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Vi er nået til et vendepunkt i historien.  

Menneskeheden står over for et barsk og hastende valg, vores største fælles udfordring siden 2.Verdenskrig: et 

sammenbrud eller et gennembrud.  

Sygdommen Coronavirus (COVID-19) har sat vores verden på den anden ende, truet vores helbred, ødelagt økono-

mier og levebrød samt forværret fattigdom og ulighed.  

Konflikter fortsætter med at rase og forværres.  

De katastrofale konsekvenser af klimaændringerne – hungersnød, oversvømmelser, brande og ekstrem varme – 

truer selve vores eksistens.  

Fattigdom, diskrimination, vold og eksklusion nægter millioner af mennesker jorden rundt retten til basale livsfor-

nødenheder: sundhed, sikkerhed, vaccination mod sygdom, rent drikkevand, en tallerken mad eller plads i et klas-

selokale.  

I stigende grad vender mennesker ryggen til værdier som tillid til hinanden og samhørighed – de værdier vi har be-

hov for for at kunne genopbygge vores verden og sikre en bedre og mere bæredygtig fremtid for vores mennesker 

og vores planet.  

Menneskehedens trivsel – og særligt menneskehedens fremtid – afhænger af samhørighed og samarbejde som en 

global familie for at opnå fælles mål.  

For mennesker, for planeten, for velstand og for fred.  

Sidste år, til De Forenede Nationers 75 års jubilæum, blev medlemsstaterne enige om, at vores udfordringer er 

forbundne over grænser og andre skel. Disse udfordringer kan kun adresseres af en på samme måde indbyrdes 

forbundet reaktion gennem multilateralismens genskabelse og med De Forenede Nationer som centrum for vores 

bestræbelser.  

Medlemsstaterne bad mig vende tilbage med anbefalinger, der kan fremme vores fælles dagsorden. Denne rap-

port er mit svar. 

Som forberedelse til rapporten har vi interageret med en bred vifte af interessenter, herunder medlemslandene, 

opinionsdannere, unge mennesker, civilsamfund og De Forenede Nationers system og dennes mange samarbejds-

partnere.  

En besked skar højt og tydeligt igennem: de valg vi træffer, eller ikke formår at træffe, i dag kan enten resultere i 

yderligere sammenbrud eller gennembrud til en mere bæredygtig, bedre og mere sikker fremtid.  

Valget er op til os; men vi får ikke denne chance igen.  

Det er derfor, at Vores Fælles Dagsorden først og fremmest er en handlingsbaseret dagsorden designet til at acce-

lerere implementeringen af eksisterende aftaler, heriblandt Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.  

For det første er tiden kommet til at genomfavne global samhørighed og finde nye måder at samarbejde på for vo-

res fælles bedste. Dette er nødt til at inkludere en global vaccinationsplan, som leverer vacciner mod COVID-19 

direkte til armene på de millioner af mennesker, som stadig nægtes denne basale livsreddende foranstaltning. Des-

uden skal dagsordenen inkludere bydende nødvendige og modige skridt for at adressere den tredobbelte krise af 

klimasammenbrud, tab af biodiversitet og forurening, der ødelægger vores planet.  

RESUMÉ 
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For det andet er tiden kommet til at genskabe den sociale kontrakt mellem regeringer og deres befolkninger og i 

samfund med henblik på at genopbygge tillid og omfavne et altomfattende syn på menneskerettigheder. Mennesker 

er nødt til at se resultater afspejlet i deres eget liv. Dette er nødt til at inkludere en aktiv og lige deltagelse af kvin-

der og piger, uden dem er det ikke muligt at skabe en betydningsfuld socialkontrakt. Den burde også indeholde en 

opdatering af regeringsforanstaltninger for at levere bedre almenvel og indvarsle en ny æra af almen social sikring, 

helbredsdækning, uddannelse, kompetencer, anstændige jobs og boliger såvel som almen adgang til internettet 

inden 2030 som en basal menneskeret. Jeg inviterer alle lande til at foretage inkluderende og betydningsfulde nati-

onale meningsudvekslinger, så alle borgere har en stemme i forestillingen om deres lands fremtid.  

For det tredje er tiden kommet til at slutte den ”infodemi”, der plager vores verden, det gør vi ved at forsvare et 

fælles, empirisk baseret konsensus om fakta, forskning og viden. ”Krigen mod forskning” skal ophøre. Alle politiske 

og budgetbeslutninger skal støttes af forskning og ekspertise, og jeg opfordrer til, at der oprettes en global ad-

færdskodeks, som promoverer integritet som en del af offentlig information.  

For det fjerde er tiden kommet til at korrigere en markant blind vinkel i forhold til, hvordan vi måler økonomisk 

velstand og fremgang. Når profit sker på bekostning af mennesker og vores planet, så står vi tilbage med et mangel-

fuldt billede af den sande omkostning af økonomisk vækst. Som det på nuværende tidspunkt er målt, formår 

bruttonationalproduktet (BNP) ikke at inddrage den menneskelige og miljømæssige ødelæggelse af nogle forret-

ningsaktiviteter. Jeg opfordrer til, at der indføres nye foranstaltninger, som komplementerer BNP, så mennesker 

kan få en komplet forståelse af konsekvenserne af forretningsaktiviteter, og hvordan vi kan og skal blive bedre til at 

støtte mennesker og vores planet.  

For det femte er tiden kommet til at tænke langsigtet, levere mere for unge mennesker og kommende generatio-

ner og være bedre forberedt på de udfordringer, vi går i møde. Vores Fælles Dagsorden omfatter anbefalinger for 

betydningsfuld, mangfoldig og effektiv kontakt med ungdommen både inden for og uden for De Forenede Natio-

ner herunder bedre politisk repræsentation og ved at omdanne uddannelse, kompetencetræning og livslang læ-

ring. Jeg kommer også med forslag så som at omdefinere formynderskabsrådet, et Fremtidslaboratorium, en De-

klaration om Fremtidige Generationer og en Sær-repræsentant for De Forenede Nationer, der skal sikre, at politi-

ske og budgetbeslutninger har taget højde for deres indflydelse på fremtidige generationer. Vi er også nødt til at 

være bedre forberedt på at forhindre og reagere på store globale farer. Det vil være vigtigt for De Forenede Natio-

ner regelmæssigt at udsende en rapport om strategisk fremsyn og global risiko, hvis reaktion herpå skal indkalde til 

dialog om komplekse globale kriser. Ligeledes foreslår jeg også, at et beredskabsprogram implementeres.  

For det sjette er tiden kommet til at skabe et stærkere, mere netværksbaseret og inkluderende multilateralt system, 

som tager udgangspunkt i De Forenede Nationer. Effektiv multilateralisme afhænger af effektiviteten af De Forenede 

Nationer, der er i stand til at tilpasse sig globale udfordringer, mens det lever op til hensigterne og grundsætnin-

gerne bag dets pagt. For eksempel foreslår jeg en ny handlingsplan for fred, multi-stakeholder dialoger om det yd-

re rum og en Global Digital Pagt. Såvel som et topmøde hvert andet år mellem medlemmerne af G20 og Det Øko-

nomiske og Sociale Råd, Generalsekretæren og lederne af internationale finansielle institutioner. Over hele linjen 

er vi nødt til at have en mere solid deltagelse af alle relevante interessenter, og vi vil bestræbe os på at have en 

Rådgivende Gruppe om Lokale og Regionale Regeringer.  

I 75 år har De Forenede Nationer samlet verden om at italesætte globale udfordringer: fra konflikter og hungers-

nød, afslutningen på sygdomme, til det ydre rum og den digitale verden, til menneskerettigheder og nedrustning. I 

denne tid præget af splittelse, brud og mistro har vi endnu mere brug for dette forum, hvis vi skal sikre en bedre, 

mere bæredygtig og fredfyldt fremtid for alle mennesker. Med udgangspunkt i denne rapport vil jeg bede en Råd-

givende Højniveau Komité, ledet af tidligere statsoverhoveder og regeringer, om at identificere globale almenvel og 

andre områder, der vedrører fælles anliggender, hvor forbedring af regeringer er nødvendige, og foreslå mulighe-

der for, hvordan dette kan lykkes.  

