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FN-forbundet opfordrer: 

Anerkend Palæstina nu 
 

2. juni 2020 
 
I øjeblikket er det rå magt, der sætter dagsordenen i Palæstinakonflikten. Den nye israelske 
regering synes, i ly af præsident Trumps såkaldte fredsplan, at være i gang med det hidtil 
største angreb på fredsprocessen. Ikke blot gennem en fortsat udvidelse af bosættelserne 
på Vestbredden, men ultimativt med en annektering af området. Dette vil klart være i strid 
med folkeretten.   
 
FN-forbundet opfordrer derfor regeringen til snarest muligt at anerkende Palæstina for at 
støtte en retfærdig løsning på den lange konflikt i overensstemmelse med de internationale 
regler. Som vi alle ved har 137 lande, inklusive Island og Sverige, allerede for længst taget 
dette skridt. Ligeledes besluttede EU-parlamentet i december 2014 med massivt flertal, 
herunder med støtte fra den danske socialdemokratiske gruppe, at opfordre 
medlemslandene til at anerkende Palæstina som selvstændig stat.  
 
Efter mødet mellem EU’s udenrigsministre den 15. maj fastslog EU’s udenrigschef Josep 
Borrell, at annektering ’er i strid med folkeretten’. Men udenrigsministrene besluttede ikke, 
hvordan man ville reagere over for den israelske trussel om annektering. Derfor må den 
danske regering nu selv tage ansvar og benytte det flertal for anerkendelse, som findes i 
Folketinget.  
 
En anerkendelse af Palæstina vil være en protest mod flere bosættelser og en kommende 
annektering af Vestbredden. Det vil være en støtte til de hårdtprøvede fredskræfter på 
begge sider. Men først og fremmest er det et nødvendigt – og hastende – skridt for at 
fastholde muligheden for en varig fred mellem israelere og palæstinensere gennem en 
forhandlet to-statsløsning. 
 
På FN-forbundets vegne, 

 
Jørgen Estrup, landsformand 
 

 

http://www.fnforbundet.dk/




INVITATION:  DELTAG I  DISKUSSIONEN OM AT  
OPNÅ VERDENSMÅLENE I  LYSET AF CORONA-KRISEN! 

Webinar den 16. juni klokken 13.00-14.30 

Globalt Fokus og 92-gruppen inviterer dig til webinar 
med fokus på at opnå Verdensmålene herhjemme og 
ude i verden i lyset af Corona-krisen. 

Anledningen til webinaret er lanceringen af de to 
NGO-netværks SPOTLIGHT-rapport, som udkommer for 
tredje år i træk og belyser, hvor langt Danmark er fra at 
opnå verdensmålene nationalt samt, hvordan Danmark 
bidrager til opnåelsen af verdensmålene ude i verden. 

Bæredygtig udvikling midt i en krise?  

2020 tegner sig allerede nu til at blive et år, der ikke er 
som andre år. Da vi gik ind i 2020, stod vi på verdens-
plan overfor en global klimakrise, en global natur- og 
biodiversitetskrise, en global ulighedskrise og i stigende 
grad indskrænkning af journalister og forkæmperes 
råderum verden over. Da Corona-virussen spredte sig 
over hele verden i løbet af foråret, medførte det ikke 
kun en global sundhedskrise, krisen gav også afsæt til 
en række uoverskuelige negative økonomiske, sociale 
og rettighedsmæssige følgevirkninger.

Sammenlagt tegner der sig et komplekst billede, og 
der er behov for nye initiativer til at komme overkomme 
kriserne. De valg vi træffer i Danmark og i resten af 
verden i dag, får betydning mange år ud i fremtiden, 
og det er derfor afgørende, at vores valg baserer sig 
på ”building back better” – altså, at vi genopbygger 
vores samfund på en ny, ansvarlig, modstands-
dygtig og bæredygtig måde. Implementeringen af 
2030-dags  ordenen og opnåelsen af FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling, er en naturlig rettesnor for 
sådanne valg.

FN’s generalsekretær, António Guterres, udråbte i 
januar 2020’erne til et ”Decade of Action” – handlin-
gens årti for verdensmålenes opnåelse. Det er stadig 
tilfældet, selvom valgene nu må træffes i midt i en ny 
og anderledes virkelighed. Dét er afsættet for årets 
SPOTLIGHT-rapport.

Mere end 100 politiske anbefalinger  

I år indeholder rapporten mere end 100 politiske 
 an befalinger til handling i verdensmålenes navn.  
Til webinaret vil en ekspert i bæredygtig udvikling 
give sit syn på rapportens anbefalinger. Det samme vil 
bæredygtighedsordfører, Marie Bjerre (V), udenrigs-
ordfører, Martin Lidegaard (RV) og klimaordfører,  
Signe Munk (SF). Efterfølgende vil der være god tid til 
både spørgsmål og debat med webinarets deltagere. 

Du tilmelder dig webinaret lige her
 

SPOTLIGHT-rapporten udkommer samme dag som 
webinaret, og tilmeldte til webinaret vil få tilsendt 
rapporten direkte i deres mail sammen med et link og 
et program for webinaret. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til politisk rådgiver hos 
Globalt Fokus, Bjarke Vestergaard (Bbv@globaltfokus.dk)
eller assistent hos 92-gruppen, Luna Pedersen 
(Lpedersen@92grp.dk) 

Vi glæder os til at se dig! 

http://globaltfokus.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2017&Itemid=178&year=2020&month=06&day=16&title=spotlight-rapport-lancering-hvordan-gar-det-med-danmark-og-verdensmalene-webinar&uid=957145dffd464d379b9c4a5308de1bc7
mailto:Bbv%40globaltfokus.dk?subject=
mailto:Lpedersen%4092grp.dk?subject=
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Denne rapport udgives halvvejs igennem året 2020. Et år, 
som vi allerede nu kan konkludere, ikke er som andre år.  
Da vi gik ind i 2020, stod vi på verdensplan overfor en global 
klimakrise, en global natur- og biodiversitetskrise, en global 
ulighedskrise og i stigende grad indskrænkning af journa-
lister og forkæmperes råderum verden over. Da Corona-
virussen spredte sig over hele verden i løbet af foråret, 
medførte det ikke kun en global sundhedskrise. Krisen gav 
også afsæt til en række uoverskuelige negative økonomiske, 
sociale og rettighedsmæssige følgevirkninger. 

På den positive side viser Corona-krisen, at regeringer og 
befolkninger er i stand til at reagere hurtigt og effektivt, 
når vi står overfor en overhængende og nær fare. På den 
mere negative side udstiller Corona-krisen endnu engang 
uligheden i verden, hvor de fattigste og mest udsatte grupper 
i samfundet rammes hårdest. Det står også klart, at klimaet 
og jordklodens økosystemer måske nok får en lille ’pause’ 
fra menneskehedens negative påvirkning nu og her, men på 
samme tid udskydes forhandlinger og handling i forhold til 
globale, grønne løsninger, hvilket er langt værre. Verdens børn 
og unge rammes også hårdt af Corona-krisen, blandt andet 
med nedlukning af skoler og uddannelsessteder. Piger er 
særligt udsatte, og bliver i højere grad overfaldet og tvangs-
giftes bort. 

En række regeringer bruger aktivt Corona-krisen til at fratage 
befolkninger rettigheder og afskære politiske modstandere 
muligheder for at indtage rollen som opposition. Erhvervslivet 
rammes hårdt økonomisk i både Danmark og i udlandet. 
Samtidig bliver allerede fattige og udsatte arbejdere i 
virksomhedernes forsyningskæder i den tredje verden endnu 
mere udsatte – mange bliver for eksempel fyret fra den ene 
dag til den anden uden et socialt sikkerhedsnet. De må ikke 
glemmes. Det står også klart nu, at sundhedssystemerne 
verden over ikke var klar til en pandemi. Manglen på bered-
skabsplaner, respiratorer og værnemidler har været tydelig  
og har formodentlig kostet menneskeliv. 

Sammenlagt giver det et komplekst billede af enorme kriser. 
Kriser, som hver især bidrager til at gøre de andre kriser 
værre. Kriser, som vi hver især må gøre vores til at løse. Vores 
regering og politiske beslutningstagere må gå nye politiske 
veje, og det internationale samfund må stå sammen. 

Vi står som både verdenssamfund og nationale aktører ved 
en række skilleveje. Ønsker vi at lukke os om os selv eller 
tror vi på international solidaritet; afventer vi økonomisk 
recession eller arbejder vi for en grøn, ansvarlig og retfærdig 
genstart af samfundene; øger vi tilliden til staten via tilbage-
rulning af indskrænkninger eller fastholdes indskrænkninger 

med mistillid til følge; vil vi se kampen mod ulighed i sine 
mange aspekter øges eller en tilbagerulning af mange års 
fremgang? 

