








OCTOBER SESSION 
BRIEFING ON
SOUTH AFRICA’S 
PRESIDENCY OF THE 
UNITED NATIONS 
SECURITY COUNCIL  

Civil Society Dialogue with H.E. Jerry Matthews Matjila
Permanent Representative of South Africa to the UN, 
President of the UN Security Council for October

RSVP at [link here] | Send your questions to unsc@wfuna.org

#MeetUNSCPres

Friday, October 4, 2019  
1:15pm-2:30pm 

Conference Room 7, UNHQ

https://forms.gle/4VGgYZdqxEUTMXiZ9






Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Kære Kurt Mosgaard

Tak for din henvendelse af 17. februar 2019 vedrørende politiets internatio-
nale indsatser. 

Justitsministeriet kan indledningsvist oplyse, at der på den årlige finanslov 
er afsat en bevilling til politiets internationale beredskab. På finansloven for 
2019 er der afsat en reserve på i alt 49,7 mio. kr. til politiets internationale 
operationer i 2019. 

Regeringen har med finanslovsforslaget for 2020 lagt op til, at der afsættes 
i alt 50,4 mio. kr. til politiets internationale operationer i 2020.

Justitsministeriet kan herudover henvise til Udenrigsministeriet for så vidt 
angår Danmarks generelle bidrag til internationale fredsbevarende indsat-
ser. 

Justitsministeriet skal beklage den meget lange svartid. 

Med venlig hilsen

Andreas Dinesen Hansen

Kurt Mosgaard
k.mosgaard@hotmail.com 

Dato: 14. oktober 2019
Kontor: Internationalt Politikon-

tor
Sagsbeh: Andreas Dinesen Hansen
Sagsnr.: 2019-0094-3827
Dok.: 1146184









21.10.2019 Landene skal hjælpes ad i flygtningespørgsmålet - Debatindlæg - Debat

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11678570/landene-skal-hjaelpes-ad-i-flygtningespoergsmaalet/ 1/1

Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og
presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

19.10.2019 KL. 20:00

Landene skal hjælpes ad i flygtningespørgsmålet

OLE OLSEN
specialkonsulent, medlem af FN-forbundet, Roskilde

Jeg blev lidt trist, da jeg erfarede, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye deltog i et EU-møde om asyl og
flygtninge – og på forhånd afviste at støtte, at EU-lande fordeler de ankomne solidarisk mellem sig. For mig er det da
selve meningen med at deltage i internationalt samarbejde, i EU eller FN, at alle lande er rede til at vise solidaritet og
hjælpe hinanden med ekstra store opgaver. Jeg mener, at dette synspunkt overordnet også var med i det forståelsespapir,
som regeringen har som en del af sit grundlag?

Tesfaye synes desværre også at have glemt den mindre end ét år gamle FN-aftale om flygtningespørgsmål. Her blev der
netop – også fra dansk officiel side – afgivet løfter om, at landene ville stå sammen om at hjælpe flygtninge – og
samarbejde om at færre finder behov for at flygte. Står den nye regering ikke bag det, som den tidligere regering lovede
under FN’s generalforsamling i 2018?

Jeg hæftede mig ved Tesfayes primære begrundelse for et dansk nej til EU-fordeling, nemlig at det ville opmuntre de
lande, hvor flygtninge i første omgang ankommer til, til at blive mere åbne over for flygtninge. Det ved han jo faktisk ikke,
men han videreførte sin tankegang til, at en mindre restriktiv politik i visse lande ville betyde flere flygtninge på
Middelhavet, og at flere flygtninge så også ville drukne. Ja, han argumenterede med, at det nærmest var flygtningevenligt
at smække de europæiske døre i.

Der er måske eksempler på sandhed i tankesættet, men han glemte helt at nævne, at et mere lukket Europa formentlig
betyder, at langt flere flygtninge udsættes for vold, voldtægt og anden undertrykkelse i f.eks. Libyen, hvor flygtninge er
blevet nutidens slaver. De er ofre for mangel på samarbejde om flygtningespørgsmål, også med de lande, hvor de er
flygtet fra.