 

                                RESUMÉ       
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I tråd med dette foreslår jeg et Topmøde om Fremtiden for at skabe en ny global konsensus for, hvordan vores 

fremtid skal se ud, og hvad vi kan gøre for at sikre den i dag.  

Menneskeheden har igen og igen vist, at den er i stand til at opnå store bedrifter, hvis vi arbejder sammen. Denne 

fælles handlingsplan er vores detaljerede anvisning, der skal generobre troen på den positive kraft og begynde at 

genopbygge vores verden samt reparere vores fælles tilliden, som vi nu desperat har brug for. 

 

Tiden er kommet til at tage de næste skridt på vores fælles rejse i samhørighed med og for alle mennesker.  

  RESUMÉ       
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1. For femoghalvfjerds år siden havde verden klaret 

sig igennem en række katastrofale begivenheder: to 

verdenskrige i hælene på hinanden, folkedrab, en 

katastrofal influenzapandemi og en verdensom-

spændende økonomisk depression. Vores grundlæg-

gere mødtes i San Francisco, hvor de lovede at redde 

kommende generationer fra krigenes plage; for på 

ny at bekræfte troen på grundlæggende menneske-

rettigheder, troen på værdigheden og værdien af 

mennesket, troen på ligestilling mellem mænd og 

kvinder og mellem store og små nationer; for at ska-

be betingelser som retfærdighed og respekt som kan 

håndhæves gennem international lovgivning og for 

at fremme social fremgang og bedre levevilkår gen-

nem større frihed. De troede på værdien af kollekti-

ve indsatsers indvirkning på opnåelsen af en bedre 

verden og grundlagde derfor De Forenede Nationer.  

2. FN-pagten er en enestående bedrift. Siden 1945 

har internationale normer og institutioner leveret 

uafhængighed, fred, velstand, retfærdighed, menne-

skerettigheder, håb og støtte for milliarder af men-

nesker. For mange andre har disse dog været en 

stræben, der aldrig fuldstændig blev til virkelighed, 

og som nu er aftagende. Der er også for mange men-

nesker, der bliver ekskluderet fra de muligheder og 

fordele som teknologi og økonomier i forandring 

skaber, og hvis vi ikke snart handler, vil deres fremtid 

blive dyster.  

3. Pandemien forårsaget af Coronavirus (COVID-19) 

har været en udfordring som ingen anden siden 2. 

Verdenskrig. Den afslørede vores fælles sårbarhed 

og indbyrdes forbindelse. Den har synliggjort bekym-

ringer om menneskerettigheder og forværret den 

dybe skrøbelighed og ulighed i vores samfund. Og 

under pandemiens varighed har den forstærket util-

fredsheden med institutioner og politisk ledelse. Vi 

har også set mange eksempler på vaccinenationalis-

me. Endvidere, med mindre end et årti endnu, er 

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling blevet 

skubbet endnu længere ud af kurs. 

4. Samtidig har pandemien skabt store bølger af kol-

lektiv handling mellem mennesker, der samarbejder 

for at reagere på en, i sandhed, global trussel. Ver-

den er nødt til at forene sig for behørigt at produce- 

re og distribuere vacciner til alle. Vi er blevet min-

det om staters afgørende rolle i at løse problemer, 

men også behovet for et netværk af aktører, der 

strækker sig - længere end stater - til byer, virksom-

heder, videnskabsfolk, sundhedsprofessionelle, for-

skere, civilsamfundet, medierne, trobaserede grup-

per og individer. Når vi alle står over for den samme 

trussel i samfund og mellem nationer, så er samar-

bejde og samhørighed de eneste løsninger. 

 

                                  Kapitel I      Et wake-up call 

COVID-19’S OMKOSTNINGER 

Den global BNP faldt i 2020 med estimerede 3,5 

procent.  

Pandemien har skubbet yderligere 124 millioner 

mennesker ud i ekstrem fattigdom. Bølgen af 

pandemi-induceret fattigdom vil også udvide 

kløften mellem fattigdom baseret på køn - det 

betyder, at flere kvinder end mænd vil ende i 

ekstrem fattigdom.  

Tæt på en ud af tre mennesker i verden (2,37 

milliarder) havde i 2020 ikke adgang til den 

mad de havde brug for – det er en stigning på 

op mod 320 millioner mennesker på bare et 

år. 

Foreløbige estimeringer viser en potentiel stig-

ning af børnedødelighed på op mod 45 pro-

cent på grund af mangler i sundhedssystemer 

og begrænset adgang til mad. 

Den totale mængde af arbejdstimer faldt med 

8,8 procent i 2020 - det svarer til 255 millioner 

fuldtidsjobs.  

Begrænset bevægelighed, social isolation og 

økonomisk usikkerhed forstærker kvinders 

risiko for vold i hjemmet verden over.  
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5. Der må ingen illusion være om, at COVID-19 kan 

blegne sammenlignet med fremtidige udfordringer, 

hvis vi ikke lærer af vores fejl, der har kostet liv og 

levebrød. Vores bedste forudberegninger viser, at vi 

står overfor et barsk valg: at fortsætte som om intet 

er sket og risikere betydelige sammenbrud og uop-

hørlig krise eller udføre kraftanstrengelser for at slå 

igennem og opnå et internationalt system, der leve-

rer for menneskerne og planeten. Disse varsler må 

ikke ignoreres, ej heller må disse muligheder forspil-

des.  

vores diversitet og vores forskellige niveauer af for-

måen og behov. Vigtigheden af samhørighed er ble-

vet særligt understreget på grund af COVID-19 og 

kapløbet mod varianterne, selv for lande der er 

langt fremme med vaccinationskampagner. Ingen 

er uden for fare, før alle er uden for fare. Det sam-

me gælder vores biodiversitet - for uden den vil 

ingen af os overleve – ligeså er det nødvendigt, at vi 

handler på klimakrisen. Ved manglen på samhørig-

hed havner vi i et afgørende paradoks: internatio-

nalt samarbejde er mere end nogensinde nødven-

digt, men det er også sværere at opnå.  

9. Med en dybere forpligtelse til samhørighed mel-

lem generationer og i det multilaterale system kan 

vi på nationalt niveau undgå mulige sammenbrud 

og i stedet opnå gennembrud til en mere positiv 

fremtid. Denne rapport foreslår en vej fremad cen-

treret om en fornyelse af vores sociale kontrakt 

omlagt til dette århundredes udfordringer, som ta-

ger højde for unge mennesker og fremtidige genra-

tioner og ligeledes tilføjer en ny global aftale.  

10. En stærk social kontrakt med stedfæste i men-

neskerettigheder på nationalt niveau er et nødven-

digt fundament for os i vores samarbejde. Selvom 

den ikke er skrevet ned i et eneste dokument, har 

den sociale kontrakt haft dybtgående konsekvenser 

for mennesker, da den understøtter deres rettighe-

der og forpligtelser og former deres livsforandring. 

Den er også afgørende for internationalt samarbej-

de, hvor forbindelsen mellem landene ikke virker 

hvis båndet mellem dem er brudt. Uligheden, mis-

troen og intolerancen, som vi ser i mange lande og 

regioner, er forhøjet af den ødelæggende  

                                  Kapitel  I      Et wake-up call 

A. Valget vi skal træffe  

B. Fornyelse af fællesskabet 

6. Da De Forenede Nationer markerede 75 års jubi-

læum i 2020, udtrykte mennesker verden over deres 

tiltro til internationalt samarbejde, mens de også 

italesætte deres bekymring for den manglende over-

ensstemmelse mellem dennes løfter og virkelighe-

den i deres daglige liv. Medlemslandene gav genlyd i 

deres deklaration om markeringen af De Forenede 

Nationers 75 års jubilæum (se General Forsamlin-

gens resolution 75/1), fastbesluttet på at holde 

løfterne, som de allerede havde givet og spurgte om 

anbefalinger til at fremskynde vores fælles dagsor-

den og reagere på nuværende og fremtidige udfor-

dringer.  

