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Kære udviklingsminister Flemming Møller Mortensen  
 
Tak for muligheden for at komme med bidrag til den kommende udviklingspolitiske og 
humanitære strategi. Jeg vil her nævne nogle punkter, som umiddelbart ligger mig og FN-
forbundet på sinde, og vil naturligvis vende tilbage med mere konkrete synspunkter, når der 
foreligger et nærmere udkast til strategien. 
 
Overordnet bør Danmarks udviklingspolitik italesætte bistand/udviklingshjælp som “Danmarks 
investering i en bæredygtig verden”, og Verdensmålene sætter både rammen og retningen for, 
hvad Danmark vil opnå.  
 
Udviklingspolitikken skal udspille sig på bagkanten af Coronapandemien; den største globale 
krise, vi har oplevet siden Anden Verdenskrig. Som bekendt er de socioøkonomiske 
konsekvenser for mange lande en betydelig øget ulighed - både mellem lande, men også internt 
mellem befolkningsgrupper og landsdele. Den bæredygtige udvikling går baglæns med negative 
tal, som vi ikke har set i over 30 år - og flere og flere efterlades være tilbage.  
  
Derfor skal ambitionen for dansk bistand nu, i handlingens årti, være at accelerere bæredygtig 
udvikling. Konkret kan politikken tage udgangspunkt i en fremadrettet bæredygtighedsstrategi -
med Verdensmålene som rettesnor for at hjælpe mennesker og lande til at rejse sig efter 
Coronapandemien. 
  
Mange mennesker har, uden nogen som helst skyld, pludseligt mistet deres arbejde, deres 
livsgrundlag og dermed også deres følelse af menneskelig værdi. Det ser vi i Danmark, og i 
endnu højere grad i udviklingslandene. En del af udviklingsbistanden skal gå målrettet til at 
investere bæredygtigt i små og mellemstore virksomheder i disse lande for at skaffe 
arbejdspladser og skabe udvikling. 
  
Landene selv har måttet gældsætte sig i forbindelse med Coronapandemien i en sådan grad, at de 
har svært ved at låne mere fra for eksempel Verdensbanken. Samtidig er det i stigende grad 
private ‘impact oriented’ investeringsfonde, som søger projekter og partnerskaber. Sammenholdt 
med behovet for at skabe bæredygtige arbejdspladser, er det derfor en god ide at omlægge en del 
af bistanden, så den kan trække disse private og mere ‘impact oriented’ investeringer med sig – 
både gennem direkte investering og forskellige former for garantier – efter svensk forbillede.  
  
Denne type bistand har være understøttet af IFU i Danmark, men en ny udviklingspolitik skal 
udvide kredsen af aktører, bringe ‘blended’ finansiering til mindre virksomheder - og dermed 
sikre, at de mange, som er skubbet ud i arbejdsløshed, kommer ind i bæredygtige erhverv og 
arbejdspladser - før de mister både modet og evnen til at arbejde. 
 



‘Impact oriented’ investering er også stærkt koblet til digitalisering – et nyt aspekt, som den 
danske udviklingspolitik burde understøtte. Coronapandemien har lært os, at investeringer i 
digital udvikling er nødvendige og samtidig peger fremad mod mere effektive og mindre 
ressourcekrævende produktioner. Udviklingspolitikken kunne inkludere principper og tiltag, der 
sikrer, at alle kommer med, og samtidig sikrer, at ingen udsættes for de risici, som øget 
digitalisering også fører med sig. Investeringer her vil have en stor positiv effekt for børn, unge, 
kvinder og udsatte grupper. Digital eksklusion er en stærk medvirkende faktor til, at millionvis af 
børn ikke har kunne modtage undervisning, at voksne har mistet kontakten til deres arbejde, og 
at mange borgere i udviklingslandene ikke har kunnet nå de offentlige støttesystemer, som trods 
alt findes. En dansk delstrategi for digital inklusion kunne lade sig inspirere af FN’s ”Road Map 
for Digital Cooperation” fra Juni 2020. 
 
Sahel fremstår i dag som en af de regioner i verden, hvor folk er mest udsatte og som mest 
påtrængende kræver støtte for at sikre en mere fredelig og bæredygtig udvikling. Danmark kunne 
med fordel styrke sit fokus på denne region. Den ramme som bæredygtighedsmålene sætter har 
stærke elementer af fredsskabende, konfliktforebyggende og fredsbevarende elementer. 
Sammenholdt med ideerne om øget brug af ’blended financing’ og inkluderende digitalisering, 
kunne Danmark tilføre forbindelsen/nexusen mellem fred og udvikling ny energi og nyt fokus, 
dæmpe silotænkningen og få sat mennesket mere i centrum.  
 
I 92-gruppens indspil til strategien beskrives vigtigheden af Verdensmålene og de klimamæssige 
aspekter af den nye udviklingspolitik. En del af Danmarks satsning kunne med fordel også 
fokuseres på Sahel-området, i tæt samarbejde med UN Environment, Green Climate Fund and 
Global Environmental Facility. 
 
FN-forbundet støtter også andre civilsamfundsindspil til den kommende strategi, udover 92-
gruppens. Vi er medlemmer af Globalt Fokus og af Rådet for Institut for Menneskerettigheder - 
og gennem IMR støtter vi, at menneskerettighederne og bæredygtighed mere systematisk skal 
understøttes af en aktiv involvering fra Danmark. Menneskerettighederne og Verdensmålene er 
to sider af samme sag og, teknisk set, er mere end 90 procent af Verdensmålene understøttet af 
en eller flere menneskerettighedskonventioner. Derfor kunne Danmark med fordel engagere sig 
proaktivt i andre landes Universal Periodic Review (UPR) og Voluntary National Review (VNR) 
processer, som en integreret del af udviklingspolitikken. 
 
Danmarks multilaterale bistand skal ske med udgangspunkt i FN's ’Funding Compact’, hvorigennem 
Danmark via ubundne midler giver kernebidrag til individuelle FN-organisationer eller i form af 
’pooled’ finansieringsinstrumenter.   
 
FN har vist kapacitet til effektivt at fungere og agere gennem hele COVID krisen – både globalt 
og på landeniveau. Både omkring COVID, Sahel og handlingens årti har FN været med til at 



fastholde vigtigheden af en multilateral tilgang – og en øget investering i FN’s instrumenter vil 
øge effekten af dansk bistand. Samtidig kunne udviklingspolitikken også fastholde Danmarks 
støtte til en fortsat tilpasning af FN til den multilaterale verden som befolkningen forventer.  
 
Der er, med den nye udviklingspolitik, en mulighed for at styrke effektiviteten af danske midler 
til flygtninge, gennem en styrkelse af kvoteflygtningeordningen. UNHCR sikrer gennem deres 
professionelle og lokalt forankrede sagsbehandling, at flygtninges rettigheder sikres, samtidig 
med at muligheden for at finde en varig løsning på deres udsatte situation øges.  
 
Endeligt kunne udviklingspolitikken udbygge Danmark som et “Mål 17 land”, blandt andet ved 
at uddybe et allerede velfunderet værtskab for mange FN-organisationer og bruge deres 
tilstedeværelse til at styrke dialogen her i landet omkring sundhed, fødevaresikkerhed, seksuel- 
og kønsbaseret vold, ligestilling samt inddragelse af privatsektoren.  
 
Afslutningsvis kunne en ny fremadrettet udviklingspolitik også insistere på, at Danmarks 
samarbejdspartnere også selv skal udvikle og offentliggøre planer, der sikrer en bæredygtig 
udvikling i deres egne operationer - inklusiv en dato for nul CO2-udledninger. På kort sigt skal 
udviklingspolitikken sikre, at alle partnere leverer og selv dokumenterer en rejse mod fuld 
bæredygtighed i tråd med 2030-agendaen.  
 
Jeg ser frem til den fortsatte dialog og er naturligvis til rådighed skulle der være behov for at 
uddybe en eller flere af forslagene fremsat her ovenfor.  
 
Med venlig hilsen, 
 
Jens Christian Wandel 
FN-forbundet 
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En grøn og retfærdig genstart 
92-gruppens1 input til strategiske prioriteter i en ny udviklingspolitisk strategi 
 
I lyset af de kriser, som Danmark og verden står overfor ved begyndelsen 2021, er det helt centralt, at den 
nye udviklingspoliske strategi prioriterer klimakrisen, biodiversitetskrisen, forebyggelsen af fremtidige 
pandemier, den øgede sociale ulighed samt det øgede pres på menneskerettighederne og civilsamfundet, 
der opleves i mange lande. 
 
De kriser vi oplever i verden i dag, er dybt forbundne og på mange måder gensidigt accelererende. Handling 
og løsninger må reflektere disse sammenhænge, gennem holistiske tilgange og prioritering af integrerede 
løsninger, så de begrænsede ressourcer i udviklingsbistanden får størst mulig effekt på flere kriser samtidigt. 
Sammenhængen mellem de globale udfordringer og løsninger er et grundlæggende princip for FNs 17 
verdensmål, som dog ofte bliver glemt, når indsatser skal designes og prioriteres. Denne cherry-picking og 
silo-tænkning skal den nye udviklingspolitiske strategi gøre op med, hvis vi skal have mest mulig effekt af 
vores udviklingsbistand.  
 
I en række internationale konsensusrapporter, fra bl.a. IPCC og IPBES, har klima- og biodiversitetsforskere 
dokumenteret, at kriserne er akutte. Forskerne understreger, at det kræver hurtig og ambitiøs handling 
med umiddelbar effekt, hvis vi skal have en chance for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader og 
stoppe tilbagegangen af natur og biodiversitet, inden hele økosystemer kollapser, med uoverskuelige 
konsekvenser for fremtidige generationers muligheder for at skabe et godt liv på vores planet. 
   
Spredningen af Covid-19 i hele verden i løbet af 2020 medførte, foruden en global sundhedskrise, også en 
række uoverskuelige negative økonomiske, sociale og rettighedsmæssige følgevirkninger, som vi endnu ikke 
har set de fulde konsekvenser af. Det er derfor helt centralt, at Danmark og verden ikke kommer tilbage til 
den u-bæredygtige situation vi var i, i begyndelsen af 2020, men i stedet søger at komme frem imod en grøn, 
retfærdig og bæredygtig genopbygning af de nationale og internationale samfund og økonomier.  
 
92-gruppen anbefaler derfor en grøn og retfærdig genstart frem mod en bæredygtig udvikling, som det 
gennemgåede tema for den nye strategi, med øget fokus på at etablere integrerede løsninger på 
klimakrisen, naturkrisen samt demokrati- og sociale kriser. 
 
 
1. Klimakrisen udgør den største umiddelbare trussel mod en bæredygtig udvikling for verdens fattigste, 

på både kort og lang sigt. Strategien bør derfor sikre: 
 

Øget fokus på tilpasning. Det fremgår af Paris-aftalen, at der skal sikres balance mellem de midler som gives 
til hhv. tilpasning og reduktion, men der er ingen balance i dag. Donorer rapporterer langt mere bistand til 
reduktion af udslip end til klimatilpasning. Danmark bør fremover sikre en balanceret fordeling af Danmarks 
egen klimabistand; aktivt fremme, at større klimafonde/udviklingsbanker øger deres støtte til tilpasning; og 
arbejde for, at klimabistanden i højere grad går til de mest sårbare lande, som Paris-aftalen foreskriver. 
                                                
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 (alfabetisk): 
Amnesty International Danmark, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, DIB, FN-Forbundet, Global 
Aktion, Greenpeace, Oxfam Ibis, IWGIA, Klimabevægelsen, KULU, Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid, 
Miljøorganisationen Vedvarende Energi, Nyt Europa, Red Orangutangen, Rådet for Grøn Omstilling, Sex & Samfund, 
U-landsforeningen Svalerne, Verdens Skove, WWF Danmark, Økonet. 
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Øget fokus på lokaliseret klima-robusthed og naturbaserede løsninger, som samtidigt øger tilpasning og 
mindsker udslip af drivhusgasser. Lokalsamfunds evne til at sætte rammerne for værdig levevis afhænger i 
høj grad af adgang til robuste og intakte økosystemer. Økosystembevarende lokaludviklingsindsatser med 
fokus på resiliens, såsom naturbaserede klimaløsninger, beskytter samfund imod konsekvenserne af 
klimaforandringer, som understreget af Global Commission on Adaptation i sin rapport ”Adapt now – A 
global call for leadership on climate resilience”2: Den udviklingspolitiske strategi bør prioritere investeringer i 
naturen som vigtige klimaindsatser, ligesom England og Frankrig netop har øremærket 30% af deres 
internationale klimafinansiering til Naturbaserede Løsninger (One Planet Summit, januar 2021)3.  
 
Fokus på klimafinansiering, innovation og partnerskaber Danmark har en dobbelt forpligtelse om adskilte 
midler, som bør fremgå klart i en ny udviklingspolitisk strategi. Overfor udviklingslandene har Danmark to 
forskellige forpligtelser: Udviklingsbistand og klimafinansiering4. Klimafinansieringen skal være ny og 
additionel og kan således ikke tages fra udviklingsbistanden. Udviklingsbistanden er den forudgående 
forpligtelse, som FN allerede i 1970 satte til mindst 0,7% af BNI. Danmark bør øge udviklingsbistanden til 1% 
af BNI og derudover afsætte midler til natur- og klimafinansiering, og yde reelt ny og additionel 
klimafinansiering til udviklingslandene på mindst 5 mia. kr./år, for at leve op til sine forpligtelser under 
Parisaftalen. 

 
Innovativ klimafinansiering5.  Dette er nødvendigt for at drive klimaforhandlingerne og processen for nye 
nationale klimaplaner (NDC-processen) fremad og sikre, at udviklingslandede kan levere de nye skærpede 
NDC’er, som Parisaftalen afhænger af. Målsætningen i regeringens globale klimastrategi om at arbejde 
internationalt på at sikre tilstrækkelig klimafinansiering til klimatilpasning i de fattigste og mest udsatte 
lande6 bør gentages i den ny udviklingspolitiske strategi. Blandt de anbefalinger, som har direkte betydning 
for udviklingspolitikken, og som derfor bør indtænkes i den nye strategi, er Danmarks forpligtelse, jf. 
Parisaftalens art 2,1c, til at bringe alle sine finansielle strømme, både offentlige og private, på linje med, at 
Parisaftalens temperaturmål kan opfyldes.  
 
Fremme af potentialet i innovation og partnerskaber. De forandringer, der rammer verdens fattigste som 
følge af klimaforandringerne, kalder på nye svar og innovative løsninger. Derfor bør den nye 
udviklingspolitiske strategi indeholde et endnu stærkere fokus på potentialet i innovation og partnerskaber, 
som kan skaleres og udbredes til endnu flere lande. Ligeledes bør det fremgå af strategiens afsnit om 
partnerskaber og innovation, at civilsamfundet spiller en særlig vigtig rolle, dels i forhold til at etablere 
frugtbare partnerskaber, dels i forhold til at sikre, at innovationsprocesserne foregår bottom-up og svarer på 
reelle, lokale behov. 
 
 
2. Den demokratiske og sociale krise indebærer større ulighed samt et øget pres på civilsamfundet, med 

flere dræbte miljø- og rettighedsforkæmpere, hvilket er en hindring for udvikling.  
Strategien bør derfor sikre: 
 

Råderum for civilsamfundet. De tre kriser rammer jordens fattigste og mest udsatte mennesker hårdest ved 
at udhule deres rettigheder og ødelægge betingelserne for deres livsgrundlag.  

                                                
2 “The natural environment is humanity’s first line of defense against floods, droughts, heat waves, and hurricanes. A thriving natural 
environment is fundamental to adaptation in every human enterprise.... There is still time to protect and work with nature to build 
resilience and reduce climate risks at all scales, but the window is closing. https://gca.org/reports/adapt-now-a-global-call-for-
leadership-on-climate-resilience/ 
3 https://www.climatechangenews.com/2021/01/11/france-uk-lead-push-climate-finance-restore-nature/ 
4 92-gruppens høringssvar til Energistyrelsen ifm. høring om global afrapportering for de internationale effekter af den danske 
klimaindsats, 7. december 2020, s. 6 
5 International klimaindsat, Brev til Dan Jørgensen fra 92-gruppen og Globalt Fokus, 29. maj 2020, s. 10 
6 En Grøn og Bæredygtig Verden, regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats, september 2020. s. 25) 
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De seneste år er rekordhøje antal oprindelige folk-, miljø- og demokratiforkæmpere dræbt, mishandlet og 
frataget deres civile rettigheder, COVID restriktioner er benyttet til at øge presset yderligere på folkelige 
bevægelser og naturressourcer. Fattige samfund og oprindelige folk kæmper for at blive hørt og konsulteret 
og få deres rettigheder håndhævet, hvilket i sig selv vil være et stort skridt henimod at bevare skovene og 
regulere klimaet. 
 
