
Corteva Agrisciences 2030 bæredygtighedsmål for 
vores lokalsamfund
Beskytte sikkerheden for personer i vores virksomhed og dem, der arbejder i landbrugssektoren

• ”Alvorlige hændelser” defineres af hændelsestype i overensstemmelse med 

”American Chemistry Council” og branchens retningslinjer for rapportering.

• CTWW-programmer omfatter sundhedsprogrammer, der er målrettet 

medarbejdere, der er udsat for specifikke farer på arbejdspladsen, men 

også programmer for alle medarbejdere som f.eks. støtte til orlov på grund 

af handicap, forberedelser til forretningsrejser i udlandet, samt deres 

almene velbefindende og følelsesmæssige tilstand. For at skabe et sikkert 

arbejdsmiljø i branchen etableres et program for hygiejne og ergonomi.

Målet understøttes af tre indikatorer:

• Initiativer til eliminering af alvorlige hændelser

• I 2025 skal 100 % af alle medarbejdere indrulles i CTWW-initiativet (Corteva 

Total Worker Wellbeing) for at styre sundhedsrisici på arbejdspladsen, 

beskytte medarbejdere og forbedre sundhedstilstanden for alle medarbejdere

• I 2025 implementerer vi et system til at dele ekspertviden og oplysninger, 

der vil være med til at skabe initiativer, der øger sikkerhedsniveauet for 

vores kunder samt landbrugsbranchen generelt.

Forøge gennemsigtigheden i forsyningskæden fra landmænd til forbrugere ved at benytte digitale værktøjrer, 

der gør landmænd i stand til at skabe gennemsigtighed i fødevarekæden og i lokalsamfundet
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Corteva Agrisciences 2030 bæredygtighedsmål for 
vores lokalsamfund
Give kvinder handlefrihed, give unge muligheder og engagere lokalsamfund de steder, hvor vi har aktiviteter, 

og i alle de lande, hvor vi driver virksomhed, inden 2030

Vi driver virksomhed i ca. 140 lande, beskæftiger 21.000 medarbejdere og har 

forretningsaktiviteter på ca. 104 fabrikker.

Vores aktiviteter, der skal støtte dette mål, omfatter at:

• Give kvinder handlefrihed: Corteva Grows-programmet sætter fokus 

på kvinders succes for at sikre, at de hver især opnår resultater og bidrager 

til at skabe velstand i de lokalsamfund, hvor de bor.

• Give unge muligheder: Corteva Grows lover at støtte projekter og 

programmer, der fører til uddannelsesmæssige resultater og udvikling for 

unge rundt om i verden og opbygge en arbejdsstyrke baseret på diversitet.

• Engagere lokalsamfund: Initiativerne i Corteva Grows-programmet 

forbedrer livskvaliteten i de lokalsamfund, hvor vi lever og bor, og forsøger at 

imødekomme lokale behov. Vores arbejde med frivillige i lokale programmer 

sikrer, at vores succes også bliver lokalsamfundets succes.
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Få flere oplysninger om vores aktiviteter ved at følge disse links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-outreach.html


Corteva Agrisciences 2030 bæredygtighedsmål for 
vores lokalsamfund
Cortevas medarbejdere arbejder vil inden 2030 bruge 1 million frivillige timer på at støtte mennesker 

og lokalsamfund

Få flere oplysninger om vores aktiviteter ved at følge disse links:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our-

impact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-science-

outreach.html

Målet på 1 million timer er en akkumuleret total over 10 år.

Vores aktiviteter, der skal støtte dette mål, omfatter at:

• Give kvinder handlefrihed: Corteva Grows-programmet sætter fokus på 

kvinders succes for at sikre, at de hver især opnår resultater og bidrager til 

at skabe velstand i de lokalsamfund, hvor de bor.

• Give unge muligheder: Corteva Grows lover at støtte projekter og 

programmer, der fører til uddannelsesmæssige resultater og udvikling for 

unge rundt om i verden og opbygge en arbejdsstyrke baseret på diversitet.

• Engagere lokalsamfund: Initiativerne i Corteva Grows-programmet 

forbedrer livskvaliteten i de lokalsamfund, hvor vi lever og bor, og forsøger at 

imødekomme lokale behov. Vores arbejde med frivillige i lokale programmer 

sikrer, at vores succes også bliver lokalsamfundets succes.
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