7. Denne rapport bestræber sig på at reagere på dis-

se kald: at gøre status på udfordringerne og anbefale 

handlinger, der bygger på, hvad der virker og forbed-

re, hvad der ikke gør. Multilateralismen har udviklet 

sig betydeligt siden De Forenede Nationer blev 

grundlagt, og vi har vist, at vi kan forene os om at 

skabe kollektive løsninger. Dog sker dette ikke ofte 

eller i et omfang, der er effektivt eller inkluderende 

nok.  

8. Alt, der er fremsat i denne rapport, afhænger af 

en skærpelse af samhørigheden. Samhørighed er 

ikke velgørenhed; i en indbyrdes forbundet verden 

er det sund fornuft. Det er princippet om samarbej-

de, genkendelsen af, at vi er forbundet med hinan-

den, og at intet samfund eller land kan løse sine ud-

fordringer alene. Det handler om vores fælles ansvar 

for og over for hinanden, at tage hensyn til vores 

fælles menneskelighed og hver persons værdighed,  

HVAD VI MENER MED SAMHØRIGHED 

Samhørighed er en grundlæggende  vær-
di “i kraft af visse globale udfordringer skal håndte-
res på en måde som distribuerer omkostningerne 
og byrderne retfærdigt, i overensstemmelse med 
basale principper om rimelighed og social retfær-
dighed og forsikre at dem, som rammes eller ople-
ver færrest fordele, modtager hjælp fra dem, der 
opnår de største fordele” (Generalforsamlingen, 
resolution 57/213). 
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Kapitel I      Et wake-up call     

indvirkning af COVID-19 pandemien og antyder, at 

tiden er kommet til at forny den sociale kontrakt, så 

den passer til en ny æra, hvori mennesker, stater og 

andre aktører samarbejder for at bygge tillid, øge 

deltagelse og inklusion samt redefinere menneskelig 

fremgang.  

11. En dybere samhørighed på det nationale niveau 

skal kombineres med en ny forpligtelse over for unge 

mennesker og fremtidige generationer til hvem de 

første ord i De Forenede Nationers pagt kommer 

med et alvorligt løfte. Styrket samhørighed med den 

eksisterende generation af unge mennesker burde 

være sket for længst, da disse føler, at vores politi-

ske, sociale og økonomiske systemer ignorerer deres 

virkelighed og ofrer deres fremtid. Vi er nødt til at 

gøre noget for at levere bedre uddannelse og arbej-

de til dem og give dem en større andel i at forme 

deres egen fremtid. Vi er også nødt til at finde må-

der, hvorpå vi systematisk kan overveje, hvad der vil 

være bedst for de 10,9 milliarder mennesker, der 

forventes at blive født i dette århundrede - særligt i 

Afrika og Asien: vi kan kun opnå et gennembrud, hvis 

vi, på deres vegne, tænker og handler sammen og 

langsigtet.  

12. For at støtte fællesskabet i samfund og mellem 

generationer har vi også brug for en ny aftale på glo-

balt niveau. Meningen med internationalt samarbejde 

i det 21. århundrede er at opnå et sæt afgørende 

fælles mål om vores ve og vel - for vores overlevelse 

som menneskeslægt er afhængig af lige præcis 

dette. Navnligt er vi nødt til at forbedre beskyttelsen 

af de globale fællesområder og tilvejebringelsen af 

et bredere udvalg af globalt almenvel, de forhold  
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der gavner menneskeheden som en enhed og som 

ikke alene kan kontrolleres af nogen stat eller aktør. 

Mange af disse målsætninger (”hvad kan vi gøre”) er 

udformede i 2030 Verdensmålene for Bæredygtig 

Udvikling og deklarationen om fejringen af De For-

enede Nationers 75 års jubilæum. Jeg mener, at det 

er på høje tid, at medlemslandene, sammen med 

andre relevante interessenter, udvikler strategier for 

at opnå dem (”hvordan gør vi”) gennem en forbed-

ret multilateral regering for globale fællesområder 

og globalt almenvel. Yderligere er vi nødt til at itale-

sætte store risici mere håndfast og tage ved lære fra 

vores reaktion på COVID-19.  

13. Endeligt har stater en organisation til rådighed, 

hvis egentlige hensigt er at løse internationale pro-

blemer gennem samarbejde. De Forenede Nationers 

tilstedeværelse er global, dets medlemsskab er uni-

verselt, og dets aktiviteter omfatter alle menneskeli-

ge behov. Dets fundamentale værdier er ikke forbe-

holdt nogen region. Tvært imod er de fundet i alle 

kulturer og religioner i verden: fred, retfærdighed, 

menneskelig værdighed, rimelighed, tolerance og 

selvfølgelig samhørighed. Men selvom de Forenede 

Nationers grundlæggende formål og principper hol-

der ved, er organisationen nødt til at udvikle sig, som 

reaktion på en verden i forandring for at blive mere 

forbundet, inkluderende og effektiv.  

14. Vi har allerede en gennemarbejdet plan for en 

bedre verden blandt andet gennem De Forenede 

Nationers pagt, Menneskerettighedserklæringen og 

andre internationale menneskerettighedsværktøjer, 

2030 Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, Pa-

risaftalen om klimaforandringerne og andre nøgle-

redskaber. Disse er blot nogle af de mange vedtagel-

ser og internationale værktøjer, der med stor omhu 

er blevet udviklet over 75 år og udgør en afgørende 

kulturarv. Vi kan og skal bygge på disse og forstærke 

vores bestræbelser på at virkeliggøre dem. 

15. Verden har også ændret sig, og det har skabt nye 

behov, der kalder på nye forståelser og foranstaltnin-

ger i mødet med dem. Vi skal kombinere de bedste af 

vores tidligere opnåelser med det mest kreative syn 

på fremtiden, hvis vi skal gøre os nogen forhåbning 

om at skabe større samhørighed og opnå et gennem-

brud for mennesker og planeten. Tiltagene, der er 

foreslået i rapporten, er påtrængende og omdannen-

de og udfylder væsentlige huller. Ligesom grundlæg-

gerne af De Forenede Nationer beslutsomt stod sam-

men for at redde kommende generationer fra krige-

nes plage, må vi nu forene os for at redde fremtidige 

generationer fra krig, klimaforandringer, pandemier, 

hungersnød, fattigdom, uretfærdighed og en mængde 

af risici, som vi måske på nuværende tidspunkt ikke 

kan forudsige helheden af.  

Dette er Vores Fælles Dagsorden! 

C. Vores Fælles Dagsorden 

FORHOLDET MELLEM VORES FÆLLES 
DAGSORDEN OG VERDENSMÅLENE FOR 
BÆREDYGTIG UDVIKLING 

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling er en 

del af kernen af Vores Fælles Dagsorden. Ver-

densmålene er en handlingsplan for mennesker, 

planeten, velstand og fred, der bestræber sig på 

at realisere en virkelighed med menneske-

rettigheder for alle og en ligestilling mellem køn-

nene. Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling 

er integrerede og uadskillelige og balancerer 

mellem de tre elementer af bæredygtig udvik-

ling: det økonomiske, sociale og miljømæssige. 

Mange af tiltagene fremsat i denne rapport har 

til intention at accelerere opnåelsen af målene - 

særligt i en tid med tilbagegang og forsinkelser 

på grund af COVID-19 pandemien. Tiltag, der 

allerede er undervejs for at opnå målene, vil i 

stedet udvikle sig til at blive afgørende i imple-

menteringen af Vores Fælles Dagsorden. 
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16. COVID-19 har bragt ny hast over for det valg, vi 

skal træffe. Samhørigheden var svundet i mange sam-

fund selv før pandemien. Det er blevet sværere at re-

gere på baggrund af en forøget følelse af uretfærdig-

hed og en stigning i populisme og indadvendte natio-

nalistiske dagsordner, som spreder tanker om simple 

løsninger, pseudo-løsninger og konspirationsteorier. 

