiller	mere	eller	mindre	skrappe	kriterier.96

89	 Greenpeace	(2013):	Certifying	destruction	http://www.greenpeace.org/seasia/Global/international/publications/forests/2013/
	 Indonesia/RSPO-Certifying-Destruction.pdf	
90	 Colchester	&	Chao	(2013)	Conflict	or	Consent?:	http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/11/conflict-or-
	 consentenglishlowres.pdf	(s.7	og	s.383).	
91	 Tænk,	palmeolie	(2012)		http://www.rspo.org/file/Denmark%20taenk_t134_009-WEB.pdf	
92	 SPT:	http://www.spt.dk/frame.cfm/cms/id=1059/sprog=1/grp=9/menu=5/	
93	 Organic	News	comunity	(2011)	http://oneco.biofach.de/en/news/international-natural-cosmetics-markets-stable-but-slightly-
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97	 CBI	(2008)	http://www.cadexco.bo/actual/boletin-inteligencia/El%20mercado%20de%20ingredientes%20naturales%20
	 para%20cosmeticos%20en%20la%20UE.pdf	(s.2)
98	 IHS,	Cosmetic	Chemicals	(2013):	http://www.ihs.com/products/chemical/planning/scup/cosmetic.aspx	
99	 CBI	(2008)	http://www.cadexco.bo/actual/boletin-inteligencia/El%20mercado%20de%20ingredientes%20naturales%20
	 para%20cosmeticos%	20en%20la%20UE.pdf	(s.31)	og		IHS,	Cosmetic	Chemicals	(2013):	http://www.ihs.com/products/
	 chemical/planning/scup/cosmetic.aspx	
100	 Cosmetics	Europe	Activity	Report	2012:	https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/annual-
	 reports.html?view=item&id=91&catid=44		(s.	20-21)
101	 DanWatch’s	undersøgelse	af	16	kosmetikvirksomheder
102	 SPT:	http://www.spt.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=19/menu=2/	(besøgt	d.28/01/14)	
103	 Matas	Prospectus	UK	2013:	http://globenewswire.com/news-release/2013/06/13/553835/0/en/Matas-publishes-prospectus.
	 html	(s.58	og	s.59).
104	 Matas	Prospectus	UK	2013:	http://globenewswire.com/news-release/2013/06/13/553835/0/en/Matas-publishes-prospectus.
	 html	(s.	59	og	62)

5.2 De naturlige ingrediensers 
vej til Danmark

De	fleste	naturlige	ingredienser	til	europæisk	kosmetik	som	voks,	olier	og	planteekstrak-
ter,	stammer	fra	udviklingslande97.	For	kemiske	ingredienser	er	billedet	mere	kompleks,	
da	der	findes	et	utal	af	kemivirksomheder,	der	leverer	økologiske	og	konventionelle	
ingredienser	til	kosmetik98.	Når	det	gælder	grossisterne	er	markedet	dog	mere	koncen-
treret,	idet	relativt	få	grossist-virksomheder	sidder	på	store	dele	af	ingrediensmarkedet99.	
Dette	billede	gælder	også	for	mika	fra	Indien,	skønt	mika	også	produceres	i	en	række	
i-lande.	

Kosmetikindustrien	i	Europa	er	den	største	i	verden	ifølge	brancheforeningen	Cosmet-
ics	Europe.		Størstedelen	af	den	producerede	kosmetik	sælges	inden	for	Europas	egne	
grænser,	men	der	eksporteres	også	i	stigende	grad	til	andre	kontinenter.100	Der	produc-
eres	noget	kosmetik	i	Danmark,	men	det	præcise	omfang	er	svært	at	klarlægge.	Nogle	
virksomheder	producerer	deres	produkter	selv,	mens	andre	benytter	eksterne	fabrikker	
til	at	producere	deres	varemærke.101	En	del	produkter	produceres	i	udlandet	og	impor-
teres	til	Danmark	enten	af	mellemhandlere,	virksomhederne	selv	eller	af	detailhandlere.	

Hver	dansker	bruger	i	gennemsnit	1.643	kr.	på	kosmetik	om	året,	hvilket	er	det	
tredjestørste	kosmetikforbrug	i	Europa.	Knap	15	%	af	denne	kosmetik	er	makeup102.	Det	
danske	kosmetikmarked	har	oplevet	en	stærkere	vækst	end	detailmarkedet	samlet	set	
og	forbruget	forventes	at	vokse	i	samme	takt	over	de	kommende	år103.

Kosmetikbranchen	opdeles	typisk	i	to	markedssegmenter,	massemarkedet	og	det	
selektive	marked.	

Massemarkedet	omfatter	de	mest	udbredte	og	også	billigere	produkter,	der	blandt	
andet	sælges	i	dagligvarebutikker	og	supermarkeder.	Det	selektive	marked	omfatter	
de	dyrere	mærkevarer,	der	markedsfører	sig	på	højere	grad	af	kvalitet	og	luksus.	Disse	
produkter	sælges	hovedsageligt	i	stormagasiner	som	Magasin	og	Illum,	samt	specialbu-
tikker	som	Matas	og	skønheds-	og	frisørsaloner.104	