De tvivlsomme og usikre begrundelser fik et ekstra tvist, da Tesfaye også begrundede sit nej til EU-solidaritet med, at
Danmark nu ville genoptage modtagelsen af kvoteflygtninge, sådan at forstå at Danmark så havde ydet sit bidrag. Da det
hidtil alene handler om 30 kvoteflygtninge, opvejer det da på ingen måde en usolidarisk dansk holdning. Jeg tvivler på, at
en eneste EU-kollega “købte” hans argumentation.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra
Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din
mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter



https://jyllands-posten.dk/kontakt/debat/
https://jyllands-posten.dk/service/topnyheder/
https://twitter.com/JPdebat
http://jyllands-posten.dk/




                                                                        
 
 

En   aften   med   FN  
 

Danmark   er   et   af   51   lande,   der   indgik   i   FN   allerede   fra   FN-pagtens  
ikrafttræden   den   24.   oktober   1945.   Danmark   deltager   stadig   aktivt   i   FN's  
arbejde.   Vi   er   med   til   at   sikre,   at   danske   synspunkter,   værdier   og  
interesser   varetages   –   både   omkring   forhandlingsbordet   og   i   FN’s  
daglige   arbejde   verden   rundt.  
 

På   FN-dagen   den   24.   oktober   2019   får   Y-klub   Valby,   Timotheus  
Kirken   besøg   af   generalsekretær   for   FN-forbundet   Torleif  
Jonasson.  
 

Kom   og   høre   om:  
- Hvad   FN   er   og   hvordan   det   begyndte  
- Hvordan   FN   har   båret   tanken   om   bæredygtighed   frem  
- Hvor   FN   er   i   dag  
- Hvilket   projekt   FN   og   Y’s   Men   har   sammen  

 

Aftenen   begynder   kl.   18:30,   hvor   der   er   mulighed   for   at   købe   en  
sandwich.  
Kl.   19   -20:45   fortæller   Torleif   Jonasson   om   FN.   
 

Der   bliver   kaffepause   og   mulighed   for   at   stille   spørgsmål   både   til   Torleif  
og    Y-   medlemmerne.  
 

Alle   er   velkomne   i   
Timotheus   Kirken,   
Christen   Bergs   alle’   5,   Valby  
 

Tilmelding   til   Rosa   Væggemose,   
rosa.vaeggemose@gmail.com  
Tlf.:   24252949  

mailto:rosa.vaeggemose@gmail.com








Verdensmål i oktober
F R A  V E R D E N S M Å L  T I L  H V E R D A G S M Å L  P Å  B I S P E B J E R G

Med Verdensmål i oktober har vi samlet en masse aktiviteter og debatter om FN’s verdensmål i en lokal og kommunal 
kontekst for at tune os ind på, hvordan civilsamfundets aktører, eksperter og politikere mener de kan bruges. 

Debat med stadsarkitekt Camilla Van Deurs om hvordan vi kan 
stille krav til omdannelsen. Vi starter ud med at høre Københavns 
Kommuneplan 2019, der er i høring. #københavnersnak
Tirsdag d. 8/10 kl. 17-19
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, 3. sal
Alle er velkomne
Arrangør: Bispebjerg Lokaludvalg

HVORDAN SIKRER VI INDUSTRIENS KULTURARV OG 
STILLER KRAV TIL DEVELOPERE? OG HVORDAN SÆTTES 
DER RETNING FOR BYENS FYSISKE UDVIKLING?

Debat med forfatter Steen Hildebrandt.
Tirsdag d. 1/10 kl. 19-21 
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, salen
Alle er velkomne
Arrangør: Bispebjerg Lokaludvalg 

KOMMER VERDENSMÅLENE MIG VED? 
ER VERDENSMÅLENE IKKE FOR DE STORE LANDE?

Naboskab øser ud af viden fra Nordisk Ministerråds undersøgelse 
blandt 1200 unge i Norden. 
Onsdag d. 9/10 kl. 19-20.30
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, salen
Alle er velkomne
Arrangør: Bispebjerg Lokaludvalg

HVAD MENER DE UNGE OM KLIMAET?

HVORDAN KAN KOMMUNE OG LOKALSAMFUND
LØFTE VERDENSMÅLENE? 