De valg, vi træffer i Danmark og i resten af verden i dag, 
får betydning mange år ud i fremtiden, og det er derfor 
afgørende, at vores valg baserer sig på ”building back better” 
– altså, at vi gen  opbygger vores samfund på en ny, ansvarlig, 
modstandsdygtig og bæredygtig måde. Implementeringen 
af 2030-dagsordenen og opnåelsen af FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling er en naturlig rettesnor for sådanne valg. 

Vedtagelsen af 2030-dagsordenen for fem år siden gav os 
dén samlede, politiske ramme, der er nødvendig for, at vi på 
samme tid kan tage de rigtige valg, overkomme kriserne og 
skabe en bæredygtig verden. Med et klart princip om, at alle 
borgere skal med i en bæredygtig udvikling. Den politiske 
aftale omfatter med dens 17 mål og 169 delmål for verdens 
udvikling alle nødvendige delelementer på tværs af klima, 
miljø, sundhed, økonomi, ulighed, menneskers rettigheder, 
uddannelse og en række andre områder. 

Denne SPOTLIGHT-rapports formål er at belyse, hvor langt 
Danmark er fra opnå Verdensmålene, og i hvor høj grad 
Danmark bidrager til opnåelsen af Verdensmålene ude i 
verden. Det er tredje gang, at Globalt Fokus og 92-gruppen 
kommer med denne statusrapport på den danske indsats. 

I lyset af Corona-krisen vil vi opfordre til, at rapportens ind hold 
læses som løsningsforslag til at overkomme den komplekse 
krise vi står i. Vi, og vores to netværks med  lems  or ga ni sa tioner, 
kommer med anbefalinger til, hvilke valg den danske regering 
kan tage for at komme med mod svar til kriserne og samtidig 
bidrage bedre til at opnå Verdensmålene for bæredygtig 
udvikling. 

En overordnet anbefaling er, at den danske regering skal 
udarbejde en handlingsplan for implementeringen af 
2030-dagsordenen og opnåelsen af Verdensmålene. Vi 
kommer også med vores bud på, hvad en sådan handlings-
plan kan indeholde. Samtidig kommer vores medlems-
organisationer med mere end 100 konkrete anbefalinger til, 
hvordan de danske politiske beslutningstagere kan igang-
sætte initiativer til modsvar på Corona-krisen og dens følge-
virkninger, samt modsvar til de allerede eksisterende kriser 
og i sidste ende bidrage til opnåelsen af Verdensmålene og 
herigennem en bedre verden for os alle sammen.  

Vi håber, at du vil læse vores rapport med stor interesse, og at 
den kan bidrage til, at vi alle bliver klogere på, hvad der skal til 
for, at vi som land og som verden opnår Verdensmålene. 

 
FORORD

Rasmus Stuhr Jakobsen
Formand, Globalt Fokus

Torleif Jonasson
Formand, 92-gruppen



7

 
OVERORDNEDE ANBEFALINGER

VERDEN ER BAGUD – TID TIL HANDLING

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget 
i 2015. Målene anviser veje til at realisere visionen om 
bæredygtig udvikling frem mod år 2030. Vi har nu 10 år 
tilbage til at komme i mål. Og vi har som befolkninger og 
lande på den samme jord mulighed for at gøre 2020’erne 
til handlingens årti, hvor ambitiøse politiske målsætninger 
omsættes til reelle bæredygtige forandringer for mennesker, 
samfund og kloden. Arbejdet starter lige her. I hvert enkelt 
land. Også i Danmark.  

FN’s generalsekretær, António Guterres har grebet mulig-
heden. I januar i år udråbte han 2020’erne til et ”Decade of 
action”1 – handlingens årti. 

I Globalt Fokus og 92-gruppen engagerer vi os konstant i 
den politiske udvikling i Danmark, i Europa og globalt. De to 
netværks cirka 90 forskellige medlemsorganisationer har 
til sammen stor viden om, og konkret erfaring inden for alle 
Verdensmålene. Som en del af et stærkt dansk, europæisk 
og globalt civilsamfund, arbejder vi hver dag for en udvikling 
der er bæredygtig, både socialt, økonomisk og politisk, såvel 
som i forhold til miljø og klima. 

Fem år efter vedtagelsen af Verdensmålene kan vi kon statere, 
at der er mange gode hensigter, men alt for lidt handling. De 
farvestrålende ikoner for de 17 Verdensmål og de 169 delmål 
maner til handling, men medfører ikke handling i sig selv. Det 
er tvingende nødvendigt, at indsatsen accelereres, hvis ambi-
tionerne skal indfries. Retorikken skal omsættes til konkrete 
resultater. 

2020 I SKYGGEN AF CORONA-VIRUSSEN

År 2020 vil for altid gå over i historien som corona-virussens 
år. Vi mærker alle konsekvenserne af virussens udbredelse, 
og vi kan med gru se os omkring i Danmark og i verden og 
konstatere dødsfald, økonomisk recession, voksende unge 
årgange uden adgang til uddannelse, manglende genfor-
handling af politiske aftaler om klima, biodiversitet og miljø 
og negative følgevirkninger herpå. Vi har med andre ord med 
ét rykket os markant længere fra at nå Verdensmålene i 
Danmark, i Europa og i hele verden. 

Accelerationen af indsatser er af samme årsag blevet 
endnu mere nødvendig, og en bæredygtig forandring kræver 
en seriøs og ambitiøs indsats fra alle sider, også fra det 
danske politiske system. Med dette sigte har vi udarbejdet 
en række anbefalinger til politisk handling – både inden for 
landets grænser og i Danmarks internationale engagement. 
Det samme gjorde vi sidste år – og på samme måde vil vi 
fortsætte med at følge op og pege på muligheder for nye 

initiativer og forbedringer af de hidtidige. Vi stiller gerne 
vores viden og erfaring til rådighed, både i forhold til forbe-
redelse og gennemførelse af politiske handlingsplaner. 

TO SKRIDT FREM OG ET TILBAGE

Der er sket fremskridt på nogle områder siden vi, i 2019 
rapporterede om, hvordan det gik med at nå Verdensmålene.2 
Men der er også områder, hvor det går alt for langsomt  
– eller ligefrem går den forkerte vej – uden at dette skyldes 
corona-virussens udbredelse. Disse områder holder vi 
særligt øje med. Det handler for eksempel om:

•  Intet land i verden, heller ikke Danmark, er i nærheden 
af at kunne realisere alle Verdensmålene i 2030 med de 
nuværende indsatser.3

•  En million dyre- og plantearter risikerer udryddelse.4  
•  Mens en tredjedel af verdens mad går til spilde, er 800 

millioner mennesker underernærede eller fejlernærede.5 
•  Udryddelsen af ekstrem fattigdom går for langsomt, og 

indsatsen for verdens fattigste er aftagende.6
•  Klimaforandringerne sker hurtigere end frygtet. Verdens 

samlede CO2-udledning er stadigt stigende.7
•  Den økonomiske, sociale og politiske ulighed er stigende. 

Verdens 2.153 dollarmilliardærer ejer mere end 4,6 
milliarder mennesker tilsammen samtidig med, at der er 
kommet 135 millioner flere fattige afrikanere de sidste  
25 år.8

•  Kun tre pct. af verdens befolkning lever i lande, hvor deres 
fundamentale rettigheder er beskyttede og respekterede.9

ET RIGT LANDS ANSVAR I VÆKSTENS PARADIGME

Den overordnede tanke med 2030-dagsordenen er, at 
målene skal nås af alle lande – og at ingen mennesker skal 
opleve at blive efterladt, mens den bæredygtige udvikling 
sker. Desværre efterlader den globale udvikling stadig mil li-
arder af mennesker i fattigdom, og denne gruppe rammes 
desuden hårdere af naturkatastrofer og andre kriser, som for 
eksempel corona-pandemien. Mange lande arbejder slet ikke 
med Verdensmålene som pejlemærke for fremskridt. 

En af de største udfordringer i forbindelse med 
Verdensmålene er, at der mangler et nuanceret syn på 
sammenhængen mellem vækst og bæredygtighed, eller 
mere præcist: mellem økonomisk vækst (målt som stigende 
BNP) og de samlede påvirkninger af miljø og samfund. 
Opretholdes den nuværende globale, materielle vækst, 
øges presset på jordens ressourcer, både de fornyelige og 
de ikke-fornyelige (herunder de fossile). Med det nuværende 
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økonomisyn bliver de livsunderstøttende økosystemer i 
stigende grad overbelastet; uligheden i verden bliver større år 
for år; og basale menneske- og arbejdstagerettigheder bliver 
sat endnu mere under pres end tilfældet er i dag.

