Ingen fattigdom

1.5

Ingen hunger

2.1

God hälsa och

3.4
3.5
3.9

God utbildning
för alla

4.4

Jämställdhet

5.1
5.5

Ansvar för människa
och samhälle

Effektiv resursanvändning

Värdefulla skogar

Fossilfri värld

Lönsam tillväxt

Värdegrund

Delmål

Beskrivning
av mål

Mål

FNs globala mål för hållbar utveckling

●

Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard (till exempel
minimilöner). Riskbaserade revisioner på plats. Indirekt påverkan.

●

Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard.
Revisioner på plats. Indirekt påverkan.

●

●

●

●

6.3
6.6

Hållbar energi
för alla

7.2
7.3

Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

8.4
8.5
8.8

Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

9.4

Minskad
ojämlikhet

10.2

Hållbara städer
och samhällen

11.4
11.6
11.a

Hållbar konsumtion
och produktion

12.2
12.4
12.5

Bekämpa klimatförändringarna

13.1

Hav och marina
resurser

14.1

Ekosystem
och biologisk
mångfald

15.1
15.2
15.5

Fredliga och
inkluderande
samhällen

16.2
16.5

Genomförande
och globalt
partnerskap

17.16

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till kompetensutveckling för egna
anställda. Krav på att följa SCAs Leverantörsstandard. SCAs strategi för
lönsam tillväxt. Samarbete med turismföretag.
Ständiga förbättringar för att öka resurseffektiviteten genom olika
program, till exempel ESAVE, POEx och TIPS. Innovation för lansering
av förnybara produkter. Investering i skogsbilvägar.

●

●

Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom
bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod. Riktad insats
för att öka andelen kvinnor av sommarvikarierna.

Förnybar energi produceras i stor mängd från restprodukter och gör
SCAs processer nästan fossilfria. Överskott säljs som biobränslen och
fjärrvärme. Grön el produceras från massabruk och möjliggörs genom

●

●

Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten. Vidareutbildning enligt
modell 70-20-10.

SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning.
God kontroll och program för att minska processutsläpp till vatten. Återskapande av våtmarker. Detaljhänsyn vid avverkning.

●

●

●

SCAs skogar erbjuder naturupplevelser vilket bidrar till bättre hälsa.
Kalla Champs uppmuntrar barn till rörelse. ZERO-arbetet för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Slumpvisa drogtester.

●

Arbetstillfällen, inköp av tjänster och sponsring av lokalt föreningsliv för
en meningsfull fritid bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och
påverkan genom SCAs Leverantörsstandard.
Långsiktig ekonomisk verksamhet, arbetstillfällen och affärsmöjligheter
för entreprenörer och leverantörer. Samverkan och partnerskap för
regional utveckling. Trä som byggmaterial. SCAs mångfaldsparker.
Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle
och minskar fossilberoendet. Minimera eget avfall och arbete med
kemikaliesubstitution. Uthållig avverkningsnivå i bolagets skogar.
Klimatnytta genom växande skogar som binder CO 2 , fossilfri produktion
och substitution av fossilbaserade material. Effektiviseringar och
omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.
Systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer.
Fiberbaserade förpackningar erätter plast och minskar nedskräpning
av haven.

●

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk med naturhänsyn vid varje åtgärd.
●

●

högre naturhänsyn (SCA-nivå). Riktade insatser för biologisk mångfald.

●

En levande Uppförandekod i hela organisationen. SCAs Leverantörsstandard. Utvärdering av länder med avseende på mänskliga rättigheter
och affärsetik. Tydligt avståndstagande mot korruption.
Medverkan på nationell och internationell nivå för utveckling av miljö-

●

●

●

135

ökad cirkularitet. Medlem i FNs Global Compact.
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Rent vatten och
sanitet för alla

Exempel på hur SCA bidrar
till FNs globala mål för hållbar
utveckling