Debat med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen 
samt FN Forbundet KBH.
Tirsdag d. 29/10 kl. 18-20
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, salen
Alle er velkomne
Arrangør: Bispebjerg Lokaludvalg

Søndag d. 6/10
Garagepark NV 
Rentemestervej 53
Se program på www.nvaerk.dk
Alle er velkomne
Arrangør: NVaerk og KEA

CHARETTE KICK-OFF OM 
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

100.000 træer i København med Mette 
Weis. Vi laver træer af genbrugsmate-
rialer. Lav et træ og tag det med hjem.
Lav to træer og hæng det ene op på 
Biblioteket.
Søndag d. 6/10  kl. 10-14
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
Gratis og ingen tilmelding
Arrangør: BIBLIOTEKET

Upcycling af cykelslanger med 
Susanne Stengade. Brug cykelslanger 
som tekstilt materiale. Vi hækler kurve 
og syr sjove brugsgenstande. 
Vi har materialer.
Mandag d. 7/10 kl. 16-19
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
Påregn mindre materialeudgifter
Ingen tilmelding
Arrangør: BIBLIOTEKET 

HÅNDARBEJDE

Tag tøj med som du ikke længere bru-
ger og byt til nyt!
Mandag d. 7/10 kl. 15-16
Smedetoften 14
Alle er velkomne
Arrangør: Nordvest Fællesskabet

TØJBYTTEMARKED

FAMILIEVÆRKSTED

A K T I V I T E T E R
D E B AT T E R

Kom og hør hvordan vi arbejder med 
Verdensmålene.
Mandag til torsdag kl. 10-15 
Tomsgårdsvej 17
Alle er velkomne
Arrangør: Blindes Arbejde 

B L I N D E S  A R B E J D E

Bliv klog på bydelens foreninger 
og organisationers arbejde med 
verdensmålene.
Uge 41 i BIBLIOTEKETs åbningstider
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, 2. sal
Arrangør: Bispebjerg Lokaludvalg

Kom og oplev terapihaven, dyrknings-
haverne og den permakulturelle have. 
Fredag d. 11/10 kl. 11-15
Bispebjerg Bakke 6 og 8
Alle er velkomne 
Arrangør: Københavns Skolehaver, 
Agendaforening NV og FAKTI

U D S T I L L I N G 

D E  G R Ø N N E  H AV E R

Rundvisning og indblik i NGO’ens 
arbejde samt oplæsning fra bogen, vi 
udgav i foråret.
Onsdag d. 9/10 kl. 17-19
Tilmelding senest d. 8/10 på:
info@kringlebakken.dk
Arrangører: Integrationshuset 

En fransk dokumentarfilm af 
fotografen og journalisten Yann 
Arthus-Bertrand.
Onsdag d. 9/10 kl. 17-18.30
Kom til gratis klimafilm på 
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
Arrangør: BIBLIOTEKET og 
Bispebjerg Lokaludvalg

KLIMAFILM: HOME (2009) 

Kom på gåtur i Utterslev Mose til en 
snak om hvordan vi alle kan handle på 
verdensmålene. 
Mandag d. 7/10 kl. 16-17.30
Tilmelding til 
brittboesen@hotmail.com 
senest d. 6/10
Arrangør: Britt Boesen, Trine Bang 
Hansen og Stavgangklubben

WALK AND TALK OM 
VERDENSMÅLENE

MARATON KLIMAFILM-
AFTEN: EN UBEKVEM SANDHED 
I  (2006) OG II  (2017)

Amerikansk dokumentarfilm af Davis 
Guggenheim med den tidligere 
demokratiske politiker og præsident-
kandidat Al Gore i hovedrollen.
Torsdag d. 10/10 kl. 17-20.30, med 30 
minutters pause imellem. 
Kom til gratis klimafilm på 
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76.
Arrangør: BIBLIOTEKET og Bispebjerg 
Lokaludvalg

Kom på en guidet besigtigelse af det 
nye bygningsintegrerede solcelle-
anlæg på AB Landsdommergården.
Torsdag d. 10/10 kl. 16-17
Mødested: Oldermandsvej 37
Tilmelding nødvendigt til
xy2A@kk.dk 
Arrangør: Solar Distrikt Nordvest, Om-
råde- og bygningsfornyelse Nordvest 
og Klaus Boyer fra Solarplan

Lisbeth Zornig er inviteret til snak om 
mental sundhed og trivsel i 
familierelationerne. 
Torsdag d. 10/10 kl. 20-21.30
Grundtvigs Kirke
Alle er velkomne 
Arrangør: Grundtvigs Kirke