De	10	mest	solgte	makeup-mærker	indenfor	den	selektive	kosmetik	i	Danmark	er	med	
i	DanWatch’s	undersøgelse	af	virksomheder,	som	fremgår	af	det	følgende	afsnit.	Der	er	
ligeledes	undersøgt	10	danske	varemærker,	der	mestendels	fører	selektiv	kosmetik.
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105	 SPT	(2012):	Branchestatistikken	2012:	http://www.spt.dk/items/PDFalle/statistik_kosmetik/Branchestatistik_2012_helaar.pdf		
106	 Cosmetics	Analysis:	http://www.cosmeticanalysis.com/	samt	info	fra	hjemmesider,	tilsendte	ingredienslister	og	butiksbesøg.
107	 UN	Global	Compact,	The	ten	principles:	http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
108	 UN	Global	Compact,	overview	(2013)	http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html	
109	 ILO,	About:	http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
110	 ILO,	Conventions:	http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:4066520009804159::::P12000_INSTRUMENT_SORT:1

6 CSR-politik og standarder hos 
kosmetikmærker i Danmark

For	at	afdække	om	indisk	mika	ender	i	makeup	i	Danmark	og	klarlægge,	hvordan	virk-
somhederne	forholder	sig	til	deres	samfundsansvar,	har	DanWatch	undersøgt	16	kos-
metikvirksomheder,	som	markedsfører	i	alt	20	varemærker	på	det	danske	marked.	Disse	
omfatter	de	10	mest	solgte	varemærker	inden	for	dyrere	mærkevare-makeup,	der	alle	
er	internationalt	funderede105.	Samt	10	mindre	varemærker,	der	er	dansk	baserede	eller	
har	en	dansk	stifter.	Alle	de	20	varemærker	fører	makeup,	der	indeholder	mika106.

Indenfor	kosmetikbranchen	forekommer	der	adskillige	temaer	relateret	til	samfund-
sansvar:	Udover	naturlighed,	optræder	der	for	eksempel	udsagn	vedrørende	økologi,	
dyrevelfærd,	biodiversitet,	klimapåvirkninger,	livscyklusanalyse	samt	forskelligartede	
velgørenhedsprojekter.	DanWatch’s	undersøgelse	beskæftiger	sig	udelukkende	med	
udsagn	og	standarder,	der	er	direkte	relateret	til	enten	børnearbejde	eller	åbenhed	i	
virksomhedernes	varekæde.

Internationale CSR-standarder

Nogle af  virksomhederne refererer  til en række internationalt anerk-

endte standarder, som forbyder børnearbejde eller kræver transparens i 
virksomhedens varekæde. Standarderne beskrives i det følgende:

•	 FN’s global Compact er et frivilligt initiativ til fremme af virksom-

heders samfundsansvar. Pagten indeholder 10 principper, der bygger 
på FN’s universelle menneskerettighedserklæring, ILO’s erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder i arbejdet, Rio-erklæringen 
om Miljø og Udvikling samt FN’s anti-korruptionskonvention107. 
Pagten indeholder også en politik for åbenhed og kontrol af virksom-

heder108.

•	 International Labour Organization (ILO) er et specialiseret organ 
under FN omkring rettigheder i arbejdet109. ILO’s grundlæggende 
konventioner omhandler blandt andet afskaffelse af børnearbejde 
udtrykt i C138 om aldersgrænsen og C182 om de værste former for 
børnearbejde110
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111	 UN,	The	Universal	Declaration	of	Human	Rights	http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml	(artikel	23)
112	 OECD,	about	the	Guidelines	for	Multinational	Enterprises:	http://mneguidelines.oecd.org/about/	og	http://mneguidelines.
	 oecd.org/MNEguidelines_RBCmatters.pdf	(s.10-11)
113	 OECD	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	(2011):	http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf	(s.35)
114	 OECD	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	(2011)	http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf	(s.27)
115	 The	National	Law	Review	(2011):	http://www.natlawreview.com/article/california-s-transparency-supply-chains-act	
116	 Fair	Trade	International:	http://www.fairtrade.net/361.html	
117	 Fair	Trade	International,	Child	Labour:	http://www.fairtrade.net/child-labour.html	

•	 FN’s universelle menneskerettighedserklæring blev vedtaget af 
FN’s generalforsamling i 1948. Erklæringen fastslår blandt andet, at 
enhver har ret til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår, samt at enh-

ver der arbejder, har ret til en retfærdig og gunstig løn, der kan sikre 
personen selv og dens familie en menneskelig værdig eksistens111.

•	 OECD guidelines for Multinational Enterprises indeholder en række 
principper for ansvarlig virksomhedspraksis omhandlende blandt 
andet arbejdsvilkår, menneskerettigheder og åbenhed112. Retningslin-

ierne påbyder blandt andet virksomheder, at bidrage til afskaffelsen 
af de værste former for børnearbejde113 samt at offentliggøre rettidig 
og detaljeret information om alle væsentlige spørgsmål vedrørende 
virksomhedens aktiviteter, struktur, finansiel situation, performance, 
ejerskab og ledelse. Denne information skal offentliggøres for hele 
virksomheden og om nødvendigt langs forretningsområder og geo-

grafiske områder.114

•	 California transparency in Supply Chain Act er en californisk lov, 
som forpligter virksomheder til at fremlægge deres indsatser for at 
standse slaveri og menneskehandel. Loven gælder virksomheder 
med en samlet nettoomsætning over $100 millioner og over $500.000 
i Californien. Loven kræver ikke indsatser, men åbenhed om blandt 
andet kontrol af leverandører.115

•	 Fair trade International er en organisation, der arbejder for bedre 
handelsaftaler for bønder og arbejdere. Organisationen har en fair 
trade certificering, som dog ikke dækker mika.116 Fair trade organisa-

tionen arbejder for at bekæmpe roden til børnearbejde og certificer-

ingen forbyder børnearbejde som defineret i ILOs konventioner117. 

