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UN Women nationell kommitté Sverige kan ingå samarbeten med socialt ansvarsfulla företag som vill 

bidra med sina resurser för att öka jämställdhet och stärka kvinnors egenmakt. Stora som små 

företag har alltid möjlighet att skänka en gåva – stor eller liten – till UN Women nationell kommitté 

Sverige, men för att de ska få använda logotypen eller bli samarbetspartner krävs ett långsiktigt 

åtagande. Samarbeten regleras i avtal på minst ett år, om aktiviteter, kommunikation och hur 

parterna använder varandras logotyper. 

För att kunna kalla sig samarbetspartner och därmed ha möjlighet att använda UN Women nationell 

kommitté Sveriges varumärke i företagets egen marknadsföring, bör värdet för UN Women nationell 

kommitté Sverige inte understiga 500 000 kronor för ett nationellt samarbete. Samtliga 

företagssamarbeten sker i samråd med UN Women. 

Ett samarbete med UN Women nationell kommitté Sverige kan se ut på många olika sätt, men alla 

företag som organisationen inleder samarbeten med måste uppfylla ett antal kriterier. 

 

UN Women nationell kommitté Sverige samarbetar med företag som: 

 stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och även ser till att de inte är med och bidrar 

till att bryta mot de mänskliga rättigheterna 

 upprätthåller föreningsfriheten och tillåter kollektiva förhandlingar 

 förbjuder alla former av tvångsarbete 

 tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor samt tar initiativ till att främja mer ansvarsfullhet på 

miljöområdet 

 arbetar mot korruption i alla former 

 visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande 

samhället 

 bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället 

 har en tradition av socialt ansvarstagande 

 har en positiv verksamhets- och produktimage 

 uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor 

 visar ansvar för anställda 

 

UN Women nationell kommitté Sverige samarbetar inte med företag som: 

 har sin näring i militär verksamhet, kärnkraft, vapen, pornografi, alkohol, spel, tobak, eller 

som tillverkar eller säljer reproduktioner av vapen som marknadsförs till barn 



 bryter mot de mänskliga rättigheterna, använder sig av barnarbete, eller behandlar kvinnor 

på ett diskriminerande sätt 

 är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet 

 bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet 

 på något sätt kan knytas till kontroversiell verksamhet   