G&T-NATKIRKE

RØDE SOLCELLER ER KOMMET 
TIL NORDVEST

Naturpleje, dyrehold, fællesskab og 
integration går hånd i hånd med det 
grønne. PÅ ENGELSK!
Lørdag d. 12/10 kl. 10-14
Mødested: Tivoli v. H.C. Andersens 
Boulevard, overfor Rådhuset. 
Kig efter ”Solibus”. 
Fornuftigt fodtøj nødvendigt. 
En enkel frokost er inkluderet.
Tilmelding nødvendigt til
http://skolehaver.dk/tilmeldinger/
COP40.php , senest d. 10/10
Arrangør: Lersøgrøftens integrations-
byhaver, Utterslev Græsningslaug, 
Utterslev Naturplejelaug og Køben-
havns Skolehaver

BUSRUNDTUR TIL BYDELENS 
GRØNNE PROJEKTER 

Å B E N T  H U S

I N T E G R AT I O N S H U S E T 
K R I N G L E B A K K E N

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 
www.facebook.com/bispebjerg









NOVEMBER SESSION

 
BRIEFING ON  

THE UNITED KINGDOM’S 

PRESIDENCY OF THE 

UNITED NATIONS 

SECURITY COUNCIL  

Civil Society Dialogue with H.E. Karen Pierce
Permanent Representative of the UK to the UN, 
President of the UN Security Council for November

RSVP at [link here] | Send your questions to unsc@wfuna.org

#MeetUNSCPres

Tuesday, November 5, 2019  
11:00am-12:00pm 

Conference Room 12, UNHQ

https://forms.gle/wLi24AYRJFeRTBsQA
mailto:williams%40wfuna.org?subject=




ANNUAL SHOWCASE
Implementing SDG 16+  
Showcasing Impact at Regional,  
National and Local Levels
DÍLI, TIMOR-LESTE 

2019 16+ Forum Timor-Leste Annual Showcase, to be held in  
Dili, Timor-Leste from 11–14 November.

HOSTS

THE 16+ FORUM IS COMPRISED OF 12 MEMBER STATES, THE G7+, AND WFUNA, AS THE FORUM’S SECRETARIAT:

SUPPORTERS

www.wfuna.org/sixteenplusforum



















FORSIDE BLIV MEDLEM KONTAKT OM OS BESTYRELSE ARKIV LINKS LANDSFORENINGEN

Forside > 

Konference Odense 2019

Ruslandskonference i Odense 2019
”Danmark, Rusland og det europæiske samarbejde”

Odense Rådhus, torsdag den 14. november kl. 12:30-16:30

Program (kan blive revideret):
12:30-12:40 Velkomst ved Susanne Crawley, Rådmand, Odense Kommune
12:40-12:50 Kim Frederichsen (Ph.d.): ”Ny Kold Krig eller dialog: Om formålet med konferencen”
12:50-13:10 Claus von Barnekow (tidl. dansk ambassadør ved Europarådet): ”Rusland og Ruslands arbejde og        
                        deltagelse i internationale organisationer, eksemplificeret ved Europarådet”
13:10-13:40 Artem Markarjan (direktør, Russisk Center for Videnskab og Kultur, København): Artem Markrarjan      
                        (Russisk Center for Videnskab og Kultur): ”’Russia in Scandinavia’ – digital teknologi og                  
                            temabegivenheder i opbygningen af offentlige relationer mellem Danmark og Rusland”
13:40-14:10 Pause
14:10-14:40 Julia Bardun (vicedirektør, Det Statslige Center for Samtidskunst, Østersøfilialen, Kaliningrad): 
                        [Om EU-finansierede samarbejdsprojekter i Østersøregionen]
14:40-15:10 Repræsentant for Gazprom (tbc) [om North Stream 2]
15:10-15:40 Polina Filippova (EU-Russia Civil Society Forum): [Om EU-Russia Civil Society Forums arbejde for 
                        at fremme samarbejdet mellem vestlige og russiske NGO’er. Udfordringer, erfaringer og resultater]
15:40-16:15 Spørgsmål og debat
16:15         Tak for i dag

Ordstyrer: Finn Hartvig Nielsen (formand, Europabevægelsen på Fyn)

Konferencesprogene er dansk og russisk med tolkning.

