Cloetta Års - och hållbarhetsredovisning 2017

Medlemskap i organisationer
Cloetta deltar i ett antal samarbeten för att utveckla en mer hållbar råvaruodling samt
för att förbättra förhållandena för odlare i utvecklingsländer. Följande samarbeten är
de viktigaste.

World Cocoa Foundation
(WCF)

Caobisco

World Cocoa Foundation (WCF)
driver olika program som syftar till att
öka böndernas inkomster och främja
en hållbar kakaoodling. Exempel på
initiativ är lärarutbildning, utbildning i
kakaoförädling, mikrolån till odlare och
hälsovårdsfrågor.

Caobisco (Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries of the EU) som stöder
International Cocoa Initiatives arbete
bl a med utveckling av kontroll- och certifieringssystem för kakaoproduktionen.

Round Table on Sustainable Palm Oil
(RSPO) som verkar för att öka mängden
hållbart producerad och konsumerad
palmolja i världen.

FN Global Compact

UTZ

Bonsucro

FN Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som är engagerade för
att anpassa sin verksamhet och strategi i
enlighet med tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga
frågor, miljö och antikorruption.

UTZ-certifering står för ett hållbart
jordbruk och bättre möjligheter för jordbrukare, deras familjer och vår planet.
UTZ-programmet utbildar jordbrukare
i bättre jordbruksmetoder, förbättrade
arbetsvillkor och att ta bättre hand om
miljön.

Med en medlemslista bestående av mer
än 400 medlemmar från 32 länder som
representerar alla delar av leveranskedjan, är Bonsucro en organisation som har
resurser att få till stånd sin vision:
”En sockerrörssektor som ständigt
förbättras och som kan verifieras som
hållbar.”

Global Shea Alliance

GSA är en icke vinstdrivande organisation som verkar för en hållbar shea
industri. GSA:s uppdrag är att designa,
utveckla och föreslå strategier som ligger
till grund för en konkurrenskraftig och
hållbar sheaindustri över hela världen
samt förbättra försörjningen för den
afrikanska landsbygdens kvinnor och
deras samhällen.
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Branschorganisationer

• Bord Bia, Irish Food Board (Irländsk
branschförening).

• FNLI (Nederländska livsmedels
industrierna).

• Chokofa (svensk branschförening).

• HSH (Norska handels- och service
företagen).

• Choprabisco, Belgien.
• DI (Danska choklad- och konfektyr
industrierna).
• ETL (Finska livsmedelsindustrierna).

• V BZ (Bransch bageri och konfektyr),
Nederländerna.