Mennesker, og de institutioner der tjener dem, er i 

stigende grad mere adskilte fra hinanden. Det har 

efterladt mange med en følelse af at være blevet 

efterladt og uden tro på, at systemet arbejder for 

dem. Det har medført en stigning i samfundsbevægel-

ser og demonstrationer og en endnu dybere tillidskrise 

fremkaldt af tabet af fælles sandhed og forståelse. Der 

har været spørgsmål om, hvordan vi deler samfund og 

den sårbare planet, om de fundamentale tråde der 

forbinder os, og hvordan vi søger kontakt med dem, 

som er uenige, dem som føler sig uretfærdigt behand-

let, og dem som er ekskluderet.   

17. I centrum af dette er der en slidt social kontrakt: 

forståelse af hvordan mennesker løser fælles proble-

mer i deres samfund, håndterer risici og samler res-

sourcer for at levere almenvel, såvel som hvordan de-

res fælles institutioner og normer fungerer. Den præ-

cise karakter af disse indbyrdes normer varierer, men 

deres eksistens er universel.  

18. En social kontrakt er nødt til at udvikle sig for at 

kunne reagere på skiftende omstændigheder. En revo-

lution, krig, økonomisk sammenbrud og andre vold-

somme omvæltninger sætter den sociale kontrakt un-

der øjeblikkelig pres og efterlader et samfund udsat 

for sammenbrud, hvis det ikke tilpasser sig hurtigt 

nok. På grund af COVID-19 har alle lande, for første 

gang i årtier, oplevet en dramatisk ændring i deres 

omstændigheder. Dette chok kommer midt i en tid, 

hvor vi allerede på mange måder er ved at fejle over 

for vores pligt til at beskytte hinanden og den planet, 

vi deler. Som følge af pandemien og fremtiden har vi i 

største hast brug for en fornyelse af den sociale kon-

trakt, hvis holdepunkt inkluderer en helhedsorienteret 

tilgang til menneskerettigheder, og en social kontrakt 

der tillader mange flere aktører at give sig i kast med 

tiltagende komplekse og indbyrdes forbundne proble-

mer. 

A. Fundamentet for en fornyelse 
af den sociale kontrakt 

II. Folket, det er os: en fornyet social  
kontrakt forankret i menneskerettigheder  

Begrebet ”social kontrakt” forstås ofte at have 

19. Den sociale kontrakt udspringer på de subnationa-

le og nationale niveauer, og dens præcise opbygning 

er utvivlsomt op til hvert samfund at afgøre. Dog har 

enhver social kontrakt også en global dimension. Alle 

samfund er mødt og præget af globale spændinger, 

men samhørighed inden for landegrænser skaber fun-

damentet for vores internationale samarbejde. Jeg vil 

derfor mobilisere De Forenede Nationers system for 

at assistere lande med at danne en fornyet social kon-

trakt med menneskerettigheder som omdrejnings-

punkt. Baseret på konsultationer fra Vores Fælles 

Dagsorden ser jeg tre fundamentale grundlag for en 

fornyelse af den sociale kontrakt, der skal passe til det 

21. århundrede: (a) tillid; (b) inklusion, beskyttelse og 

deltagelse; og (c) registrering og vurdering af, hvad der 

betyder noget for mennesker og planeten. Disse ideer 

er italesat på forskellige måder på tværs af samfund, 

regioner og kulturer, men det internationale samfund 

har dannet enighed om dem gennem De Forenede 

Nationer ved at værne om overordnede principper  

HVAD MENES DER MED  
SOCIAL KONTRAKT 

sin oprindelse i vestlig og europæisk filosofi. Beslægte-

de begreber, der afspejler de gensidige forpligtelser 

mellem mennesker, husholdninger, lokalsamfund og 

deres ledere, eksisterer dog også på tværs af regioner 

og religiøse traditioner, herunder i Afrika, Amerika, Asi-

en og Mellemøsten  
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som samhørighed, respekt for menneskerettigheder, 

ansvarlighed og lighed. Verdensmålene giver faktiske 

tilkendegivelser over for disse principper gennem dens 

forpligtelse på ’leave no one behind’.  

22. Hvis man ikke formår at levere, det folk har mest 

brug for, for eksempel basisydelser, leder det til mistro, 

uanset hvor åbne institutioner er for offentlig delta-

gelse. Samfund varierer med hensyn til hvilke almen-

vel, der leveres til offentligheden, og hvilke man selv 

skal sørge for i det private, dette indbefatter sundhed, 

uddannelse, internet, sikkerhed og børnepleje. Dog 

kan stater sørge for og opdatere rammevilkår, der sik-

rer effektivitet og ansvarlighed. Endvidere er en nøgle-

lektion fra COVID-19 vigtigheden af staten som en le-

verandør af troværdig information, varer og tjeneste-

ydelser – særligt i krisetider. Institutioner kan analyse-

re og reducere administrative byrder, der gør det 

svært for mennesker at få adgang til deres ydelser. 

Hvis regeringsydelser gøres digitale kan det forstærke 

gennemsigtigheden og adgangen, hvis udbud til sam-

fund, der på nuværende tidspunkt ikke har adgang til 

den digitale verden, tilbydes. I denne brydningstid op-

fordrer jeg samfund til at diskutere, hvilke almenvel, 

der er de mest essentielle og værdsatte, og hvilken 

måde der er den bedste at sikre deres levering på og i 

disse overvejelser at have både den offentlige og pri-

vate sektors roller in mente, samt hvordan løsninger-

ne bygger på Verdensmålene for Bæredygtig Udvik-

ling. Jeg vil også tilskynde investering i offentlige syste-

mer og sikring af kvalificerede embedspersoner, som 

hovedpunktet i kontrakten mellem stater og menne-

sker. Det internationale system er nødt til at blive bed-

re til at støtte lande, der mangler evner og midler til at 

udføre sådanne investeringer.  

23. Retfærdighed er en essentiel dimension af den soci-

ale kontrakt. I alle verdensdele er mistro forsynet af 

menneskers oplevelse af ulighed og korruption og de-

res opfattelse af, at staten og dens institutioner be-

handler dem uretfærdigt. Verdensmålene yder tilsagn 

om at fremme princippet om retsstaten og skaffe ad-

gang til retfærdighed for alle (delmål 16.3 i Verdens-

målene for Bæredygtig Udvikling), men retssystemer 

leverer kun for de få. Det er estimeret, at 1,5 milliar-

der mennesker har udækket behov for kriminel, civil 

eller administrativ retfærdighed. De er ude af stand til 

at benytte sig af lovgivningen til at forsvare sig selv 

mod vold og kriminalitet, beskytte deres rettigheder 

eller løse uenigheder fredeligt. Lovgivningen i en ræk-

ke lande diskriminerer stadig aktivt kvinder, som der-

for kun nyder trefjerdedele af mænds lovmæssige 

rettigheder.  

B. Tillid  

20. Vores afgørende udfordringer er at skabe tillid og 

bekæmpe mistro mellem mennesker og institutioner, 

men også mellem mennesker og grupper i vores sam-

fund. Både tillid mellem mennesker og til institutioner 

er vigtige og forstærker hinanden, men anbefalinger-

ne herunder fokuserer hovedsageligt på sidstnævnte. 

Verden over har der været et generelt kollaps af tillid 

til store institutioner på grund af både deres egentlige 

og opfattede leveringsforsømmelser, deres rimelig-

hed, gennemsigtighed og inkludering, levering af påli-

delig information, og om de gør en forskel i menne-

skers liv. Et eksempel på dette er folkelig mistro til 

regeringer og regeringers mistro til folket, som har 

gjort det sværere at bevare enighed om restriktioner 

for folkesundhed i forbindelse med COVID-19. Vice 

versa klarede lande med højere niveauer af tillid til 

offentlige institutioner (samt højere niveauer af tillid 

mellem mennesker) håndteringen af pandemien bed-

re. De typer af udfordringer, vi vil møde i fremtiden, 

kræver lignende, hvis ikke større, niveauer af tillid til 

hinanden og vores institutioner.  

21. Mennesker ønsker at blive lyttet til og deltage i de 

beslutninger, der har en indflydelse på dem. Institutio-

ner er i stand til at skabe bedre måder, hvorpå de kan 

lytte til de mennesker, de tjener og derved tage hen-

syn til deres synspunkter. Grupper som ofte overses, 

såsom kvinder, unge mennesker, minoritetsgrupper 

og personer med handikap, bør have et særligt fokus. 