GRATIS ADGANG ALLE ER MEGET VELKOMNE

Tilmelding
Da der er et begrænset antal pladser, skal tilmelding ske ved at sende en mail til skrivtil@eubevfyn.dk med emnet 
"Ruslandskonference". Skriv navn og antallet af deltagere i mailen

Konferencen er arrangeret af Dansk-Russisk Forening Fyn, Europabevægelsen på Fyn og FN-forbundet Fyn med 
økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond og Europa-Nævnet.

Rapportér misbrug | Udskriv side | Leveret af Google Sites

Kommentarer

Du har ikke tilladelse til at tilføje kommentarer.



Konferencen er arrangeret af Dansk-Russisk Forening i samarbejde med FN-forbundet, Det radikale Venstres 

Internationale Udvalg, Den danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder og Østersø NGO Netværk, Danmark  

med økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond. 

Den 31. Ruslandskonference  

 

Fællessalen, Christiansborg 

Fredag den 15. november 2019 

 

Danmark, Rusland og mulighederne for samarbejde i Europa 

 

Af  hensyn til Folketingets sikkerhedsbestemmelser er tilmelding nødvendig. Tilmelding og betaling kan kun ske via 

dette link: https://dkrus.nemtilmeld.dk/1/ senest mandag den 11. november kl. 12:00. Vi gør opmærksom på, at 

indtjekningen i Folketinget tager lang tid pga. sikkerhedsbestemmelserne. Kom derfor i god tid – adgang fra kl. 12.15. 

Programmet opdateres løbende på www.dkrus.dk 

 

Program 

 

13:00-13:10 Martin Lidegaard (MF, Radikale Venstre, tidl. Udenrigsminister): ”Velkomst på vegne af Folketinget” 

13:10-13:15 Karsten Fledelius (Landsformand, DRF): Velkomst på vegne af arrangørkredsen 

 

Indledning 

13:15-13:30 Karsten Fledelius (lektor emeritus): ”Fjendebilleder: Faktiske, kunstige og deres overvindelse” 

 

1. session: Mellemstatsligt samarbejde 

13:30-13:50 Claus von Barnekow (tidl. dansk Europarådsambassadør): ”Rusland og Ruslands arbejde og deltagelse i 

internationale organisationer, eksemplificeret ved Europarådet” 

13:50-14:10 Julia Bardun (vicedirektør, Det Statslige Center for Samtidskunst, Østersøfilialen): ”Kulturelt 

samarrbejde som en sfære for tilnærmelse: Fra en præsentation af de bedste samarbejdsmuligheder til 

den fælles formgivning af fremtiden” 

14:10-14:30 Artem Markrarjan (Russisk Center for Videnskab og Kultur): ”’Russia in Scandinavia’ – digital 

teknologi og temabegivenheder i opbygningen af offentlige relationer mellem Danmark og Rusland” 

14:30:14:50 Spørgerunde 

Pause 

14:50-15:20 Kaffepause 

2. session: Handelssamarbejde 

15:20-15:40 Teodor Sjtilkind (Direktør for EU-Rusland relationer ved Energistyrelsen under Den russiske 

føderations energiministerium): ”North Stream 2 og det dansk-russiske energisamarbejde”. 

15:40-16:00 Hans Mouritzen (seniorforsker, DIIS): ”Spillet om Nordstream 2” 

16:00-16:20 Spørgerunde 

3. session: NGO samarbejde 

16:20-16:40 Jens William Grav (Østersø NGO Netværk, Danmark): ”Samarbejdet med russiske NGO’er” 

16:40-17:00 Polina Filippova (EU-Russia Civil Society Forum)”Det russiske civilsamfunds chagrine skind. 

Udfordringer og muligheder”. 

17:00-17:20 Spørgerunde 

Afslutning 

17:20-17:30 Karsten Fledelius: Afslutning og perspektivering 

Simultantolkning dansk – russisk – dansk: Elena Buggeskov og Sten Jacobsen 

Ordstyrer: Kim Frederichsen (Ph.d.) 

 

https://dkrus.nemtilmeld.dk/1/
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København, den 28. november, 2019 

 
Til Erhvervsstyrelsen 
Angående: Offentlig høring om CSR-rapportering, med frist: 1. december, 2019. 
  
