FN’s verdensmål
Verden kalder på forandring, og hertil spiller FN’s verdensmål en afgørende rolle. Derfor har verdensmålene
længe været en af grundstenene i vores forretningsstrategi, og vi arbejder lige nu på at integrere dem
yderligere i vores daglige arbejde. Det gør vi ved at blive verdensmålscertificeret gennem DNV, hvor arbejdet
med verdensmålene bliver en fast integreret del af vores ledelsessystem og virksomhedspolitikker. På den
måde sikre vi fælles retning i DFD, og at vores definerede indsatser på området bliver sat i system,
dokumenteret, målt, forbedret og vurderet løbende.
For skal vi for alvor gøre en forskel, skal det ske gennem fokuserede indsatser med afsæt i verdensmålene.
Som virksomhed er vi dog bevidste om, at vi ikke kan bidrage og arbejde lige effektivt med alle FN’s 17
verdensmål og tilhørende 169 delmål. Derfor har vi på baggrund af grundig analyse udvalgt de verdensmål,
hvorigennem vi kan skabe den størst mulige og mest positive effekt for mennesker, klima og samfund.
Analysen har taget afsæt i samtlige 169 delmål med fokus på, hvordan vores forretning påvirker dem positivt
og negativt både indirekte og direkte. Hele vores værdikæde har dermed været under belysning – lige fra
udvindingen af råstoffer til vores egen kerneforretning samt de produkter og services, vi tilbyder kunderne.
Med analysen blev det klart, at der er fire verdensmål, som vi særligt kan påvirke. Derfor har vi valgt at fokusere
og arbejde målrettet med dem for at skabe størst muligt effekt.
De udvalgte verdensmål er 6: Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk
vækst samt 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Da vi er af den overbevisning, at vi sammen kan mere, arbejder vi også aktivt med verdensmål 17, der
omhandler partnerskaber for handling. Partnerskaber med kunder, leverandører og andre interessenter indgår
med andre ord som en naturlig del af vores forretningsstrategi og derved i arbejdet med at realisere de udvalgte
verdensmål.
Med verdensmålscertificeringen får vi sat vores indsatser i system, og den skal være med til at sikre, at vi
bliver ved med at højne vores standarder og arbejde systematisk med bæredygtig udvikling.

