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Stefna þessi á við um Alcoa um allan heim og öll dótturfyrirtæki þess á alþjóðavettvangi og í 
Bandaríkjunum, hlutdeildarfélög, samstarfsaðila, áhættufyrirtæki og önnur viðskiptatengsl sem eru undir 
virkri stjórn Alcoa, beint eða óbeint (saman nefnt „fyrirtækið") og alla forstjóra, stjórnendur og starfsmenn 
fyrirtækisins. 

Þessi stefna kynnir framtíðarsýn og væntingar um samfélagslega frammistöðu fyrir starfsstöðvar Alcoa 
um allan heim. 

Gildin okkar (heilindi, árangur og umhyggja) leggja grunninn að ákvörðunum okkar, aðgerðum og 
hegðun. Þau eru alþjóðlegt tungumál – sem hafið er yfir menningarmun og landamæri. Að lifa eftir gildum 
okkar krefst þess að við stöndumst ströngustu staðla í fyrirtækjahegðun á öllum sviðum viðskipta á öllum 
landsvæðum heimsins. 

Framtíðarsýn okkar er að skapa sjálfbær verðmæti í þeim samfélögum þar sem við störfum og tryggja 
stuðning þessara samfélaga í gegnum allan lífsferil starfseminnar.  

Við höfum skuldbundið okkur til að stunda viðskipti á ábyrgan hátt, og að viðurkenna og virða réttindi, 
menningu og arfleifð allra meðlima samfélagsins þar sem við störfum. Við stjórnum samfélagslegri 
frammistöðu okkar með því að bera kennsl á samfélagslega áhættu og áhrif sem tengjast starfsemi 
okkar, leggjum okkur fram við að forðast, lágmarka, draga úr og bæta úr neikvæðum áhrifum og leitast 
við að skilja eftir jákvæða arfleifð.  

Við tökum virkan þátt í samfélögum og vinnum með hagsmunaaðilum þar sem við störfum og við lítum 
á nærveru okkar sem tækifæri til að bæta hag atvinnustarfsemi á svæðinu og við styðjum mennta-, 
menningar- og umhverfisáætlanir með samstarfi við samfélagið. 

Við erum staðráðin í að leggja okkar af mörkum til markmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. 

Við skráum frammistöðu okkar í samfélagsmálum í sjálfbærniskýrslu Alcoa sem gefin er út árlega. 

 
TENGD SKJÖL: 

- Stefna varðandi frumbyggja 

- Mannréttindastefna 

- Sýn, gildi, markmið og stefna í umhverfis-, heilsu- og öryggismálum 

- Stefna gegn spillingu 

- Siðareglur 

 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs

