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UN Global Compact: Af hverju SA?

1 Sameiginlegur vettvangur: Atvinnurekendur koma saman og vinna að mikilvægum hagsmunamálum

2 Tengingar við fjölda verkefna: Umhverfismál, jafnrétti, stjórnarhættir fyrirtækja o.fl.

3 Samfélagsábyrgð í framkvæmd: Leið fyrirtækja að stórum og markvissum skrefum varðandi samfélagsábyrgð

4 Samkeppnishæfni: Verðmætt tæki þegar kemur að því að þróa samkeppnishæfni 





“I propose that you, the business
leaders gathered in Davos, and
we, the United Nations, initiate a
global compact of shared values
and principles, which will give a
human face to the global market.”

Kofi Annan, 31. janúar 1999

https://www.youtube.com/watch?v=gCfMFppotJg&t=1s


Global Comopact: Íslenska netið

Nýtt fyrirkomulag á samstarfinu
 Net Norðurlanda verður ekki rekið áfram

 Í skoðun hvernig best er að þróa net íslenskra 
fyrirtækja í Global Compact

 Áfram áhersla á tenginu við Norðurlönd

Hvernig nýtist netið?

1 Hagnýtar upplýsingar

2 Tækifæri til frekari þróunar

3 Að læra af þeim bestu

Hverju getum við miðlað?





https://www.youtube.com/watch?v=q5nFFTnUM4w


Hvað fæst með aðild að Global Compact?

Öflugri viðskipti
 Alþjóðleg viðurkenning

 Áhersla á sjálfbærni og samfélagsábyrgð sem skilar vaxtartækifærum til framtíðar

 Aðgangur að tengslaneti 

Öflugra samfélag
 Ábygð atvinnulífs þegar kemur að samfélagsþróun

 Öflugt innlegg í stefnumótun um samfélagsábyrgð 

 Rammi um málaflokkinn og aðhald

 Aðgangur að verkfærakistu, fræðsluefni og námskeiðum



Áherslur Samtaka atvinnulífsins

 Efla miðlun og upplýsingaflæði

 Hagnýtar upplýsingar: Verkfæri og vörður

 Efla samfélagið, fjölga netverjum 

 Samstarf við önnur verkefni, samtök og net

 Upplýsingamiðlun til almennings

 Markviss tenging við önnur verkefni
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25
HS Orka
Seltjarnarnesbær 
Eimskip
Klappir grænar lausnir
Arion banki 
Mannvit
Isavia
Efla
Sólar
Marel
Arctic Green Energy 
Réttur
Landsvirkjun

Reykjagarður
Ölgerðin
Síminn
Festa
Össur
Íslandsbanki
Íslandsstofa
Íslandspóstur
Alta
Landsbankinn
VÍS
Verkís
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