• Fair trade optræder også som et almindeligt udtryk, uden specifikke 
standarder.
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118	 NRSC	medlemer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/	
119	 NRSC	Members	and	governance:	http://www.nrsc.fr/members-governance/
120	 NRSC	mission:	http://www.nrsc.fr/our-mission/	og	NRSC	Resolution	(2008):	http://www.nrsc.fr/wp-content/uploads/
	 RESOLUTION-TEXT-22-oct-2008-modified-2013.pdf	(s.2)
121	 NRSC	Guidelines	(2010):	http://www.nrsc.fr/wp-content/uploads/2012/01/Officiel_Nrsc_Guideline.pdf	(s.2)

Organisation for ansvarligt indkøb af naturlige 
ingredienser til kosmetik 

4 af de 16 adspurgte virksomheder er medlemmer af Natural Resources 
Stewardship Circle (NRSC).118 Organisationen er dannet af kosmetikindus-

trien i 2008 til fremme af bæredygtigt indkøb af råstoffer.119 NRSC’s grund-

lag støtter principperne i FN’s biodiversitetserklæring, FN’s erklæring om 
oprindelige folks rettigheder, FN’s Global Compact og ILO’ retningslinier. 
Organisationen har ingen kontrolmekanismer: Den bygger på en ‘person-

lig’ forpligtelse fra medlemsorganisationernes ledere til at skabe retning-

slinier og modeller, som kan fungere som ‘best practices’.120 Et af organi-
sationens principper er at øge bevidstheden om samfundsansvaret i hele 
varekæden, herunder at søge total sporbarhed af råstoffer.121

6.1 Kosmetikvirksomhedernes 
holdning til børnearbejde

DanWatch’s	undersøgelse	af	16	virksomheder	er	sammenfattet	i	de	nedenstående	
skemaer.	Skemaerne	indeholder	følgende	fra	virksomhedernes	hjemmesider:

•	 standarder	vedrørende	børnearbejde
•	 standarder	vedrørende	åbenhed	i	varekæderne

Skemaerne	indeholder	desuden	virksomhedernes	respons	på:

•	 hvor	de	får	deres	mika	fra,	og	hvordan	de	forholder	sig	til	DanWatch’s	dokumentation	
af,	at	der	er	udbredt	børnearbejde	i	udvindingen	af	mika	i	det	østlige	Indien.

http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.nrsc.fr/members-governance/
http://www.nrsc.fr/our-mission/
http://www.nrsc.fr/wp-content/uploads/RESOLUTION-TEXT-22-oct-2008-modified-2013.pdf
http://www.nrsc.fr/wp-content/uploads/RESOLUTION-TEXT-22-oct-2008-modified-2013.pdf
http://www.nrsc.fr/wp-content/uploads/2012/01/Officiel_Nrsc_Guideline.pdf
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tromborg er en dansk kosmetikvirksomhed.122

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“Vi producerer og fremstiller vores produkter 
kun med arbejde udført af voksne mennesker. Vi har 
vores egen fabrik i Danmark. Til jeres videre oplysning 
kommer den mika vi bruger i produktionen IKKE fra 
Indien, men, uden at afsløre for meget, fra miner i 
USA.”123

Urtegården er en dansk virksomhed, der bl.a. 
forhandler lav-selv makeup.126

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“Vi oplyser ikke vores leverandører, som i 
øvrigt kan skifte fra gang til gang, da vi på næsten alle 
varer har flere alternativer”127	

the green people Company Ltd. er en engelsk 
baseret virksomhed skabt af danskfødte 
Charlotte Vøhtz.128

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Vi	bruger	Fair	
Trade	ingredienser,	hvor	det	er	muligt.129

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“the Mica used in the production of all Green 
People colour cosmetics comes from Malaysia, and not 
from India”130.	Green	People	har	desuden	sendt	Dan-
Watch	et	dokument	fra	fabrikanten	af	varemærkets	
produkter,	som	bekræfter,	at	der	ikke	er	børnearbe-
jde	involveret	i	udvindingen	eller	forarbejdningen	af	
mika	(Se	bilag	C)	.

gOSH Cosmetics by E.tjellesen er en dansk 
baseret kosmetikvirksomhed131

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	GOSH	oplyser	ikke,	hvor	virksomheden	
får	sin	mika	fra,	men	skriver,	at	virksomheden	kan	
“bekræfte at samtlige leverandører vi benytter har en 
politik om ingen ulovlig mica og ingen børnearbejde. 
Alle undtagen én beskriver også hvilke tiltag de har for 
at sikre, at deres krav om dette også overholdes132.”	
(Se	bilag	D)

INK by Dennis Knudsen er skabt af Dennis 
Knudsen og fremstilles af tjellesen A/S.133

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“Det er ikke fordi vi ikke vil - men vi har 
simpelthen så travlt, så jeg har ikke mulighed for at 
svare lige pt”134

Kosmolet er en dansk kosmetikvirksomhed, som 
ejer Nilens Jord og Organiqs.124

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“Denne gang siger jeg dog pænt nej tak til 
yderligere deltagelse da nedenstående spørgsmål 
vedrørende vores leverandører betragtes som fortrolig 
information.”125

122	 Tromborg:	http://www.tromborg.com/om_tromborg/	
123	 17/01/14	mailkorrespondance	med	Marianne	Tromborg,	CEO	&	Founder
124	 Kosmolet,	Nilens	Jord	og	Organiqs:		http://kosmolet.dk/
125	 04/11/13	mailkorrespondance	med	Susan	Pedersen,	Kosmolet	A/S
126	 Urtegården:	http://www.urtegaarden.dk/
127	 04/11/13	mailkorrespondance	med	Vibeke	Estrup,	Produktspecialist,	Urtegården	ApS
128	 Green	People:	http://www.greenpeople.dk/firmaprofil.html
129	 Green	People:	http://www.greenpeople.dk/questions.html#231	og	http://www.greenpeople.dk/questions.html#151	
130	 31/01/14	mailkorrespondance	med	Ian	Taylor,	Operations	Manager,	Green	People
131	 GOSH:	http://www.gosh.dk	
132	 06/02/14	mailkorrespondance	med	Signe	Westermann,	Regulatory	&	Research	Scientist,	R&D	&	QA/QC	Department,	GOSH	
	 Cosmetics	by	E.Tjellesen	A/S	
133	 Dennis	Knudsen		http://www.dennisknudsen.dk/forside/
134	 18/11/13	mailkorrespondance	med	Ida	Heuser,	Dennis	Knudsen.dk	ApS	

http://www.tromborg.com/om_tromborg/
http://kosmolet.dk/
http://www.urtegaarden.dk/
http://www.greenpeople.dk/firmaprofil.html
http://www.gosh.dk/
http://www.dennisknudsen.dk/forside/
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profmakeup er en dansk kosmetikvirksomhed 
stiftet af gitte Lindgren, som også er udvikler af 
makeup-mærket Signify me by gitte135

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	Gitte	Lindgren	oplyser	at,	virksomhedens	
makeup	produceres	af	en	Italiens	virksomhed,	som	
hun	ikke	kan	give	navnet	på	af	konkurrencemæssige	
hensyn.	Hun	oplyser,	at	denne	producents	hovedlev-
erandør	af		naturlige	ingredienser,	herunder	mika,	er	
Brenntag136.

Kjær Weis er en kosmetikvirksomhed baseret i 
New York, skabt af den danskfødte Kirsten Kjær 
Weis137

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	Den	danske	brand	manager	for	Kjær	Weis	
skriver;	“Jeg har rykket Kirsten, men hun har været 
på rejse og har så mange projekter, så pt. kan hun 
desværre ikke afse tid til at svare på dette”138

Zenz er en dansk frisørkæde, som fører mærket 
Zenz Mineral Makeup139

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Ingen	info	på	
hjemmesiden

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:		Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	Zenz	oplyser,	at	deres	makeup	produceres	
af	en	ekstern	fabrikant.	Denne	producent	kan	ikke	
oplyse	sine	leverandører	“da det er en forretnings-
hemmelighed”140

Virksomhederne bag de 10 mest solgte makeup-mærker i Danmark141

135	 Signify	me	by	Gitte:	http://www.profmakeup.com/om-makeup-artist-gitte-lindgren
136	 04/11/13	mailkorrespondance	med	Gitte	Lindgren
137	 Kjær	Weis:	http://kjaerweis.com/shop/story-behind
138	 16/12/13	mailkorrespondance	med	Annemarie	Brink	Bruun,	Brand	Manager,	spa	supply	A/S	
139	 Zenz:	http://www.zenz.dk/	og		http://zenzshop.dk/
140	 06/11/13	mailkorrespondance	med	Heidi	Kauffmann,	Zenz
141	 SPT	(2012):	Branchestatistikken	2012:	http://www.spt.dk/items/PDFalle/statistik_kosmetik/Branchestatistik_2012_helaar.pdf	

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Omsætning
(i tusinder)

45.137
45.126
34.786
23.435
16.013
14.581
11.427
10.448

8.579
7.893

232.556

Vækst %

22%
31%
12%
-3%
1%

17%
8%

35%
-4%

-12%

13%

Antal 
Døre

326
289
240
194
172
124
275
111

-
144

Serie

Lancôme
Clinique
Christian Dior
Chanel
Estée Lauder
Helena Rubinstein
Clarins
Yves Saint Laurent
Yves Rocher
Elizabeth Arden

total

Like-for-like

Makeup 2012

13%

http://www.profmakeup.com/om-makeup-artist-gitte-lindgren
http://kjaerweis.com/shop/story-behind
http://www.zenz.dk/
http://zenzshop.dk/
http://www.spt.dk/items/PDFalle/statistik_kosmetik/Branchestatistik_2012_helaar.pdf
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L’Oréal ejer Lancôme, Helena Rubinstein og Yves 
Saint Laurent Beauty142

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	L’Oréal	er	
medlem	af	FN’s	Global	Compact143.	Firmaet	
forventer,	at	deres	leverandører	overholder	
ILO-konventionerne	samt	lokal	lovgivning144.

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	L’Oréal	
er	medlem	af	FN’s	Global	Compact

Respons: ingen

Estée Lauder Companies ejer Estée Lauder 
og Clinique145 
•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:		Estée	Lauder	

Companies	forpligter	sig	til	at	respektere	FN’s	
universelle	menneskerettighedserklæring	og	
er	medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle146.

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	Estée	
Lauder	Companies	forpligter	sig	til	at	overholde	
California	Transparency	in	Supply	Chains	Act	og	
er	medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle147.

