
Vi vil fortsætte med at støtte FN’s Global 
Compact ved at være aktivt medlem af 

Global Compact Network Denmark

Vi vil løbende deltage i relevante initiativer, 
partnerskaber og debatter

Vores målsætninger er baseret på en kombination af 
de globale indikatorer og danske målepunkter.

VORES MÅL

Vi lever i en globaliseret verden, hvor lande er forbundet på kryds og tværs i ét stort 
netværk. Når verdens problemer skal løses, er der derfor mange forskellige aktører 
på tværs af landegrænser, som skal bidrage. Vi har den fornødne viden, teknologi 
og ressourcer til at gøre det muligt. Vi har gode muligheder for at dele ideer, fremme 
innovation og handle i fællesskab og for fællesskabet.

For os handler verdensmål 17, herunder delmål 17.16 og 17.17, blandt andet om at vi skal 
være med til at fremme partnerskaber på tværs af erhvervsliv, civilsamfund, forskning 
og politik.

17.16. Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret 
af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler 
viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.
Hos Schoeller Plast ved vi hvilken enorm og kompleks klimaudfording, vi som samfund, 
står over for. Vi ved også, at det er de færreste udfordringer, der løses bedst alene - 
derfor vil vi understøtte verdensmål 17.

EN BÆREDYGTIG FREMTID ER NOGET, VI SKABER SAMMEN

Den stigende efterspørgsel efter et højere niveau af bæredygtighed kræver, at vi i 
fællesskab tænker i nye miljørigtige løsninger og fremmer bæredygtig adfærd. Netop 
derfor er vi hos Schoeller Plast aktive i en række fora og netværk, hvor vi kan bruge 
vores faglige indflydelse til at styrke dialogen om bæredygtig praksis, værdiskabelse og 
positiv indvirkning på tværs af brancher og i lokalsamfund.

17.17. Tilskynde til og fremme effektive offentlige-, offentligt-private- og 
civilsamfundspartnerskaber som bygger på erfaringer og ressourcestrategier.
Vi vil gå forrest ad bæredygtighedens vej, og er derfor glade for at have tilsluttet 
os verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder, FN’s Global Compact, samt 
Global Compact Network Denmark, som er Danmarks største netværk for ansvarlige 
virksomheder. Vi ser frem til at bidrage aktivt til netværkets arbejde og være med til at 
løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

VERDENSMÅL 17: 

PARTNERSKABER FOR 
HANDLING


