Cement. Beton. Agregat.

Poruka u boci*
Izvješće o
održivom razvoju
2008. godine je
razine C sukladno
smjernicama
Global Reporting
Initiative. Izvješće
u elektronskom
obliku možete
preuzeti na stranici
www.holcim.hr.

O održivom razvoju odlučujemo svi pojedinačno, naše nas ponašanje
određuje. Ponešto je moguće regulirati zakonima, pravilima i propisima, ali
najviše vrijedi ako vjerujemo da činimo nešto što je dobro, korisno i ispravno.
Jer tada ne razmišljamo samo o sebi i svojoj djeci, već i o unucima naših unuka
unuka. Nije greška, riječ je o našim potomcima koji su vrlo daleko od nas, ali
čije živote mi uvjetujemo našim ponašanjem – danas.
Drugim riječima, ako svijet oko nas nije onakav kakav bismo voljeli da jest,
valjda ćemo učiniti nešto po tom pitanju. Najmanje što možemo učiniti jest
ponašati se onako kako bismo željeli da se i drugi ponašaju. Više od toga je
pokušati djelovati na druge. Jer što više ima održivog ponašanja, to će svima
biti bolje.
Vjerujemo u održivi razvoj. Ne samo zato što bi sve drugo bilo neodrživo,
već zato što nas ovaj pristup svakodnevno motivira i pokreće, što nas uvijek
iznova iznenadi novim saznanjima, što nam omogućuje da naučimo nešto
novo (netko je zapisao da onaj koji prestaje biti učenikom nikada nije niti bio
učenik). To novo voljeli bismo podijeliti u svojem okruženju – jer što je više
nas koji vjerujemo u pozitivne promjene, veća je vjerojatnost da će se one i
dogoditi. Zato poruka. Jer možemo reći da smo pokušali.
* poruke u boci obilježavaju dvije stvari: prvo, namijenjene su čitatelju u
budućnosti („budućim generacijama“), a drugo – one odražavaju nadu
pošiljatelja da će poruka izazvati reakciju primatelja

Snaga. Stvaranje. Strast.
Kako možemo odgovoriti na najvažnije zahtjeve koje prepoznati dionici
postavljaju pred nas?
INOVATIVNIM pristupom proizvodima, proizvodnim i upravljačkim procesima,
uz zalaganje motiviranih ZAPOSLENIKA u procesu rješavanja kako najvećih
prijetnji čovječanstvu poput KLIMATSKIH PROMJENA, tako i unaprjeđenja
kvalitete života u lokalnim ZAJEDNICAMA u kojima djelujemo.

Održivi razvoj nema alternative
“Trenutna teška gospodarska situacija nikoga ne oslobađa odgovornosti
prema zajednici. Nastavit ćemo naš put promicanja održivog razvoja i
društvene odgovornosti. To je naša obveza prema budućim generacijama.”
Mario Grassl
Predsjednik Uprave Holcima Hrvatska