Respons: Ved	henvendelse	til	Estée	Lauder	i	Dan-
mark	henviser	virksomheden	til	sin	CSR	rapport148

Estée Lauders indsats omkring mika fra Indien
Estée	Lauder	skriver	i	sin	CSR	rapport,	at	virksom-
heden	arbejder	for	at	standse	børnearbejde	i	mika-
industrien	i	Indien.	De	samarbejder	med	den	indiske	
børnerettighedsorganisation	Bachpan	Bachao	
Andolan	(BBA)	og	støtter	derigennem	projekter	for	
rent	drikkevand	og	uddannelse,	herunder	cykler	til	
børnene	samt	BBA’s	kontorudgifter.	Estée	Lauder	
støtter	desuden	BBA’s	indsats	for	at	øge	de	voksne	
mika-samleres	indkomst,	så	de	får	råd	til	at	sende	
deres	børn	i	skole.	Estée	Lauder	skriver	i	sin	CSR	rap-
port,	at	virksomheden	er	medskaber	af	60	børneven-
lige	landsbyer,	samt	at	de	bevidst	fortsætter	med	at	
købe	mika	fra	Indien,	da	de	ser	muligheden	for	at	
forbedre	vilkårene	for	mika-samfundene	her.149

LVMH group ejer Christian Dior150

•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	LVMH	er	
medlem	af	FN’s	Global	Compact151.	Gruppens	
Code	of	Conduct	of	Suppliers	siger,	at	den	
efterlever	ILO	konventionerne,	FN’s	universelle	
menneskerettighedserklæring,	OECD’s	guiding	
principles152	og	FN’s	Global	Compact.	Der	står	
blandt	andet:	“Child	Labor:	Work	by	children	
under	the	age	of	15	is	strictly	prohibited”153	.

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	LVMH	
er	medlem	af	FN’s	Global	Compact154	og	grup-
pens	Code	of	Conduct	of	Suppliers	siger,	at	den	
efterlever	OECD’s	guiding	principles155.

Respons:	Ingen

142	 L’Oréal,	Brands:	http://www.loreal.com/brands/brands-homepage.aspx
143	 UN	Global	Compact,	L’Oréal:	http://www.unglobalcompact.org/participant/5978-L-Oreal	
144	 L’Oréal,	Socially	Responsible	Purchasing:	http://www.loreal.com/suppliers/our-sustainable-procurement-policy/socially-
	 responsible-purchasing.aspx
145	 Estée	Lauder,	Clinique:	http://www.elcompanies.com/Pages/Clinique.aspx	
146	 Estée	Lauder	CSR	rapport	2012		http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20
	 Beauty%20of%20Responsibility.pdf	(s.8).
147	 Estée	Lauder	CSR	rapport	2012	http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20
	 Beauty%20of%20Responsibility.pdf	(s.8).	
148	 06/11/13	mailkorrespondance	med	Vibeke	Fabricius,	Nordic	Consumer	Communication	Consultant,	Estée	Lauder	Companies
149	 Estée	Lauder	CSR	rapport	2012	http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20
	 Beauty%20of%20Responsibility.pdf	(s.60)	og	09/01/14,	Telefoninterview	med	BBA’s	nationale	projektdirektør	Mohammad	
	 Salam	Khan.
150	 LVMH,	Dior:		http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/perfumes-cosmetics/parfums-christian-dior
151	 UN	Global	Compact,	LVMH:	http://www.unglobalcompact.org/participant/6232-LVMH
152	 OECD	har	en	lang	række	retningslinier	og	det	fremgår	ikke	klart	hvilke	“guiding	principles”,	der	er	tale	om	her.	LVMH	
	 henviser	sandsynligvis	til	OECD	Guidelines	for	multinational	enterprises,	da	disse	retningslinjer	er	henvendt	til	multinationale	
	 virksomheder.	
153	 LVMH	Suppliers	Code	of	Conduct:	http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-
	 code-of-conduct.pdf	(s.1)
154	 UN	Global	Compact,	LVMH:	http://www.unglobalcompact.org/participant/6232-LVMH
155	 LVMH	Suppliers	Code	of	Conduct:	http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-
	 code-of-conduct.pdf	(s.1)

http://www.loreal.com/brands/brands-homepage.aspx
http://www.unglobalcompact.org/participant/5978-L-Oreal
http://www.unglobalcompact.org/participant/5978-L-Oreal
http://www.loreal.com/suppliers/our-sustainable-procurement-policy/socially-responsible-purchasing.aspx
http://www.loreal.com/suppliers/our-sustainable-procurement-policy/socially-responsible-purchasing.aspx
http://www.elcompanies.com/Pages/Clinique.aspx
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.elcompanies.com/PdfLibrary/2012%20ELC%20CR%20Report%20-%20The%20Beauty%20of%20Responsibility.pdf
http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/perfumes-cosmetics/parfums-christian-dior
http://www.unglobalcompact.org/participant/6232-LVMH
http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-code-of-conduct.pdf
http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-code-of-conduct.pdf
http://www.unglobalcompact.org/participant/6232-LVMH
http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-code-of-conduct.pdf
http://www.lvmh.com/uploads/assets/Com-fi/Documents/en/Governance/LVMH-Suppliers-code-of-conduct.pdf
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Chanel
•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Chanel	er	med-

lem	af	Natural	Resources	Stewardship	Circle156	
og	skriver	på	sin	hjemmeside:	“Chanel	is	com-
mitted	to	fair	employment	practices	and	the	
upholding	of	human	rights.	Chanel	will	continue	
to	take	all	appropriate	measures	to	prevent	
human	rights	violations	(including	slavery	and	
human	trafficking)	in	its	supply	chains”157.

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	Chanel	
er	medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle158	og	henviser	til	California	Transparency	
in	Supply	Chain	Act,	dog	uden	at	sige	eksplicit,	
at	virksomheden	følger	denne	lov159.

Respons:	Ingen

Clarins
•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Clarins	er	

medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle160	og	skriver	på	sin	hjemmeside:	“Clarins	
combines	the	purchase	of	raw	materials	with	
helping	local	populations	by	paying	a	fair	price,	
developing	community	infrastructures	and	
sharing	knowledge”161

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	Clarins	
er	medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle162.