Høringssvar fra 92-gruppen og Globalt Fokus1  angående høring om store og børsnoterede virksomheders 
samt statslige aktieselskabers rapportering af samfundsansvar.  
 
Fokus og struktur i vores høringssvar: 
 

Høringssvaret fokuserer på lovkravet om redegørelse for samfundsansvar (§99a i Årsregnskabsloven).  
Vi gennemgår først de elementer i lovkravet, som vi anser som positive. Dernæst gennemgår vi de elemen-
ter, som vi mener er negative, og som vi opfordrer regeringen til at ændre. Til sidst følger vores anbefalin-
ger. Vi mener herunder, at det er vigtigt, at regeringen ikke kun søger at løse problemerne ved lovkravet 
om redegørelse for samfundsansvar, gennem fortsatte justeringer af dette lovkrav, men også og især gen-
nem selvstændig lovgivning, der fokuserer på den handling fra både virksomheders og investorers side, som 
sikrer, at redegørelser for samfundsansvar giver et ordentligt billede af, hvordan både virksomheder og in-
vestorer lever op til deres samfundsansvar (lovpligtig nødvendig omhu).  

Positive elementer i det nuværende lovkrav om redegørelse for samfundsansvar: 
 

Det er positivt at rapporteringskravene i årsregnskabsloven er blevet udvidet gennem årene. Især har EU-
direktivet om ikke-finansiel rapportering medført forbedringer. Årsregnskabsloven har således bl.a. fået fo-
kus på, at virksomheder skal rapportere om deres risici, deres forretningsmodeller og sammenhængen med 
samfundsansvar, samt deres processer for nødvendig omhu. Processer for nødvendig omhu skal dog kun 
beskrives, hvis virksomheder anvender sådanne processer, hvilket er et stort problem. 

Negative elementer i det nuværende lovkrav (ÅRL 99a): 
 

• Det generelle problem: Det er et gennemgående problem, at der kun er lovkrav til selve rapporterin-
gen om samfundsansvar og kun gennem årsregnskabsloven. Det er problematisk, at virksomheder der-
med i bund og grund kun skal forholde sig til deres samfundsansvar, når de mener, at arbejdet med 
samfundsansvar er centralt for beskrivelsen af deres økonomiske præstation. Virksomheders sam-
fundsansvar og økonomiske præstation hænger selvfølgelig sammen, men det må ikke være sådan, at 
forudsætningen for at handle samfundsansvarligt er, at virksomheder skal tjene penge på det. Virk-
somheder bør være pålagt ved lov ført og fremmest at handle samfundsansvarligt og kan så dernæst 
tjene penge på det. Desuden sikrer fokus på rapportering alene ikke en ordentlig indsats fra virksom-
heders og investorers side, når det handler om at handle ansvarligt overfor samfundet. 

 

• Manglende krav til politikker:  Virksomhederne kan forklare, hvorfor de ikke har politikker for sam-
fundsansvar. Internationalt anerkendte standarder for samfundsansvar kræver ellers, at virksomheder 
skal udarbejde politikker og redegøre for indholdet i dem. 
 

• Manglende redegørelse for processer for nødvendig omhu (due diligence):  Virksomhederne skal kun 
beskrive processer for nødvendig omhu, hvis de anvender sådanne processer. Dette er utilstrækkeligt, 
da (ordentlige) processer for nødvendig omhu er en central del af FN’s retningslinjer for menneskeret-
tigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.  

 

                                                             
1 Globalt Fokus er en platform for ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, 
miljø og humanitært arbejde.  
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et tværfagligt samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisa-
tioner og tegnes i denne sag af: (SIGN-ON) Amnesty International Danmark, FN-Forbundet, Oxfam IBIS, MS-ActionAid, Care 
Danmark, Greenpeace, Sex&Samfund, Nyt Europa, Dansk Ornitologisk Forening/Birdlife Danmark, 350 Klimabevægelsen, DIB 
Dansk International Bosætningsservice, Kvindernes U-landsudvalg og WWF. 
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• Manglende fokus i ÅRL 99a på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP) og 
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder: Dette er kritisabelt, da disse to udgør de cen-
trale internationale standarder ift. hvordan at virksomheder skal vise samfundsansvar. 
 