Retfærdig og inkluderende genstart. Rettigheder skal være i fokus i Danmarks klimaarbejde, herunder at 
mainstreame Danmarks prioriteter og ambitioner ift. at fremme oprindelige folks rettigheder samt ligestilling 
og SRSR i klimaindsatser og internationale samarbejder (f.eks. GCF/den Grønne Klimafond). Danmark bør 
endvidere aktivt arbejde for implementeringen og finansieringen af Gender Action Plan samt UNFCCC’s Local 
Communities and Indigenous Peoples Platform. Kampen for rettigheder bibringer også positive sidegevinster 
for menneskeheden og miljøet. For eksempel, mens oprindelige folk kun udgør 6% af verdens befolkning, 
beskytter de via deres territorier en fjerdedel af verdens landoverflade og derved også en estimeret 80% af 
verdens resterende biodiversitet.7 Kampen for oprindelige folks rettigheder er derfor også et indirekte 
bidrag til vitale klima- og biodiversitets løsninger.  

 
At Danmark arbejder for en stærkere prioritering af menneskerettigheder og en rettighedsbaseret tilgang. 
Menneskerettigheder bør stå i centrum for Danmarks udviklingsarbejde og humanitære indsatser.  Danmark 
har i perioden 2019-2021 sæde i FN’s Menneskerettighedsråd og bør også derefter fortsætte med at være 
en prominent international aktør og fortaler for menneskerettigheder.  Danmarks internationale 
menneskerettighedsforpligtelser, skal reflekteres og prioriteres i den udviklingspolitiske strategi. Danmark 
bør gennem sit internationale engagement gå forrest for at sikre, at alle lande respekterer og promoverer 
menneskerettigheder, herunder bl.a. retten til sundhed, inklusiv seksuelle og reproduktive rettigheder, 
retten til udvikling, oprindelige folks rettigheder, rettigheder for migranter, børn, mennesker med handicap, 
LGBTI+-personer og andre mennesker i sårbare situationer, samt kønsligestilling og lighed på tværs af alder. 
 
 
3. Naturkrisen. Verden står midt i den 6. masseuddøen af arter. Denne gang ikke forårsaget af 

altødelæggende meteornedslag, men af vores menneskelige aktiviteter med degradering af de naturlige 
levesteder og økosystemer til følge. Natur- og biodiversitetskrisen har potentielt endnu større negativ 
effekt på fattigdomsbekæmpelse, konfliktforebyggelse og fremtidige generationers muligheder, end 
klimakrisen. Naturkrisen har været stort set fraværende i dansk udviklingsbistand indtil nu. Det er der et 
presserende behov for at ændre på. 
Strategien bør derfor sikre: 
 

 
Fokus på økosystemer, fødevaresikkerhed, sundhed og forebyggelse af pandemier  
Ødelagte og degraderede økosystemer ligger ofte til grund for f.eks. fødevareusikkerhed, ulighed, øget 
konflikt og migration og øger desuden risikoen for nye pandemier. Der er både store udviklings- og 
naturmæssige fordele ved at beskytte og genoprette landbaserede og marine økosystemer, begrænse tabet 
af biodiversitet, fremme naturens modstandsdygtighed og lagre kulstof naturligt. Naturbaserede løsninger 
har store og uudnyttede potentialer for at skabe synergier og positiv impacts ift. klima- og udviklings- og 
biodiversitetsudfordringer. Det var af denne grund stærkt bekymrende, at der var meget begrænset fokus på 
de miljørelaterede Verdensmål i den udviklingspolitiske strategi fra 2017.8 Den nye udviklingspolitiske 
strategi bør fremme de positive synergier mellem udvikling, klimatiltag og bevarelse af natur og 
biodiversitet. Et særligt fokus bør gives til at forebygge fremtidige pandemier ved at identificere og stoppe 

                                                
7 https://sacredland.org/biodiversity-thrives-on-indigenous-sacred-lands/ 
8 Verden 2030 - Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, januar 2017, s. 10. 
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de stærke sammenhænge der er mellem degraderede økosystemer, vores intensive fødevareproduktion og 
den kraftige stigende frekvens af pandemier gennem de sidste årtier. 

At CBD-COP15 gøres til en Parisaftale for naturen i 2021 
Strategien skal integrere Danmarks forpligtelser under biodiversitetskonventionen og fokusere på reelle 
naturbaserede løsninger. Danmarks internationale forpligtelser under biodiversitetskonventionen og 
Parisaftalen skal inkluderes i den nye udviklingspolitik. De nuværende globale biodiversitetsmål under 
Biodiversitetskonventionen udløber i 2020 og verdenssamfundet skal enes om nye mål for 2020-2030. 

 

4. Ansvarlighedsdimensionen i danske investeringer og virksomhedsadfærd.  
Markedsdrevet vækst og hensynet til menneskerettigheder og miljø bør ikke være hinandens 
modsætninger, sådan som undersøgelser viser er tilfældet. 
Strategien bør derfor sikre: 

 
En ordentlig balance mellem markedsdrevet vækst og hensynet til menneskerettigheder og miljø. Ansvarlig 
skattebetaling udgør også en væsentlig del af ligningen. Analyser på både EU-plan og i Danmark9 viser, at det 
kun er omkring 1/3 af store virksomheder og finansielle institutioner der gør en ordentlig indsats på 
menneskerettigheds- og miljøområdet i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter og 
investeringer - i overensstemmelse med FNs og OECDs retningslinjer på området. Det bør i den nye strategi 
tydeligt fremgå, at Danmark vil arbejde for at gøre det lovpligtigt for danske virksomheder og finansielle 
institutioner at respektere menneskerettigheder og miljø i forbindelse med deres verdensomspændende 
aktiviteter – også i udviklingslandene, samt bidrager til samfundet gennem en ansvarlig skattebetaling. 
 
Fokus på lovgivning om nødvendig omhu/due diligence samt strafansvar ved domstolene i alvorlige sager og 
derved bidrage til at sikre, at såvel offentlige som private udviklings- og klimamidler bruges og investeres 
med ansvarlig og bæredygtig virksomheds- og investeringsadfærd for øje. Danske virksomheder og 
finansielle institutioner bør være forpligtet ved lov til at respektere internationalt anerkendte 
menneskerettigheder og miljøstandarder10, herunder især FN’s og OECD’s retningslinjer for ansvarlig 
virksomhedsadfærd. 
 
At Danmark sammen med andre lande spiller en proaktiv rolle i at sikre ordentlig EU-lovgivning på området. 
Der er lovgivning på vej i EU, men, men Danmark skal ikke bare afvente EU-processen: Hvis resultatet bliver 
mere ”tick-the-box” øvelser fra erhvervslivets side, er det hverken er i miljøets, rettighedshavernes eller 
virksomhedernes interesse. Som et normalt førende land på CSR-området er det derfor vigtigt, at Danmark 
spiller en proaktiv og progressiv rolle i forhold til, at der opnås god lovgivning på EU-plan og det er også 
vigtigt at der indføres god og tilstrækkelig lovgivning i Danmark uanset hvad der sker på EU-plan.    
Det er i denne sammenhæng vigtigt, at der ikke kun er fokus på en forbedring af virksomheders indsats på 
miljø og menneskerettighedsområdet, men også på adgang til domstolene for ofre for alvorlige krænkelser 
og skader på miljøet, der involverer virksomheder. På internationalt plan er der for mange frygtelige sager, 
hvor der ingen kompensation eller retfærdighed er at finde for ofrene. Det tidligere råd for samfundsansvar, 
under ledelse af tidligere CEO for Novo Nordisk, Mads Øvlisen, har da også anbefalet regeringen at adressere 
dette.11 

                                                
9 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1; 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/;  
https://www.humanrights.dk/publications/danish-companies-documentation-their-human-rights-work;  
https://danwatch.dk/ni-danske-virksomheders-due-diligence/ 
10 Forslag til lov om virksomheders ansvar for respekt af internationalt anerkendte menneskerettigheder og miljøstandarder, 
Følgebrev fra 92-gruppen, december 2020. s. 6 
11 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf 



Danmark lever ikke op til sit ansvar            

Ole Olsen, specialkonsulent og medlem af FN-forbundet, Roskilde 

Det er den overvejende politiske holdning i Danmark, at personer, 

som er statsborgere i et andet land, skal kunne udvises, og at intet 

land bør kunne nægte at tage imod egne statsborgere. Det flugter 

med de globale konventioner om statsborgerskab. 

I to fangelejre i de kurdisk kontrollerede dele af Syrien befinder der 

sig aktuelt bl.a. ca. 25 danske statsborgere, hvoraf de fleste er børn. 

Den kurdiske ledelse ønsker, at de enkelte stater tager ansvar og får 

bragt deres borgere hjem. 

Regeringen deler imidlertid ikke sin egen holdning til staters ansvar 

for statsborgere og vil ikke vedkende sig denne lille gruppe af borge-

re.  

Begrundelsen er dels, at det er forældrenes skyld, da de tidligere valg-

te at tilslutte sig Islamisk Stat, dels at de måske kan være farlige, hvis 

de kommer til Danmark. 

Denne sag handler imidlertid ikke om sympati/ikke-sympati eller om 

risikovurderinger. Den handler om, at regeringen altid og uden undta-

gelser skal påtage sig ansvar for danske statsborgere – uanset om det 

handler om at tage sig af børn på en ordentlig måde eller om at rets-

forfølge voksne.  

Danmark kæmper generelt, bl.a. som medlem af FN’s menneske-

rettighedsråd, for rettigheder, for retssamfund og for ordentlige hu-

manitære standarder. De principper bør også gælde i denne sag. Ti-

den, hvor vi erklærede borgere for fredløse og gjorde dem til jaget 

vildt, skal vi vel ikke tilbage til? 
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*** To: All European UN Associations *** 
 

 

We have the pleasure to invite you to participate in a virtual briefing with Ambassador 
Olof Skoog, Head of Delegation of the EU to the UN 
 

 

EU and the UN 

A Dialogue with H.E. Olof Skoog 

 
Thursday, 25 February, 2021 

5 – 6 pm Central European Time 

Online Meeting - RSVP for Virtual Link 
 

 

Please RSVP by replying to this email (UNA and names of participants). 
A link to join the virtual session will be emailed to those who RSVP only. 
Each UNA can register up to three participants 
 

Hope to see you next week, 
 

Annelie Börjesson, President, UNA-Sweden 

Jens Wandel, President, UNA-Denmark 

Bonian Golmohammadi, Secretary-General, WFUNA 
 



















FÆLLES OPRÅB: STØT VORES BORGERFORSLAG OM EN MERE HUMAN OG SOLIDARISK 
FLYGTNINGEPOLITIK I DANMARK  

 

VI ER MANGE, som IKKE er enige med skiftende regeringers kyniske og usolidariske flygtningepolitik, og hvor der ikke 
lyttes til forskningen, FN og flygtningene selv.  

Fælles for os alle er frustrationen over den nuværende kontrol- og afskrækkelsespolitik, der ikke giver os råderum til 
at løse den alvorlige situation, vi i dag står over for. 

Politikken blokerer systematisk for adgang til asyl, tvinger flygtninge til at risikere deres liv for at nå i sikkerhed, presser 
nærområderne til bristepunktet og fastholder størstedelen af verdens flygtninge i lejre og økonomisk afhængighed på 
ubestemt tid uden udsigt til at komme videre. 

VI MENER, at der er behov for en anden tilgang, der bl.a. indebærer, at flygtninge i højere grad genbosættes gennem 
FN’s kvoteflygtningesystem, udstedelse af humanitære visa og mulighed for at søge asyl på danske ambassader. 

Vi har derfor lanceret et borgerforslag d. 1. marts 2021, der bygger på en kombination af forskning, praktiske erfaringer 
og politiske visioner, og som illustrerer, at der findes et mere humanistisk og solidarisk alternativ til den nuværende 
kurs.  

VÆR MED I KAMPEN FOR EN MERE HUMAN OG SOLIDARISK FLYGTNINGEPOLITIK I DANMARK: 
 
 Støt borgerforslaget her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167 

 
 Spred kendskabet til borgerforslaget via sociale medier og i jeres eget netværk med opfordring til at 

støtte forslaget og sprede budskabet. 
 
Rajesh Holmen er integrationssagsbehandler og er hovedstiller på forslaget.  

Medstillere er forfatter, journalist og debattør Carsten Jensen, forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen, psykolog 
Mozhdeh Ghasemiyani, dokumentarfilminstruktør Michael Graversen og formand og talsmand for Refugees 
Welcome Michala Clante Bendixen. 

Vi håber, at forslaget kan udgøre en fælles platform for en FOLKELIG MODSTAND mod den nuværende kontrol- og 
afskrækkelsespolitik.   

VI HÅBER i vil støtte forslaget og sprede kendskabet til det i jeres netværk med henblik på, at forslaget kan få mest 
mulig opbakning. 

 
Med venlig hilsen 

Carsten Jensen, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Michael Graversen,  
Michala Clante Bendixen, Mozhdeh Ghasemiyani og Rajesh Holmen 
 

BORGERFORSLAGET ER BLANDT ANDET STØTTET AF: 

  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07167






Talepunkter til CSO møde med finansministeren 23. marts 2021 
 
Sæt rammen for hvem vi er og hvorfor vi er her (Sarah): Vi repræsenterer organisationerne/substansen, arbejdsgruppe der 
sidder med SDG-arbejde dagligt, eksperter.  
 
NB til oplægsholdere: Tag endelig noterne nedenfor og sæt dem op i et format, der giver mening for jer 
 

1. Post Covid19 (Peter) 

  
- Betydningen af covid-19 for verdensmålsdagsordenen: Brug for acceleration og handling.  
- 2019-tilgangen går ikke længere! Vi skal have en post-covid19-strategi for verdensmålene.  Det strategiske framework er 

stadig intakt, men der er brug for et nyt: En hjælpepakke til bæredygtig udvikling.  
- Politisk rammesætning om problemer under covid-19: LNOB og ulighed i bæredygtighedsarbejdet. Covid-19 har gjort 

udsatte og marginaliserede grupper endnu mere udsatte fx stiger vold i hjemmet. LNOB og ulighedsdimensionen har fyldt 
for lidt i  den danske indsats for verdensmålene.  

- Vigtigt: Når man vurderer Danmarks indsats for verdensmålene over de sidste par år, kan man ikke tage covid ud af 
regnskabet – men det må heller ikke blive justification for ikke at gøre noget/at der ikke er gjort nok i Danmark. Havde vi 
ikke haft en pandemi, var vi stadig ikke i mål med verdensmålene i Danmark 

- Anbefalinger:  1) Vi har brug for et paradigmeskifte så verdensmålene bliver taget seriøst. Genopretningen efter covid-19 
kan bruges til at genlancere verdensmålene og gør dem mere aktuelle. 2) Brug LNOB-tilgangen fra verdensmålene til at 
sætte fokus på ulighedsdimensionen af de forskellige verdensmål. Inden for hvert mål er der nogle, der lades i stikken. Vi 
skal vende indsatserne på hovedet, så den først og fremmest når de mennesker.  

 
Fra vores anbefalingspapir til handlingsplanen:  
” Den udfordrende situation, som corona-virussen sætter Danmark og verden i, har skabt et endnu større behov for én samlende 

handlingsplan. Virussens udbredelse har betydet, at vi som verdenssamfund med ét har rykket os markant længere fra at nå 

Verdensmålene; flere er røget ud i fattigdom, færre børn og unge er i uddannelse, mange har mistet deres job, natur-, miljø- og 

klimaaftaler er ikke blevet fornyet, marginaliserede mennesker er blevet endnu mere udsatte og flere borgere har oplevet at få 

deres rettigheder krænket. Danmark og hele verden skal genstartes på ny. Verden før Corona var ikke just bæredygtig, men nu er 

muligheden for at lave en bæredygtig genstart og ”build forward better and greener”.  Hvis den kommende handlingsplan 

bygger på reelle transformative handlinger, kan den blive dét fundament, som sikrer, at Danmarks fremtid bliver bæredygtig. ” 

 
”Regeringen bør integrere menneskerettigheder og ”Leave no one behind”-princippet som centrale elementer i 

handlingsplanen. Verdensmålene er først opfyldt, når de er opfyldt for alle, og det er dem, der er længst fra at nå målene som 

skal hjælpes først. Samtidig skal ingen – hverken i ind- eller udland - opleve at få deres rettigheder krænket på grund af danske 

politiske handlinger. I stedet skal politiske handlinger – som skrevet i aftalen bag 2030-dagsordenen1 - nå ud til de udsatte og 

marginaliserede dele af samfundet, der er længst fra at opleve en bæredygtig udvikling i deres liv. To konkrete initiativer bør 

derfor indskrives i handlingsplanen:  

 Alle lovforslag skal have obligatorisk ”Leave no one behind”-vurdering inden vedtagelse.  

 FN's principper for menneskerettigheder og erhverv skal implementeres konsekvent både nationalt og internationalt for 

at sikre, at positive bidrag til opnåelsen af verdensmålene fra erhvervssektorens side ikke kompromitteres af krænkelser 

af menneskers eller befolknings-gruppers rettigheder i ind- eller udland.”  

 

”Regeringen bør i handlingsplanen opridse en plan for finansiering af Danmarks arbejde for opnåelsen af Verdensmålene – 

både i ind- og udland. Planen kan inkludere offentlig støtte, offentlige investeringer, bæredygtig økonomisk afgiftspolitik, 

stigning i Danmarks udviklingsbistand og mobilisering af private ressourcer.  

 Regeringen bør indskrive i handlingsplanen, at 2030-dagsordenen integreres i Finansloven – i første omgang med 

henblik på at sætte midler af til initiativer inden for de mål og delmål, som Danmark er længst fra at nå. På sigt med 

henblik på at lade Verdensmålene være guidende for omfordeling af midler på Finansloven. ” 

 
 

                                                      
1 FN Resolution 70/1 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, §4 og §74e  



2. En handlingsplan fokuserer på handling: Hvordan ser vi gerne at en handlingsplan adresserer 
udfordringer? (Torleif)  
 
- Vi har brug for en handlingsorienteret handlingsplan. Initiativer med reel handling bag – ikke et katalog over allerede 

iværksatte initiativer jf. Rigsrevisionens rapport fra september 2020 om Danmarks arbejde med verdensmålene , der 
pointerede, at den forrige handlingsplanes udgangspunkt var, at dansk politik allerede var på linje med verdensmålene og 
derfor har det heller ikke ført til væsentlig ny handling i fx ministerier. Danmarks arbejde med verdensmålene indtil nu, her 
med andre ord, mest været præget af, at ministerierne så på hvad de allerede gjorde og så gav dem et 
”verdenmålsstempel”, i stedet for at overveje om der skulle indføres ny politik eller nye tiltag for rent faktisk at bidrage til 
målene. 

- Anbefalinger: 1) En handlingsplan, der fokuserer på, de områder (verdensmål, delmål eller principper såsom LNOB), hvor 
Danmark halter bagefter og sætter klare politiske mål for at ændre politikken og indføre nye indsatser på de områder. 2) Få 
verdensmålene ind i Finansloven  SDG budgeting. Finansloven skal bruges til at forpligte ministerierne på 
adfærdsændringer. Fx kunne der sættes krav om at en vis procentdel af ministeriernes budgetter skal bruges til at bidrage 
specifikt til verdensmålene. 3) Screeningsmekanisme: Det er et vigtigt redskab til at skabe reel handling for verdensmålene 
hos Folketinget og ministerierne. 

- Vi har ventet spændt på screeningsmekanismen kom på plads og er derfor glade for din nylige udmelding om, at ville styrke 
fokus på verdensmål i lovarbejdet så screeningen fremover vil have fokus på både positive og negative konsekvenser af 
lovgivningen, og udvides til at tænke alle 17 verdensmål og 169 delmål ind. Vi bidrager gerne til arbejdet. 

- Evt. spørgsmål: Hvordan tænker regeringen, at sikre, at den nye handlingsplan for verdensmålene fører til reel, 
transformativ og ny handling? 

 
Fra vores anbefalingspapir til handlingsplanen:  
”En ambitiøs handlingsplan. En handlingsplan der formår at sætte retning for den nødvendige omstilling, som det kræver at nå 

målene, og giver håb for den fremtid, som gennemførelsen af Verdensmålene stiller os i udsigt:  

 Regeringen bør i samarbejde med eksperter udarbejde en forudgående analyse af, inden for hvilke områder Danmark er 

længst fra at nå Verdensmålene. En sådan ’gap-analyse’ skal være udgangspunkt for regeringens fokus i 

handlingsplanen, som bør være at prioritere de mål og delmål, som Danmark er længst fra at nå – både nationalt og i 

henhold til Danmarks globale ansvarlighed. Vores Mål-rapportens indikatorer, udarbejdet af Danmarks Statistik på 

initiativ af 2030-Panelet, er et konkret værktøj, som regeringen bl.a. bør udvælge mål og delmål på baggrund af, i 

samspil med de globale indikatorer.   

 I tråd med internationale anbefalinger2 bør regeringen indskrive et afsnit, hvori strategier, handlingsplaner og 

ministeriers arbejde på tværs af forskellige politikområder indtænkes som delmængder i opnåelsen af Verdensmålene. 

I samme afsnit bør indskrives en anerkendelse af, at handlinger inden for landets grænser har positive/negative 

bæredygtige konsekvenser uden for landets grænser (og omvendt). I den forbindelse opfordrer vi også til, at den 

holistiske ånd i Verdensmålene understøttes ved også at forholde sig til Danmarks internationale bidrag til 

Verdensmålene i handlingsplanen. ” 

 
”Det er positivt, at screening af lovforslag og konsekvensanalyse af udvalgte lovforslag i forhold til effekten på Verdensmålenes 

opnåelse, blev testet af i foråret 2020. Regeringen bør stadfæste konsekvensanalysen i handlingsplanen som et permanent 

instrument og indskrive, hvordan den forudgående screening foregår, samt opstille kriterier for konsekvensanalysen herunder, 

hvordan ”Leave no one behind”-princippet integreres. ” 

 
 

3. Monitorering (Julie)  
 
- Hvordan vil måle/følge op på Danmarks arbejde med verdensmålene og handlingsplanen – og vores anbefalinger hertil.  
- Internationale indikatorer vigtige – og Vores Mål (/nationale indikatorer) som vigtigt supplement.  
- Anbefalinger: Den bæredygtige monitoreringscyklus.  
 
Fra vores anbefalingspapir til handlingsplanen:  
”Regeringen bør indskrive én samlet mekanisme for evaluering, monitorering og opfølgning på regeringens arbejde. 

Mekanismen skal indeholde:  

 Brug af det globale indikatorsæt, som Danmarks Statistik årligt rapporterer på frem for egne opsatte indikatorer. Dertil 

kan ”Vores Mål”-projektet3 med nationale indikatorer integreres. 

                                                      
2 https://www.oecd.org/gov/pcsd/recommendation-on-policy-coherence-for-sustainable-development-eng.pdf 
3 https://www.voresmaal.dk/  



 For at styrke sammenhængskraft i regeringens politikker bør regeringen indskrive procesindikatorer i 

handlingsplanen, der måler graden af regeringens sammentænkning af politikker. OECD har udgivet 

kvalificerede bud på indikatorer4.  

 Årlig statusrapport på opnåelsen af Verdensmålene og Danmarks internationale bidrag, udarbejdet af en uafhængig 

instans.  

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

 Udarbejdelse af et Voluntary National Review (VNR) hvert tredje år i forbindelse med FN-topmødet High Level Political 

Forum (HLPF) ” 

 
”Regeringen bør indskrive i handlingsplanen, at regeringen i forbindelse med hver anbefalingsrunde i internationale fora, for 

eksempel Voluntary National Review, Den Universelle Periodiske Bedømmelse under FN’s Menneskerettighedsråd og Det 

Europæiske Semester, vil vurdere anbefalingerne op imod deres positive bidrag til opnåelsen af Verdensmålene og integrere 

anbefalingerne i handlingsplanen. ” 

 
 

4. VNR (Jens):  
 
- Dejligt at Danmark har meldt sig til VNR i år – det er vigtigt, at Danmark gør det med jævne mellemrum, ikke mindst fordi 

det giver anledning til at løfte verdensmålsdiskussionen herhjemme, og det er der brug for. Vi har nogle anbefalinger og 
kommentarer både ift. indhold og proces.  

- Anbefalinger indhold: 1) Det er Danmarks 2. VNR og 2. gang Danmark lancerer en handlingsplan lige forud for eller oveni 
VNR-processen. Indholdet af Danmarks VNR skal selvfølgelig forholde sig til Danmarks indsats for verdensmålene siden 
sidste VNR i 2017, men det er også vigtigt at handlingsplanen og VNR sammenkobles og strømlines. Handlingsplanen skal 
være bruttolisten som VNR spejles i. 2) Fokusér også på dilemmaerne/hvor det er svært for Danmark (spring ikke de svære 
”building blocks” over i VNR-rapporten. 3) VLR – brug dem til at forankre den danske verdensmålsindsats og lad dem bliver 
reflekteret i VNR-rapporten. 

- Anbefalinger proces: Vi har fra civilsamfundets side over det det sidste halve år spillet ind med en række bud på og ønsker 
til en inddragende VNR-proces. Både i form af høringer osv. som input til VNR-rapporten og hvordan vores stemme og 
synspunkter kan reflekteres i selv rapporten og ifbm. præsentationen af rapporten til HLPF. Vi er derfor også glade for at 
konstatere, at mange af vores ønsker indtil videre er blevet imødekommet og ser frem til at afholde LNOB-høring i 
samarbejde med finansministeriet, samt at se vores vurderinger af hvert af målene, Danmarks overordnede arbejde med 
verdensmålene samt vores eget bidrag til målene, inkluderet i den hovedrapporten af den danske VNR. Det er den rette vej 
at gå og dejligt at se, at Danmark vil gå helt i front blandt de lande, der inddrager andre aktørers perspektiver og 
vurderinger i den officielle VNR. Vi ser frem til det samarbejde de næste par måneder! 

 
Fra vores anbefalingspapir til handlingsplanen:  
 
”Udarbejdelse af et Voluntary National Review (VNR) hvert tredje år i forbindelse med FN-topmødet High Level Political Forum 

(HLPF)  

 Udarbejdelsen af regeringens VNR-rapport bør starte et år før med bred inddragelse af aktører på tværs af det danske 

samfund.  

 Regeringens VNR-rapport skal fremlægges nationalt i Folketinget, igennem en national høring og fremlægges til FN’s 

europæiske regionale forum for bæredygtighed før regeringen præsenterer VNR-rapporten til HLPF.  

 Regeringen skal forpligte sig til at sikre civilsamfundets stemme under HLPF i forbindelse med Danmarks præsentation, 

for eksempel via taletid og mulighed for opfølgende spørgsmål. ” 

 
Fra dokumentet: Civilsamfundets ønsker til den danske VNR 
 
Civilsamfundet5 foreslår og tilbyder bl.a. at bidrage med følgende inputs til den danske VNR-proces, - rapport og præsentation:  

 

1. Input til en inkluderende proces:  

 Leave no one behind-empiriindsamling/analyse/høring i samarbejde med Finansministeriet og den danske LNOB-

koalition.  

                                                      
4 https://www.oecd.org/gov/pcsd/Draft%20proposal_PCSD%20process%20indicators.pdf  
5 Globalt Fokus og 92-Gruppen, der tilsammen repræsenterer over 85 civilsamfundsorganisationer, har en fælles SDG-

arbejdsgruppe med medlemsorganisationer, der arbejder målrettet for at bidrage med implementering af verdensmålene, herunder 

bidrage til den danske VNR-proces.  

https://globaltfokus.dk/om-os/medlemmer
https://www.92grp.dk/medlemmer.html


o Stemmer/billeder fra – og analyser på baggrund af – både de nationale og internationale samtaler indgår i én 

samlet input  ifbm. en LNOB-høring (online/fysisk) i midt april.  

o Se mere i konceptnote vedr. LNOB inputs til VNR 2021. 

 Tematiske høringer: For at åbne processen til offentligheden foreslår vi at afholde tre tematiske åbne online-høringer 

(hvor I clustrer mål, der hænger sammen, fx alle grønne mål, sociale mål) og inviterer interessenter til at komme med 

inputs ift. status, hvad der kan forbedres og hvordan dette i praksis gøres mest hensigtsmæssigt. Vi kan hjælpe med at 

sprede ordet og invitere relevante aktører.  

 Høring af danskerne: Vi foreslår, at I iværksætter en ”borger-survey”, hvor ganske almindelig danskere bliver spurgt til, 

hvordan de oplever, at det er gået på en række områder fx om det er gået frem eller tilbage på uddannelsesområdet i 

Danmark i løbet af de sidste 4 år. Deltagerne behøver ikke at have specielt kendskab til verdensmålene, idet spørgsmålene 

formuleres på emner, der i forvejen fylder i danskerens hverdag. I Finland har de et ”citizen panel” med flere et par 1000 

deltagere og i forbindelse med den finske VNR-proces blev nogle af disse udvalgt til at deltage i et lignende survey for at 

tage en ”tempartur-måling” på borgerne.  

 

2. Input til en inkluderende rapport: 

 Civilsamfundets ucensurerede vurderinger af hvert af de 17 mål som en del af Danmarks officielle VNR-rapport: 

Civilsamfundet er i gang med udarbejdelsen af den årlige Spotlight-rapport, der i år vurderer udviklingen siden den sidste 

VNR-præsentation i 2017. Rapporten præsenterer en vurdering af, hvordan Danmark klarer sig på de overordnede 

principper (fx LNOB, politik-kohærens), såvel som på hvert af de 17 mål. Vi foreslår, at civilsamfundets ucensurerede 

vurderinger af hvert af de 17 mål indgår som en del af Danmarks officielle VNR-rapport (som i den finske rapport, hvor 

civilsamfundets vurdering af hver enkelt mål fremgår efter regeringens). 

 Civilsamfundets eget bidrag til verdensmålene: På linje med den danske VNR-rapport i 2017 foreslår vi, at civilsamfundet 

får mulighed for beskrive sektorens eget bidrag til verdensmålene i annexet til den danske rapport (lige som andre aktører 

kunne gøre det fx erhvervslivet, DUF, KL/Danske regioner mv.). 

 

3. Input til en inkluderende præsentation: 

 Samarbejde med FN-missioner og civilsamfund i Sverige og Norge om en alternativ virtuel, inkluderende HLPF-

præsentation: Danmark har taget lead i FN på at sikre civilsamfundets stemme i FN-processer, særligt virtuelt, og har 

bl.a. planer om at sende et anbefalingspapir om dette (underskrevet af både medlemsstater og 

civilsamfundsorganisationer) til FN’s generalsekretær. Det er derfor også vigtigt, at Danmark selv ”walk the talk” i FN-

processerne fx HLPF, hvorfor vi foreslår at, Danmark kan show-case best practice på en inkluderende VNR-præsentation 

– også før selve HLPF. Det kunne være en ekstra halv-dags virtuel præ-VNR-præsentation, hvor mange forskellige aktører 

kom på banen. Evt. sammen med Norge og Sverige, der også er i VNR-proces i 2021. 

 En Left behind-person inviteres med på scenen til den officielle danske VNR-fremlæggelse.  
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Den 26. marts 2021 

Kære Jeppe Kofod, 

FN-forbundet imødeser med spænding den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som vi 
forstår netop nu er under udarbejdelse. 

Du ved fra din tid som medlem af FN-forbundets bestyrelse, at vi som en tværpolitisk NGO 
beskæftiger os med det multilaterale samarbejde med særligt fokus på FN-systemet, idet vi - ligesom 
Danmark generelt - tror på de værdier og holdninger, der danner grundlaget for systemets vigtige og 
bredtfavnende arbejde. 

På baggrund af en konsultation med en række af vores medlemmer, har vi udarbejdet det 
vedhæftede notat, som indeholder en række anbefalinger til den nye strategi. Jeg håber, at du vil 
finde det nyttigt under de videre overvejelser. 

Vi foreslår dels en række temaer for strategien, bl.a. fokus på det regelbaserede internationale 
samfund, Responsibiliy to Protect (R2P), menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene, 
behovet for international solidaritet (ikke mindst under Corona pandemien), samt en aktiv støtte til 
bæredygtig udvikling.  

Desuden byder vi ind med nogle konkrete forslag til styrkelse af FN’s fredsarbejde. I den 
sammenhæng noterer vi med beklagelse, at Danmark gennem de seneste år har bidraget med 
markant færre soldater til FN’s fredsbevarende missioner, ligesom der for nærværende ikke findes 
danske politifolk i missionerne. Vi foreslår, at Danmark styrker sine bidrag til fredsarbejdet med 
soldater og politi samt civilt personel ikke mindst i forbindelse med konsolidering af freden og 
genopbygning efter konflikt. Sådanne bidrag vil ikke blot styrke FN men kan også være med til at 
sikre, at Danmark står stærkt i forhold til vores kandidatur til Sikkerhedsrådet for perioden 2025-26. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til også at foreslå, at FN-forbundet, som jo foruden sit nationale 
fokus også opretholder kredse og netværk i forskellige dele af landet, måske kunne indgå et 
partnerskab med udenrigsministeriet ved at arrangere debat- og oplysningsevents rundt omkring i 
landet for at fremme den offentlighedens engagement i både dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og 
udviklingspolitikken.  

   Med venlig hilsen, 

 
   Jens Christian Wandel 
   Landsformand 
 
cc. Forsvarsministeren, Udviklingsministeren, Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget, 
Retsudvalget 
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FN-forbundets forslag til Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2021-2022 

Danmark er en stærk støtte og partner for FN. Vores medlemskab af organisationen står allerede 

højt på den officielle politiske dagsorden, og der er bred politisk opbakning blandt folketingets 

partier og generelt i befolkningen. Dette afspejles også i den udenrigs- og forsvarspolitisk strategi 

for 2019-20, hvor betydningen af FN’s globale arbejde understreges. Dette fokus skal fastholdes, 

men det er FN-forbundets holdning, at der kan gøres mere for konkret at udmønte dansk 

opbakning til organisationen og at Danmark inden for FN’s freds- og sikkerhedsdagsorden med 

fordel kunne være mere "aktivistisk".  

I den sammenhæng bemærkes det også, at det danske kandidatur til medlemskab af FN’s 

sikkerhedsråd 2025-26, for at blive succesfuldt vil kræve, at Danmark både i ord og handling 

bakker aktivt op både om det multilaterale system generelt og sikkerhedsrådets arbejde mere 

specifikt. 

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har været domineret af to positioner - ordenspolitik, med 

vægt på multilaterale regelsæt, og alliancepolitik. Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan 

rummes inden for begge positioner, så den udenrigspolitiske strategi kunne med fordel fokusere på 

nye regelsæt og nye alliancer inden for dette område.  

Med den nye administration i USA synes der at være forbedrede muligheder for at styrke det 

globale samarbejde, som Danmark kan understøtte for at undgå en øget bipolar verden. 

FN-forbundet mener, at følgende kunne prioriteres i forhold til Danmarks indsatser gennem FN: 

 Danmark skal fortsat være en stærk fortaler for det multilaterale samarbejde, med FN som en 

af de helt centrale spillere. 

 

 Der skal fortsat være fokus på Danmarks interesse i at arbejde målrettet for styrkelse af det 

regelbasserede internationale samfund for at sikre, at globale udfordringer takles i fællesskab i 

overensstemmelse med et sæt alment accepterede regler, og at konflikter bilægges med 

fredelige midler.  

 

 Danmark skal fortsat være en stærk fortaler for menneskerettighederne, både når det gælder 

de borgerlige og politiske rettigheder og de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Her 

kunne Danmark med fordel proaktivt engagere lande i både UPR og VNR-processerne og 

arbejde for det synspunkt, at menneskerettigheder og bæredygtighed er to sider af samme 

sag, som del af en vision for en bæredygtig velfærdsstat.  

 

 Danmark bør være tydeligere i sin støtte til Responsibility to Protect (R2P), som slet ikke 

nævnes i den forrige udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Danmark skal have fokus på 

krænkelser, som forskningen og erfaringen viser kan gå forud for massive overgreb. Udsendte 

– både militære og civile – skal have et tilstrækkeligt kendskab til R2P og tidlige 

advarselssignaler. 

 

 Danmark har en god tradition for at fokusere på ligestilling mellem kønnene i det internationale 

samarbejde, og Danmarks seneste, reviderede 1325 implementeringsplan, virker som en 

styrket ramme for fremskridt på dette vigtige område.    

 

 Danmark bør inkorporere bæredygtighed og ’handlingens årti’ (FN’s SDG Decade of Action) 

som vigtige dele af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, idet regression må ses som 



 

en både aktuel og potentiel trussel mod danske interesser. Der er en klar sammenhæng 

mellem bæredygtig udvikling på den ene side og fred og stabilitet på den anden. Eksempelvis 

vil klimaforandringer og stigende ulighed bl.a. vil føre til ny og øget migration, når store dele af 

den tredje verden rammes af naturkatastrofer eller generelt tab af indtægtsmuligheder 

forårsaget af disse. 

  

 Danmark skal styrke sit bidrag til FN’s fredsarbejde med øgede militære bidrag til FN’s 

fredsbevarende operationer, som er kritiske indsatser til opretholdelse af fred og stabilitet, 

inklusive kampen mod international terrorisme. Historisk har Danmark ydet meget store bidrag 

på dette område, men per 31. august 2020 rangerede vi blot som nummer 90 blandt 119 

såkaldte ’troop contributing countries’ (TCC’s) – langt lavere end Finland (#55), Sverige (#63) 

og Norge (#71). Danmark har begrænsede militære ressourcer med mange opgaver, men 

kunne – måske i et koordineret samarbejde med andre nordiske land – yde ’niche’ bidrag på en 

række områder, som kræver en høj grad af specialisering og ekspertise, som andre 

traditionelle TCC’s ofte har vanskeligt ved at levere. Sådanne bidrag kunne med fordel ydes i 

Sahel-området, inklusive mulige danske FN-observatører til MINURSO i Vestsahara, hvor den 

længe ulmende konflikt i den seneste tid er blusset op igen med fare for, at den breder sig til de 

omkringliggende lande. 

 

 Dansk politi har også historisk ydet vigtige bidrag til at opretholde ro og orden og forbedre 

retssikkerheden for borgerne i konfliktramte og skrøbelige stater. Pt. er der intet dansk politi i 

FN’s fredsoperationer. Igen kunne Danmark – måske sammen med andre nordiske lande – 

overveje årligt at tilbyde et vist antal politifolk til relevante FN-operationer, hvor der ofte er stor 

mangel på velkvalificerede folk, ikke mindst på specialiserede områder. Som det også er 

tilfældet med den militære indsats, vil danske politifolk ved deltagelse i FN’s fredsoperationer 

ikke blot yde bidrag, som andre måske ikke kan, men vil samtidig også erhverve ny viden og 

erfaring til gavn for deres arbejde efter udstationeringen. Mulighederne for et nordisk 

samarbejde vurderes også her som gode. 

 

 Danmark skal fortsætte med at være helt fremme, når det gælder bistand til at genopbygge og 

stabilisere skrøbelige stater for at være med til at forhindre, at konflikter blusser op igen med 

de menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser dette vil have ikke blot i selve 

konfliktområdet, men også i det bredere internationale samfund, inklusive Danmark. Dette kan 

gøres både som del af den danske bæredygtige udviklingsbistand men også gennem aktiv 

brug af ressourcerne i freds- og stabiliseringsfonden i regi af FN’s fredsoperationer og 

genopbygningsarbejde. Det er også en del af indholdet i mit brev til udviklingsministeren i 

forbindelse med den kommende udviklings- og humanitære strategi, som jeg vedlægger. 

 

 Generelt skal Danmark understøtte FN-traktater og -processer, der sikrer en bedre verden, 

herunder at medvirke til våbenkontrol og i de internationale nedrustningsforhandlinger. 

 

 Danmark bør fortsat fremme samarbejdet mellem EU og FN, som kan styrke Danmarks mål, 

både når det gælder fred, bæredygtig udvikling og menneskerettighederne. 

 

 Endelig bør Danmark også fortsætte samarbejdet mellem de nordiske lande, som er 

medlemmer af Arktisk Råd, med henblik på initiativer til sikring af, at Arktis forbliver et 

lavspændingsområde. Fællesnordiske initiativer bør samordnes med FN og kan ske i regi af 

Nordisk Råd. 
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Hvorfor FN?
Debat om multilateralisme, FN og Danmark

Torsdag den 8. april 2021 kl. 9:30-11:00 – Virtuelt via Zoom

Danmark skal have en ny udviklingspolitisk strategi. I den anledning stiller FN Byen  
i samarbejde med FN-forbundet skarpt på Danmarks udviklingssamarbejde med 
og via FN og spørger FN eksperter, danskere i  FN systemet  og   parlamentarikere,  
hvorfor Danmark har brug for FN, og hvorfor FN har brug for Danmark? Hvad er  
værdien af det multilaterale samarbejde for Danmark, og hvordan opnår Danmark 
indflydelse via FN til at løfte danske udviklingspolitiske og humanitære prioriteter? 

9:30:  Velkommen v. moderator
 
9:32:  Åbningstale v. udviklingsminister Flemming Møller Mortensen
 
9:40:  Samarbejdet mellem FN og Danmark - Oplæg v. formand for  
  FN-forbundet, Jens Wandel
 
9:50:  Når 2+2 giver 5 - Synergien mellem Danmarks bilaterale og  
  multilaterale samarbejde - Oplæg v. Eksekutiv direktør for Plan  
  International, Anne-Birgitte Albrechtsen  

10:00:  Fra ord til handling: Rapporter fra felten 
  - Charlotte Rostorf Ridung, UNHCR, assisterende landechef, Etiopien 
  - Rekha Das, UNDP, teknisk rådgiver, Libanon
  - Anders Thomsen, UNFPA, landechef, Somalia
  - Rasmus Egendal, WFP, souschef, Yemen
  - Marie Sophie Sandberg Petterson, UN Women, ligestillingsrådgiver,  
  Jordan 

10:30:  Paneldebat om hvilken rolle FN og multilateralt samarbejde kan  
  og bør spille i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi 
  - Katarina Ammitzbøll, (Det Konservative Folkeparti) 
  - Daniel Toft Jakobsen (Socialdemokratiet)
  - Karen Ellemann (Venstre)
  - Christian Juhl (Enhedslisten) 

11:00:  Afrunding og tak for i dag.

Tilmelding via Eventbrite her: eventbrite.com/e/148320555775

Danish United Nations Association
forbundet
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Position fra 92-gruppen1 og Globalt Fokus2 om den danske klimafinansiering 

 

 

Danmark skal målrette 70% af sin klimafinansiering til klima-

tilpasning [i] og øremærke 30% af klimafinansieringen til 

naturbaserede løsninger 
 

Ifølge OECD blev kun 20,3 mia. USD i 2018[ii] - eller knap 26% af den offentlige- og 

privatmobiliserede klimafinansiering - brugt på klimatilpasning i udviklingslande. Et tal 

meget langt fra de 50 mia. USD, som Paris-aftalen forpligter til med halvdelen af de 100 mia. 

USD til klimatilpasning (adaptation) og anden halvdel til reduktion af udslip/grøn omstilling 

(mitigation). Der mangler altså 30 mia. USD til klimatilpasning, som skulle nås ved udgangen 

af 2020, for at indfri Paris-aftalens forpligtelser. Klimatilpasning er afgørende for at opbygge 

modstandsdygtige samfund - særligt i fattige og skrøbelige lande, der rammes hårdt af 

klimaforandringer. 

 

For at skabe en reel global balance opfordrer vi derfor til, at Danmark, og alle andre 

bilaterale donorer, kanaliserer 70% af deres klimafinansiering til tilpasningsprojekter. 

Havde dette været tilfældet for bilaterale donorer i 2017-2018, ville 52% af den globale 

offentlige klimaindsats gå til klimatilpasning, i stedet for de nuværende 30%[iii]. Altså 

tilnærmelsesvis den tilsigtede balance i Paris-aftalen. Denne store ubalance er gældende for 

både de bilaterale donorer og de multilaterale banker hvor kun cirka 30% af klimafinansiering 

går til klimatilpasning (se figur 1). For privat mobiliseret finansiering til klimatilpasning er denne 

3%[iv].  

 

I Danmarks seneste rapportering til EU fremgår det, at 41% af den danske klimafinansiering 

går til klimatilpasning[v], hvilket er en tilbagegang fra 46%[vi] i 2016. Danmarks 

tilpasningsengagement er således både faldende og langt fra den 70% vægtning, vi opfordrer 

til, for at skabe global balance i klimafinansieringen. 

 

 
1 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og 

udviklingsorganisationer, der i denne sammenhæng er tegnet af: CARE Danmark, Dansk Ornitologisk 
Forening/BirdLife Danmark, FN-forbundet, Global Aktion, Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, 
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Nyt Europa, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, Rådet 
for Grøn Omstilling, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden 
2 Globalt Fokus er en samlende platform for 80 danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i 

internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Platformen tegnes i denne forbindelse af medlemmer 
af arbejdsgruppen for klimafinansiering: CARE Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, 
Oxfam IBIS, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden 
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Figur 1: Baseret på Oxfam Shadow Report 2020 – Cross-cutting delt ligeligt mellem adaptation og 

mitigation 

Særligt donorer som Danmark, der leverer deres klimafinansiering som gavebistand, 

kan spille en central rolle i at rette op på den globale ubalance i klimafinansiering ved, 

i højere grad, at prioritere klimatilpasningsindsatser – både i de bilaterale programmer og 

i deres samarbejde med multilaterale udviklingsbanker og fonde. En del donorer, 

Verdensbanken og de andre udviklingsbanker, og i betydelig grad lande som Frankrig, 

Tyskland og Japan, leverer nemlig klimafinansiering i form af lån, hvilket fordrer, at 

”investeringen” giver en form for afkast – og dette er svært at opnå for tilpasningsprojekter. 

Globalt bør gavebistand derfor hæves og i langt højere grad prioritere tilpasningsprojekter, 

således at udviklingslande ikke påtager sig unødig gæld fra klimalån.  

 

Oxfams seneste rapport viste, at prioriteringen af tilpasning i generel gavebistanden er 

faldende. Dette gør det ekstra vigtigt, at donorer som Danmark prioriterer, at 70% af deres 

klimabistand går til klimatilpasning, for at bidrage til at nå den ”balance” på 50 mia. USD som 

Paris-aftalen forpligter til.  

 

Naturbaserede løsninger bør samtidig prioriteres i Danmarks klimafinansiering, og det 

anbefales, at Danmark følger UK’s og Frankrigs eksempel med at øremærke 30% af 

klimafinansieringen til det formål[vii]. Naturbaserede løsninger har et stort potentiale for at 

levere flere benefits på samme tid, herunder øget klimaresiliens forbedring af levestandard 

og -muligheder lokalt, biodiversitet, samt CO2-reduktion, fx. gennem sikring af kulstofrige 

økosystemers fortsatte kulstofoptags- og lagringskapacitet[viii]. Gennem naturbaserede 

løsninger skabes omkostningseffektive klimaindsatser, som har lokal forankring og 

rettigheder i fokus. Naturbaserede løsninger er et centralt bidrag til at udviklingslandene kan 

nå klimamålene i deres National Determined Contributions (NDC) under Paris-aftalens 

artikel 4. Naturbaserede løsninger skal dog altid gennemføres med stærk involvering af 

lokalsamfund, så man undgår land-grabbing, og samtidig skal der være fokus på lokale 

gruppers udfordringer, behov og interesser (for fx vand, udvikling og klimaresiliens) i 

udviklingen af naturbaserede løsninger, hvilket er i tråd IUCN’s globale standard[ix]. Danmark 

skal desuden arbejde for, at klimakompensation ikke bliver brugt til green-washing, ikke 

mindsker incitament til at reducere udledninger og ej heller truer de lokale befolkningers 

levevilkår. Det gælder naturbaserede klimakompensationer så vel som kompensation 

gennem projekter omkring vedvarende energi, effektive cook stoves, affaldshåndtering, 

klimavenligt landbrug etc. 
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Det mest fordelagtige vil være, at Danmark med sin kommende Danida strategi øger 

gavebistanden til en klimatilpasning, som er målrettet de fattigste og mest klima-

sårbare og samtidig prioriterer naturbaserede løsninger. 

 

 
[i] I dette notat vises tallene som fuld ”face-value” og ikke som det gave-element, der er i lånene (grant-
equivalent). 
[ii] Baseret på figur 1.2 I OECDs ´Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18´  
(cross-cutting ligeligt fordelt på adaptation og mitigation). 
[iii] Baseret på Table 3 i Oxfams ‘Oxfam Shadow Report: Climate Finance Shadow Report 2020’ (cross-cutting 
ligeligt fordelt på adaptation og mitigation). 
[iv] Baseret på OECDs ´Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18´ infographic 
(cross-cutting ligeligt fordelt på adaptation og mitigation). 
[v] Danmarks MMR 2019 rapportering til EU: http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/mmr/art16_finance (cross-
cutting ligeligt fordelt på adaptation og mitigation). 
[vi] Danmarks Third Biennial Report til UNFCCC https://unfccc.int/documents/198837 (cross-cutting ligeligt 
fordelt på adaptation og mitigation). 
[vii] https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?1217416/One-Planet-Summit-Leaders-take-action-for-
human-and-planetary-health-but-step-change-still-urgently-needed 

[viii] https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/nature-based-
solutions 
[ix] https://portals.iucn.org/library/node/49071 
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