Som et indledende skridt inviterer jeg regeringer til at 

foretage national lydhørhed og opgaver om 

”fremtidsvisioner”. Disse kan udføres digitalt for at 

sikre spænd og mangfoldighed, omend med foran-

staltninger, der gør det muligt at nå de 3,8 milliarder 

mennesker, der ikke har adgang til internettet. Jeg 

forpligter mig også på, at sikre De Forenede Nationer 

bygger på nye innovationer, der lytter til, får rådgiv-

ning og søger kontakt med mennesker verden over.  
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internationale Niveauer (se resolution 67/1).  

Vi vil undersøge, hvordan assistancen til retsstatsprin-

cippet kan støtte stater, samfund og mennesker gen-

nem en genopbygning af deres sociale kontrakt som 

fundamentet for vedvarende fred. I tråd med dette vil 

det også være vigtigt, at fremskynde handling som kan 

tackle korruption på linje med De Forenede Nationers 

Konvention mod Korruption.  

24. Beskatning er et af de stærkeste redskaber en rege-

ring har, det er essentielt i følge med investering i al-

menvel og tilskyndelse af bæredygtighed. Regeringer 

bør overveje at bruge beskatning til at reducere eks-

treme uligheder i rigdom. 

Når sikkerheds- og retfærdighedsaktører misbruger og 

handler ustraffet, så forværrer de klagepunkter og 

svækker den sociale kontrakt. Mistro er også drevet af 

menneskers oplevelse af korruption, hvilket har ufor-

holdsmæssig indflydelse på kvinder, forværrer ulighed 

og koster verden trillioner af dollars årligt. I løbet af 

vores konsultationer hørte jeg fra medlemslandene 

om potentialet for ændring af retssystemer gennem 

tiltag, der styrker bånd og forbinder vores samfund. Til 

støtte for tiltag der sætter mennesker i hjertet af rets-

systemer, vil jeg arbejde for en ny vision for princippet 

om retsstaten, som bygger på Verdensmål 16 og 2012 

Deklarationen af Højniveausmødet fra generalforsam-

lingen om Retsstatsprincippet på Nationale og 
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dem, som fornemmes at være den tabende part. Lan-

de med forskellige indkomster står også over for ud-

fordringer økonomisk støtte til udvikling og afgørende 

til støtte for bestræbelserne på at opnå Verdensmåle-

ne for Bæredygtig Udvikling. Enhver ny tilgang til be-

skatning får brug for at indlejre principperne om bæ-

redygtighed, mens den også skal overveje synspunkter 

og udviklingslandenes formåen. 

25. I et bredere perspektiv er et forbedret internatio-

nalt skattesystem nødvendigt for at reagere på den 

virkelighed, som den stigende handel og investeringer 

på tværs af grænser, samt en tiltagende digitalisering 

af økonomien, har, men den skal også italesætte eksi-

sterende mangler gennem retfærdig og effektiv be-

skatning af forretninger og reduktion af skadende 

skattekonkurrence. G20 er nået til enighed om en ny  

Dette vil være et vigtigt signal i kølvandet på en pan-

demi, hvor millioner af mennesker mistede deres jobs, 

og regeringer verden over oplevede tilbagegang i de-

res økonomiske råderum, mens velstanden blandt 

milliardærerne så massive stigninger. Beskatning kan 

også påvirke en bæredygtig og retfærdig overgang, 

mens regeringer skifter offentlig støtte fra aktiviteter, 

der skader miljøet, til dem der opretholder og beriger 

det: beskatning af kuldioxidudledning i stedet beskat-

ning af mennesker eller indtægt; introducere retfærdi-

ge afgiftsordninger i forbindelse med udvindingsaktivi-

teter; og kanalisere ressourcer til bæredygtige inve-

steringer. Disse ændringer kan have forskellig indfly-

delse på forskellige lande, sektorer og mennesker, dog 

er det særligt vigtigt at sikre, at de ikke skaber nye 

former for ulighed, samt at de kompenserer og støtter  
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baseret fakta er en eksistentiel risiko for menneskehe-

den. Vi er nødt til ligeligt at opfordre samfund til at 

udvikle en fælles empirisk baseret konsensus om al-

menvel for fakta, forskning og viden, mens vi ihærdigt 

forsvarer ytringsfriheden overalt. Vi er nødt til at gøre 

løgn forkert igen. Institutioner kan være et 

”realitetstjek” for samfund og hindre misinformation 

og bekæmpe hadefuld retorik og online chikane, 

blandt andet af kvinder og piger. Jeg tilskynder en ac-

celeration af vores bestræbelser på at producere og 

udbrede pålidelig og dokumenteret information. De 

Forenede Nationer spiller en stor rolle med hensyn til 

dette og kan forsætte med at styrke dette ved at byg-

ge på modeller fra FN’s Klimapanel (IPCC), Verdens 

Meteorologiske Organisation, Videnskabelige Ekspert-

panel eller Det Bekræftede Initiativ for COVID-19. An-

dre tiltag inkluderer støtte til offentlig interesse- og 

uafhængige medier, regulering af de sociale medier, 

forstærkning af informationsfriheden eller lovgivning 

om retten til information og sikre en fremtrædende 

stemme for forskning og ekspertise som eksempelvis 

gennem repræsentation af forskningskommissioner i 

beslutningsprocesser. Et globalt regelsæt, der frem-

mer integritet i offentlig information, kan udforskes 

mellem stater, medieplatforme og regulerende myn-

digheder med De Forenede Nationer som formidler. 

På grund af aktuelle bekymringer om tillid, og mistros 

forbindelse til teknologi og det digitale rum, er det på 

tide at forstå, bedre regulere og håndtere vores digita-

le fællesområder son et globalt almenvel (kap. IV).  

C. Inklusion, beskyttelse og deltagelse 

opbygning af international skat, der adresserer skatte-

udfordringerne, som opstået på grund af globalisering 

og digitalisering, og introducerer en global minimum-

skat for virksomheder med en plan for bredere imple-

mentering som en del af auspicierne af Organisatio-

nen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 

Mens diskussionerne forsætter, er det vigtigt, at alle 

landes perspektiver anses dertilhørende muligheden 

for usymmetrisk påvirkning af lande på forskellige ud-

viklingsniveauer. Overvejelser kunne også gives til for-

anstaltninger, der beskatter værdien af den digitale 

økonomi, beskatning af finansielle teknologiske inno-

vationer, blandt andet kryptovaluta og en digital ud-

viklingsskat, hvorpå virksomheder, som i årtier har 

haft gavn af et frit og åbent internet, bidrager til at 

tilslutte de 3,8 milliarder mennesker, der stadig er 

offline, til internettet samt en mere sikker digital ver-

den. Jeg foreslår et stærkere internationalt samarbej-

de, der bekæmper skatteunddragelse og aggressivt 

skattesnyd, hvidvaskning af penge og ulovlige kapital-

bevægelser. Blandt andet gennem en ny fælles ram-

me for finansiel integritet og håndtering af ulovlige ka-

pitalbevægelser med medlemskab af De Forenede Na-

tioner, internationale finansielle institutioner, OECD, 

store finanscentre og relevante civilsamfundsorganisa-

tioner. Rammens rolle kunne inkludere ansporing af 

gennemsigtighed og ansvarlighed gennem afdækning 

af data og andre informationer såvel som at fremhjæl-

pe aftaler, der tager fat på ulovlige kapitalbevægelser.  

26. Internettet har ændret vores samfund så markant 

som trykpressen gjorde, det kræver en dyb nyfortolk-

ning af etikken og mentaliteten bag den måde vi tilgår 

viden, kommunikation og samhørighed på. Sammen 

med et potentiale for mere adgangsgivende informati-

on, og hurtig kommunikation og rådgivning, har den 

digitale alder, og særligt sociale medier, også forøget 

opdeling og ”ekkokamre.” Objektivitet, eller selve idé-

en om at mennesker kan stræbe efter at skaffe den 

bedst opnåelig viden, bliver der i stigende grad stillet 

spørgsmålstegn ved. Målet om at skabe ligevægt mel-

lem to konkurrerende synspunkter kan komme på 

bekostning af objektivitet og evidens, det fordrejer 

den offentlige debat. Evnen til at forårsage omfatten-

de misinformation og underminere videnskabelig 

27. En dynamisk social kontrakt skal garantere menne-

sker levevilkår, som gør, at de kan leve et anstændigt 

liv, og at ingen efterlades, samt at der skabes mulighe-

der for alle kan deltage i samfundet, som lovet i Ver-

densmålene. Det betyder tiltag, der italesætter diskri-

mination, og sikring af at menneskerettighederne er 

beskyttede, og at mennesker kan få deres basale be-

hov tilfredsstillet. Mad, sundhedspleje, vand og hygiej-

ne, uddannelse og anstændigt arbejde - disse er 

grundlæggende menneskerettigheder. Vi er nødt til på 

tværs af samfund at sørge for en bred deling af mulig-

heder og menneskers sikkerhed, mens vi arbejder 
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hen imod en mere miljøvenlig, mere bæredygtig frem-

tid. Når mennesker efterlades, kan dette lede til mar-

kante skel både i og mellem samfund, etnicitet og reli-

gioner samt ustabilitet nationalt såvel som i den inter-

nationale orden.  

28. Sociale sikringssystemer har under COVID-19 pan-

demien demonstreret deres værdi, reddet liv og 

støttet økonomier generelt. Uden tiltag i statslig social 

sikring ville økonomisk skade have været langt værre. 

Dette var også tilfældet under tidligere kriser. En ny 

epoke for sociale sikringssystemer kan være et grund-

lag for fredelige samfund og andre foranstaltninger, 

der sørger for, at ingen efterlades, og ekstrem fattig-

dom udryddes. Jeg opfordrer stater til at fremskynde 

bestræbelser på at opnå universel dækning af social 

sikring - også for de 4 milliarder mennesker, der på nu-

værende tidspunkt er uden beskyttelse - det er i tråd 

med delmål 1.3 i Verdensmålene for Bæredygtig Ud-

vikling. Mens typerne og tilgangene til dækning vil va-

riere, forventes det som minimum at betyde adgang 

til sundhedspleje for alle og grundlæggende ind-

komsttillæg for børn og til dem, der ikke er i stand til 

at arbejde og til ældre mennesker. En gradvis integra-

tion af den uformelle sektor til en social sikringsram-

me er også essentiel, hvis vi skal rykke os mod univer-

sel dækning. For at støtte denne nye epoke med social 

sikring vil jeg bede De Forenede Nationers system om 

at arbejde med medlemslandene for at identificere 

ressourcer til investering i deres systemer efter behov 

blandt andet gennem øremærkning og forbrugsmål-

sætning, som en procentdel af BNP, omfordeling af 

offentlige udgifter, bruge gennemprøvede teknikker til 

at bekæmpe korruption og ulovlige kapitalbevægelser, 

anvende progressiv finanspolitik samt øge gennemsig-

tigheden af budgetter, deltagelse og ansvarlighed. 

Grundlæggelsen af en Global Fond for Social Sikring, 

som undersøges af Den Internationale Arbejdsorgani-

sation (ILO), kan støtte lande i at forøge mængden af 

finansiering, der over tid dedikeres til social sikring. 

Internationale finansinstitutioner og staters forsøg på 

at opnå en mere retfærdig og bæredygtig global øko-

nomi, og tilføre likviditet til lande sårbare over for høj 

gæld, vil også øge det finansielle råderum og sikre, at 

der kan bruges penge på afgørende sociale tiltag (kap. 

IV).  

Ligeledes, hvis alle donorer opfyldte den officielle ud-

viklingsbistand på 0,7 procent af bruttonationalind-

komsten, ville det give mange lande mulighed for radi-

kalt at ændre deres menneskers udvikling blandt an-

det gennem social sikring på grund af denne finansie-

ring.  

29. Jeg tilskynder stater til at danne en efter-pandemi 

aftale om tiltag, der direkte retter sig mod den sociale 

kontrakt. Uddannelse (kap. III) og kompetenceudvik-

ling skal være med til at støtte menneskers evne til 

bedre at navigere i teknologiske, demografiske, klima-

tiske og andre ændringer gennem deres levetid. Jeg vil 

opfordre til formel genkendelse af en universel be-

rettigelse til livslang læring og efteruddannelse oversat 

til praksis gennem lovgivning, politik og effektive sy-

stemer for livslang læring. Anstændigt arbejde skal 

være tilgængeligt for alle for at opnå fælles velstand. 

Eftersom arbejdskarakter og -typer er under hastig 

forandring, kræver det et fundament af lovgivning og 

beskyttelse for alle arbejdere, uagtet deres beskæfti-

gelsesoverenskomst, som formidlet i ILO’s 100 års ju-

bilæums Deklaration om Arbejdsfremtiden. Arbejdere 

skal ikke påtage sig alle risici, når det vedrører deres 

indkomst, deres arbejdstid, og hvordan de klarer sig 

gennem sygdom eller arbejdsløshed.  

INVESTERING I SOCIAL BESKYTTELSE  

 Milliardærernes rigdom steg med over 3,9 billi-

oner dollars mellem marts og december 2020, 

mens 4 milliarder mennesker stadig er uden 

nogen form for grundlæggende sociale be-

skyttelse.  

 92 procent af afrikanske kvinder er i uformel 

økonomi. Dette holder dem uden for de socia-

le sikringsordninger.  

 I alt 78 milliarder dollars skal der til ,for at lav-

indkomstlande kan etablere sociale beskyttelse, 

herunder sundhedspleje, dækkende deres 

samlede befolkning på 711 millioner menne-

sker.  
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Investering i sektorer med det største potentiale for at 

skabe flere og bedre jobs, såsom miljø, pleje og digita-

le økonomier, er nøglen og kan skabes af betydelig 

offentlig investering sammen med incitamentsstruktu-

rer for langsigtede virksomhedsinvesteringer, som er 

forenelig med menneskers udvikling og trivsel. I sær-

deleshed har vi brug for handlingsplaner, der integre-

rer uformelle arbejdere ind i formelle økonomier og 

drager gavn af kvinders fuldstændige deltagelse i ar-

bejdsstyrken. Udviklingen af menneskeretten, som 

giver tilstrækkelig adgang til sikre boliger svarende til 

delmål 11.1 i Verdensmålene for Bæredygtig  

Udvikling, viste sin værdi i de folkesundhedsforanstalt-

ninger, der blev indført som følge af pandemien. De 

imponerende handlinger, der blev taget for at huse 

mennesker, har demonstreret, hvad der er muligt 

med tilstrækkelig politisk vilje.  

30.  Mens verden forsøger at komme sig over COVID-

19, bør det overvejes, for at gøre status på disse for-

pligtelser og fremgange, om der skal afholdes et Ver-

denssamfundstopmøde i 2025. Dette vil være en mulig-

hed for at afholde en anderledes form for global 

drøftelse og leve op til værdier, såsom tillid og lydhør-

hed, som understøtter den sociale kontrakt.  
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Topmødets udfald kunne blive en opdatering af Kø-

benhavn Deklarationen om Samfundsudvikling fra 

1995, der dækker over problemer om universelle lag 

af social sikring, dertilhørende universel helbredsdæk-

ning, tilstrækkelig adgang til sikre boliger, uddannelse 

for alle og anstændige jobs, som giver fremdrift mod 

opnåelsen af Verdensmålene for Bæredygtig Udvik-

ling.  