Denne problemstilling skal på grund af corona-virussens 
udbredelse, og den heraf følgende økonomiske recession, 
imidlertid ses i et nyt lys. For spørgsmålet er nu, om det 
netop ikke er i denne, svære situation, verdens ledere skal 
reagere ved at udtænke og gennemføre nye, politiske og 
økonomiske initiativer, der både holder hånden under menne-
sker, økosystemer og klimaet? Hvis corona-krisen medfører 
én positiv ting, må det være muligheden for at investere i den 
verden, som vi med 2030-dagsordenen er blevet enige om,  
at vi ønsker. 

Vi opfordrer til, at debatter og politisk-økonomiske initiativer 
skifter fokus til overordnet at sigte på at fremme menne-
skers livskvalitet og mindske belastning af naturen. Et skifte, 
som er ved at ske i for eksempel Skotland, New Zealand 
og Island.10 Økonomisk vækst er et middel, men må ikke 
forblive et mål i sig selv. En nuanceret vækstdebat, i globalt 
perspektiv er nødvendig og kræver, at der i vækstforståelsen 
skelnes mellem på den ene side rige, og stærkt industria-
liserede lande med et højt materielt forbrugsniveau, som 
for eksempel Danmark, og på den anden side lande (eller 
områder), der er præget af fattigdom og lav industrialise-
ringsgrad og/eller mangelfuld infrastruktur. 

Vi har brug for en grøn omstilling og et mindre forbrug i den 
rige del af verden. Og vi har brug for en grøn udvikling i den 
fattige del af verden, som skal undgå at gentage den riges 
verdens fejl med ensidigt fokus på økonomisk vækst baseret 
på stigende forbrug af ikke-fornyelige og fossile ressourcer 
og overudnyttelse af naturen.

Rige lande – også Danmark – lever ikke tilstrækkeligt op 
til deres særlige ansvar for at levere på Verdensmålene. Vi 
mangler blandt andet politisk handling i forhold til klimaambi-
tionerne og ulighed. Sammenhængene mellem biodiversitet, 
et sundt miljø på jorden – inklusiv i havet, og klimaforandrin-
gerne, er slet ikke tænkt ind i de politiske planer eller i vores 
hverdag. Vores forbrug og produktion leder til enorme tab af 
ressourcer. Uligheden stiger, og der vedtages lovgivning, der 
diskriminerer mindretal og udfordrer internationale konventi-
oner. De fattigste befolkningsgruppers andel udgør en stadig 
lavere del af den samlede indkomst. Penge til offentlige goder 
forsvinder i skattely. Bare for at nævne nogle eksempler. 

FREMT ID E N E R NU

Når vi efterspørger handling fra Danmarks side, skal vi huske, 
at verden omkring os også skal handle. Vi skal bruge de 
internationale rammer som løftestang og som inspiration 
til danske initiativer. Fremtiden er nu er titlen på den første 

Global Sustainable Development Report11 om den samlede 
globale situation i forhold til Verdensmålene. 

Det pointeres i denne rapport, at vi ikke kan vente på 
kriserne, men skal forsøge at forhindre dem i at opstå ved 
at handle nu. Hver især, kollektivt og videnskabeligt. Dette 
er nødvendigt for at styrke menneskelig trivsel; overgå til 
bæredygtige og retfærdige økonomier; opbygge bæredygtige 
fødevare systemer og sunde kostvaner; opnå fossilfrie energi-
former og universel adgang til energi; fremme bæredygtige 
byer og bymæssige områder; samt sikre de globale miljø-
mæssige fællesgoder.

Danmark har rige muligheder for at bidrage i forhold til alle 
disse områder, men det forudsætter, at danske institutioner 
og organisationer på det politiske niveau, i erhvervsliv og i 
civilsamfund sætter stærkt ind på at skabe nye former for 
målrettet og effektivt samarbejde, på tværs af hidtidige 
administrative, faglige og andre grænser. Danmark må leve 
op til sit ansvar og løfte sin del af den enorme opgave. Og vi 
skal op i gear. 

VI  FØLGER UDVIKLINGEN I  SKYGGEN AF CORONA-KRISEN  
OG BAKKER OP OM EN NY HANDLINGS-PLAN

Følgerne af corona-krisen kræver politiske initativer som 
modsvar. De kræver handling i det allerede udråbte ’handlin-
gens årti’. Danske politikere og regeringen skal levere 
rammerne for en dansk, bæredygtig genstart, der samtidig 
gør Verdensmålene til et fælles, universelt og tvær  gående 
element i al politisk handling udmøntet i anvisninger og 
motivation til adfærdsændringer hos alle danskere. Som 
første skridt kræver dette en ny dansk handlingsplan 
for Verdensmålene, som sammentænker politiske initi-
ativer på tværs af områder og på tværs af indenrigs- og 
udenrigspolitik.

Handlingsplanen skal være langsigtet og med 2030 som 
første milepæl. Globalt Fokus og 92-gruppen anbefaler 
derfor den danske regering at udarbejde en handlingsplan, 
som: 

•  Indeholder udarbejdelsen af en analyse af Danmarks 
bæredygtige udfordringer, der kan danne afsæt for nye 
politiske beslutninger (en såkaldt ”gap-analyse”).

•  Integrerer menneskerettigheder og ”Leave no one behind”- 
princippet som centrale, og helt afgørende, elementer i 
opnåelsen af Verdensmålene.

•  Stadfæster at der skal udføres en konsekvensana-
lyse af alle nye loves samlede effekt på opnåelsen af 
Verdensmålene (en såkaldt ”screeningsmekanisme”) som 
et permanent instrument i dansk lovpraksis. 

•  Nedsætter et tværsektorielt rådgivende organ til at under-
støtte arbejdet for at opnå Verdensmålene og rådgive 
regeringen i sit arbejde.
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•  Opridser en plan for finansiering af Danmarks arbejde 
for opnåelsen af Verdensmålene – både i ind- og udland. 
Denne skal inkludere fokus på offentlig støtte, offentlige 
investeringer, bæredygtig økonomisk afgiftspolitik, stigning 
i Danmarks udviklingsbistand, mobilisering af private 
ressourcer og integration af Verdensmålene som centrale 
elementer i Finansloven. 

Regeringens tilgang til monitorering af, og opfølgning på, 
opnåelsen af Verdensmålene er et vigtigt led i en kommende 
handlingsplan. For at sikre størst mulig legitimitet er det 
vigtigt, at regeringen er åben, transparent og involverende 
igennem alle processer. Globalt Fokus og 92-gruppen 
anbefaler, at regeringen udarbejder én samlet monitore-
rings- og opfølgningsmekanisme, der indskrives i handlings-
planen, og som indeholder: 

•  Brug af det globale indikatorsæt, som Danmarks Statistik 
årligt rapporterer på,12 frem for at bruge egne opsatte 
målsætninger og indikatorer. ”Vores Mål”-projektets 
supplerende, nationale indikatorer kan på sigt integreres.13 
Desuden bør regeringen integrere procesindikatorer, der 
måler graden af sammentænkning af politikker. OECD har 
udgivet kvalificerede bud på indikatorer.14

•  En årlig statusrapport på opnåelsen af Verdensmålene 
og Danmarks internationale bidrag, udarbejdet af en 
uafhængig instans, blandt andet med et tilbagevendende 
fokus på, om Danmark bidrager til løftet om ”Leaving 
no one behind”, så de mest udsatte også medtænkes i 
monitoreringen af Verdensmålenes opnåelse. 

•  En årlig drøftelse af Danmarks indsats for opnåelse 

af Verdensmålene blandt Folketingets partier i 
Folketingssalen på baggrund af den årlige statusrapport. 

•  Udarbejdelse af Voluntary National Review (VNR) hvert 
tredje år i forbindelse med FN-topmødet High Level 
Political Forum (HLPF). Udarbejdelsen af denne rapport 
bør starte et år før med bred inddragelse af aktører på 
tværs af det danske samfund. Inddragelsen bør blandt 
andet indebære integration af lokale afrapporteringer fra 
civilsamfundet inklusiv Voluntary Local Reviews (VLR).

