


 

 

































Forsvarsministeren ankommer: Foto: Erik Petersen. 
Landsformanden byder velkommen. 

Foto: Monica Bell Sass, Kastellet. 

Fra registreringen. Foto: Erik Petersen.

JUBILÆUMSMEDALJE
I dagen anledning var der i et samarbejde mellem 
Danmarks Veteraner og FN-museet fremstillet en 
særlig jubilæumsmedalje, der blev uddelt til alle 
deltagerne. 

KRANSE
Herefter blev der lagt kranse ved Mindemuren af Karen 
Ellemann, 1. næstformand for Folketinget, på vegne af 
Folketinget, Forsvarsminister Trine Bramsen, Beredskabs-
styrelsen, FN-forbundet, Atlantsammenslutningen og 
Danmarks Veteraner. En trompet fra Musikkorpset blæste 
Soldatens sidste farvel.

TALER
Landsformanden bød velkommen og glædede sig 
over, at vi trods restriktionerne kunne gennemføre 
arrangementet med de nødvendige modifikationer 
og gav ordet videre til dagens første hovedtaler, 
forsvarsminister Trine Bramsen.

Forsvarsministeren takkede tidligere og nuværende 
veteraner for deres indsats, og understregede, at 
der blev arbejdet hårdt for at få udestående erstat-
ningssager afklaret.

Danmarks første FN-soldat og Landsformanden. 
Foto: Monica Bell Sass, Kastellet.

FORTSÆTTES

Corona-hilsen. Foto: Mia Dahl.

Glade paradegæster. Foto: Erik Petersen. 
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Derefter fik Chefen for Hærkommandoen, 
generalmajor Michael Lollesgaard ordet. 
Generalen lagde vægt på, at selv om FN på 
mange måder var en ”tung” organisation, 
så havde mange FN-operationer givet gode 
resultater til gavn for befolkningerne i de 
krigshærgede omåder. Han glædede sig over 
effektiviteten ved danske indsættelser, men 
fortalte også fra sine erfaringer som Force 
Commander i Mali om afrikanske og asiatiske 
landes beundringsværdige indsats – trods 
mangelfuld udrustning og uddannelse.

AFSLUTNING
Som afslutning på paraden kaldte Landsfor-
manden Bent Balle Lauridsen frem og fortalte 
kort hans historie som den første menige 

Kranselægning ved Mindemuren. Foto: Erik Petersen.

danske FN-soldat i 1956 – og medens Musik-
korpset spillede FN-hymnen, blev han hyldet 
af de fremmødte deltagere.

Som nævnt blev de planlagte indendørs 
receptioner aflyst efter aftale med Politiet, 
men da mad mv. jo var indkøbt, sluttede 
dagen med en håndmad og en dåseøl/vand 
udendørs i teltene – en noget usædvanlig, 
men alligevel hyggelig reception. 

TAK
En særlig tak for indsatsen skal lyde til P.K. 
Nielsen, som atter tog det største slæb, 
samt til lokalforeningerne Nordsjælland og 
København, der repræsenterede Danmarks 
Veteraner på en flot og effektiv måde.

Klar til kranselægning ved De Blå Baretters Mindesten. Foto: Erik Petersen. 

Veteraner under paraden. Foto: Erik Petersen.

Tale af Chefen for Hærkommandoen, 
generalmajor Michael Lollesgaard, 
Foto: Monica Bell Sass, Kastellet.
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København, den 29. oktober 2020 

Kære , 

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne tillader jeg mig at henvende mig på vegne af FN-forbundet, 

med et forslag til øgning af FN-forbundets bevilling. Jeg håber du finder henvendelsen interessant nok til at 

forslaget - eller dele heraf - kan komme til at indgå i dit partis finanslovsønsker. 

Men lad mig starte med at sige tak for din støtte til FN og FN-forbundets arbejde som medlem af FN-

forbundets Folketingsgruppe, som betyder meget for os. 

Også en tak for fastholdelsen af FN-forbundet på Finansloven. Indtil 2015 under § 06.36.06 FN's øvrige 

udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag og fra 2016 under § 06.11.15.20 Ikke lovbundne 

tilskud til internationale formål og institutioner, med en konstant bevilling på DKK 2 mio. 

Med finanslovsbevillingen er det muligt for at opretholde et sekretariat med to fuldtidsansatte og to 

deltidsansatte medarbejdere, samt kontorlokaler, hvorfra foreningen kan drives - dels som arbejdsplads for 

de ansatte og korttidsansatte praktikanter, dels som lokaler til brug for offentlige og interne møder, samt 

’base’ for en del af vores indsatsområder og frivilliges aktiviteter (landsdækkende skoletjeneste, 

skoletjenesten København, United Nations Youth Association Denmark, UNYA-DK, Copenhagen, Danish 

Model UN Society, FN-forbundets Københavnskreds samt ekspertgruppen ’FN-vennerne’) - og ud fra 

’basen’ også støtte til kredse og netværk af frivillige medlemmer i Nordjylland, på Fyn, i Aarhus og i Viborg, 

UNYA-DK Aalborg, samt skoletjenester i Nordjylland og på Fyn. 

Med finanslovsbevillingen er I dermed med til at bakke om et folkeligt engagement og opbakning til FN og 

det multilaterale samarbejde i Danmark. 

Jeg håber du og I i forbindelse med markeringen af FN’s 75 års-dag har fået fornyet inspiration til fortsat 

opbakning til det multilaterale samarbejde - og måske også har overvejet, om det kunne være muligt at 

støtte initiativer, der kan fastholde og øge den folkelige opbakning til FN. 

Her vil vi gerne byde os til. Gennem en øget finanslovsbevilling vil vi kunne styrke vores eksisterende 

arbejde og udvikle nye indsatse - og dermed i endnu højere grad kunne være et FN-forbund for hele 

Danmark. Konkret vil vi pege på fem områder. 

1. En styrkelse af undervisningsindsatsen 

For at kunne komme ud på skoler og institutioner, er vi i stort omfang afhængig af vores unge medlemmer, 

der yder en indsats gennem FN-forbundets Skoletjeneste. Til at støtte arbejdet producerer vi løbende 

forskellige undervisningsmaterialer, og som online ressourcer har vi på dansk www.globalis.dk og 

internationalt http://globalresponsibility.eu/  

I øjeblikket dækkes arbejdsområdet af en deltidsansat sekretær, som udover sekretærfunktioner for 

foreningen også hjælper de frivillige i skoletjenesten med koordineringen, og som med sin erfaring som 

tidligere skolelærer står for udarbejdelse af undervisningsmaterialer, bl.a. gennem internationale 

undervisningsprojekter. Til at hjælpe med opdateringen af Globalis er vi som regel heldige at have en 

praktikant tilknyttet - som regel to om året i fire måneder hver. 

Vi vil gerne styrke indsatsen gennem bl.a. en oplysningsmedarbejder, der kan støtte 

skoletjenestenetværket, bl.a. med koordinering, gennem efteruddannelse af de frivillige (både tematisk og 

didaktisk) - og sikre besøg på skoler, der henvender sig for oplæg, hvor der ikke er frivillige, der kan tage ud. 

http://www.globalis.dk/
http://globalresponsibility.eu/


Vedkommende skal også styrkes oplysningsindsatsen ved jævnlig opdatering af eksisterende materialer og 

udvikling af nye. 

Vi ønsker at ’opgradere’ samarbejdet med de skoler og uddannelsesinstitutioner, vi i forvejen har tæt 

kontakt til, og etablere et netværk af FN-skoler, hvis lærere og elever tilbydes mere målrettet og 

kontinuerlig FN-oplysning. 

2. En styrkelse af den folkelige forankring og folkeoplysningsindsatsen 

FN-forbundets medlemmer kan slutte sig sammen i lokale kredse og netværk, der bl.a. kan stå for 

folkeoplysende aktiviteter og varetage dialog med lokalepolitikere om f.eks. FN’s Verdensmål. FN-

forbundet rummer også interessegrupper for studerende (UNYA-DK), og FN-eksperter (’vennerne’ - bl.a. 

forskere og tidligere FN-ansatte og diplomater), der organiserer aktiviteter, tilbyder oplæg og som 

optræder som ’vidensbank’ med rådgivning til internationale spørgsmål. 

FN-forbundet består også en række kollektive medlemmer, som vi desværre ikke kar kapacitet til at yde 

ordentlig service, eller kunne følge områder af FN’s arbejde, der er relevante for de enkelte kollektive 

medlemmer. Hermed mister vi også mulighed for direkte formidling af konkret og relevant betydning af 

FN’s arbejde overfor klart definerede målgrupper.  

Gennem en dedikeret medarbejder/medlemskonsulent ønsker vi at kunne øge støtten til de kollektive 

medlemmer, støtte de eksisterende lokale kredse, netværk og unges interessegrupper, samt sikre en 

oplysningsindsats i de områder af Danmark, hvor der ikke er etableret en kreds - og facilitere oprettelsen af 

lokale kredse, hvor der måtte opstå interesse for dette. Igen, for at kunne være et FN-forbund for hele 

Danmark. 