31. Måske er menneskehedens største ressource vo-

res egen kollektive formåen, men halvdelen af vores 

kunnen er historisk blevet begrænset som resultat af 

kønsdiskrimination. Der kan ikke eksistere nogen be-

tydningsfuld social kontrakt uden aktiv og ligelig delta-

gelse af kvinder og piger. Kvinders ligestilling i leder-

skab, økonomisk medtagelse og kønsbaserede beslut-

ninger er simpelthen bedre for alle - både mænd og  

kvinder. Beijing Deklarationen og Handlingsplanen og 

Den Globale Accelerationsplan for Ligestilling mellem 

Kønnene viser vejen. Jeg opfordrer medlemslandene, 

og andre interessenter, til at overveje fem relaterede 

og omdannende tiltag: (a) fuldstændig virkeliggørelse 

af ligestilling blandt andet gennem afskaffelse af al 

kønsdiskriminerende lovgivning (delmål 5.1 i Verdens-

målene for Bæredygtig Udvikling); (b) tiltag der arbej-

der for kønsligestilling inden for alle felter og alle ni-

veauer af beslutningsprocesser med dertilhørende 

kvoter og specialtiltag; (c) fremme kvinders økonomi-

ske medtagelse gennem blandt andet omfattende in-

vestering i plejeøkonomien og ligeløn samt mere 

støtte til kvindelige entreprenører; (d) større medta-

gelse af unge kvinders ønsker; og (e) en beredskabs-

plan der fremskynder udryddelsen af vold mod kvinder  
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og piger som en prioritet, der understøttes af De For-

enede Nationer med støtte fra en global kampagne for 

at eliminere enhver social norm, der tolererer, under-

skylder eller overser vold mod kvinder og piger, som 

formidlet i delmål 5.2 i Verdensmålene for Bæredygtig 

Udvikling. Dette vil også være en central del af multi-

stakeholderindsatsen, der betydeligt vil mindske alle 

former for vold verden over (kap. IV).  

32. Jeg tilskynder medlemslandene til at styrke tiltag 

hen imod ligestilling mellem kønnene i alle af De For-

enede Nationers mellemstatslige processer. Evaluerin-

gen af arbejdsmetoderne af Kommissionen for Kvin-

ders Status i 2021 kan inkludere en revurdering af kom-

missionens rolle i relation til andre mellemstatslige 

mandater og overveje, hvordan multistakeholderfrem-

gangen af Forum for Lighed mellem Generationer kan 

udvides. De Forenede Nationer vil selv sikre kønslige-

stilling på alle niveauer inden for organisationen inden 

2028. Vi vil også foretage en gennemgang af De For-

enede Nationers evne – bemanding, midler og struk-

tur – til at levere ligestilling mellem kønnene som et 

overordnet princip i alle dets instanser.  

33. Understøtning af den sociale kontrakt er et klart 

engagement i menneskerettigheder. I min ’Opfordring 

til Handling for Menneskerettigheder’ fremsætter jeg 

syv områder, der har brug for særlig opmærksomhed, 

disse er afspejlet i Vores Fælles Dagsorden. Implemen-

teringen af hele spektret af menneskerettigheder  er 

omdrejningspunktet for vores evne til at komme os 

over pandemien, forny den sociale kontrakt mm. Bor-

gerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder er gensidigt forstærkende, uadskillelige og 

universelle, de er ikke almindelige ydelser med et 

markedsbaseret prismærke, men essentielle faktorer i 

konstruktionen af mere inkluderende samfund. At 

arbejde for at beskytte samfundsområder gør sam-

fund stærkere og mere modstandsdygtigt, det under-

støtter retten til deltagelse og ytringsfrihed, forenings-

frihed og forsamlingsfrihed. Mens opretholdelsen af 

menneskerettigheder er en forpligtelse blandt alle 

stater, er det derudover også på tide at behandle 

rettigheder som problemløsende foranstaltninger og 

måder at italesætte klagepunkter på - ikke kun for indi-

vider, men for samfund generelt. Vi har tiltagende 

bevismateriale, der viser, hvordan institutioner kan  



VORES FÆLLES DAGSORDEN - Rapport fra Generalsekretæren  33 

 

Kapitel II      Folket, det er os: en fornyet social kontrakt forankret i menneskerettigheder  

blive konstrueret, så de forhindrer menneske-

rettighedskrænkelser. Vi ved også, at institutioner, 

med respekt for menneskerettigheder, styrker den 

sociale kontrakt samt beskytter samfund såvel som 

individer. 

34. Racisme, intolerance og diskrimination forsætter 

med at eksistere i alle samfund som set under pande-

mien, hvor grupper blev gjort til syndebuk og beskyldt 

for virusset. Som en start er en indførsel af vidtspæn-

dende lovgivning mod diskrimination baseret på race 

eller etnicitet, alder, køn, religion, handikap og seksuel 

orientering og kønsidentitet. En nødvendighed der for 

længst skulle været foretaget. Nye tilgange til proak-

tivt at støtte deltagelsen i samfundsanliggender for 

dem, der traditionelt er blevet marginaliseret, her-

iblandt minoritets- og oprindelige befolkningsgrupper, 

er også nødvendige. Mere substantiel udnyttelse af 

menneskerettighedsmekanismer, blandt andet den 

universelle tilbagevendende evaluering, kunne blive 

udført i denne henseende. Jeg støtter en opdatering 

af fremgangsmåden af den universelle tilbagevenden-

de evaluering ved Menneskerettighedsrådet som en 

del af de nye retningslinjer.  

35. I 2023 vil vi fejre 75 års jubilæum for Menneske-

rettighedserklæringen og 30 året for indførslen af 

Wien Deklarationen og Handlingsplanen for Menne-

skerettigheder. Mens denne milepæl nærmer sig, er 

tiden kommet til at gøre status over og forny vores 

fælles værdier og opdatere vores tanker om menne-

skerettigheder.  For eksempel bør der gøres overvejel-

ser om opdatering eller præcisering af vores anven-

delse af menneskerettighedsstrukturer og standarder 

for at italesætte problemer i gråzoner og forhindre 

skade i digitale eller teknologiske verdener blandt an-

det i relation til ytringsfrihed, hadefuld retorik og chi-

kane, privatliv, ”retten til at blive glemt” og neurotek-

nologi. Retten til et sundt klima er også en længere 

berettiget diskussion. Det er muligvis på tide at under-

bygge argumentet for universel adgang til internettet 

som en menneskeret, som med hastige fremskidt kan 

forbinde de resterende 3,8 milliarder mennesker, der 

lige nu er offline, til internettet inden 2030. Det er 

især dem, som ofte efterlades såsom kvinder samt 

oprindelige folk og ældre mennesker. De Forenede 

Nationer står klar til at arbejde med regeringer, virk-

somheder og civilsamfund for at finde alternativer til 

ødelæggende nedlukninger af internettet og generisk  

37. Selv om vores planet oplever hastig og farlig 

forandring, forsætter økonomiske modeller med at 

være baseret på uendelig udvidelse og udvikling 

samt overser de større systemer, der opretholder 

liv og trivsel. Vi har brug for en sti, der beskytter 

mennesker og planeten og medregner bæredygtigt 

udvikling. Det betyder et stort skifte i forhold til, 

hvad velstand og fremgang betyder, hvordan man 

motiverer og registrerer dem, og hvordan man eva-

luerer politiske tiltag.  

38. Vi er nødt til hastigt at finde mål for fremgang, 

der komplimenterer BNP, som vi fik til opgave at  

blokering  og filtrering af ydelser, der informerer om 

spredning af misinformation og skadelig livstruende 

indhold i overensstemmelse med international 

menneskerettighedslovgivning.  

36. For at sikre at alle er set og anerkendt, bør til-

tag, der beviser juridisk identitet (delmål 16.9 i Ver-

densmålene for Bæredygtig Udvikling), afskaffe  

statsløshed, lukke lovlige smuthuller og data-

opsplittelse i alder, køn og diversitet, gøres gælden-

de. Mennesker, der er tvunget til at flytte, har brug 

for særlig opmærksomhed, støtte og beskyttelse. 

Mens COVID-19 pandemiens restriktioner havde 

alvorlige konsekvenser for menneskers mobilitet og 

efterlod mange flygtninge og migranter strandede, 

så stiger fordrivelse forsat. Tiltag, der beskytter, as-

sisterer og finder løsninger for dem, som er internt 

fordrevne, kan få gavn af Højniveaukomitéen for 

Intern Fordrivelse og er essentielle for at ingen 

efterlades. Jeg opfordrer regeringer og andre inte-

ressenter til at skabe fremgang ved at omsætte Den 

Globale Pagt om Flygtninge og Den Globale Aftale 

om Sikker, Velordnet og Regulær Migration til prak-

sis - blandt andet gennem respekt for det grundlæg-

gende princip om ingen hjemsendelse og tiltag, der 

giver adgang til asyl for flygtninge ved at beskytte 

og opretholde rettighederne for alle mennesker, 

der er tvunget til at flytte, uanset status, ved at 

støtte værtslandene og gennem inkludering af flygt-

ninge og migranter i essentielle offentlige ydelser.  

