Tobaksindustrin
– Handelsbankens riktlinjer
Fastställda av verkställande direktören den 11 maj 2020
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt
risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik
bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga Handelsbankenkoncernens (Handelsbankens) syn på och förhållningsätt till företag
verksamma inom tobaksindustrin. Riktlinjen ska fungera som
vägledning för beslutsfattande och utgöra en grund för utformning
av instruktioner för verksamheten. Riktlinjen gäller för hela Handelsbanken och för all verksamhet, till exempel kreditgivning, finansiering, kapitalförvaltning, produktutveckling och inköp.
Bakgrund
Tobaksindustrins negativa påverkan på hållbar utveckling är väl
dokumenterad och kan kopplas till flera steg av tobaksprodukters
livscykel, till exempel:
• odling av tobak har kopplats samman med avskogning, användning av bekämpningsmedel, brott mot mänskliga rättigheter,
hälsoproblem och barnarbete.
• produktionen av cigaretter resulterar i stora mängder icke återvinningsbart och kemiskt avfall.
• smuggling av cigaretter är en inkomstkälla för organiserad
brottslighet och resulterar i uteblivna skatteintäkter.
• rökning är ett av världens största folkhälsoproblem och leder till
förtidig död för miljontals människor, även icke-rökare.
• Cigarettfimpar är den vanligast förekommande formen av nedskräpning i världen
Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling ger en
tydlig riktning och målsättning när det gäller mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, mänsklig hälsa och miljö. Ingen enskild aktör kan lösa
utmaningarna, det krävs internationellt samarbete, gemensamt ansvar och globala ansträngningar. I Handelsbanken är vi övertygade
att vi har en roll att spela i förverkligandet av Agenda 2030 och i
omställningen till en hållbar ekonomi.
Handelsbankens åtaganden
Vid affärsrelationer med företag verksamma inom produktion och
distribution av tobaksvaror ska Handelsbanken säkerställa att
bolaget har en process för att adressera relevanta hållbarhetsrisker
associerade med framställning, distribution och användning av
företagets tobaksprodukter. Processen ska inkludera att identifiera,
motverka och hantera sådana risker och ska sträcka sig över hela
produktens livscykel.

Handelsbanken ska inte ha affärsrelationer med tobaksföretag som:
• inte lever upp till Världshälsoorganisationens (WHO:s) ramkonvention om tobakskontroll och tobaksindustrin
• inte lever upp till internationella konventioner inom miljö, arbetsrätt eller hälsa
• är involverade, direkt eller indirekt, i barn- eller tvångsarbete
• aktivt marknadsför sina produkter till minderåriga
• bryter mot nationell eller lokal lagstiftning
Handelsbanken ska inte ha affärsrelationer med företag involverade
i cigarettproduktion.
Relevanta initiativ, riktlinjer och konventioner
Globalt samarbete är avgörande för omställningen till en hållbar
ekonomi, därför stödjer Handelsbanken flera internationella initiativ
och riktlinjer. Sådana initiativ och riktlinjer är en viktig grund för
Handelsbankens miljöarbete. Inom miljöområdet kan särskilt följande initiativ, riktlinjer och konventioner nämnas:
A.
•
•
•
•
•
•

Initiativ och riktlinjer
FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI)
FN:s Global Compact
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
Barnrättsprinciperna för företag

B.
•
•
•

Internationella konventioner
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (FCTC)
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
ILO:s kärnkonventioner

JUNI 2020

1 (1)