•  Høring og inddragende proces forud for regeringens 
præsentation af VNR rapporteringen til gennemgang ved 
HLPF-mødet, inklusiv fremlæggelse i Folketinget, national 
høring og høring i FN’s europæiske regionale forum for 
bæredygtig udvikling.

•  Forpligtelse til at sikre at civilsamfundets stemme bliver 
hørt under HLPF-sessionen i forbindelse med Danmarks 
præsentation, for eksempel via taletid og mulighed for 
opfølgende spørgsmål. 

Civilsamfundet vil fremadrettet fortsætte med at stille 
konkrete forslag til politisk og implementerende handling. 
Når vi i Danmark og i verden er kommet os over corona-
krisen og dens følgevirkninger, vil vi stadig stå med klima-
forandringer, store miljøproblemer, voksende ulighed, 
krænkelse af menneskerettigheder og flere andre, store 
udfordringer. Det kræver bredt samarbejde at løse udfordrin-
gerne, og i civilsamfundet ser vi frem til, at vores engage-
ment og kompetencer inddrages i videst muligt omfang, for 
at styrke og kvalificere Danmarks nationale og internationale 
indsats i forhold til at overkomme udfordringerne og nå 
Verdensmålene.

 K ILDE R

1  https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-01-22/remarks-general-assembly-priorities-for-2020

2 http://globaltfokus.dk/images/SPOTLIGHT-Rapport_Enkeltsider.pdf

3 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

4 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf

5 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf

6 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf

7 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

8 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf

9 https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/GlobalReport2019.pdf

10  https://www.gov.scot/groups/wellbeing-economy-governments-wego/

11 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

12 https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg

13 https://www.voresmaal.dk/om-projektet

14  https://www.oecd.org/gov/pcsd/Draft%20proposal_PCSD%20process%20indicators.pdf
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V ERDENSMÅ L DELMÅL I  FOKUS S ID E

1 Afskaf fattigdom 1.3 • 1.A • 1.B
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—
11

2 Stop sult 2.3 12

3 Sundhed og trivsel 3.3 • 3.4 • 3.7 • 3.8
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—
13

4 Kvalitetsuddannelse 4.1 - 4.7 • 4.A 14

5 Ligestilling mellem kønnene 5.2 • 5.4 • 5.6 15

6 Rent vand og sanitet 6.1 • 6.3
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—
16

7 Bæredygtig energi 7.1 - 7.3 17

8 Anstændige jobs og  
økonomisk vækst

8.3 • 8.5 - 8.8 18

9 Industri, Innovation og  
Infrastruktur

9.1 • 9.2 • 9.5 • 9.A 19

10 Mindre ulighed 10.1 - 10.6 20

11 Bæredygtige byer og  
lokalsamfund

11.3 • 11.6 21

12 Ansvarligt forbrug og  
produktion

12.2 • 12.4 • 12.7
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—

—
UÆNDRET
SIDEN 2019

—
22

13 Klimaindsats 13.2 • 13.A 23

14 Livet i havet 14.1 • 14,2 • 14.4 • 14.5 • 14.7
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—
24

15 Livet på land 15.1 • 15.2 • 15.5 • 15.9
—

UÆNDRET
SIDEN 2019

—

—
UÆNDRET
SIDEN 2019

—
25

16 Fred, retfærdighed  
og stærke institutioner

16.1 - 16.3 • 16.6 - 16.10 26

17 Partnerskaber for handling 17.1 - 17.4 • 17.14 • 17.17 27

OVERSIGT: VURDERING AF DANMARKS ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE 

 Ja
  Nej
 Ikke vurderet
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N AT IONA LT ANBEFALINGER

Danmarks bidrag skal nationalt og internationalt fokusere på sammen-
hængen mellem vækst og bæredygtighed, og sikre rammebetingelser så 
virksomheders vækst og jobskabelse indrettes bæredygtigt. Den største 
udfordring for at nå mål 8 bliver den arbejdsløshed, som følger Covid19-
krisen, der også påvirker arbejdsforhold, organisering af arbejdsmarkedet 
og bæredygtig produktion negativt.

Opsvinget efter finanskrisen har ikke ændret den relative ledighed for de 
15 til 24-årige i Danmark. De har fortsat dobbelt så høj ledighed som den 
gennemsnitlige,24 og andelen af unge, der hverken er i arbejde eller uddan-
nelse (NEET) er heller ikke bragt mærkbart ned.25 Ti pct. af vores ungdoms-
årgange er i risiko for social eksklusion og fattigdom.26 Danmark lever ikke 
op til Mål 8.6 om, inden 2020, at reducere betydeligt i antallet af unge der 
hverken er i arbejde eller i uddannelse. Udover en større indsats i forhold 
til ungdomsarbejdsløsheden, er der behov for styrket indsats mod social 
dumping, bedre beskyttelse i nye atypiske stillingstyper,27 tilpasning til 
stigende pensionsalder og bedre tilbagetrækningsmuligheder.

•   Regering og arbejdsmarkedets parter 
skal iværksætte en tværsektoriel 
handleplan for at sænke antallet af unge 
ude af arbejds- og uddannelsesforløb.

•   Social dumping skal imødegås, bl.a. ved 
at udbrede aftaler om kædeansvar og 
sociale klausuler.

•   Atypiske ansættelser på arbejdsmar-
kedet skal sikres bedre beskyttelse.

•   Systematiske undersøgelser af diskrimi-
nation ved ansættelse ift. alder, etnicitet, 
handicap og køn, samt opfølgende 
indsatser skal igangsættes.

•   Der skal skabes muligheder i lovgivning 
og overenskomster for nye typer fleksible 
seniorjob og seniorordninger og gives 
bedre tilbagetrækningsmuligheder for 
fysisk og psykisk nedslidte.

IN T ER NATIONA LT ANBEFALINGER

Danmark bør, i overensstemmelse med den udviklingspolitiske strategi,28 
bruge udviklingsbistanden som katalysator for bæredygtig beskæftigelse og 
erhvervsudvikling, og herunder sikre at danske virksomheder opfylder ILO’s 
konventioner og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. 
Bortset fra en beskeden og tidsbegrænset støtte til de danske arbejdsmar-
kedsparter frem til 2021,29 udnytter regeringen ikke mulighederne for at 
være katalysator for arbejdsmarkedslovgivning, der kan sikre udviklings-
landene nationale rammebetingelser for velfungerende arbejdsmarkeder.

Ifølge erhvervsministeren30 står det højt på regeringens dagsorden at støtte 
et erhvervsliv, der tager ansvar for samfundet, menneskerettigheder og 
miljø. En positiv melding, som dog kræver opfølgende handling, er over -
vejelserne omkring hvordan der kan arbejdes med anbefalinger fra FN om 
en lovpligtig indsats.31 Ifølge en international undersøgelse32 viser rappor-
teringen fra størstedelen af danske virksomheder og investorer stadig en 
utilstrækkelig indsats på menneskerettighedsområdet.

•   Danmark bør som, Frankrig, Finland og 
Norge, indføre skærpede rammevilkår for 
erhvervslivet for at sikre en ansvarlig og 
bæredygtig virksomhedspraksis på tværs 
af sektorer. Især hvad angår lovpligtig 
nødvendig omhu (due diligence) og 
straffe ansvar i alvorlige sager.

•   I Danmarks samarbejdslande skal der 
afsættes tilstrækkelig udviklingsbi-
stand til sikring af rammebetingelser 
for velfungerende arbejdsmarkeder, og 
udviklingsbistanden skal være kataly-
sator for arbejdsmarkedslovgivning og 
social dialog, der fremmer anstændige 
jobs og bæredygtig beskæftigelse. 

•   Danmark skal arbejde for en lang sigtet, 
massiv investeringsplan mellem EU og 
Den Afrikanske Union med udgangs-
punkt i, at der sikres forbedrede ramme-
betingelser på arbejdsmarkedet. 

FO RFATTE RE

V URDERINGSGRU NDLAG
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D ELM ÅL 
I  F OKUS

8.5 › › 8.8

Skab fuld
beskæftigelse og
anstændigt arbejde
med lige løn

Beskyt arbejds-
tagerrettigheder,
og skab sikre
arbejdsmiljøer

 8.3

Før en politik, der skaber 
jobs og fremmer
virksomheder

VERDENSMÅL 8

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
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FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

N AT IONA LT ANBEFALINGER

Danmark er i toppen af internationale korruptions-, friheds- og fredsmålinger,  
og burde have et godt udgangspunkt for implementeringen af Mål 16.64 
Alligevel opleves en stor usikkerhedsfølelse i Danmark,65 og det civile råderum 
er blevet indskrænket gennem diskriminerende lovgivning, herunder maske-
ringsforbud, skærpede strafzoner og håndtryksceremonier.