3. En styrkelse af projektsamarbejde 

For at få inspiration til vores arbejde, og udveksle, udvikle og opbygge læring og fælles materialer, indgår 

FN-forbundet jævnligt i projektsamarbejde, også internationalt. Projekterne spænder fra intereuropæisk 

træning af unge ledere i bl.a. menneskerettigheder og bæredygtig udvikling, til opbygning af 

vidensplatforme som http://globalresponsibility.eu/ . I øjeblikket har vi et samarbejde omkring en 

international version af vores Verdensmål på Spil https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/. 

Arbejdet varetages oftest af frivilligt engagerede medlemmer, med støtte fra sekretariatets deltidsansatte 

(sekretær og bogholder), og i samarbejde med eksterne partnere med viden om særligt EU’s 

bevillingsrammer. 

Vi har brug for at kunne systematisere projektindsatsen gennem en dedikeret medarbejder, der kan opsøge 

relevante donorer og rammer, stå for projektansøgninger, og efterfølgende medvirke til at gennemføre 

projekterne professionelt, indholdsmæssigt og administrativt - for herigennem at styrke vores arbejde for 

at virkeliggøre de principper, FN bygger på. 

4. En styrkelse af policyarbejdet 

FN-forbundet følger FN’s hovedtemaer/arbejdsområder (menneskerettigheder, fred og konfliktløsning, 

bæredygtig udvikling og arbejdet med Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling) så tæt det kan lade sig 

gøre. Det gør vi for at kunne formidle viden om FN’s arbejde, men også for at kunne følge Danmarks indsats 

på områderne - for dermed at komme med forslag til forbedringer. 

http://globalresponsibility.eu/
https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/


FN-forbundets bestyrelse har nedsat udvalg til at følge områderne, hvor medlemmer inviteres ind, mens 

det på sekretariatssiden først og fremmest er den fuldtidsansatte generalsekretær der følger områderne, 

støttet af ligeledes fuldtidsansat kommunikationsmedarbejder. 

Til at sikre en mere systematisk varetagelse af opgaven ønsker vi en dedikeret medarbejder, der følger og 

er opdateret på områderne. Vedkommende vil også kunne være ressourceperson i fht. konkrete eksterne 

henvendelser (fra f.eks. politikere), for vores oplysningsindsats og for de involverede i vores 

undervisningsarbejde - og så vi i højere grad kan være det folkelige kontaktpunkt for overblik over bl.a. 

konventioner og Danmarks indsats i FN. Hermed kan vi også sikre vidende medlemmer i hele landet som 

ambassadører for Danmarks engagement i FN. 

5. En styrkelse af ’den virtuelle tilstedeværelse’ og kapacitet 

Viden om FN’s arbejde og betydning, tilbud om deltagelse i arrangementer og aktiviteter, samt generel 

oplysning mv. formidles gennem vores hjemmesider og sociale medier. Foranlediget af Corona-situationen 

er vi også begyndt at gennemføre webinarer og podcasts. 

Til at varetage arbejdet har vi førnævnte kommunikationsmedarbejder, og til at hjælpe med 

kommunikationen er vi som regel heldige at have en praktikant tilknyttet - op til to om året i fire måneder 

hver. Som teknisk assistance har vi en konsulent tilknyttet, en dag om måneden. 

Vi har behov for at opgradere eksisterende platforme, sikre tilgængelige og troværdige ’produkter’, udvikle 

ressourcer for virtuel kommunikation og vidensformidling -- og i det hele taget administrative systemer til 

gavn for effektiv drift af FN-forbundet og servicering af medlemmer og målgrupper. Med Corona-

situationen er den virtuelle indsats afgørende for at sikre en landsdækkende indsats for FN. 

Finansiering 

En finansiering af alle de nævnte ’ønskepunkter’, til løn, aktiviteter og investeringer, anslås til omkring DKK 

2,5 mio. Det er selvfølgelig sin sag at foreslå mere end en fordobling af det nuværende niveau, hvorfor vi vil 

sætte pris på også en mindre stigning i fht. områder I prioriterer og som flugter med jeres samlede oplæg i 

finanslovsforhandlingerne. 

Baggrundsoplysninger 

Ud over den nævnte beskrivelser af indsats og det lokale engagement og tilstedeværelse, så er FN-

forbundet også en aktiv medspiller i den danske civilsamfundsverden gennem vores medlemskab 

af/engagement i en lang række organisationer og netværk; herunder er vi i Rådet for Institut for 

Menneskerettigheder, i Globalt Fokus’ Styregruppe, og vi ’har’ formandsposten for 92-gruppen - 

hvorigennem vi også er medlem af bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

Vores internationale samarbejde sker først og fremmest gennem WFUNA, Verdensføderationen for FN-

forbund, hvor vi er medlemmer af eksekutivkomiteen (bestyrelsen), mens vores tætteste 

samarbejdspartnere er de øvrige nordiske FN-forbund. Herigennem inspirerer vi hinanden og kan også dele 

forskellige ressourcer, først og fremmest på undervisningsområdet. På baggrund af det norske FN-forbunds 

fokus på oplysning og undervisning (som de i 2020 samlet set får NOK 30,8 mio. / DKK 21 mio. til fra det 

norske udenrigsministerium) , kan vi versionere deres onlineplatform Globalis til www.globalis.dk , der 

sidste år havde knap 3,2 mio. sidevisninger ved godt 1,1 mio. besøg/sessioner.  

Jeg vil gerne henvise til FN-forbundets seneste Strategi og Handlingsplan, vedtaget til vores landsmøde den 

5. september 2020 https://fnforbundet.dk/media/1245/lm_050920_8-1-fn-forbundets-strategi-og-

handlingsplan-2020.pdf, for nærmere orientering om vores arbejde og prioriteter. 

http://www.globalis.dk/
https://fnforbundet.dk/media/1245/lm_050920_8-1-fn-forbundets-strategi-og-handlingsplan-2020.pdf
https://fnforbundet.dk/media/1245/lm_050920_8-1-fn-forbundets-strategi-og-handlingsplan-2020.pdf


Nedenfor har jeg gengivet FN-forbundets Mission, vision, strategi og formålsparagraf, fulgt af en oversigt 

over vores kollektive medlemmer. 

Jeg har tilladt mig at sende henvendelsen til dig og dine kolleger: Katarina Ammitzbøll, Karen Ellemann, 

Christian Juhl, Halime Oguz Anne Sophie Callesen og Rasmus Helveg Petersen; og til orientering til Mette 

Gjerskov og Mette Annelie Rasmussen (medlemmer af FN-forbundets bestyrelse), samt Lennart Damsbo-

Andersen (formand for FN-forbundets folketingsgruppe).  

Med venlig hilsen,  

Torleif Jonasson 
Generalsekretær, FN-forbundet 
Mobil: +45 2494 9006 
E-mail: tjo@fnforbundet.dk  Hjemmeside: www.fnforbundet.dk  
 

Mission, vision, strategi og formålsparagraf 

Mission (hvorfor er vi her): 

Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, 

som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar.  

Vision (hvor skal vi hen): 

FN-forbundets vision er en verden, hvor konflikter løses i globalt fællesskab uden anvendelse af vold; hvor 

ekstrem fattigdom er afskaffet og lige muligheder og bæredygtighed styrer verdensøkonomien; hvor 

universelle menneskerettigheder respekteres og overholdes, og hvor vores fælles miljø og naturressourcer 

forvaltes bæredygtigt – en vision som Danmark sammen med andre lande yder sit vægtige bidrag til at 

realisere gennem FN. 

Strategi/langsigtet (hvordan kommer vi derhen): 

FN-forbundet bidrager til dette med folkelig mobilisering, undervisning, information og påvirkning af 

beslutningstagerne til støtte for realiseringen af FN’s idégrundlag og vedtagne principper. 

Formål: 

FN-forbundet er en landsdækkende non-profit organisation, der på et humanitært grundlag har til formål, 

oplysende og tværpolitisk, at arbejde for:   

1. styrkelse af interessen for De forenede Nationer (FN),  

2. forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling, og  

3. virkeliggørelse af de principper, som FN bygger på, med det mål at styrke FN som verdensorganisation, 

der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og 

skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling. 

FN-forbundets kollektive medlemmer: 

Alternativet 

Bahai-samfundet i Danmark 

Brahma Kumaris 

Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS 

Danmarks Lærerforening 

Danmarks Retsforbund 

Dansk-Rumænsk Forening 

mailto:tjo@fnforbundet.dk
http://www.fnforbundet.dk/


Dansk Russisk Forening 

Den Danske Helsinki Komité 

Det Konservative Folkeparti 

Det Radikale Venstre 

Enhedslisten 

Esperantoforeningen for Danmark 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidl. FTF og LO) 

Fora 

Genvej til Udvikling 

Hærens Konstabel- og Korporalsforening, HKKF 

International Teacher Association Denmark 

Interstep 

Kvinderådet 

Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Mit Asyl - Støttenetværket for flygtninge i fare 

Fødevareforbundet NNF 

OSMTH Danmark 

RIKO - Rådet for International Konfliktløsning 

SGI-Danmark 

Socialdemokraterne 

Socialistisk Folkeparti, SF 

Socialpædagogernes Landsforbund 

Soroptimist International 

UNICEF Danmark 

Venstre 

 

 



 

Kære Finansminister Nicolai Wammen 

29. oktober 2020 
 

Tak for muligheden for at komme med input til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling. 
 

Som aktivt medlem af Globalt Fokus og 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling har vi allerede 

bidraget med anbefalinger gennem vores fælles spotlightrapport 
https://www.92grp.dk/files/SPOTLIGHT-Rapport_2020_Enkeltsider.pdf. Anbefalinger som vi fortsat 

bakker op om.  
 

Det gælder bl.a. ift. de overordnede anbefalinger om, at handlingsplanen skal være langsigtet og 
med 2030 som første milepæl. Derfor anbefaler vi 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 konsekvensanalyse 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 understøtte arbejdet for at opnå 

Verdensmålene og rådgive regeringen i sit arbejde. 
• 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. 

• Indeholder én samlet monitorerings- og opfølgningsmekanisme. 

 
I spotlightrapporten fokuserede vi på mål 8 og 16, som vi koordinerede de fælles anbefalinger til. 
 

Anbefalinger vedr. mål 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst: 
 

• 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 arbejdsmarkedet skal sikres bedre beskyttelse.  

• Systematiske undersøgelser af diskrimination 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. 
• 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 straffeansvar i alvorlige sager.  

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

https://www.92grp.dk/files/SPOTLIGHT-Rapport_2020_Enkeltsider.pdf


 

• Danmark skal arbejde for en langsigtet, massiv investeringsplan mellem EU og Den Afrikanske 
Union med udgangspunkt i, at der sikres forbedrede rammebetingelser på arbejdsmarkedet.  

 

Anbefalinger vedr. mål 16, Fred, retfærdighed og stærke institutioner: 
 

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

• 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 beskyttelse og adgang til retssystemet for oprindelige folk, 
flygtninge og asylansøgere.  

• Danmark skal bruge sin plads i FN’s Menneskerettighedsråd, og sit kandidatur til FN’s 
Sikkerhedsråd, til arbejde for civilsamfundets råderum; sikring af menneskerettighederne; samt 

overholdelse af konventioner og internationale aftaler. Og desuden aktivt støtte FN’s 
’Monitoring and Reporting Mechanism’ for at sikre dokumentation af overgreb mod børn og 

andre udsatte.  
• Danmark skal kræve at virksomheder tilslutter sig nul-tolerance politikker om vold og overgreb 

mod miljø- og menneskerettighedsforkæmpere.  

• Danmark skal prioritere 1325 resolutionen, inddrage civilsamfundet i implementeringen, samt 
sikre finansielle midler til civilsamfunds og statslige institutioners arbejde med resolutionen. 

 
CASES 
 
FN-forbundet har støttet arbejdet med Verdensmålene siden 2012, hvor FN’s 
Bæredygtighedstopmøde startede processen. 
 

Vi er med til at sikre den lokale forankring af Verdensmålene. I København organiserede vi arbejdet 
med skyggerapporten på ’Københavns Kommunes handlingsplan for implementering af 

verdensmålene’. I Nordjylland medvirker vi bl.a. i Aalborgs årlige bæredygtighedsfestival, og FN-
forbundet Nordjylland beklæder næstformandsposten for Aalborg Kommunes Bæredygtighedsråd.  
 

Vi oplyser om Verdensmålene gennem oplæg og undervisningsmaterialer, hvor det seneste værktøj 

er spillet ’Verdensmål på Spil’ https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/   
 

På vores undervisningsplatform https://www.globalis.dk/ gennemgår vi bl.a. de enkelte mål og 
Danmarks indsats, og her kan eleverne også sammenligne lande på en lettilgængelig måde. 
 

Umiddelbart efter Verdensmålenes vedtagelse indledte vi et europæisk samarbejde om udvikling og 
deling af relevant undervisningsmateriale http://globalresponsibility.eu/. Nationalt indgår vores 
undervisningsmateriale i den fælles portal  https://www.verdensmaal.org/verdenstimen   

 
Med venlig hilsen 
 

FN-Forbundet 
 

v. Berit Asmussen,  
forperson for FN-Forbundets Bæredygtighedsudvalg 

 

https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/
https://www.globalis.dk/
http://globalresponsibility.eu/
https://www.verdensmaal.org/verdenstimen
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1.	november	2020		

	
	Danmarks	bidrag	til	retssikkerhed	og	beskyttelse	af	civile	i	skrøbelige	stater	

	
Tanker	og	forslag	fra	FN-forbundet	-	også	i	forhold	
til	en	kommende	politisk	aftale	om	det	danske	politi	

	
	
Folketinget	forhandler	for	tiden	om	indretningen,	størrelsen	og	opgaveløsningen	for	det	danske	
politi	og	anklagemyndigheden	med	henblik	på	indgåelse	af	en	politisk	aftale,	som	vil	række	nogle	
år	frem	i	tiden.	Det	danske	politi,	retsvæsen	og	fængsler	er	pressede	på	grund	af	begrænsede	
personaleressourcer.		En	del	af	presset	skyldes	følgerne	af	krige	og	dårlige	levevilkår	samt	
manglende	sikkerhed	for	borgerne	i	skrøbelige	stater.	I	mange	lande,	inklusive	Danmark,	fører	
det	til	flygtninge	og	migranter,	behov	for	øget	grænsekontrol,	problemer	med	integration	og	
konflikter	mellem	bander.		
	
FN-forbundet	finder	derfor,	at	et	kommende	forlig	med	fordel	kunne	have	et	bredere	
udgangspunkt,	så	politiet	m.fl.	fremover	også	kan	bidrage	mere	til	international	fred	og	stabilitet	
gennem	fornyet	deltagelse	i	FN’s	fredsoperationer	og	dermed,	blandt	andet,	også	yde	sit	til	at	
skabe	bedre	vilkår	for	mennesker	i	skrøbelige	stater	og	til	at	mindske	flygtninge-	og	
migrationsstrømmene	mod	Europa.	

	
FN-forbundet	og	dette	oplæg	
	
FN-forbundet	i	Danmark	er	en	medlemsorganisation	med	individuelle	og	kollektive	
medlemsskaber.	Vi	gennemfører	oplysningsprojekter	og	kampagner	om	FN	og	tilknyttede	emner.		
Arbejdet	er	baseret	på	vore	mange	ulønnede	frivillige	samt	vores	sekretariat	i	København.	Målet	
er	at	formidle	viden	om	FN,	øge	forståelsen	for	nationernes	gensidige	afhængighed	gennem	
deltagelse	i	og	fremme	af	virkeliggørelse	af	de	principper,	som	vores	FN	bygger	på.	
	
Dette	oplæg	er	udarbejdet	af	nogle	af	FN-forbundets	frivillige,	som	har	erfaringer	fra	blandt	
andet	FN´s	fredsoperationer,	såvel	den	civile	del	som	politi	og	militær.	Endvidere	er	der	trukket	
på	en	række	eksperter	i	organisationer	og	offentlige	myndigheder,	så	der	har	kunnet	tages	afsæt	
i	korrekte	data	og	evidens.			
	
Ideen	er,	at	dette	oplæg	skal	kunne	inspirere	Justitsministeren	og	retsordførerne	i	forbindelse		
med	forhandlingerne	om	den	kommende	politiaftale.	Endvidere	sendes	oplægget	til	udenrigs-,		
forsvars-	og	udviklingsordførerne	i	Folketinget	med	henblik	på,	at	oplægget	kan	indgå	i	det	
bredere	arbejde	med	Danmarks	fremtidige	bidrag	til	FN	og	internationalt	samarbejde.			
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Multinationalt	samarbejde	–	hvorfor	skal	vi	bidrage	?	
	
Det	bemærkes,	at	det	multilaterale	samarbejde	er	under	pres.		Mange	lande	lukker	sig	inde	til	
trods	for	de	mange	udfordringer,	som	verden	står	overfor.	”America	First”	tankegangen	er	
desværre	ikke	forbeholdt	USA,	selv	om	at	verdens	udfordringer	kun	kan	løses	gennem	fælles	
indsatser.	Klimakrisen,	miljøtrusler,	stærkt	faldende	biodiversitet,	international	terrorisme	og	et	
stort	antal	lokale	og	regionale	krige	er	nogle	af	de	mest	iøjefaldende	eksempler.	Danmark	bør	
tage	ansvar	og	bidrage	til	at	imødekomme	det	påtrængende	og	fortsat	stigende	behov	for	
bredspektret	håndtering	af	og	forebyggelse	af	konflikter	i	ikke	mindst	Afrika.	Dette	vil	kunne	
medvirke	til	at	færre	vil	føle	sig	tvunget	til	at	flygte	eller	emigrere.			
	
FNs	fredsoperationer…	
	
At	gennemføre	fredsbevarende	operationer	i	verdens	brændpunkter	er	en	central	del	af	FN`s	
arbejde.	Siden	1948	har	Sikkerhedsrådet	autoriseret	udsendelse	af	uniformeret	personel	til	
mere	end	70	operationer	over	hele	verden.	I	dag	er	der	13	aktive	operationer	med	ca	95.000	
udsendte,	uniformerede	og	civile.	Heraf	udgør	FN-politi	ca.	9.000	udsendte.	Hertil	kommer	26	
fredsopbyggende	eller	særlige	politiske	missioner.	
	
Gennem	årene	har	FN´s	klassiske	fredsbevarende	operationer	udviklet	sig	fra	at	have	relativt	
simple	mandater,	hvor	opgaven	bestod	i	at	stå	mellem	de	stridende	parter	for	at	sikre	freden,	til	i	
dag	at	være	langt	mere	komplekse	og	robuste	operationer,	som	indsættes	i	forbindelse	med	
borgerkrige.	De	nye	missioner	har	mandat	til	at	beskytte	civile	og	bidrage	til	etableringen	af	en	
bæredygtig	fred.	Samtidig	hermed	er	der	opstået	nye	´hybrid´-operationer,	hvor	FN	samarbejder	
med	regionale	organisationer	som	African	Union	(AU)	og	ECOWAS	(Vestafrika).	De	omfatter	f.eks.	
kapacitetsopbygning,	reformer	af	sikkerhedssektorer	og	andre	former	for	militære	operationer,	
der	gennemføres	i	operationsområdet.	Endelig	er	Sikkerhedsrådet	de	senere	år	også	begyndt	at	
udsende	uniformeret	personel	til	civile	missioner.	
	
I	mange	operationer	spiller	FN-politi	en	væsentlig	rolle	med	beskyttelse	af	civile	mod	overgreb,	
så	civilbefolkningen	kan	føle	sig	trygge	i	nærområdet	og	bidrage	til	genopbygningen	af		
samfundet.	FN-politi	bidrager	endvidere	til	at	opbygge	nationale	politistyrker	og	fremme	
respekten	for	menneskerettighederne	i	konfliktramte	lande.	Danmark	kan	med	sin	
højtuddannede	politistyrke	gøre	en	markant	forskel	til	at	øge	kvaliteten	af	FN´s	mangeartede	
indsatser	i	felten.	
	
Danmark	har	siden	1948		ydet	endog	meget	betydelige	bidrag	til	FN’s	fredsoperationer,	ikke	
mindst	i	Mellemøsten,	men	også	i	det	tidligere	Jugoslavien	og	forskellige	steder	i	Afrika.	Det	er	
velkendt,	at	dansk	forsvar	har	en	lang	tradition	for	at	udsende	soldater	til	FN-tjeneste.	Men	også	
dansk	politi	har	gennem	årene	ydet	markante	bidrag	på	ledende	poster	i	konfliktområder	som	
Kosovo,	Afghanistan,	Irak	og	Sudan.	Det	er	ingen	overdrivelse	at	sige,	at	alle	disse	bidrag	har	
været	højt	påskønnede	i	FN,	ikke	mindst	på	grund	af	den	høje	kvalitet,	Danmark	har	leveret.	
Samtidig	har	bidragene	givet	Danmark	en	synlighed	og	indflydelse,	der	ligger	langt	over,	hvad	
man	ellers	kun	forvente	af	et	relativt	lille	medlemsland.	
	
I	de	seneste	mange	år	har	Danmark	fokuseret	mere	ensidigt	på	vore	bidrag	til	NATO-	og	
koalitionsledede	operationer.	De	danske	bidrag	til	FN’s	fredsarbejde	er	samtidig	hermed	
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gradvist	svundet	ind.	Per	31.	august	2020	indtog	Danmark	en	lidet	prangende	plads	som	
nummer	90	ud	af	119	på	listen	over	såkaldte	FN	’troop	contributing	countries’	(TCCs)	med	blot	
22	danske	militære	udsendte.	Hvor	det	tidligere	har	været	et	mål	at	kunne	udsende	100	
polititjenestemænd	i	FN-operationer,	så	er	Danmark	–	modsat	Norge,	Sverige	og	Finland	–	nu	
helt	ophørt	med	at	stille	politi	til	rådighed	for	FN.	Danmarks	er	dermed	ikke	længere	et	’police	
contributing	country’	(PCC),	hvilket	står	i	skærende	kontrast	til	ønsket	om	at	begrænse	
flygtninge-	og	migrationsstrømmene	mod	Europa.		
	
Dansk	politi	støtter	dog	for	tiden	FN	i	Østafrika	(UN	Office	on	Drugs	and	Crime	(UNODC))	og	Irak	
(United	Nations	Development	Programme	(UNDP))	med	viden	og	uddannelse	inden	for	ledelse,	
efterforskning	og	sikkerhedssektorreformer,	idet	fokus	er	på	kapacitetsopbygning	i	pågældende	
lande,	så	de	bliver	bedre	i	stand	til	at	løfte	deres	politiopgaver	på	kvalificeret	måde.		
	
At	være	udsendt	som	FN-politi	eller	eventuelt	blive	Police	Commissioner	(chef	for	FN-politi	i	en	
given	mission)	indebærer	i	øvrigt	en	række	positive	udviklingsmuligheder	for	danske	politifolk,	
så	de	ikke	alene	kan	besætte	højere	internationale	stillinger,	men	de	kan	også	samtidig	tilegne	
sig	egenskaber,	som	er	af	stor	værdi	for	dansk	politis	nationale	indsats.		
	
Hvad	vil	vi	fremover?	
	
Skiftende	regeringer	har	vedholdende	bekræftet	Danmarks	opbakning	til	FN´s	centrale	placering	
og	ansvar	i	forhold	til	opretholdelse	af	international	fred	og	sikkerhed.	I	praksis	har	man	siden	
midten	af	90´erne	ofte	prioriteret	anderledes.	Dansk	deltagelse	i	internationale	missioner	
foregår	nu	i	al	væsentlighed	gennem	NATO	eller	som	led	i	internationale	koalitioner	under	
fransk	eller	amerikansk	ledelse.		
	
Det	anføres	i	forsvarsforligsteksten	fra	januar	2018,	at	”et	aktivt	dansk	engagement	i	FN	fortsat	
udgør	et	vigtigt	element	i	dansk	sikkerheds-	og	forsvarspolitik”.	Såvel	den	forrige	som	den	
nuværende	regering	har	ved	forskellige	lejligheder	peget	på	behovet	for	et	stærkere	dansk	
engagement	i	FN	for	at	bakke	op	om	den	regelbaserede,	multilaterale	orden.	I	den	forbindelse	er	
det	værd	at	bemærke,	at	Danmark	snart	ventes	at	udmelde	sit	kandidatur	til	medlemskab	af	
Sikkerhedsrådet	for	perioden	2025-26.	Her	vil	bredspektrede	og	aktive	danske	bidrag	til	FN´s	
fredsarbejde	være	af	betydning,	når	de	øvrige	FN-medlemslande	skal	overbevises	om	at	stemme	
på	Danmark.			
	
Det	bemærkes,	at	regeringens	udkast	til	4.	nationale	handlingsplan	for	kvinder,	fred	og	
sikkerhed	2020	–	2024		understreger	behovet	for,	at	kvinder	skal	udgøre	en	højere	andel	af	
udsendte,	også	ift.	UN-police.	
	
Den	kommende	politiaftale	er	en	oplagt	anledning	til	at	sikre,	at	Danmark	i	fremtiden	har	
mulighed	for	at	udsende	politifolk	af	alle	køn	til	international	tjeneste	og	dermed	styrke	
Danmarks	samlede	bidrag	til	opfyldelse	af	verdensmål	#5,	som	omhandler	ligestilling,	og		
verdensmål	#16,	som	handler	om	at	sikre	fred,	retfærdighed	og	stærke	institutioner.	
	
FN-forbundet	foreslår	at	…		
	

• der	i	det	kommende	politiforlig	afsættes	en	konkret	ramme	for	politifolk,	som	skal	kunne	
udsendes/afgives	til	internationale	indsatser.	Der	foreslås	en	ramme	på	50	politifolk	til	
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FN-operationer	(FN-politi),	idet	de	økonomiske	midler	til	udsendelser	enten	afsættes	i	
Justitsministeriets	eller	i	Udenrigsministeriets	bevillinger.	De	pågældende	kommende	FN-
politifolk	bør	have	en	særlig	uddannelse	i	FN	og	internationale	forhold,	
menneskerettigheder	m.fl.	-	og	indgå	i	Rigspolitiets	internationale	´roster’	samt	Freds-	og	
Stabilitetsberedskabet	(FSB	(UM)).	Kvinder	bør	udgøre	en	passende	og	voksende	andel	af	
de	udsendte.			

• det	undersøges,	hvorledes	Danmark	bedst	kan	gøre	en	positiv	forskel	på	politi-	og	
retsområdet	med	bidrag	i	form	bl.a.	Specialized	Police	Teams	og	eksperter	–	f.eks.	logistik,	
administration,	tilrettelægning	af	uddannelse	og	undervisning,	efterforskning	og	afhøring,	
gerningsstedsundersøgelser	og	retsmedicin,	nærpoliti,	menneskerettigheder	og	
ligestilling,	m.fl.	

• der	bidrages	aktivt	til	FN´s	arbejde	med	videreudvikling	af	strategier	for	UN	Police.	Dette		
bør	have	gode	vilkår	efter,	at	den	tidligere	danske	rigspolitichef	er	blevet	politirådgiver	
på	den	danske	FN-mission	i	New	York.		En	forudsætning	for	en	reel	involvering	i	FN´s	
fredsarbejde	er	imidlertid,	at	vi	faktisk	bidrager	med	politifolk	–	ellers	vil	Danmark	ikke	
blive	opfattet	som	seriøs	partner.	

• den	kapacitet,	som	Rigspolitiets	internationale	undervisnings-	og	facilitatorgruppe	har	
organiseret	under	Politiskolen	omfatter	politifolk	med	forskellige	ledelses-	og	
specialistkompetencer,	udnyttes	gennem	FN	og	bilateralt	til	at	højne	niveauet	for	
politifolk	fra	andre	lande,	før	de	pågældende	udsendes	som	FN-politi.		

• der	på	sigt	udarbejdes	en	samlet	egentlig	strategi	for	Danmarks	fremtidige	indsats	i	FN,	
bl.a.	de	overordnede	målsætninger	for	danske	bidrag	med	militært	personel,	
medarbejdere	fra	politi	og	beredskabsstyrelsen	samt	civile	eksperter.	Dette	bør	også	
omfatte	en	strategi	for	kapacitetsopbygning	og	fremme	af	danske	politifolks	besættelse	af	
chefstillinger,	inklusive	Police	Commissioner	i	missionerne	og	den	overordnede	Police	
Adviser	og	hans/hendes	kontor	i	FN-hovedkvarteret	i	New	York.			

• det	eksisterende	gode	nordiske	samarbejde	udvides	inden	for	FN-operationer,	blandt	
andet	gennem	udnyttelse	af	Norges	plads	i	Sikkerhedsrådet	2021-2022.	Dette	kan	tage	
form	af		blandt	andet	vidensdeling	omkring	sikkerhed	i	missionsområder,	hvortil		
kommer	fælles	nordiske	kurser	på	UN	Police-området	og	nordisk	samarbejde	omkring	
komplementering	og	forstærkning	af	UN	Specialized	Police	Teams	med	civile	eksperter.	

	
FN-forbundet	tilbyder…	
	
Orienterings-	og	debatmøder	med	den	enkelte	ordfører	og	interesserede,	hvor	Forbundet	vil	
orientere	nærmere	og	give	mulighed	for	drøftelse	og	afklarende	spørgsmål	om	emnet.	
	
Med	venlig	hilsen	
	
Kurt	Mosgaard	
Tovholder/FN-forbundet			
Telefon	2554	6405	
E-mail:	k.mosgaard@hotmail.com		
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Proposals for UNESCOs monitoring framework 2020:  

How can important SDG-dimensions be included? 

From: Bridge 47, CCL, UNA-Norway, NABU, RORG-network Norway, UNA-Denmark … 

Background 

UNESCO has recently sent out a framework for monitoring member states´ implementation of the 
1974 Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and 
Peace, and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms, including the integration 
of Education for Sustainable Development (ESD) and Global Citizenship Education (GCE), in their 
Education systems (measuring SDG indicators 4.7.1, 12.8.1 and 13.3.1.). Member states report on 
this every 4 years. The deadline for reporting in 2020 is the 31st of December.  

We are several networks, consisting of researchers, NGOs/civil society organisations, practitioners 
and policymakers wanting to constructively engage with this monitory framework. Building on the 
Target 4.7 Roadmap (Helsinki 2019)1, we are concerned that the framework leaves out important 
dimensions of both concepts, ESD and GCE, which is at the core of the UN Sustainable Development 
Goal (SDG) 4, target 4.7: 

“By 2030 ensure all learners acquire knowledge and skills needed to promote sustainable 
development, including among others through education for sustainable development and 
sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and 
non-violence, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and of culture’s 
contribution to sustainable development”. 

As far as we can see, the economic dimension of ESD tied to economic inequality and poverty and the 
core of GCE in regards to interdependence and mutual responsibility for global problems is missing in 
the monitory framework sent to member states. It is confusing that social justice, defined as 
combating poverty and inequality, key elements of the SDGs, is not reflected in the reporting 
framework, despite being integrated in the overall UNESCO policy documents, such as in the 
“Framework for the implementation of the Education for Sustainable Development  (ESD) beyond 
2019” (p. 3): 
 

«In 2015, the global community launched 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
addressing issues related to poverty, hunger, health, education, energy, work, industry, 
inequalities, cities, consumption, climate, ocean life, ecosystems, peace and partnership. 
Achieving these goals requires a profound transformation in the way we live, think and act; 
and the role of education in achieving all of the 17 SDGs is given heightened emphasis.” 

 
Furthermore, the framework for monitoring appears not to reflect existing UNESCO understanding of 
ideas around complexity and interdependence, such as in the 2015-publication “Global citizenship 
education: topics and learning objectives” (p. 14): 

“Global citizenship refers to a sense of belonging to a broader community and common 
humanity. It emphasises political, economic, social and cultural interdependency and 
interconnectedness between the local, the national and the global.” 

                                                 
1 https://bridge47.org/sites/default/files/2019-11/envision_4.7_roadmap_0.pdf 



Thus, we are concerned that UNESCOs way of defining core concepts may result in a narrow 
discourse, that does not reflect the current conceptual understanding within the fields of Education 
for Sustainable Development (ESD), Global Citizenship Education (GCE) and Global Education (GE) 
etc. To rectify this, we would like to present the following proposals: 

1. Process 

 We believe the framework in its current form is too rigid. We propose: 

o Add extra open boxes for further comments by member states to address i.a. the 
issues raised above. 

2. Framework:  
 
 We believe the categories of ESD/GCE themes listed needs to be expanded. We propose:  

 
o Add a theme number 9: Interdependence and interconnectedness  

Definition: Education that promotes a sense of belonging to a broader community 
and common humanity. It emphasises political, economic, social and cultural 
interdependency and interconnectedness between the local, the national and the 
global and underpins the need for transformative learning. 

o Add a theme number 10: Poverty and inequality 
Definition: Education the promotes knowledge of poverty and inequality within and 
between countries and the understanding of structural causes of poverty and 
inequality, including negative aspects of economic globalisation and growth.  
 

3. Non-formal education`s role in implementation of formal education 
 
 We believe the framework should acknowledge the crucial connection between non-formal 

education and formal education, including the role of NGOs. Research shows that there is a 
correlation between countries that do have a strong non-formal education sector working on 
ESD/GCE and the integration of ESD/GCE in national curricula (indicator 4.7.1b). We propose: 
 

o Include reference to the role of NGOs in the definition of Non-formal education and in 
question G1. 
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Forslag til lov om virksomheders ansvar for respekt af internationalt anerkendte  

menneskerettigheder og miljøstandarder 

Følgebrev fra 92-gruppen1 

 

Indledende bemærkninger: 

Flere undersøgelser 2 viser, at både danske og andre europæiske virksomheder ikke efterlever anerkendte 
internationale FN- og OECD-standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, når de opererer globalt – på trods 
af mange år med primært frivillige tiltag på området. Det er også derfor, at flere europæiske lande og 
senest også EU-Kommissionen har taget initiativ til, at der må ske mere på området – særligt når det 
gælder vedtagelse af lovgivning om nødvendig omhu/due diligence på menneskerettigheds- og 
miljøområdet og nødvendigt strafansvar ved domstolene i alvorlige sager.   

Vi mener fra 92-gruppens side, at der er et stort behov for, at vi også i Danmark får set på, hvordan dansk 
lovgivning på området bør tage sig ud, så Danmark igen kommer til at gå foran, sammen med andre 
førende lande. Kun hvis vi selv er i front, kan vi påvirke den europæiske proces ordentligt. Dette var da 
også, hvad regeringen og folketinget valgte at gøre i 2009, hvor lovgivning om rapportering på CSR-området 
blev vedtaget. Her var Danmark med til at gå foran med lovgivning, som EU lod sig kraftigt inspirere af. 

Som bidrag til den danske proces fremsender vi hermed et forslag til lov i Danmark, som er udarbejdet af 
ekspert i ansvarlig virksomhedsadfærd og jurist Thomas Trier Hansen3  ud fra de krav som vi NGO’er stiller 
til lovgivning på området. Vi fremsender også Thomas Trier Hansens analyse af gældende dansk lovgivning 
på området.  
 
Formålet med forslaget til lov i Danmark: 

Forslaget til lov tilstræber, at alle private og offentlige virksomheder, inklusive finansielle institutioner i 
Danmark, respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheds- og miljøstandarder og at de tager de 
nødvendige skridt for at sikre, at disse er respekteret i deres værdikæder - både i Danmark og i udlandet. 
Virksomhederne skal kende deres risici for negative indvirkninger på internationalt anerkendte 
menneskerettigheder og miljøforhold i hele værdikæden i overensstemmelse med FN’s og OECD’s 
retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, ligesom de skal kunne redegøre for, hvorledes de 
identificerer og håndterer sådanne risici. Virksomhederne skal desuden kunne ifalde et erstatningsansvar, 
hvis de som følge af manglende nødvendig omhu/due diligence forårsager eller bidrager til negative 
indvirkninger på internationalt anerkendte menneskerettigheder eller miljøstandarder, uanset hvor  

                                                             
1 92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling, er et netværk af danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder for bæredygtighed, miljø og 
menneskerettigheder. I denne sag tegnes 92-gruppen af: 
Amnesty International Danmark + sign-on 
2 https://danwatch.dk/ni-danske-virksomheders-due-diligence 
https://www.humanrights.dk/publications/danish-companies-documentation-their-human-rights-work 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en 
http://allianceforcorporatetransparency.org/ 
3 Thomas Trier Hansen er medlem af NCP Danmark, men har ikke udarbejdet lovforslaget i den kapacitet. Han har udarbejdet lovforslaget som 
ekspert i ansvarlig virksomhedsadfærd og jurist. 
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indvirkningen har fundet sted, og uanset om det er en dattervirksomhed, der har forårsaget eller medvirket 
til indvirkningen. 

Det samlede arbejde med analysen af dansk lovgivning og forslaget til lov har taget tæt på tre år, da 92-
gruppen og de medlemmer, som har været ledende i arbejdet - herunder især Amnesty International 
Danmark - løbende har søgt at tilpasse lovforslaget til de krav, som NGO’er stiller til lovgivning på området 
på europæisk plan. Der er derfor også tale om et forslag til lov, som ikke er udtømmende. Diskussionerne 
om hvordan lovgivning på området bør tage sig ud på både nationalt og EU-plan er i rivende udvikling. 
Derfor vedlægger vi også den internationale NGO-position med hensyn til EU-lovgivning på området, som 
går mere i detaljer end forslaget til lov i Danmark gør. Disse mere detaljerede krav og anbefalinger til EU-
lovgivning bør også fremgå af selve loven på området i Danmark, eller i en bekendtgørelse til den danske 
lov. Vi har i forslaget tilføjet fodnoter, der hvor vi især mener, at en større detaljeringsgrad er vigtig.  
 
Vi vil desuden nævne nogle yderlige kommentarer til forslaget. Disse omhandler dels bestemmelser i 
forslaget til loven i Danmark, hvor vi mener, at en yderligere detaljeringsgrad er vigtig - bestemmelser som 
ikke nåede at komme med i forslaget i det tidsrum, hvor Thomas Trier Hansen havde mulighed for at 
arbejde med det. Desuden er der bestemmelser i forslaget, som henviser til gældende dansk lovgivning, 
som vi mener er mangelfuld. Sidstnævnte er ikke umiddelbart muligt at gennemføre indenfor rammerne af 
nærværende forslag til lov på området i Danmark, men vigtigt for os at pointere. 

 
1. Mangelfuld gældende dansk lovgivning: 

Forslaget til lovgivning på området i Danmark henviser ofte til gældende dansk lov. Vi ønsker dele af denne 
lovgivning forbedret. Dette er ikke muligt indenfor rammerne af nærværende forslag. Vi tager forbehold 
herfor og understreger, at dele af dansk lovgivning bør revideres for at tage ordentlig højde for hensigten 
med bestemmelserne i forslaget. Dette handler bl.a. om at gøre virksomheder og investorer juridisk 
ansvarlige for at respektere alle menneskerettigheder og miljøstandarder.  

 
2. Vigtige elementer i den internationale NGO-position, som ikke fremgår af forslaget til lov: 

 
• Objektivt ansvar ved domstolene:  

 
Forslaget lægger op til, at virksomheder kan gøres juridisk ansvarlige ved domstolene i sager af en 
vis grovhed, med mindre at de kan dokumentere, at de har udøvet tilstrækkelig nødvendig 
omhu/due diligence. Udøvelse af nødvendig omhu/due diligence bør og kan dog ikke være en 
garanti for at virksomheder ikke kan gøres juridisk ansvarlige for en negativ indvirkning på 
mennesker og miljø afhængig af sagens alvor og kontekst. Dette fremgår også af FN´s retningslinjer 
for menneskerettigheder og erhverv.4 Der er sager hvor virksomheder bør gøres objektivt 
ansvarlige. Dette kan for eksempel handle om oliekatastrofer på havet, altså sager, hvor der er så 
stor en risiko og konsekvens af den negative indvirkning på mennesker og miljøstandarder, at 
udøvelse af nødvendig omhu/due diligence ikke er tilstrækkeligt til at undgå erstatningsansvar.  
 

                                                             
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf, Principle 17. 
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Der kan for eksempel også være tale om den store skade på mennesker og miljøstandarder, som 
bestemte produkter kan medføre. Dette bør fremgå af den endelige lovgivning på området. 
 

• Strafferetligt ansvar:  
 
Forslaget til lov i Danmark fokuserer på muligheden for at føre sag ved civile domstole. 
Mulighederne for et strafferetligt ansvar bør også undersøges, herunder hvad angår fængselsstraf i 
særlig grove sager, såsom praksis allerede er på andre områder. At der både bør ses på det civil-og 
strafferetlige område, har det tidligere råd for samfundsansvar under ledelse af tidligere CEO for 
Novo Nordisk Mads Øvlisen også lagt vægt på, som del af det daværende råds anbefalinger til 
regeringen om et nyt mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd. Af disse 
anbefalinger fremgår det, at den nuværende Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig 
virksomhedsadfærd/NCP Danmark ikke er tilstrækkelig til at tage sig af alvorlige sager, men at 
disse bør adresses af domstolene.5 Den tidligere regering under ledelse af Helle Thorning Schmidt, 
nedsatte da også et tværministerielt udvalg til at se på sagen, men arbejdet blev desværre nedlagt 
igen, da Venstre kom til magten i 2015. 
 

• Det bør være muligt at føre sag mod flere virksomheder:  
 
Forslaget lægger op til mulighed for kollektive søgsmål, altså at flere borgere, NGOer og/eller 
rettighedshavere, kan gå sammen om et søgsmål. Vi mener desuden, at det bør være muligt at 
føre sag mod flere virksomheder i samme sag. 
 

• Udenlandske virksomheder og datterselskaber i Danmark, der er omfattet af lovgivning på 
området:  
 
Forslaget lægger op til, at en lov på området i Danmark skal dække alle udenlandske virksomheder, 
der er registreret i Danmark. Vi mener at denne bestemmelse bør udvides til også at omhandle 
udenlandske virksomheder der har danske og udenlandske datterselskaber i Danmark og/eller 
sælger produkter og/eller serviceydelser til Danmark.  

 

Behov for yderligere detaljeringsgrad i loven eller bekendtgørelse: 

En højere grad af detaljering er nødvendig i tillæg til det vedlagte forslag til lov. Den højere grad af 
detaljering bør indgå i den endelige lovgivning på området eller fremgå af en bekendtgørelse - under 
forudsætning af, at denne er bindende for alle parter, herunder virksomheder, investorer og myndigheder. 
Vi henviser i denne sammenhæng til positionspapiret fra en sammenslutning af NGO’er på internationalt og 
europæisk plan: Action Aid, Amnesty International, Anti-Slavery International, CIDSE, Clean Clothes 
Campaign, European Centre for Constitutional and Human Rights, European Coalition for Corporate Justice 
– som 92-gruppen er medlem af, FIDH, Friends of the Earth Europe, Global Witness og Oxfam:  

https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-legislation.pdf 

                                                             
5 Vi kan eftersende Rådet for Samfundsansvars anbefalinger til den daværende regering, hvis det måtte ønskes. De fremgår desværre ikke længere 
af en søgning på internettet. 
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Positionspapiret specificerer NGOernes krav til EU-lovgivning, men kravene er også yderst relevante for 
national og dermed dansk lovgivning på området.  

 
Vi ønsker bl.a. at fremhæve følgende elementer fra positionspapiret: 

• Om kommunikation og transparens:  
 
“Business enterprises must regularly and publicly disclose, including but not limited in their annual 
report, detailed, relevant, timely and meaningful information about their operations and value 
chain. This includes the disclosure of granular up-to-date information about different assets (e.g. 
power plant) or individual facilities in a supply chain (e.g. factories, mills and farms).” 
 

• “Business enterprises must regularly and publicly disclose, including but not limited in their annual 
report, detailed, relevant, timely and meaningful information about their operations and value 
chain as well as their due diligence processes and the findings, activities, and outcomes thereof. 
Communication must also include continuous reporting to impacted rights holders and be easily 
accessible and available to potentially affected rights holders in a manner appropriate to their 
context, for example by taking account of language and literacy levels.” 
 

• Om myndighedernes ansvar med hensyn til monitorering og sanktionering af virksomheders og 
investorers due diligence indsats:  
 
Erhvervsstyrelsen bør have pligt til at kontrollere virksomheders udøvelse af nødvendig omhu/due 
diligence i forhold til ovennævnte konkrete forhold. Ellers bliver virksomheders og investorers 
udøvelse af nødvendig omhu/due diligence ikke andet end en ”tick the box” – øvelse og 
Erhvervsstyrelsens kontrol det samme. 
 
Der bør også være fokus på: 
 
“Competent administrative and judicial authorities must have the mandate to, as appropriate, 
provide a central registry for annual reporting, investigate potential infringements, enforce 
compliance, provide access to remedy and penalize or sanction infringements through an array of 
instruments.” 

Det er vigtigt, at bøder for manglende overholdelse af loven sættes på et passende højt niveau, 
således at bøderne bidrager til, at virksomheder efterlever loven. 
 

• Om due diligence processen: 

“Due diligence is a continuous, preventative, risk-based process through which all business 
enterprises must effectively identify and assess; cease, prevent and mitigate; track and monitor; 
and communicate and account for specific risks and actual and potential adverse impacts in their 
operations and along their global value chains and business relationships.” 
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• Om due diligence processen og dialog med mennesker der påvirkes og som er i risiko for at blive 
påvirket negativt af virksomheders og investorers aktiviteter:  
 
“At all stages of the due diligence process, business enterprises must conduct effective, meaningful 
and informed consultations with both affected and potentially affected rights-holders, including 
but not limited to communities, workers, trade unions, civil society and women’s organizations,  
 
human rights defenders and indigenous peoples. Businesses enterprises must enable participation 
by addressing specific barriers that certain groups may face and must also adapt the process to the 
needs and rights of specific groups. Such consultations should also ensure the safe participation of 
rights-holders without fear of reprisal. The goal of consultations is for rights holders to contribute 
to the shaping of, and have confidence in, the due diligence strategy and its implementation.” 
 

• Om due diligence processen og hensynet til særlige udsatte grupper: 
 

“Business enterprises must explicitly consider how actual or potential adverse impacts can differ or 
be specific to certain rights-holders and ensure that the assessment accounts for that. Many rights-
holders face additional risks due to intersecting factors of discrimination based on their gender, 
ethnicity, race, caste, sexual orientation, disability, age, social status, migrant or refugee status, 
informal employment status, union involvement, exposure to conflict or violence, poverty, or other 
factors.” 

• Om adgang til juridiske retsmidler: 
 

“Rules on disclosure of evidence and statute of limitations must ensure adequate, timely and 
effective access to judicial remedy. In particular, where a claimant has presented reasonably 
available facts and evidence sufficient to support their action, the business enterprise must bear 
the burden of clarifying the nature of its relationship with the entities involved in the harm, and 
proving whether it took all reasonable measures to prevent the harm from occurring.” 

Dette involverer blandt andet, at der ikke må sættes en forældelsesfrist for at anlægge søgsmål 
ved domstolene, der forhindrer ofre for menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser, der 
involverer virksomheder at anlægge søgsmål i sager, hvor konsekvenserne først viser sig efter 
mange år, for eksempel hvad angår udvikling af kræft efter arbejde med asbest.  

• Lovens rækkevidde og behovet for yderligere lovgivning: 
 

Forslaget til lov omhandler en generel forpligtelse for virksomheder til at udvise nødvendig omhu i 
forhold til deres og deres forretningsforbindelsers aktiviteter. En sådan lov bør i overensstemmelse 
med OECD’s tilgang til ansvarlig virksomhedsadfærd anses som grundlaget for yderligere lovgivning 
for virksomheder i særlig risikable sektorer og i forhold til specifikke områder af særlig høj risiko, 
som man allerede er ved at udvikle på EU-plan. En lov om en generel forpligtelse må aldrig erstatte 
mere specifik lovgivning, der hvor den er nødvendig.  
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Derudover er der også behov for yderligere vejledning til virksomheder. Lovgivning af mere specifik 
karakter må heller ikke begrænse omfanget af den lov, der omfatter den generelle forpligtelse.  
 
Det internationale NGO-positionspapir beskriver dette således: 

“Although cross-sectoral in scope, it should allow for additional measures or specifications for 
specific sectors, products, or activities, especially when they pose high human rights and 
environmental risk. Such additions must not limit the obligations established in this general 
legislation”. 

 

• Behov for lovgivning på andre områder: 

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv beskriver det særlige ansvar, som statslige 
myndigheder har når det handler om at sikre og fremme ansvarlig virksomhedsadfærd6 . Ansvar for 
respekt af internationalt anerkendte menneskerettigheder og miljøstandarder bør derfor også fremgå 
af for eksempel udbudsloven, den lovgivning der dækker Eksportkreditfondens og Investeringsfonden 
for udviklingslandes virke, mv. 

Desuden lægger EU-Kommissionen op til lovgivning i forhold til god selskabsledelse, bestyrelsers 
ansvar, mv. Forslaget til lov dækker ikke dette område, men vi støtter fra 92-gruppens side op om 
behovet for at lovgive på dette område også. 
 

• Behov for også at integrere ansvarlig virksomhedsadfærd i regeringens strategier, handelsaftaler 
og eksportfremstød  

Ansvar for respekt af internationalt anerkendte menneskerettigheder og miljøstandarder bør også 
indgå som en integreret og vigtig del af handels- og eksportaftaler, den udenrigspolitiske og 
udviklingspolitiske strategi, regeringens SDG-handlingsplan og i en selvstændig handlingsplan for 
ansvarlig virksomhedsadfærd, eksport- og handelsfremstød, krav til virksomheder der deltager i 
eksport- og handelsdelegationer til andre lande, mv. Ansvarlig virksomhedsadfærd bør i det hele taget 
gennemsyre alle dele af relevant lovgivning, strategier og eksportfremmende aktiviteter fra 
myndighedernes og regeringens side.  

                                                             
6 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf, Principles 1-10 
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Udtalelse om situationen i Vestsahara 

 

 

 

København, den 20. november 2020 

 

Der er risiko for en altomfattende krig i Vestsahara  

– Danmark bør engagere sig  

FN-forbundet ser med dyb bekymring på de seneste dages eskalering af konflikten i Vestsahara 

gennem væbnede sammenstød mellem marokkansk militær og tropper fra 

befrielsesbevægelsen Polisario i klar modstrid med den våbenhvile, der blev indgået mellem 

parterne i 1991. FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, er i kontakt med de relevante parter. 

Det er FN-forbundets forhåbning, at generalsekretæren og FN’s Sikkerhedsråd vil formå at 

stoppe krigshandlingerne snarest.  

At våbenhvilen er brudt viser, at omverdenen har svigtet. Vi har siden 1991 haft mulighed for at 

støtte en fredelig løsning af konflikten. Nu er der risiko for at konflikten spreder sig til 

nabolandene Algeriet og Mauretanien. Det er derfor afgørende at Danmark og andre lande 

tager situation med dybeste alvor.  

Vi opfordrer den danske regering – gerne i samarbejde med de øvrige nordiske lande – til at 

forholde sig aktivt til konflikten baseret på princippet om folkenes ret til selvbestemmelse, i 

overensstemmelse med folkeretten. Regeringen kunne bl.a. overveje at yde humanitær bistand 

til flygtningelejrene i Algeriet, hvor titusindvis af Sahrawi-flygtninge bor under kummerlige 

forhold, og samtidig tilbyde FN at bidrage med et antal danske militærobservatører til styrkelse 

af FN’s fredsbevarende mission i området, MINURSO. Når det lykkes at sikre en ny våbenhvile, 

bør FN arbejde på, at der laves en plan for afholdelse af en folkeafstemning om Vestsaharas 

fremtidige status. Det er på tide, at der findes en løsning på konflikten!  

 

På vegne af FN-forbundet, 

Ditte Ingemann Hansen 

Næstforperson 

 

 
For nærmere oplysninger, kontakt venligst: 
Kurt Mosgaard: 2554 6405 
Lave Broch: 2892 2127 
Finn Reske-Nielsen: 5095 8885 

 

http://www.fnforbundet.dk/
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20. november 2020 

Åbent brev til Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod 

Konflikten i Vestsahara eskalerer, og Danmark skal 

engagere sig 

Kære udenrigsminister, 

Krigen er begyndt igen i Vestsahara, men en hurtig indgriben kan forhindre, at konflikten 

bliver endnu mere alvorlig end den allerede er. Det forudsætter dog et engagement og en 

politisk vilje til at finde en holdbar fredsløsning, der er i tråd med både folkeretten og 

menneskerettighederne. I denne sammenhæng kan Danmark og de øvrige nordiske lande 

spille en særlig rolle. Konflikten kan desværre udvikle sig til en omfattende krig, der også 

breder sig til nabolandene Algeriet og Mauretanien. En krig, som kan føre til mange dræbte 

og en ny flygtningebølge til Europa.  FN-forbundet opfordrer derfor den danske regering til 

at engagere sig i Vestsahara-konflikten.  

Konflikten i Vestsahara er gammel og næsten glemt. Siden kolonimagten Spanien trak sig 

ud af Vestsahara i 1975, har der været krig og konflikt i området, som er delt i en vestlig 

del, der er besat af Marokko, og en østlig del, der kontrolleres af Polisario. De to dele er 

adskilt af en ’mur’, der er 2.740 km lang. På hver side befinder der sig soldater fra 

henholdsvis Marokko og Polisario. Begge parter indgik i 1991 en våbenhvile, som fortsat 

overvåges af FN-styrken MINURSO. I forbindelse med våbenhvilen blev det lovet, at der 

skulle gennemføres en folkeafstemning i Vestsahara, hvor befolkningen skulle tage stilling 

til Vestsaharas tilknytning til Marokko eller selvstændighed.  

I 29 år har FN og parterne haft succes med at fastholde våbenhvilen, men der har ikke 

været fremskridt angående muligheden for en folkeafstemning. Tværtimod har 

omverdenen vænnet sig til situationen, og parterne i konflikten er ikke blevet belønnet for 

at forsøge at løse den med fredelige midler.  

Årene er gået, og Marokko har i strid med folkeretten indgået fiskeri- og handelsaftaler 

med EU, som har inkluderet den del af Vestsahara, som Marokko kontrollerer. Dette er 

ulovligt, da landets status er uafklaret. Derudover har Frankrig gennem sin plads i FN’s 

 

http://www.fnforbundet.dk/
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sikkerhedsråd forhindret, at MINURSO fik mulighed for at overvåge 

menneskerettighedssituationen i Vestsahara.  

En delegation fra FN-forbundet afholdt tidligere i år et møde med den franske ambassadør i 

Danmark, Caroline Ferrari, hvor vi bl.a. påpegede, at Frankrig har et særligt ansvar qua sin 

plads i Sikkerhedsrådet. Vi lyttede også til de franske argumenter for at modsætte sig, at 

MINURSO kunne få ret til at overvåge menneskerettighedssituationen i Vestsahara.  

Vores konklusion er, at Frankrigs og EU’s adfærd, når det gælder menneskerettigheder, 

handel og fiskeri, har svækket fredsprocessen.  

Løsningen skal findes ved forhandlingsbordet med international ret som et styrende 

princip. Sikkerhedsrådets faste medlemmer må sætte kortsigtede, nationale interesser til 

side til fordel for en langsigtet løsning baseret på god moral og etik, og Danmark bør ikke 

længere dække sig ind under, at man blot bakker op om FN og EU. 

Det er derfor på tide, at Danmark engagerer sig i konflikten, og gerne sammen med de 

andre nordiske lande, da vi i høj grad deler syn på folkeretten og menneskerettighederne.  

FN-forbundet har derfor følgende anbefalinger til den danske regering:  

1) Begge parter – Marokko og Polisario - skal presses til at sætte sig til 

forhandlingsbordet, så våbenhvile kan genoprettes.  

2) FN bør snarest udpege en særlig udsending for Vestsahara. Denne stilling har ikke 

været besat siden maj 2019.   

3) FN-styrken MINURSO bør have flere ressourcer og et udvidet mandat, der også skal 

inkludere overvågning af menneskerettighederne i Vestsahara og flygtningelejren i 

Tindouf, Algeriet.  

4) Arbejdet for at sikre en folkeafstemning skal opprioriteres. Uden en folkeafstemning 

vil en vedvarende fred i Vestsahara ikke være mulig.  

5) Danmark bør over for EU gøre det klart, at vi ikke kan støtte handels- og 

fiskeriaftaler med Marokko, der inkluderer Vestsahara. EFTA (heriblandt Norge og 

Island) og USA har i deres aftaler med Marokko gjort det klart, at aftalerne ikke 

inkluderer Vestsahara. Dette burde også være muligt for EU.  

6) Danmark bør tilbyde at deltage i FN-styrken MINURSO med et mindre antal danske 

militærobservatører.  

7) Danmark bør ligesom Norge og Sverige sende bilateral nødhjælp til 

flygtningelejrene i Tindouf, hvor ifølge UNHCR op imod 90.000 flygtninge fra 

Vestsahara har boet i årtier.  

8) Danmark bør gøre en aktiv indsats for at samle de nordiske lande om en fælles 

nordisk fredsindsats for Vestsahara.  

 

Hvis Danmark og omverden lukker øjnene for denne konflikt, så vil det på et tidspunkt 

ramme os selv. Sidste gang varede krigen i 16 år. Der er tilmed risiko for, at den kan brede 

sig til nabolandene Mauretanien og Algeriet, så Nordafrika, der allerede plages af 

http://www.fnforbundet.dk/
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omfattende uro og terrorisme, vil kunne opleve endnu en omfattende krig. Det vil sætte 

den sociale og økonomiske udvikling i stå i regionen og medføre store flygtningestrømme 

mod, bl.a., Europa. Vi har derfor ikke råd til at lukke øjnene for denne konflikt.  

Vi – omverdenen - har derudover et moralsk ansvar. Ligesom tilfældet var for omverdenen, 

da der skulle findes en løsning på, hvor grænsen skulle gå i Sønderjylland for 100 år siden.  

Med venlig hilsen, 

Ditte Ingemann Hansen 

Næstforperson, FN-forbundet 

 

cc. Alle medlemmer, Det Udenrigspolitiske Nævn 
 

http://www.fnforbundet.dk/


 
 

 

 

 

 

 

 

Guest lecture:     

The UN’s sustainable development goals in 
the age of Corona 

By Jens Christian Wandel, Under-Secretary-General of the United Nations and 
newly elected National Chairman of the Danish UN Association 

Time: Monday, November 23, 2020, 12:30 – 14:15 

Venue: Room 0-08, Fibigerstræde 10 (registration is necessary due to a limited 
number of seats) or on Zoom: https://aaudk.zoom.us/j/66808212711 . You do 
not need to install Zoom in order to participate. Simply click the link or copy-
paste it into your web browser.  

Description: We are currently facing a socio-economic crisis caused by the 
Corona virus and the subsequent insecurity and the national measures 
intended to contain the spread of the virus. National measures may have some 
effect in containing the virus locally, but often ignore the fact that this is a 
global crisis, which does not respect national borders. We are only safe when 
everybody is safe. 

What does this mean for the UN Sustainable Development Goals and the view 
of humanity that they represent? Should we put them on hold while we wait 
for the crisis to pass, or should we use them as a strategy for a global response 
to the current crisis and future preventive measures? 

Registration for participation on campus is necessary, as there is limited 
seating in the auditorium. Please register here: kortlink.dk/28ff7 

Contact: Katrine Sandø Stevn: sandoe@id.aau.dk  



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

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

Wednesday, December 2, 2020  
4:00-5:15pm EDT
Online Meeting 

RSVP for Virtual Link

UN Photo/Evan Schneider

#MeetUNSCPres

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

DECEMBER 
SESSION

UN Photo/Eskinder Debebe

https://docs.google.com/forms/d/1a-kaRYM94X-KoSptPK-Snnn--gwIsmn40pnHmQJ83j8/edit
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Program for konferencen 3. december 2020 
 

09:30 Ankomst, kaffe ved bordene 

10:00 Velkomst v/ arrangørerne 

 

Konferencens moderator er Kirsten Larsen redaktionssekretær Globalnyt og journalist med speciale i FN 

 

Indlæg fra eksperter om hvilke sammenhænge og dilemmaer de finder indbygget i Verdensmålene og et 

bud på hvordan det kan reflekteres i implementeringen – på kort og på langt sigt. 

 

10:05  Oplæg ved Per Michael Jespersen, 

Direktør for tænketanken Cevea, med baggrund i Cevea rapporten ”Danskerne er delte, når det 

gælder prioriteringen af klima og velfærd”. 

10:20 Oplæg ved Mogens Lykketoft, 

Fhv. MF, minister, folketingsformand og formand for FN's Generalforsamling, med udgangspunkt i 

hans erfaringer fra vedtagelsen af Verdensmålene i FN’s generalforsamling og hans efterfølgende 

arbejde for at forankre dem politisk og folkeligt. 

10:35 Oplæg ved Morten Frederiksen,  

Lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, med udgangspunkt i hans 

forskning om udviklingen i danskernes værdier, herunder særligt spørgsmålet om 

sammenhængskraft og betydning af tillid. 

 

10:50 Pause  

 

Oplæg ved repræsentanter for arbejdsmarkedets parter – centrale aktører i implementeringen af 

Verdensmålene. Hvordan indtænker parterne sammenhængen i verdensmålene i deres krav til 

arbejdsforhold, socialforhold og bæredygtig produktion. 

 

10.55 Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening 

11:05 Nanna Højlund, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 

11.15 Pause 

 

Afsluttende paneldebat ml. deltagere og oplægsholderne. 

 

11:20 Kirsten Larsen introducerer paneldebatten 

Debatten indledes af Nadia Gullestrup Christensen, Ungdomsdelegat til FN for Dansk Ungdoms 

Fællesråd, der på baggrund af oplæggene giver et generationsblik på debatten 

12:20 Kirsten Larsen samler op på debatten 

 

12:25 Afslutning v/ arrangørerne 




