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Hållbarhetspolicy – Bilaga 1
Sammanställning av nationella och internationella principer och förordningar
som Banken står bakom och förväntar sig att företag som Banken ger lån till
ska följa
Children's rights and business principles

Utvecklat av UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen – är Children's
rights and business principles den första omfattande uppsättningen principer för att
respektera och stödja barns rättigheter. Baserat på befintliga standarder, initiativ
och bästa praxis relaterade till affärer och barn, definierar dessa principer omfattningen av företagsansvaret gentemot barn.

CITES-förordningarna

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora. Även kallad Washingtonkonventionen, och är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter.

Djurens Fem Friheter

Den mest utbredda vetenskaplig definitionen kring djurens välfärd formulerades
1992 av brittiska Farm Animal Welfare Council och brukar benämnas Djurens Fem
Friheter:
1. Frihet från hunger och törst
2. Frihet från obehag
3. Frihet från smärta, skada och sjukdom
4. Frihet att hålla ett normalt beteende
5. Frihet från rädsla och stress

Ekologisk livsmedelsproduktion

Utlåning till företag med livsmedelsproduktion kan gynnas med förmånliga villkor om
de är certifierade för ekologisk produktion.

Ekvatorprinciperna

Ekvatorprinciperna är framtagna av Världsbanken och används som ramverk av ett
60-tal projektfinansieringsbanker, däribland Nordea och SEB. Ekvatorprinciperna
ställer krav på hur projekten ska ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter när
projekt planeras och finansieras. Detta är extra viktigt när projekten handlar om infrastruktur (till exempel vägar och energiprojekt) i länder som är fattiga och där projekten ofta ligger i områden som tidigare inte har varit exploaterade.

EU:s uppförandekod för vapenexport

EU:s uppförandekod för vapenexport har funnits sedan 1998. Denna uppförandekod
fastslår gemensamma regler för exporten av krigsmateriel från EU-länderna, även
om medlemsstaterna kan tillämpa mer restriktiva nationella regler.

Extractive industries transparency initiative
(EITI)

EITI är en global standard för att främja öppen och ansvarsfull förvaltning av olje-,
gas- och mineralresurser.

FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter

Består av tre grundpelare: statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna,
företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt möjlighet att få sin
sak prövad om rättigheterna inte respekteras. Principerna antogs unisont av FN:s
råd för mänskliga rättigheter i juni 2011.

FPIC:s principer, Free Prior Informed Consent

Även kallad Urfolksdeklarationen. Förekommer ofta när det pratas om urfolk i Sydamerika exempelvis. Sett till Sverige skulle det innebära att det krävs ett samtycke av
berörd sameby vid till exempel gruv- och vindkraftsetableringar.

FSC, Forest Stewardship Council och svenska PEFC

FSC är oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar,
genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. Både PEFC och FSC arbetar för att certifiera
skogsbruk mot trovärdiga, opartiskt granskade standarder. Syftet med båda standarderna är att främja ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. PEFC är en certifiering i första hand för småbrukare.

Global Living Wage Coalition

Global Living Wage Coalition är en koalition av stora hållbarhetsaktörer som tillsammans definierar levnadslön. En levnadslön är när ersättningen för en standard ar-
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betsvecka räcker till en anständig levnadsnivå för arbetaren och dennes familj. I anständig levnadsnivå inkluderas mat, vatten, boende, utbildning, sjukvård, transport,
kläder och andra nödvändigheter inkluderat oförutsedda händelser.
IFC Environmental, health, and safety guidelines

IFC, en systerorganisation till Världsbanken och medlem i Världsbankens grupp, är
den största globala utvecklingsinstitutionen som är inriktad uteslutande på den privata sektorn i utvecklingsländerna. Deras mål är att få bort den extrema fattigdomen
till år 2030 och öka det gemensamma välståndet i alla utvecklingsländer.

IFC Performance standards

IFC Performance Standards är riktlinjer som gäller för alla investeringar som har
godkänts av IFC:s första kreditbedömningsprocess efter 1 januari 2012.

International council on mining and metals
(ICMM)

ICMM är en internationell organisation som är inriktad på en säker, rättvis och hållbar gruvindustri.

OECD:s riktlinjer

Är gemensamma rekommendationer från OECD-ländernas regeringar om bland annat mänskliga rättigheter, information, arbetsrätt, miljöskydd, bekämpande av mutor,
konsumentskydd och konkurrens. Riktlinjerna återspeglar god praxis för alla företag.

Rio-deklarationen

Rio-deklarationen antogs i FN 1992 och innehåller internationella riktlinjer
inom miljö och hållbar utveckling. År 2012 hölls en uppföljning av mötet 1992, med
syfte att diskutera grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, samt den institutionella ramen för hållbar utveckling.

RSB, Roundtable on sustainable biomaterials

RSB upprättades ursprungligen 2006 som en internationell standard för hållbara
biobränslen. RSB är ett internationellt initiativ som samlar jordbrukare, företag, ickestatliga organisationer, experter, regeringar och mellanstatliga organ som arbetar
med att säkerställa hållbarheten i biomaterialproduktion och bearbetning.

UN Global compact

Global Compact bildades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna
grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen
samt FN:s konvention mot korruption.

UN Guiding principles on business & human FN:s vägledande principer om att stater har skyldighet att respektera och skydda de
rights
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt att företag har en
särskild roll och funktion i samhället och måste följa alla tillämpliga lagar samt respektera de mänskliga rättigheterna.
WWF Gold Standard

Guldstandarden, som stöds av WWF, är den mest rigorösa certifieringsstandarden
globalt för koldioxidutjämningsprojekt. Standarden säkerställer att projekt för energieffektivitet och förnybar energi faktiskt minskar koldioxidutsläppen och innebär fördelar för lokalbefolkningen.