•   Danske politikere skal ophæve 
lovændringer, som strider mod 
hensigterne med ligestillings- og 
antidiskriminations-lovgivning.

5.1 5.5 5.A 5.C

EKSTERNE BIDRAG

IN T ER NATIONA LT ANBEFALINGER

Frihedsrettigheder, og det politiske råderum for civilsamfundet, indskrænkes 
fortsat.66 Der udvikles overvågende og censurerende lovgivning. Antallet af 
mord, bortførelser og tilbageholdelser af journalister og menneskerettigheds-
forkæmpere er stigende, hvor omkring halvdelen af de dræbte er oprindelige 
folks ledere og aktivister.67 Samtidig udsættes børn i konfliktsituationer i 
stigende grad for grove overgreb.68 

Sikkerhedsinterventioner kan ikke alene løse konflikter eller skabe varig fred, 
hvorfor der skal fokus på at fjerne de grundlæggende årsager til en konflikt 
og på at sikre en bæredygtig udvikling med inddragelse af alle befolknings-
grupper, inklusive oprindelige folk, flygtninge, kvinder, asylansøgere, etniske og 
religiøse minoriteter, børn og unge. Samtidig skal sårbare befolkningsgrupper 
beskyttes.69   

Danmark kan, gennem sin plads i FN’s Menneskerettighedsråd og sit kandi-
datur til FN’s Sikkerhedsråd, fastholde udmeldte prioriteter om civilsamfundets 
råderum og sikring af menneskerettighederne; sikre overholdelse af konven-
tioner og internationale aftaler, herunder princippet om ’Responsibility to 
Protect’; samt sikre implementeringen af Menneskerettighedsrådets, og dets 
underorganers, resolutioner.

2020 er 20-året for vedtagelse af sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, 
fred og sikkerhed. Den danske handlingsplan på dette område ikke er blevet 
fulgt op siden 2013. Det er vigtigt at 1325 resolutionen indgår i alle danske 
strategier og landeprogrammer, med fokus på, at kvinders deltagelse har 
afgørende betydning for bæredygtig fred.70

Danmark skal:
•   Vise ”civic space” lederskab i EU, 

Europarådet, FN og bilateralt, 
og fremme det civile råderum i 
beslutnings- og fredsprocesser. 
Herunder styrke programmer for god 
regeringsførelse, for at sikre beskyt-
telse og adgang til retssystemet 
for oprindelige folk, flygtninge og 
asylansøgere.71  

•   Bruge sin plads i FN’s Menneske ret-
tig hedsråd, og sit kandidatur til FN’s 
Sikkerhedsråd, til arbejde for civilsam-
fundets råderum; sikring af menneske-
rettighederne; samt overholdelse af 
konventioner og internationale aftaler. 
Desuden aktivt støtte FN’s ’Monitoring 
and Reporting Mechanism’ for at sikre 
dokumentation af overgreb mod børn 
og andre udsatte. 

•   Kræve at virksomheder tilslutter 
sig nul-tolerance politikker om 
vold og overgreb mod miljø- og 
menneskerettighedsforkæmpere.72  

•   Prioritere 1325 resolutionen, inddrage  
civilsamfundet i implementeringen, 
samt sikre finansielle midler til 
civilsamfunds og statslige institu-
tioners arbejde med resolutionen. 

D ELM ÅL 
I  F OKUS

16.1 › › 16.3

Reducér vold overalt Styrk retssikkerheden,
og giv alle adgang til
retfærdig rettergang

16.6 › › 16.10

Skab effektive,
ansvarlige og
gennemsigtige
institutioner

Beskyt grundlæggende
frihedsrettigheder,
og giv aktindsigt







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNs Verdensmål er en perfekt guide, når Danmark og resten af verden skal rejse sig efter coronaen. 20 danske 
civilsamfundsorganisationer efterlyser en samlet dansk handlingsplan   

I 1944 skrev en ung, fremtrædende socialdemokrat en bog, der skulle få stor betydning ikke blot for Socialdemokratiet i 
efterkrigsårene, men også for Danmark som et kommende velfærdssamfund. Navnet på den unge socialdemokrat var Jens Otto 
Krag, og navnet på hans bog var ”Fremtidens Danmark. Socialdemokratiets politik”. 

Bogen var en slags opskrift på, hvordan man kunne omdanne Danmark til et velfærdssamfund gennem vækst. Nu har vi brug for 
en ny opskrift – en opskrift på udviklingen af det danske velfærdssamfund gennem bæredygtighed.    

Heldigvis har regeringen anno 2020 en stor mulighed for at tegne stregerne til fremtidens Danmark, om end muligheden er 
opstået på en trist baggrund. Corona-virussens udbredelse globalt og i Danmark har på meget kort tid sat verden i stå og 
nedbrudt strukturer og mekanismer i samfundet, som vi efterhånden har taget for givet. Når krisen er overstået, skal der ske en 
massiv genopbygning af verden, lande og lokalsamfund. Arbejdsløse skal i arbejde igen. Børn og unge skal tilbage på 
skolebænken, og ud i fællesskaberne. Syge mennesker skal behandles. Klimakrisen skal håndteres. Regeringen kan med et 
stærkt mandat vælge politiske handlinger til, som forkaster de gamle og ikke-bæredygtige samfundsstrukturer, og bidrager til at 
opbygge et bæredygtigt velfærdssamfund baseret på menneskeretlige principper og standarder, hvor sårbare grupper ikke lades 
i stikken. Det gælder både i Danmark og i Danmarks internationale arbejde.  

Opskriften hedder verdensmålene 

Der eksisterer allerede én samlet politisk forståelsesramme, der kan ses som en skriftlig manifestation af, hvordan verden kan 
genopbygges i kølvandet på coronakrisen. 

Rammen hedder ”2030-dagsordenen”. En politisk aftale underskrevet i FN af alle medlemslande tilbage i 2015 indeholdende 17 
verdensmål med 169 delmål, velfunderet i de internationale menneskerettighedsforpligtelser. En aftale om, hvordan verden skal 
være skruet sammen, når vi når 2030. Indeholdende et princip om, at udsatte og marginaliserede mennesker på lige fod med 
alle andre skal blive en del af en bæredygtig udvikling. Indeholdende ansvarlige ideer om økonomiske strukturer og grønne tiltag 
for klima og miljø. Indeholdende fokus på, at politik hænger sammen på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige sektorer. 
Når man skruer på økonomiske tiltag, påvirker det grønne og sociale tiltag. Og omvendt.   

Aftalen er med andre ord social retfærdig, økonomisk ansvarlig og grøn – en universel version af den skandinaviske 
socialdemokratiske drøm. Hvis Mette Frederiksen i dag vil skrive ”Fremtidens Danmark II”, vil 2030-dagsordenen kunne agere 
udgangspunkt for den bæredygtige model for et velfærdssamfund.  

Danmark og verden i 2030  

Fremtidens Danmark kunne opstå på skuldrene af den eksisterende stærke danske samfundsmodel og en bæredygtig udvikling, 
der allerede er i gang. Store dele af det danske samfund har nemlig købt ind på denne forståelse, fordi 2030-dagsordenen er et 
stærkt værktøj til at tænke langsigtet, samtidig med at alle kan yde et positivt bidrag.  



Kommuner og regioner laver handlingsplaner, virksomheder og investorer viser ansvar og samfundssind såvel internationalt som 
i Danmark og laver grøn omstilling. Civilsamfundet bærer de udsatte og marginaliserede frem, fagforeninger italesætter 
vigtigheden af en social retfærdig vækst i en bæredygtig udvikling. Institutioner sammentænker udmøntning af politiske 
initiativer på tværs af områder. Uddannelsesinstitutioner uddanner vores næste generationer i bæredygtighed. Borgere 
affaldssorterer og køber elbiler. Hver uge kommer der nyheder om nye, bæredygtige tiltag i Danmark. Tiden er oplagt for 
regeringen til at stå i spidsen for en ambitiøs implementering af 2030-dagsordenen.  

Der skal imidlertid også politiske reformer i spil, hvis fremtidens Danmark skal være bæredygtigt. Reformer som bidrager positivt 
til opnåelsen af flere Verdensmål på samme tid.  

Tag for eksempel reformer med fokus på energirenovering af danske folkeskoler. Et tiltag, som udover nedgang i CO2-udledning 
også kan få positive sundheds- og uddannelsesmæssige effekter. Regeringen vil på én gang som minimum bidrage positivt til 
opnåelsen af Verdensmål 3 (sundhed), 4 (uddannelse), 7 (energi), 11 (bæredygtige byer) og 13 (klimaindsats).  

