Coops policy för hållbar utveckling
Coop skall vara ledande inom hållbar utveckling i svensk dagligvaruhandel. Coops hållbarhetsarbete
ska vara en integrerad del av våra strategier och dagliga verksamhet inom samtliga
affärsverksamheter, vilket bland annat innefattar; sortiment, inköp, logistik, marknadsföring och
försäljning.
Hållbar utveckling innebär att vi kombinerar vårt ansvarstagande för etik, miljö och, sociala samt
ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv. Folkhälsan och människors välmående är starkt
kopplade till maten vi äter, vi har ett ansvar i flera delar av näringskedjan. Coops hållbarhetsarbete ska
inte leda till uppoffringar för konsumenten i form av pengar och tid – det ska vara en del av vårt
erbjudande och löfte.
Denna policy utgår från Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling och råder över all
verksamhet i Sverige som verkar under varumärket Coop eller bedriver dagligvaruhandel inom
Kooperativa Förbundet.
Varje bolag och förening är ansvariga för att implementera denna policy i sin verksamhet och därvid
definiera ansvarsfördelning, organisation och processer samt former för uppföljning och rapportering.
All verksamhet utgår från och stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Global Compact.
Den senare inkluderar ansvar för; miljö, mänskliga rättigheter, avstånd från korruption, mutor och
bestickning samt arbetsvillkor. Att respektera och verka inom de biologiska begränsningar som
naturen sätter vad gäller till exempel: biologisk mångfald, klimat, vatten, djuromsorg, fiske och skog, är
en förutsättning för hela vår verksamhet och central för vårt miljöarbete. Coops alla bolag och
verksamheter efterlever lagstiftning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling samt tar hänsyn till
försiktighetsprincipen*. Coop arbetar kontinuerligt med att säkerställa och förbättra hållbarheten i
erbjudandet, sortimentet, den egna verksamheten samt i leverantörskedjan.

Coops alla bolag ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att:
•

Odla ett affärsmannaskap som karaktäriseras av god etik och som utifrån en helhetssyn är
lönsamt för Coop, är prisvärt, säkert och med god kvalité för medlemmar och kunder, minskar
belastningen på miljön, ökar social välfärd samt främjar en god hälsa och djurhållning.

•

Driva en verksamhet som kännetecknas av en hållbar resursoptimering som hushåller med
såväl pengar som miljön samt undviker ämnen och material som är skadliga för människor
och miljö i möjligaste mån.
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•

Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav på samt följa upp
leverantörerna i enlighet med denna policy.

•

Aktivt stödja produktionsmetoder som minimerar djurs lidande och möjliggör ett naturligt
beteende hos djuren.

•

Bidra till en bättre folkhälsa genom matinspiration, information samt utveckling av produkter
och tjänster med fokus på klimatsmarta matval som på ett lustfyllt sätt ger ett bättre liv.

•

Beakta kort- och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser vid alla investeringsbeslut och
leverantörsval. Hållbara alternativ ska prioriteras.

•

Vara en aktiv opinionsbildare som driver på utvecklingen rent konkret mot en mer hållbar
konsumtion och dagligvaruhandel tillsammans med medlemmar och övriga intressenter.

•

Värna om mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling för våra medarbetare samt
säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

•

Verka för att vi har en god intern nivå av kunskap inom hållbarhetsområdet, samt
kunskapsspridning internt.

•

Vara en engagerad samhällsaktör på global och lokal nivå, genom att bland annat erbjuda
våra medlemmar och kunder attraktiva former för stöd till självhjälp och välgörande ändamål.

Denna policy kompletteras med en hållbarhetsstrategi och målsättningar.
*Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall
det betraktas som farligt och ersättas med annat.
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