• Anvendelse af skadesklausulen: Vi finder denne undtagelsesbestemmelse både skadelig og overflødig 
i forhold til formålet om at sikre rapportering om samfundsansvar.   

 

• KPI’er er ikke i overensstemmelse med de krav til ordentlige processer for nødvendig omhu som 
FN’s og OECD’s retningslinjer kræver. 

 
Anbefalinger til regeringen: 

 

• Årsregnskabsloven bør forbedres på de ovennævnte områder: Årsregnskabsloven bør revideres, så der 
bliver rettet op på ovennævnte problemer, blandt andet med hensyn til krav om redegørelse for eksem-
pler på virksomheders håndtering af konkrete negative indvirkninger samt resultaterne heraf.2  
Årsregnskabslovens krav bør let kunne føde ind til bankers og investorers klimarelaterede arbejde, med 
reference til G20’s TCFD’s definition af fysiske og omstillingsrisici, samt grønne taksonomi og Paris com-
pliant benchmarks. Indsatser for cirkulær økonomi bør også rapporteres, f.eks. med indikatorer for spild-
procenter i forbrug af råvarer og genanvendelsesprocenter for virksomhedens produkter. På menneske-
rettighedsområdet bør en styrkelse af forventningerne til virksomheders nødvendige omhu ikke kun in-
kludere rapportering om negative indvirkninger, men også henlede til, at den danske Stat efterlever in-
ternationale forpligtelser ved at facilitere systematisk rapportering til virksomheder af forskellige stør-
relser og i forskellige sektorer. 

 

• Behov for en selvstændig lov om due diligence for både virksomheder og investorer og adgang til ci-
vile domstole i alvorlige sager: Der er efterhånden bred enighed om, at de nuværende lovkrav til virk-
somheder ikke er tilstrækkelige. Derfor drøftes det i mange lande og på EU-plan, hvordan det nuvæ-
rende ”smart-mix” af lovpligtige og frivillige Initiativer kan forbedres, så der sikres en bedre indsats fra 
virksomheders side - en indsats der er med til at forbedre forholdene for de mennesker og det miljø, 
som virksomheder påvirker negativt i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter. Centralt 
står lovpligtig due diligence på menneskerettigheds- og miljøområdet (og herunder på klimaområdet), 
samt adgang til civile domstole for ofrene i alvorlige sager. Frankrig er foreløbig det første land, som har 
fået lovgivning, men også Schweiz, Finland, Tyskland, Holland, Norge og andre lande er godt på vej.  
Danmark bør være med til at gå foran for at sikre, at EU følger ordentligt efter. Det er ikke tilstrækkeligt 
at afvente, at EU-kommissionen tager initiativ. For at sikre ordentlig sammenhæng mellem investorer-
nes krav til virksomheder og de lovkrav, som stilles til virksomheder, bør det også gøres lovpligtigt for 
investorer at udøve nødvendig omhu. 

 

The Alliance for Corporate Transparency har lavet en foreløbig undersøgelse3 af implementeringen af EU-
direktivet om ikke-finansiel rapportering, som er med til at vise den utilstrækkelige due diligence indsats fra 
virksomheders side. Med hensyn til behovet for adgang til domstolene, har det tidligere Råd for Samfunds-
ansvar, under ledelse af Mads Øvlisen, anbefalet at regeringen adresserer alvorlige sager juridisk.  
Vi anbefaler fokus på adgang til civile domstole. Lovpligtig nødvendig omhu er ikke kun til fordel for sam-
fundet, men også for de mange virksomheder, der gerne vil, eller som allerede har investeret ressourcer i 
at handle i overensstemmelse med FN’s og OECD’s retningslinjer. Deres indsats vil ikke blive undermineret 
af et ”ræs mod bunden”. 
 
 

Kontaktoplysninger: 
92-gruppen: Helene Gjerding, hgjerding@92grp.dk 
Globalt Fokus: Bjarke Vestergaard, bbv@globaltfokus.dk 

                                                             
2 Vi henviser til the UNGP Reporting Framework og GRI’s seneste arbejde, ift. indikatorer for ordentlig og sammenlignelig 
due diligence rapportering samt prioritering af negative indvirkninger, som der skal rapporteres om. 
3 https://www.allianceforcorporatetransparency.org/report-2018/ 