Eller tag Danmarks internationale arbejde på skatteområdet. Et øget udenrigspolitisk fokus på at styrke udviklingslandes 
skattesystemer samt modarbejde skattely og skatteunddragelse kan på én gang bidrage positivt til opnåelsen af Verdensmål 1 
(udryddelse af fattigdom), 3 (sundhed), 4 (uddannelse), 5 (ligestilling og styrkelse af kvinderettigheder), 10 (ulighed) og 16 (fred 
og stabilitet) på grund af lav- og mellemindkomstlandes midler til at opbygge samfundsinstitutioner inden for en række 
områder. Dette skal gå hånd i hånd med støtte til det lokale civilsamfund i verdens fattige og skrøbelige landeet, så vi sikrer, at 
de positive udviklinger også kommer de mest sårbare og udsatte til gode.  

+100 anbefalinger til en bæredygtig genstart 

Det danske civilsamfund tror på 2030-dagsordenen. Vi tror på, at de mange mål og delmål er vor generations ’to-do’-liste. Derfor 
lancerer vi på tirsdag for tredje gang en SPOTLIGHT-rapport, hvori vi belyser, hvor Danmark har udfordringer med at nå 
Verdensmålene, og hvor Danmark kan blive bedre til at støtte opnåelsen af målene ude i verden. Vi kommer tilsammen med 
mere end 100 anbefalinger til politikerne på Christiansborg om, hvordan Danmark kan opleve en bæredygtig genstart og bidrage 
til selvsamme ude i verden.  

Anbefalingerne går på tværs af de 17 Verdensmål og helt overordnet står en anbefaling til den danske regering om i samarbejde 
med de øvrige partier at udarbejde én samlet handlingsplan for 2030-dagsordenens implementering og Verdensmålenes 
opnåelse. Det er afgørende, at denne handlingsplan understøtter 2030-dagsordenens tværgående princip, om at “ingen må 
lades i stikken” (leaving no one behind). Dette såvel på nationalt og globalt plan. Danmark skal bidrage til - og har brug for - at 
Verdensmålene opnås for alle.  I det danske civilsamfund står vi klar til at samarbejde med regeringen og Folketinget om en 
sådan plan.  

Regeringen kan, med 2030-dagsordenen i hånden, arbejde for, at Danmark er godt på vej mod at nå Verdensmålene og mod at 
blive et bæredygtigt velfærdssamfund, som er stærkt forankret i menneskerettighederne. Mon ikke Jens Otto Krag stolt ville 
kigge mod Mette Frederiksen fra sin grav, hvis fremtidens Danmark bliver et bæredygtigt velfærdssamfund, som bidrager til et 
bæredygtigt verdenssamfund?   

AIDS-Fondet - Direktør, Andreas Gylling Æbelø 

Amnesty International Danmark, Generalsekretær, Trine Christensen 

Care Danmark - Generalsekretær, Rasmus Stuhr Jakobsen. 

Dansk Flygtningehjælp - Generalsekretær, Charlotte Slente  

Danske Studerendes Fællesråd - Formand, Johan Hedegaard Jørgensen 

FN-Forbundet - Generalsekretær, Torleif Jonasson 

Globale Seniorer - Formand, Per Bo  

IWGIA - Direktør, Kathrin Wessendorf 

Kvindernes U-landsudvalg - Forkvinde, Janice Goodson Førde 

Landsforeningen Levende Hav - Formand, Kurt Svennevig Christensen 

Mellemfolkeligt Samvirke - Generalsekretær, Tim Whyte 

Nyt Europa - Sekretariatsleder, Julie Rosenkilde 

Our Fish - Kampagnekoordinator i Danmark, Berit Asmussen. 

Oxfam IBIS - Generalsekretær, Kristian Weise 

Plan Børnefonden – direktør Dorthe Petersen 

Red Barnet - Generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen  

Sex og samfund - Generalsekretær, Bjarne B. Christensen. 

WWF - Generalsekretær, Bo Øksnebjerg 

Ubumi Prison Initiative -  Direktør, Anne Egelund 

100 % for Børnene - Bestyrelsesformand, Mette Villekjær 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/verdensmaal-i-kl/
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/Planer/Documents/Region%20Hovedstadens%20handlingsplan%20for%20FN%27s%20verdensm%C3%A5l.pdf
https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/verdensmaalene-kan-saette-rammen-for-en-ny-retning-for-socialpolitikken
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdocs/2019/2019_1/Samf_6_1_2019.pdf
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdocs/2019/2019_1/Samf_6_1_2019.pdf
https://www.sdu.dk/da/voresverdensmaal
https://www.verdensmaal.org/
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Vedrørende: Danmarks Grønne Fremtidsfond og dansk indsats for fossilfri eksportkredit  
 
Kære Simon Kollerup  

 
Vi er en række miljø- og udviklingsorganisationer, der interesseret følger udformningen af Danmarks Grønne 
Fremtidsfond (DGF). Som del af 92-gruppen har vi tidligere sendt kommentarer til ministeren for at bidrage til 
udformningen af DGF’s grønne kriterier. Dog afslog ministeren at mødes pga. tidspres og henviste os til at give input 
til embedsfolk i Erhvervsministeriet. På den baggrund har vi leveret input til Erhvervsministeriet samt afholdt et 
møde med embedsværket, men vi savner stadig en klar proces for udformningen af fondens grønne kriterier; 
herunder hvornår og hvordan vi kan levere konstruktive input til at sikre DGF’s reelle bidrag til den grønne omstilling.  

 
Med dette brev sender vi en række klimamæssige anbefalinger til udformning af DGF med ønsket om at styrke 
dialogen herom. Konkret vedrører anbefalingerne i) udformningen af de grønne kriterier for DGF og ii) regeringens 
indsats i OECD-forhandlingerne om fossilfri eksportkredit.  

 
Vores anbefalinger skal ses i lyset af, at vi generelt har en positiv forventning til, at DGF kan levere innovativ og 
additionel finansiering af Danmarks klimahandling. Her ser vi fortsat positivt på DGF som en mulig innovativ løsning 
på at øge finansiering af klimatiltag, eftersom de DKK 25 mia. primært kan anskues som “gratis penge”, da offentlige 
penge afdækker risikoen hvorved afkastkravet kan holdes lavt, hvilket sikrer additionalitet.  

 
Hvis DGF skal levere på den politiske vilje bag aftalen om fonden - nemlig at muliggøre realisering af flere grønne 
projekter, der er rentable, men som ikke ville kunne realiseres kun på markedsvilkår - så er det centralt, at fonden 
entydigt fokuseres på grønne investeringer, stiller lave krav til afkast og generelt baseres på et princip om 
additionalitet. Kun sådan retfærdiggøres den i aftalen skitserede statsgaranti og årlige statsstøtte, og i det hele taget 
fondens eksistensberettigelse som “grøn og innovativ” fond. Samtidig bør der tages højde for de fire 
modtagerfondes forskellige formål og opgaver, hvilket bør afspejles i fondsspecifikke grønne kriterier.  

 
Desuden skal det understreges, at der er behov for en grundlæggende grøn og bæredygtig omstilling af de fire 
udmøntende fonde, så det sikres, at fondene generelt (og ikke kun i regi af DGF) opererer i overensstemmelse med 
Regeringens og Folketingets prioritering af hensyn til miljø og klima samt FN’s Verdensmål. I den sammenhæng 
kommer dette brev ligeledes med anbefalinger til udformningen af de grønne kriterier for DGF samt til at fremme 
fossilfri eksportkreditter. 

 
1) One-size-fits-all grønne kriterier passer næppe de fire vidt forskellige modtagerfonde  
DGFs DKK 25 mia. fordeles til fire fonde, som er vidt forskellige. F.eks. er IFU og Vækstfonden typisk investorer, mens 
EKF er långiver. IFU har et udviklingsmandat (desværre med et meget højt afkastkrav), mens Vækstfonden måler sin 
succes på, om de støttede virksomheder oplever vækst. I den forbindelse er vi bekymrede for, at et sæt fælles 
grønne kriterier gældende for alle modtagerfonde vil blive for generelt og uspecifikt. I stedet anbefaler vi, at der 
udarbejdes fondsspecifikke grønne kriterier tilpasset de enkelte modtagerfondes formål og opgaver.  

