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Världens stora företag möts i London för
att skapa hållbara affärer
Denna vecka träffas flera av världens stora företag i London för att visa
konkreta exempel på hur näringslivet kan minska resursanvändningen
och utarmningen av den biologiska mångfalden. Det sker samtidigt som
politiker och tjänstemän samlas i Doha för att återigen fundera på hur
man ska hantera den globala uppvärmningen.
Det är sjätte gången som det internationella nätverket Sustainable Brands samlar företag
som Unilever, Adidas, Coca-Cola, Philips, H&M med flera. Syftet är att finna vägar att
driva hållbara affärer, i en värld som socialt, miljömässigt och ekonomiskt påverkas av
både klimatförändringar och en globalt växande befolkning.
- Sustainable Brands har kommit att bli en viktig plattform för mer än 45 000
företagsledare, som alla kan visa upp resultat av effektiva hållbarhetssatsningar, säger
Lars Jonsson, rådgivare i hållbarhetskommunikation och deltagare vid Londonmötet.
Under de sex år som nätverket vuxit har Sustainable Brands kommit att bli ett nav för
företag som vill använda hållbar innovation som ett verktyg för att skapa bättre affärer
och starkare varumärken.
Många av dessa företag anser sig också ha ett ansvar som når längre än själva
produkten. Man vill bidra till att skapa nya hållbara konsumtionsmönster genom att
inspirera till beteendeförändringar hos sina kunder.
- Det är intressant att se att stora multinationella företag i många avseenden visar större
beslutsamhet och ett fastare engagemang i hållbarhetsfrågorna än våra politiker och
tjänstemän tycks göra i till exempel klimatförhandlingarna, säger Lars Jonsson.
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