Respons:	Ingen

Elizabeth Arden
•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Elizabeth	Arden	

arbejder	pt.	på	at	udvikle	en	bæredygtigheds-
vision165

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	Ingen	
info	på	hjemmesiden

Respons:	“Vi ønsker ikke at deltage i jeres 
undersøgelse”166

Yves Rocher
•	 Standarder	vedr.	børnearbejde:	Yves	Rocher	

er	medlem	af	Natural	Resources	Stewardship	
Circle163

•	 Standarder	vedr.	åbenhed	i	varekæden:	Yves	
Rocher	er	medlem	af	Natural	Resources	
Stewardship	Circle164

Respons:	Yves	Rocher	forklarer,	at	virksomheden	
får	sin	mika	fra	Indien	og	USA.	Virksomheden	er	
opmærksom	på	de	sociale	problemer	i	forbindelse	
med	mika-produktionen	i	Indien.	Derfor	samar-
bejder	den	med	den	omtalte	indiske	NGO	BBA	om	
sociale	projekter	i	Indien	(Se	bilag	E)

156	 NRSC	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
157	 Chanel,	Q&A,		What	is	Chanel’s	responsibility	regarding	its	supply	chain?:	http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/
	 FAQ-28105
158	 NRSC	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
159	 Chanel,	Q&A,		What	is	Chanel’s	responsibility	regarding	its	supply	chain?:	http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/
	 FAQ-28105
160	 NRSC,	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
161	 Clarins,	Raw	materials:	http://www.clarins.co.uk/on/demandware.store/Sites-clruk-Site/en_GB/Clarins-WhyClarins?cid=why_
	 clarins-commitment_responsability-responsible_actions-raw_materials	
162	 NRSC,	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
163	 NRSC,	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
164	 NRSC,	medlemmer:	http://www.nrsc.fr/membership-list/
165	 Elizabeth	Arden:	http://corporate.elizabetharden.com/sustainability/
166	 28/11/13	mailkorrespondance	med	Mette	Kleberg,	Nordic	Business	Unit	Manager,	Elizabeth	Arden

http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/FAQ-28105
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/FAQ-28105
http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/FAQ-28105
http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/FAQ-28105
http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.clarins.co.uk/on/demandware.store/Sites-clruk-Site/en_GB/Clarins-WhyClarins?cid=why_clarins-commitment_responsability-responsible_actions-raw_materials
http://www.clarins.co.uk/on/demandware.store/Sites-clruk-Site/en_GB/Clarins-WhyClarins?cid=why_clarins-commitment_responsability-responsible_actions-raw_materials
http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://www.nrsc.fr/membership-list/
http://corporate.elizabetharden.com/sustainability/
http://corporate.elizabetharden.com/sustainability/
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Kontaktvanskeligheder

Det har ikke været muligt for DanWatch at komme i kontakt med hverk-

en LVMH, Chanel og Clarins hverken pr telefon eller mail. De tre virksom-

heder har ingen lokale afdelinger i Danmark, som kan formidle kontakt 
til en person i organisationen med kompetence til at udtale sig om 
virksomhedens CSR-politik. DanWatch har forsøgt at få kontakt gennem 
virksomhedernes officielle kontakttelefoner, men hos LVHM er telefon-

personalet ikke bemyndiget til at formidle kontakt, hos Chanel er der 
konsekvent ingen, der tager telefonen, og hos Clarins lykkedes det ikke 
at få kontakt til en CSR-ansvarlig på trods af utallige viderestillinger. 

Virksomhedernes CSR-politik og praksis omkring mika

Der	tegner	sig	en	tendens,	der	adskiller	de	større	internationale	virksomheder	fra	de	
mindre	danske	virksomheder,	i	det	at	6	ud	af	7	af	de	internationale	virksomheder	tilslut-
ter	sig	internationale	standarder	eller	organisationer,	der	påbyder	åbenhed	i	varekæden	
eller	bekæmpelse	af	børnearbejde,	mens	blot	én	af	de	danske	virksomheder	gør	det.	
Flere	af	de	danske	virksomheder	har	udsagn	på	deres	hjemmeside	vedrørende	sam-
fundsansvar,	men	kun	én	af	dem	har	udsagn,	der	kan	knyttes	direkte	til	åbenhed	i	vare-
kæden	eller	holdning	til	børnearbejde.

På	trods	af	de	internationale	virksomheders	politik	på	området,	er	det	kun	2	af	de	7,	der	
har	fremlagt	information	for	DanWatch	om	deres	praksis	for	indkøb	af	den	naturlige	
ingrediens	mika.	Blandt	de	danske	virksomheder	har	2	ud	af	9	fortalt	DanWatch,	hvor	de-
res	mika	stammer	fra,	mens	1	har	oplyst,	at	virksomhedens	leverandører	har	en	politik,	
der	forbyder	ulovlig	mika	og	børnearbejde.

2	ud	af	16	virksomheder	redegør	for,	at	de	i	praksis	har	initiativer	til	bekæmpelse	af	
børnearbejde	i	Indien.	Mens	2	af	de	16	virksomheder	garanterer	overfor	DanWatch,	at	
deres	produkter	er	fri	for	børnearbejde	fra	Jharkhands	og	Bihars	mika-industri.



Bilag A

Dear Mrs. Lendal,

Please find below Henkel & Schwarzkopf's response to the items you have stated below concerning

cosmetic use of mica.

"In our Social Standards as well as a member of the United Nation’s Global Compact we have committed to

the effective prevention of child labor. Said commitment forms a fundamental part of our company policy. It

is therefore that we observe the discussion on child labor being involved in the exploitation of mica with

great concern since a number of years. As a result, we regularly review our direct suppliers of color

pigments that contain mica to supply documentary evidence that they do not purchase or process mica from

provinces in India that are mentioned in the context of child labor. In the last review the companies in

question were able to fulfill our respective binding Purchasing Standards to our satisfaction. However, given

the most recent report from the Danish NGO, we will ask our suppliers to reconfirm that the color pigments

they are supplying to us are free from any mica that is collected by using child labor. Depending on the

outcome of our inquiry, we may reconsider the business relationship."

Best regards,

/Mats Hagwall

______________________________

Mats Hagwall

SHEQ & External Affairs Manager

Henkel Beauty Care/

Henkel Laundry & Home Care/

Henkel Adhesive Technologies

Henkel Norden AB

Phone: +46 10 480 7500

Direct: +46 10 480 7543

SMS: +46 70 373 3831

Fax: +46 10 480 7764

mats.hagwall@henkel.com

www.henkel.se



Bilag B

Danske

varemærker

Udsagn vedrørende naturlighed

Tromborg “Økologisk og naturlig ∙ Balance between beauty & nature”1

Nilens Jord “Naturlige mineraler: natural mineral powder, natural mineral foundation, naturlig
mineral øjenskygge”2

Organiqs “Organiqs makeup er en skøn serie af produkter baseret på de bedste råvarer fra
naturen, forenet med en økologisk tankegang” .3

Urtegården “Vores mål er at forhandle og anvende så rene og naturlige råvarer til slik og
kosmetik som muligt”4

Green People “Green People's nye makeup er naturlig og økologisk certified af EcoCert. Vores
makeup indeholder de mest udsøgte økologiske planteekstrakter og naturlige
mineralske råvarer”5

GOSH Natural Touch Foundation: Mineral pigments contribute to the natural effect6

Mineral Waterproof Eyeshadow.  Mineral Colour pigments . Natural Blush Box:7 8

contains mica and ultra fine powder particles for a smooth, flawless and silky
application and a beautiful, natural finish .9

INK by Dennis
Knudsen

“INK serien har i hvert produkt en økologisk ingrediens og for denne produktserie
vægtes naturlige ingredienser og naturlige aktiver højere.”10

Signify me by
Gitte

“Signify me makeup er: Baseret på naturlige ingredienser og mineralske
farvestoffer”11

Kjær Weis “Kjær Weis cosmetics have been created from the highest quality natural and
organic materials, sourced from around the world. Raw substances and natural
preservatives have been extracted from minerals, plants and wildflowers
specifically chosen for their color, scent and affinity with the skin.”12

Zenz “Zenz mineral makeup  professionel makeup baseret på rene mineraler”13

1 Tromborg: http://www.tromborg.com/om_tromborg/
2 Nilens Jord:

http://nilensjord.dk/index.php?option=com_wimo&view=browse&selectionId=99909&menuid=0555555&Itemid=206&cat=minerals&l
ang=dk
3 Organiqs: http://organiqs.dk/dk/
4 Urtegården: http://www.urtegaarden.dk/omurtegaarden/maalmetode.aspx
5 Green People: http://www.greenpeople.dk/makeup.html
6 GOSH: http://gosh.ie/item.php?id=33&cat=19&sub=46&category=Face
7 GOSH:http://gosh.ie/products.php?cat=20&sub=73&category=Eyes
8 GOSH:http://gosh.ie/item.php?id=196&cat=20&sub=53&category=Eyes
9 GOSH:http://gosh.ie/item.php?id=34&cat=19&sub=51&category=Face
10 05/11/13 mailkorrespondance med Signe Westermann, Regulatory & Research Scientist, R&D & QA/QC Department, GOSH

Cosmetics by E.Tjellesen A/S
11Signify me by Gitte: http://www.profmakeup.com/voresmakeupbrandsignifymeunlimitedbygitte
12 Kjær Weis, Ingredienser: http://kjaerweis.com/shop/ingredients/
13 Zenz: http://zenzshop.dk/



Internationale

varemærker

Udsagn vedrørende naturlighed

Lancôme Teint Idole Silky Mat: Ultra flydende mineral foundation med med naturlig

dækkeevne.  Star Bronzer Minéral Mat: Den unikke kombination af mineralske14

pigmenter og absorberende mikrokugler sikrer, at huden bliver varigt udglattet og

perfekt mat.15

Helena
Rubenstein



Yves Saint
Lauder



Estée Lauder Mineral Rich Loose Powder Makeup: Everything you want mineral makeup to be.16

Clinique Naturally Glossy Mascara. Redness Solutions Instant Relief Mineral Pressed
Powder .17

Christian Dior Since 2005, Diorskin nude has celebrated the skin’s own natural glow with
makeup products composed by natural ingredients .18

Chanel 

Clarins Mineral Powder Compact:: The “ShineStopper” complex combines the benefits
of plants and purity of minerals to instantly matify the complexion, control shine
and help tighten pores.  Bronzing Duo SPF 15 Mineral Powder Compact::The19

formula combines the benefits of plants with the purity of minerals to blend
perfectly on skin . Eye Quartet Mineral Palette : Highly concentrated in mineral20

pigments, these eye shadows light up all eyes .21

Yves Rocher Mineral makeup fra Yves Rocher består 100% af ingredienser af naturlig
oprindelse22

Elizabeth Arden Pure Finish Mineral makeup Set: Nothing is more seductive than bare,
sunkissed skin. Nothing feels more natural than pure microlight minerals. Get a
freshground natural glow with Pure Finish Mineral Bronzing Powder, filled with
minerals, mica, sea water complex, aloe, and Vitamins A, C, and E. 23