 
2) EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering som ramme for fondsspecifikke grønne kriterier   
EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering, som EU er i færd med at udarbejde, er en oplagt ramme for udvikling af 
modtagerfondenes grønne kriterier. Taksonomien er en del af EU's ’sustainable finance’ pakke, der bl.a. skal bidrage 
til at gennemføre Parisaftalens artikel 2,1c om at bringe alle investeringer på linje med Parisaftalens mål. Det er 
derfor kriterier som samtlige fire statslige modtagerfonde alligevel skal forholde sig til. Taksonomien har en 
nuanceret tilgang til grøn bæredygtighed og baseres på seks grønne mål. Foruden mål om (1) reduktion af 
klimagasser og (2) styrket klimatilpasning, så har taksonomien mål for (3) bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af 
vand- og havressourcer, (4) overgang til en cirkulær økonomi, (5) forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt (6) 
beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer, inkl. afskovning. I denne kontekst anbefaler vi, at EU’s 
taksonomi for bæredygtig finansiering udgør en ramme for udvikling af fondsspecifikke grønne kriterier.  
 
3) Den Grønne Fremtidsfond eller blot Den Ikke-sorte Fremtidsfond?  
Det fremgår tydeligt af den politiske aftale og af navnet på fonden, at den politiske intention bag DGF er at øge 
investeringerne i den grønne omstilling. Det er derfor centralt, at de DKK 25 mia. udelukkende går til grønne 
investeringer med miljø- og klimamæssig effekt. Dette betyder samtidig, at fondsmidlerne ikke bør gå til hverken 
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“neutrale” investeringer (f.eks. robotteknologi) eller til fossile investeringer. Ved at basere fondsspecifikke grønne 
kriterier på EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering, kan man sikre, at de DKK 25 mia. entydigt går til grønne 
investeringer frem for også til “ikke-sorte/neutrale” investeringer. I den kontekst anbefaler vi, at det sikres, at DGF 
udelukkende målrettes grønne investeringer.  

 
4) Politisk aftale om at udelukke virksomheder med f.eks. max 20% fossilt 
Den politiske aftale indeholder en bestemmelse om, at virksomheder med en ”betydelig andel” fossilt udelukkes. 
Derfor er det en bunden opgave for Erhvervsministeriet at udarbejde forslag til, hvordan den fossile andel opgøres 
metodisk samt udforme en bagatelgrænse i overensstemmelse med DGF’s formål. F.eks. vil en bagatelgrænse på 
max 20% af virksomhedens aktiviteter og omsætning baseret på fossile projekter medvirke til at understøtte fondens 
grønne profil. Vi anbefaler derfor, at eksklusion af fossile virksomheder integreres i de grønne fondsspecifikke 
kriterier (f.eks. ved en bagatelgrænse på 20%) og i overensstemmelse med DGF’s formål om at øge investeringerne i 
den grønne omstilling.  

 
Behovet for at adressere, hvordan fossile virksomheder bedst udelukkes understreger samtidig, at det er 
formålstjenstligt at udvikle grønne kriterier, der er individuelt tilpasset hver af de fire modtagerfonde. F.eks. bør 
fokus hos IFU være på om selve projektet er grønt (da IFU typisk investerer i projektselskaber mhp. at realisere 
projektet, hvorefter IFU frasælger sin ejerandel). Vækstfonden bør til gengæld have fokus på om virksomheden og 
forretningsmodellen er grøn (da Vækstfonden primært investerer og finansierer virksomheder med 
vækstpotentiale), mens EKF bør fokusere på om virksomheden og produktet, der eksporteres, er grønt (da EKF giver 
lån og garantier til eksport af produkter, services og hele projekter).  

 
5) Generelle grønne kriterier skal sikre additionalitet 
Det er centralt, at de DKK 25 mia. i rammen for DGF udelukkende bidrager til grønne investeringer, der ikke ellers 
ville være realiseret. Hvis de grønne kriterier kun gælder for de nye penge i DGF’s modtagerfonde og der samtidig 
ikke stilles krav til de resterende aktiviteter i modtagerfondene, så risikerer man, at den reelle effekt (det 
additionelle bidrag til den grønne omstilling) er begrænset. Dette skyldes, at den allerede eksisterende praksis for 
grønne investeringer i modtagerfondene fremover potentielt kan regnes under DGF’s DKK 25 mia., hvilket dermed 
ikke leder til øgede grønne investeringer, men i stedet reelt øger modtagerfondenes samledes midler uden garanti 
for at disse investeres grønt.  

 
Eksempelvis afgøres EKF’s finansiering reelt af hvilke projekter, der ansøger. Heldigvis er det ofte grønne 
virksomheder (vindteknologi) der ansøger, men EKF har p.t. ingen kriterier, der forhindrer fossile investeringer, som 
der jf. Parisaftalens art. 2,1c bør være. Med DGF øges EKF med DKK 14 mia, mens EKF i 2018 nyudstedte ca. DKK 25 
mia. lån til vind ud af en samlet nyudstedelse på DKK 33 mia. Dvs. at efterhånden som EKF i 2021-22 foretager nye 
grønne investeringer ved blot at følge de seneste års praksis – altså grønne eksportkreditter, der alligevel ville være 
foretaget uden DGF – kan disse nu regnes under rammen på DKK 14 mia. fra DGF. Dermed kan EKF blot bogføre de 
første DKK 14 mia., der alligevel ville være brug på grønne eksportkreditter, som værende penge fra DGF, hvilket 
reelt stiller EKF fri til at bruge yderligere DKK 14 mia. på ikke-grønne eksportkreditter, inkl. til fossile projekter.  
 
Vi er bekymrede for, at fonden vil udmøntes således. Der bør i stedet sikres imod, at penge fra DGF indirekte går til 
ikke-grønne aktiviteter, inkl. fossile investeringer. Derfor anbefaler vi, at der foruden grønne kriterier til fondsmidler 
fra DGF, ligeledes indføres grønne kriterier for modtagerfondenes øvrige aktiviteter. Hvis dette ikke gøres, risikerer 
man, at etableringen af DGF i realiteten medfører flere fossile investeringer som følge af mekanismerne skitseret i 
ovenstående eksempel.  

 
6) Mulighed for lavt afkastkrav skal sikre yderligere additionalitet 
Naturligvis er det vigtigt for DGF’s fortsatte eksistens, at der investeres i grønne projekter, der også er økonomisk 
bæredygtige. Samtidig er det centralt, at DGF ikke kræver et så højt afkast, at det står i vejen for at levere høj 
additionalitet - altså at de offentlige midler muliggør investeringer, som markedets kommercielle investorer ellers 
ikke ville have foretaget.  

 
Udenrigsministeriets evaluering af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) i 2019 kritiserede, at IFUs 
Klimainvesteringsfond i de fleste tilfælde havde tvivlsom eller negativ finansiel additionalitet. Forklaringen ligger 
formentligt i, at Klimainvesteringsfonden, for at tilfredsstille pensionskassernes høje afkastkrav, udvalgte projekter, 
der også ville være attraktive for kommercielle investorer.   
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Eftersom DGF ikke har kommercielle partnere, er fonden ikke tvunget til at efterstræbe højeste afkast. Den 
statsfinansielle risiko er ydermere afdækket på finansloven. DGF er således en mulighed for at vise, at det kan lade 
sig gøre at investere kommercielt, dog uden meget høje afkastkrav, og dermed realisere additionelle grønne 
projekter - altså projekter som ikke kunne være blevet realiseret uden DGF. Vi anbefaler derfor, at der fastsættes 
fondsspecifikke afkastkrav for DGF’s midler, hvor det er sandsynliggjort at DGF leverer høj additionalitet af grønne 
investeringer og at dette spørgsmål løbende evalueres.  

 
7) DGF bør tydeligt følge EIBs nye fossilfri udlånspolitik 
I den politiske aftale blev det besluttet, at DGF skal følge EIBs nye fossilfri udlånspolitik. Et væsentligt punkt i EIB’s 
fossilfri udlånspolitik er, at den også udelukker investeringer i fossil infrastruktur. Vi anbefaler, at regeringen støtter 
tydeligt op om en tilsvarende eller mere ambitiøs fossilfri udlånspolitik og anbefaler samtidig, at politikken tydeligt 
integreres i DGF og modtagerfondene.  

 
8) Dansk indsats for fossilfri eksportkredit bør være en del af klimadiplomatiet  
Erhvervsminister Simon Kollerup svarede 27. februar 2020 (ERU spml 95) Folketinget i forbindelse med revisionen af 
OECD’s sektoraftale om kulkraftværker, at ”Danmark blandt andet skal arbejde for, at eksportkreditter til kulfyrede 
kraftværker, kuludvinding og kul-logistik udfases.” Siden da har Sverige og Frankrig nationalt indført grønne kriterier 
for deres ECA’er og har arbejdet i OECD for en styrket sektor-aftale om ikke at investere i kulkraftværker og kul-
relateret infrastruktur.  

