Bæredygtig Schur-Politik
Hvem er vi?
Schur er en koncern bestående af internationale selskaber. Vores hovedaktiviteter er udvikling, produktion
og salg af emballage i karton og fleksible materialer, konsumentprodukter samt pakke- og produktionsudstyr
og komplette pakkesystemer. Schur har afdelinger i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Australien og
USA.
I fuld samklang med vores værdier forpligter vi os til en bæredygtig udvikling.
Familieskabet gælder kunden!
Vi følger tingene til dørs!
Vi tænker, før vi handler!
Vi holder, hvad vi lover!
Omfanget af vores bæredygtige Schur-politik
Schur anvender de internationalt aftalte principper for bæredygtig udvikling, der er nævnt i "FN's Global
Compact", dvs. principperne, der er nævnt i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder (som omfatter
de principper, der er nævnt af Den Internationale Arbejdstagerorganisations erklæring om "grundlæggende
rettigheder og principper på arbejdspladsen"), Rio-deklarationen vedrørende miljø og udvikling og FN's
konvention mod korruption.
Vores forpligtelse
Schur forpligter sig til at bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Vi vil
løbende arbejde på at forebygge eller afbøde negative indvirkninger på de internationalt aftalte principper
for bæredygtig udvikling. Desuden tilstræber Schur at medvirke til miljømæssig bæredygtighed i alle
aktiviteter.
Vores forpligtelse er bygget på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder (herunder
arbejdstagernes rettigheder, miljø og anti-korruption). Alle principper er omtalt i "FN's Global Compact" og
minimums-ansvaret konkretiseres i "FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder"
(UNGP's)/OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder (OECD).
Som forudsætning for vores bæredygtige Schur-politik, forpligter vi os til at respektere retsstatsprincippet og
overholde nationale regulativer, uanset hvor vi opererer.
Vores forpligtelse vil blive gennemført ved at identificere, forebygge eller afbøde potentielle og faktiske
negative indvirkninger på de internationale principper og kommunikere vores konstateringer og handlinger.
Vi vil håndtere negative indvirkninger, som vi måtte forårsage eller bidrage til, eller som direkte kan sættes i
forbindelse til os via vores forretningsforbindelser. Hvis vi bliver opmærksomme på en negativ påvirkning,
som vi forårsager eller bidrager til, vil vi forsøge at sikre adgang til afhjælpning af følgerne for de påvirkede
personer, eller underrette de relevante myndigheder.

Denne bæredygtige Schur-politik er afspejlet i alle relevante politikker, procedurer og vejledninger i Schur.
Vores bidrag
Vi anerkender, at vores kerneforretning kan have betydelige miljøpåvirkninger. Vi vil forsøge at bidrage til
miljømæssig bæredygtighed, hvor dette er muligt eller realistisk.
Vores forventninger
Vi forventer, at alle vores forretningsforbindelser overholder minimumsstandarden for ansvarlig
forretningsførelse som foreskrevet af UNGP's/OECD. Vi anerkender vores ansvar for negative
indvirkninger i vores værdikæde og forsøger at påtage os dette ansvar ved at bede alle vores
forretningsforbindelser om at overholde den globalt aftalte minimumsstandard for ansvarlig
forretningsførelse, der omtales i denne politik. Denne forventning er også repræsenteret i vores "Code of
Conduct" for leverandører – et vigtigt element i vores arbejde med at sikre ansvarlig forretningsførelse hos
vores leverandører.
Vi vil overvåge kendte risici vedrørende alvorlige indvirkninger i vores værdikæde og forlange, at vores
forretningsforbindelser udviser øget omhu i forbindelse med sådanne virkninger. Såfremt vores
forretningsforbindelser identificerer, at de forårsager, bidrager til eller kan sættes i forbindelse med alvorlige
indvirkninger på nogle af de internationale principper, skal de omgående underrette Schur om dette. Vi
indbyder alle interessenter til at kontakte os direkte på: sustainable@schur.com.
Vi forventer, at vores ansatte vil - og tilskynder andre interessenter til at – gøre os opmærksom på
potentielle og aktuelle negative indvirkninger på principperne for menneskerettigheder, miljøet og antikorruption, som Schur kan sættes i forbindelse med via vores aktiviteter, produkter, serviceydelser eller
forretningsforbindelser. Vi forventer, at vores ansatte vil hjælpe os med at leve op til vores forpligtelse ved
at lade denne politik afspejle sig i deres daglige arbejde.
Kommunikation og revideringer
Denne politik er udviklet og godkendt af bestyrelsen. Schur har modtaget rådgivning af eksterne CSReksperter ved udarbejdelsen af denne bindende politik. Politikken er offentligt tilgængelig og er
kommunikeret både internt og eksternt, og for at sikre, at vi fortsat har fokus på respekt for principperne for
menneskerettigheder, miljøet og anti-korruption, vil vi regelmæssigt gennemgå og om nødvendigt revidere
denne politik. Vores politik vil blive revideret mindst hvert tredje år.

Horsens, den 1. september 2017