14 Lancôme:http://www.lancome.dk/_da/_dk/makeup/ansigtsmakeup/foundation/teintidolesilkymat010062.aspx
15 Lancôme:http://www.lancome.dk/_da/_dk/makeup/solmakeup/ansigtogkrop/starbronzermineralmat14102p.aspx
16EstéeLauder:http://www.esteelauder.co.uk/product/644/9512/ProductCatalog/Makeup/Face/Powders/DoubleWearMineralRic

h/LoosePowderMakeupSPF12/index.tmpl
17Clinique:http://www.clinique.com/product/1692/12934/Skincare/Redness/Treat/RednessSolutionsInstantReliefMineralPresse
dPowder/index.tmpl
18Christian Dior: http://www.dior.com/magazine/be_en/News/BeautyBared
19Clarins:http://int.clarins.com/EverMatteMineralPowderCompact/C050103012,en,pd.html?dwvar_C050103012_color=00%20Tr

ansparent%20opal&start=4
20Clarins:http://int.clarins.com/BronzingDuoSPF15MineralPowderCompact/C050106027,en,pd.html?dwvar_C050106027_colo

r=01%20light&start=7
21Clarins:http://int.clarins.com/EyeQuartetMineralPalette%C2%A0/C050202017,en,pd.html?dwvar_C050202017_color=01%20p

astels&start=5
22 Yves Rocher, mineral makeup: http://www.yvesrocher.dk/control/rouge3/
23 Elizabeth Arden:

http://www.elizabetharden.com/PureFinishMineralBronzingPowder/1002PUFC401,default,pd.html?dwvar_1002PUFC401_color
=caa17c&start=1&q=mineral&navid=search





Bilag D

Jeg har nu haft gang i en undersøgelse af den mica som bruges i vores produkter og kan nu

bekræfte at samtlige leverandører vi benytter har en politik om ingen ulovlig mica og ingen

børnearbejde. Alle undtage én beskriver også hvilke tiltag de har for at sikre, at deres karv om

dette også overholdes. Dertil har flere af leverandørerne kontakt med de lokalområder, hvor den

mica de køber bliver udvundet, og i nogle tilfælde bidrager de med donationer til skoler,

undervisning og andet til gavn for de lokale.

Skal vi hos GOSH Cosmetics engang i fremtiden finde en ny leverandør af mica eller have en

anden type mica fra en leverandør vi ikke i dag benytter, vil ulovlig mica og børnearbejde være

noget vi vil være ekstra opmærksomme på. Hertil vil jeg lige nævne, at GOSH Cosmetics altid

har haft en politik om at vores råvarer ikke må være tilvejebragt ved ulovligheder og udnyttelse af

menneskelige ressourcer. I denne forbindelse dækker udnyttelse over, hvad der ikke anses for

arbejde under regulerede forhold og arbejdstider.

[...]

Med venlig hilsen / Best regards

Signe Westermann

Regulatory & Research Scientist

R&D & QA/QC Department

GOSH Cosmetics

by E.Tjellesen A/S

Engmosen 1, Vassingerød

DK-3540 Lynge

Phone: +45 45 81 82 88

Fax:     +45 45 81 83 47

E-mail: siw@gosh.dk



Bilag E

Kære DanWatch,

Jeres henvendelse angående anvending af ingrediensen MICA har vakt vores opmærksomhed og vi har læst

resultaterne af undersøgelsen.

Da spørgsmålet er vigtigt for os vil vi gerne viderebringe følgende oplysninger om anvendning af denne ingrediens

i vores virksomhed.

Vi vil gerne informere dig yderligere om dette:

Vores brug af mica svarer til mindre end 0,0009 %* af den globale produktion i 2011. Mere end 90 % er

forbeholdt brugen inden for elektronik- og el-branchen.

Vi foretrækker brugen af naturlig mica frem for syntetisk, fordi de skønhedsmæssige fordele og kvaliteter er

væsentligt højere. Mica bruges i vores makeup-produkter pga. den skinnende og  « glimtende » effekt i

øjenskygger, puddere og læbestifter. Vi får vores naturlige mica-leverancer fra Indien og USA.

Vi er også bevidste om de potentielle, sociale problemer i forbindelse med mica-produktionen i Indien og derfor

har vi besluttet at bidrage og hjælpe med at finde en løsning sammen med den lokale befolkning.

Vi har samarbejdet med andre producenter af skønhedsproduktvaremærker i over 2 år for at opnå

opmærksomhed og opbakning fra vores leverandører i Indien. Vi støtter en velkendt indisk NGO kaldet BBA

(Bachpan Bachao Andolan), der hjælper lokale familier i hverdagen med at gøre dem bevidste om deres

rettigheder i kampen mod børnearbejde, og støtter deres skolegang samt hjælper dem med at blive hørt i de

lokale landsbyråd.

Yves Rocher, skaberen af Botanical Beauty, har i mere end 50 år været stærkt engageret i beskyttelse af naturen

og bæredygtig udvikling, og vil fortsætte sin kamp gennem sit varemærke og sin fond.

Vi er interesserede i den endelige rapport og vi vil venligst forespørge hvornår og hvor den bliver offentliggjort?

Med venlig hilsen

Tatjana Lindström Joannou

Koordinator

YVES ROCHER SUÈDE AB

Postboks 109

0900 København C

Tlf. 33 33 04 70

Fax 33 12 04 70

Åbningstider: man - fre 8 - 18, lør 9 - 14

www.yves-rocher.dk
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