 
OECD-forhandlingerne er del af en globalt vigtig opgave. Så længe OECD-lande fortsat støtter nye kulprojeter med 
eksportkredit er det usandsynligt at få store udviklingslande til at stoppe med at bygge nye kulværker, hvilket er en 
nødvendighed for at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader. Derfor opfordrer vi til, at regeringen 
som del af den globale dimension af Danmarks klimadiplomati gør en aktiv indsats i OECD-regi for at skærpe OECD-
aftaler om ikke at give eksportkredit til fossile investeringer. Konkret anbefaler vi, at den danske regering 
samarbejder med de progressive lande i EU og OECD om at begrænse eksportkreditter til kul og anden fossil energi. 

 

Vi håber, at vores anbefalinger vil bidrage til den videre udmøntning af DGF, så det sikres, at fonden reelt lever op til 

sit navn og til de politiske intentioner om at øge investeringerne i den grønne omstilling.   

 

Med venlig hilsen 

 

Care Danmark  

DIB 

FN-forbundet 

Global Aktion  

Greenpeace Danmark  

KULU 

Mellemfolkeligt Samvirke  

Rådet for Grøn Omstilling  

VedvarendeEnergi 

Verdens Skove 

WWF Verdensnaturfonden  

Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis 
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Finn Reske-Nielsen i Nordjyske 29. juli 2020 

Menneskerettighederne er vigtige - også i Danmark 

FN fejrer i år sit 75-års jubilæum.  

Det er en god anledning til at fokusere på, hvad organisationen har opnået af resultater, siden den blev dannet i 

1945 efter afslutningen af Den anden Verdenskrig. Trods mange udfordringer er listen lang, ikke mindst når det 

drejer sig om at kæmpe for de fundamentale menneskerettigheder, som gælder for os alle. 

Den første internationale kodificering af menneskerettighederne fandt sted i 1948 i New York, da FN’s 

generalforsamling enstemmigt vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som indeholder en lang 

række rettigheder, som gælder for alle mennesker, uanset hvem de er, eller hvor de er. De er universelle og 

ukrænkelige.  

Erklæringens artikel 2 siger klart: ’Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, 

uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden 

anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.’ 

I Danmark er vi vant til at tage menneskerettighederne for givne.  

Der er ingen her i landet, som ikke kan ytre sig frit, ingen risikerer at politiet pludseligt møder op og sender én i 

fængsel på ubestemt tid, vi kan frit demonstrere, når der er noget, vi er utilfredse med.  

I mange andre lande ser det væsentligt anderledes ud med ekstrajudicielle henrettelser, arbitrære arrestationer, 

knægtelse af ytringsfriheden, osv. Tænk blot Kina, Iran eller Saudi Arabien, blandt mange andre. 

Desværre glemmer vi ofte, at menneskerettighederne ikke kun drejer sig om de ’borgerlige og politiske rettigheder’ 

(som de ovennævnte alle er eksempler på), men også om økonomiske og sociale rettigheder: retten til et sted at bo, 

retten til arbejde, retten til en rimelig løn, til uddannelse, til sundhed, osv.  

Her må vi erkende, at f.eks. Kina har scoret meget højt i de seneste årtier, hvor flere hundrede millioner kinesere er 

blevet trukket ud af fattigdom.  

Det glemmer vi måske i vores iver efter at vise, hvor dårligt det står til med de borgerlige rettigheder netop dér. 

I Danmark står det også godt til med de økonomiske og sociale rettigheder. Der er meget få fattige, alle børn går i 

skole, (næsten) alle modtager en rimelig løn for det arbejde, de udfører. 

Men er det nu helt rigtigt, at vi alle har lige adgang til alle disse rettigheder?  

Er kvinder ligestillede med mænd løn- og stillingsmæssigt i den private og den offentlige sektor, i det politiske liv?  

Har etniske og religiøse mindretal de samme rettigheder som det store kristne flertal i Danmark – eller ’strammer’ vi 

igen og igen på deres rettigheder? Og hvordan ligger det generelt med de rettigheder, som alle herboende ’af anden 

etnisk herkomst end dansk’ også skal nyde godt af? 

Et centralt princip i FN’s 17 verdensmål om økonomisk, social og miljø- og klimamæssig bæredygtighed, som generelt 

reflekterer menneskerettighederne, er, ’at ingen må lades i stikken’ (’leave no-one behind’). Lad os huske på det, når 

vi, måske med en anelse selvtilfredshed, taler om, hvor gode vi er til det med menneskerettighederne.  

De gælder for alle, også for de marginaliserede grupper!  

Og som en klog tidligere FN-kollega en gang sagde: ’Hvis du ikke kæmper for alles rettigheder, er du med til at 

afskaffe dine egne’. 















Berlingske Tidende, fredag 21.08.2020 

 
  

 

 
Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at 

sende et debatindlæg til Berlingske. 

 

LÆSERE 

Atomvåben må aldrig anvendes igen 

 

 
»Den eneste garanti for, at atomvåben aldrig vil blive anvendt, er at afskaffe atomvåbnene og skabe en atomvåbenfri 

verden.« 

Foto: PHILIP FONG 

Torsdag d. 20. august 2020, kl. 13.30 

 

I artiklen »Atombomben over Hiroshima fylder for meget i mindet om Anden Verdenskrigs 

rædsler« i Berlingske 16. august fremkommer fhv. professor Ole P. Kristensen med nogle påstande, som 

kræver et modsvar: 

 

Det var ikke bomberne over Hiroshima og Nagasaki, som sparede liv sammenlignet med alternativet, der var 

en invasion. Den amerikanske sikkerhedspolitiske forsker, Ward Wilson, har i sin bog »Five Myths about 

Nuclear Weapons« dokumenteret, at den afgørende begivenhed for Japans beslutning om overgivelse 15. 

august 1945 var Sovjetunionens angreb mod Japan ved invasionen af Manchuriet 9. august – og ikke 

atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. 
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Ifølge Ole Kristensen dyrkes mindet om atombomben over Hiroshima og dens ofre uforholdsmæssigt meget i 

forhold til mange andre tragiske begivenheder under Anden Verdenskrig. Når bombningen mindes så meget, 

er det fordi Hiroshima indledte atomalderen og dermed blev skelsættende for den sikkerhedspolitiske 

udvikling i verden. 

 

Ole Kristensen skriver, at »man kan diskutere, om atombomberne i 1945 var en forbrydelse eller bare led i en 

legal krigsførelse«. Det burde have været nævnt, at der ikke er tvivl om, at anvendelse af atomvåben i dag 

udgør en krigsforbrydelse. Det fremgår af den humanitære folkeret, at det er ulovligt at anvende eller true 

med at anvende atomvåben. Ifølge Artikel 51 i Tillægsprotokol I til Genève-konventionerne af 1949, som 

gælder for alle stater, inklusive atomvåbenstaterne, må der ikke anvendes våben, der kan ramme 

civilbefolkningen og dermed være en overtrædelse af dette forbud. Anvendelse af atomvåben er derfor ulovlig 

og udgør ifølge artikel 8 i Rom-statutten af 1998 om Den Internationale Straffedomstol en krigsforbrydelse 

og den groveste form for menneskerettighedskrænkelse. 

 

Beslutningen om at anvende atomvåben over for Japan kan hverken efter datidens eller nutidens målestok 

forsvares moralsk (som anført af Ole Kristensen) – lige så lidt som bombningen af Tokyo og andre japanske 

byer med konventionelle brandbomber eller De Allieredes tæppebombninger af bl.a. Dresden og Hamburg. 

Anvendelse af atomvåben i en større atomkrig vil dræbe hundredvis af millioner mennesker og forårsage 

katastrofale og uoprettelige klimatiske og miljømæssige skader og ødelæggelser, som vil udslette alt liv på 

Jorden. Derfor bør risikoen for, at dette nogensinde vil ske, elimineres. Den eneste garanti for, at atomvåben 

aldrig vil blive anvendt, er at afskaffe atomvåbnene og skabe en atomvåbenfri verden. 

Højtideligholdelserne af årsdagene for bombningerne af Hiroshima og Nagasaki bør derfor fortsætte for at 

minde os om, at atomvåben aldrig må anvendes igen.  

 

John Kierulf, uafhængig nedrustningsforsker og fhv. nedrustningsforhandler i 

Udenrigsministeriet 

 






