
 
  

  

 Välkommen på spelkväll med julstämning! 

För 15 år sedan instiftades Global Compact av FN:s dåvarande general-sekreterare Kofi 
Annan med mål att främja ansvarsfullt företagande över hela världen. Global Compact 
innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och 
korruption. Principerna är lättförståeligt formulerade, men kan i praktiken vara 
utmanande att implementera och följa, därför uttrycker många företag behov av 
vägledning. 

FN Global Compact Dilemma Game är baserat på de tio principerna i FN:s Global Compact 
och består av dilemman som företag ställs inför. Genom spelet utbildas spelarna i att 
hantera verkliga etiska dilemman från olika intressentgruppers perspektiv. Hur skulle du 
agera i dilemmat nedan? 

You are a buyer of fresh produce for a supermarket chain. A large number of your suppliers 
are small-scale family farmers who provide good quality organic fruit and vegetables. Most 
farmers need additional labor but cannot afford to hire it in, so it is common practice that 
their children help on the farm. Their children’s education is suffering as a consequence, as 
the children are too tired to do their homework and often fall asleep in class. If the children 
don’t help on the family farms then production and income will fall, and the family will not 
be able to pay both food and schooling.  

Internationella Handelskammaren (ICC), Global Compact Nordic Network, Institutet mot 
Mutor (IMM) och KPMG önskar härmed bjuda in våra respektive nätverk till en givande 
paus i julstressen. Under en eftermiddag tillsammans kommer vi att spela dilemmaspelet, 
dela erfarenheter och nätverka. Det här är ett trevligt tillfälle som hjälper dig att förstå 
Global Compacts 10 principer, oavsett om du jobbar direkt med hållbarhetsfrågor på 
företaget eller ej. 
   

 Datum: Måndag 14 december 2015 

Tid:  15.00–15:30 Registrering och mingel   

  15:30–15:45 Inledning och spelinstruktioner 

  15:45–17:00 Dilemmaspel och diskussion 

  17:00–17:30 Efterföljande mingel för de som önskar  

Plats:  Brunnsgatan 2, Stockholm 

Kostnad:   200kr exkl. moms. 

  Kostnadsfritt för dig som är medlem i ICC, Global Compact Nordic Network,  

  huvudman eller stödjande medlem av IMM eller anger KPMG:s kod. 

 Kontakt: info@gcnordic.net 

 Anmälan: www.icc.se/spelkvall 

  

 
 
 

 

http://www.icc.se/spelkvall

