
  

FN-forbundet  ▪  Tordenskjoldsgade 25 st.th.  ▪  1055 København K 
Tlf. 33 46 46 90  ▪  Hjemmeside: www.fnforbundet.dk  ▪  E-mail: fnforbundet@fnforbundet.dk 

 

  
 
 
Udenrigsminister Jeppe Kofod 
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Asiatisk Plads 2 
1448 København K 
 
udenrigsministeren@um.dk   
 

 
København, den 28. april 2020 

 
 
Vedr. UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

Kære Jeppe Kofod, 

For FN-forbundet er det glædeligt, at Danmark arbejder aktivt i FN’s Menneskerettighedsråd. 
Det giver ekstra fokus på menneskerettighederne, og FN-forbundet kan generelt bakke op om 
de danske målsætninger. 

FN-forbundet finder imidlertid, at der er et af disse emner, som bør have en ekstraordinær 
opmærksomhed, nemlig UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).  

I en verden med en meget globaliseret økonomi er det overordentligt vigtigt at sikre, at den 
private sektor hjælper med til at skabe samfund, lokalt og globalt, hvor menneskerettigheder 
og retsprincipper er centrale. Den samme holdning ser vi i Verdensmålene fra 2015, som også 
bygger på, at alle samfundssektorer skal mobiliseres for en bæredygtig verden. 

UNGP, som blev vedtaget af Menneskerettighedsrådet i 2011, har nu haft knap 9 år til at 
virke, og der bør derfor være et godt grundlag for at gøre status over, hvad FN’s 
medlemslande har gjort for at implementere principperne – og især hvilken effekt 
retningslinjerne har haft. 

Vi er opmærksomme på, at der foreligger en række rapporter i FN-regi og også, at der er en 
række NGO’er, som på forskellig vis arbejder med emnet. Men vi finder, at der mangler en 
samlet vurdering og diskussion af resultaterne. Har retningslinjerne gjort en reel forskel for 
kvinder, migrantarbejdere, børn og andre sårbare grupper samt for forholdene på landenes 
arbejdsmarkeder mere generelt? 

Vi opfordrer derfor den danske regering til at foreslå, at der i Menneskerettighedsrådet 
sættes gang i en proces med henblik på at få fastslået den faktiske effekt af dette vigtige 
instrument og gerne komme med forslag til at gøre redskabet stærkere og mere forpligtende. 
Vi forstår, at der er lagt op til, at Rådet i sin juni-session i år vedtager en resolution om emnet. 
Et forslag som ovenstående må kunne fremmes i denne sammenhæng.  
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FN-forbundet har også noteret sig, at der – med reference til verdensmålene – er taget 
initiativer til, at virksomheder i højere grad end nu skal offentliggøre indikatorer på en række 
ikke-finansielle spørgsmål (Environmental and Social Governance). Her kan bl.a. henvises til 
UNCTAD og til det nylige møde i Davos.  

I regi af Global Compact arbejdes også med at konsolidere de gældende principper, ligesom 
der generelt arbejdes med at højne kvaliteten af rapporteringen om bl.a. 
menneskerettighederne (Due Diligence) 

FN-forbundet vurderer derfor, at der aktuelt er momentum for et initiativ inden for UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, og vi deltager gerne i et møde eller på 
anden vis for yderligere at begrunde vores forslag.  

Med venlig hilsen, 

 

Jørgen Estrup 
landsformand 
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