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Under sit nylige besøg i Vietnam uddelte Kronprinsen Prins Henriks Æresmedalje og Dansk Eksportforenings Diplom til Thomas Bo
Pedersen, direktør for Mascot International Vietnam.
Den danske direktør får prisen for sin indsats for at skabe en moderne og succesrig tekstilvirksomhed, der hviler på stærk social
ansvarlighed - på engelsk Corporate Social Responsibility (CSR).
Kronprins Frederik overrakte hædersprisen under et stort erhvervs-seminar i Hanoi arrangeret i anledning af 40-året for
diplomatiske relationer mellem Danmark og Vietnam. Prisen gives til Silkeborg-virksomheden Mascot Internationals mand i Vietnam
for en særlig indsats for at fremme handelen med Vietnam.

Siden han forlod udenrigstjenesten og blev ansat i 2006 som den første medarbejder i Mascot International Vietnam, har Thomas
Bo Pedersen stået i spidsen for en hurtig og vellykket etablering og udvidelse af tekstilvirksomhedens produktions- og
lagerfaciliteter, hedder det.
Virksomheden beskæftiger i dag 1.700 medarbejdere i Hai Duong provinsen i det nordlige Vietnam. Tøjfremstillingen i det
sydøstasiatiske Tigerland har gjort Mascot til Europas tredje største producent af arbejdstøj.
Thomas Bo Pedersen har haft som mål, at Mascot skal være blandt de bedste arbejdsgivere ved at skabe et godt arbejdsmiljø for
de ansatte. Den stærke CSR-politik har bidraget til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og samtidig givet Mascot
International et stærkt image i Vietnam, anføres det.
Thomas Bo Pedersen:
- Vi har fra starten set CSR som et centralt element i den samlede investering i Vietnam. Det startede allerede på byggepladsen,
hvor vi lagde internationale standarder for sikkerheden.
- Det vakte stor opsigt herude, at man faktisk kan gennemføre et større byggeri uden ulykker. Vi viser hver dag i vores lokalområde,
at vi gør en forskel med gode arbejdsforhold, fornuftige lønninger, sundhedsprogrammer m.v.
- Det gør os ikke bare til en attraktiv arbejdsplads. CSR-investeringen kommer også igen i form af langt højere effektivitet end
normalt i Vietnam, gør den 56-årige tidl. journalist og diplomat gældende.
Både lokale og nationale myndigheder har tidligere belønnet Mascots CSR-indsats.
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) glæder sig over, at æresmedaljen går til en virksomhed, der påtager sig et
klart socialt ansvar:
- Når danske virksomheder gør brug af globaliseringens muligheder og placerer produktion i vækstøkonomier som Vietnam, påtager
de sig samtidig et ansvar for at sikre ordentlige produktions-, arbejds- og miljøforhold. Det glade budskab i Mascot-historien er, at
anstændig forretning også er god forretning, siger hun.
Pia Olsen Dyhr understreger, at hun meget gerne ser andre virksomheder forfølge samme strategi:
- Som minister vil jeg arbejde for styrket CSR-rådgivning til danske virksomheder, særligt på vækstmarkederne, så vi støtter op om
ansvarlig produktion. På den måde kan vi sikre, at virksomhederne bidrager positivt til samfundsudviklingen og, som her i Vietnam,
bygger videre på dansk udviklingsbistand.
Se mere på http://www.thomasbopedersen.org [3]
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