D. Registrering og vurdering af 
 hvad der betyder noget for 
 mennesker og planeten  
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løse inden 2030 under delmål 17.19 i Verdensmålene 

for Bæredygtig Udvikling.  

Vi ved, at BNP ikke formår at medtage menneskers 

trivsel, planetens bæredygtighed og markedseksterne 

ydelser og pleje - og heller ikke overvejer de distributi-

onsmæssige dimensioner af økonomisk aktivitet. Det 

er absurd, at BNP stiger, når der drives rovfiskeri, fæl-

des skove og forbrændes fossile brændstoffer. Vi øde-

lægger naturen, men vi tæller det som en velstands-

stigning. Sådanne diskussioner har været vedvarende i 

årtier. Det er på tide kollektivt at forpligte sig til kom-

plementariske mål. Uden et fundamentalt skift vil de 

mål, vi har fastlagt i relation to biodiversitet, forure-

ning og klimaforandringer, ikke være opnåelige. Jeg vil 

rådføre mig med Præsidenterne for Generalforsamlin-

gen og Det Økonomiske og Sociale Råd for at finde ud 

af, hvordan denne udfordring kan bevæge sig fremad. 

Enhver fremgangsmåde er nødt til at bringe medlems-

landene, internationale finansielle institutioner og  

eksperter for statistik, videnskab og politiske tiltag 

tættere på hinanden for at identificere et supplement 

eller komplementer til BNP, der vil måle inkluderende 

og bæredygtig vækst og velstand samt bygge på arbej-

det af Den Statistiske Kommission. Foruden at identifi-

cere komplementariske tiltag er forløbet også nødt til 

at nå til enighed om veje til nationale og globale regn-

skabssystemer, der inkluderer yderligere mål og ska-

ber systemer for driftstekniske redegørelser som en 

del af officiel statistik. Jeg tilskynder i den mellemlig-

gende periode, at medlemslande og andre allerede  

begynder at implementere det nylige Regnskab for 

Økosystemer under System for Miljøøkonomisk 

Regnskab  (SEEA) og systemet for befolkning og so-

ciale forhold samt overvejer eksisterende komple-

menter eller alternativer til BNP såsom indekset for 

menneskelig udvikling, indeks for inkluderende vel-

stand, Den Redelige Forløbsindikator, det multi-

dimensionelle fattigdomsindeks og det ulighedsju-

sterede indeks for menneskelig udvikling.  

39. I nytænkningen af BNP er vi nødt til at finde må-

der, der bekræfter den uformelle- og plejeøkonomi. 

For netop det meste plejearbejde verden over er 

ulønnet og udført af kvinder og piger – det fasthol-

der økonomisk ulighed mellem kønnene. COVID-19 

havde også store kønspolitiske konsekvenser på 

økonomi og jobs, det fremhævede og skærpede de 

trillioner af dollars, der er tabt hvert år på grund af 

milliarder af timer brugt på ulønnet plejearbejde. En 

nytænkning af plejeøkonomien betyder værdsættel-

se af ulønnet plejearbejde i økonomiske modeller, 

men også investering i kvalitet og betalt pleje som 

del af essentielle offentlige ydelser og foranstaltnin-

ger for social sikring gennem bedre betaling og ar-

bejdsforhold (delmål 5.4 i Verdensmålene for Bære-

dygtig Udvikling). Mere vidtfavnende er det nødven-

digt, at vi også finder nye måder at gøre rede for og 

værdiansætte den enorme uformelle økonomi.  
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40. I 1945 var løftet at redde ”kommende generatio-

ner” fra plagen af krig. I dag vil et lignende løfte være 

nødt til at inkludere et langt flere trusler, iberegnet 

netop den levedygtighed, der gør det muligt for men-

nesket at overleve på jorden. Hidtil har vi langt fra 

overholdt det løfte. Den nuværende generation af 

unge mennesker ser en verden, hvor deres fremtid på 

flere forskellige måder er kompromitteret. Vi mærker 

allerede konsekvenserne af den tredobbelte planetari-

ske krise: klimaforandringer, tab af biodiversitet samt 

forurening, som kun vil blive mere altødelæggende og 

uoprettelig i fremtiden. Mange unge mennesker har 

manglende tiltro til egnetheden af de eksisterende 

institutioner og lederskab til at værne om deres be-

kymringer. COVID-19 satte disse spørgsmål under end-

nu stærkere søgelys. Enhver fornyelse af den sociale 

kontrakt er nødt til at inkludere en markant skærpelse 

af samhørigheden mellem generationer. Unge menne-

sker er nødt til at tro på, at de har en andel i samfun-

det og en levedygtig fremtid. De er også nødt til at se 

et samfund, der tror på og investerer i dem.  

41. Denne fornyelse af samhørighed mellem generati-

oner bør omfatte – ikke kun dem, der på nuværende 

tidspunkt lever – men også deres børn og børnebørn. 

Menneskeheden står over for en række langsigtede 

udfordringer, der udvikler sig i løbet af adskillelige 

menneskers levetid: opvarmning og nedbrydning af 

planeten, såvel som administration af nye teknologier 

såsom kunstig intelligens og genredigering, demografi-

ske skift mod en ældre befolkning, urbanisering og 

udviklingen af bistandslevering. Efter den fjerde indu-

strielle revolution er vi nu en del af en af de vigtigste 

og mest foranderlige tider i nyere historie. Den måde, 

som mennesker lever, arbejder, spiser og påvirker hin-

anden på, vil sandsynligvis se meget anderledes ud i 

fremtiden.  Dog er vores herskende politiske og øko-

nomiske tilskyndelser stadig vægtede betydeligt til 

fordel for det kortsigtede løsninger og status quo, der 

prioriterer umiddelbar profit på bekostning af langsig-

tet menneskelig og planetarisk trivsel. Beslutninger, 

der træffes i dag, vil forme planetens kurs i århundre-

der. Vores forståelse af ”we the peoples” i De Forene-

de Nationers pagt er nødt til at blive udvidet til at  

III. Kommende generationer: præg fremtiden 

, 

Indflydelse og deltagelse 

Kvalitetsuddannelse 

Bæredygtige erhverv 

Langsigtet tankegang 

Repræsentation af fremtidige generationer 

Beslutninger, der træffes i dag, vil fastlægge 

fremtiden for unge og fremtidige generationer 
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beskytte interesserne af alle mennesker fra det 

21.århundrede og lade en levedygtig verden gå i arv til 

dem, som kommer efter os.  

42. Sammen med fremtidige generationer er unge 

mennesker i dag nødsaget til at leve med konsekven-

serne af vores handling og passivitet. Vore dages ge-

neration af unge mennesker er adskilt fra fremtidige 

generationer. Alligevel er det på tide at finde nye må-

der, hvorpå vi kan tillægge betydning til deres kollekti-

ve interesser og sørge for, at vores systemer virker til 

at beskytte deres fremtid. Fornyelsen af samhørighed 

mellem generationer er en væsentlig del af de andre 

handlinger, der er identificeret i denne rapport, ellers 

vil den sociale kontrakt, der præger fremtiden, være 

konstrueret udelukkende for dem, som ikke vil leve til 

at se dennes realisering.  

Handlingsforslagene nedenfor fremsætter de priorite-

ter, som er identificeret i samråd med unge menne-

sker forud for Vores Fælles Dagsorden og FN’s 75 års 

jubilæum.  

At have medindflydelse 

45. Nogle lande har gjort det muligt for yngre genera-

tioner at have medindflydelse på beslutninger, der 

påvirker dem, gennem ungdomsråd, parlamenter og 

ministerier. Disse løsninger har dog ikke altid undgået 

symbolpolitik, da de ofte er foregået på udkanten af 

politiske processers kerne. Protestbevægelser ledet af 

ungdommen er ofte drevet af stor mistro til nutidens 

politiske klasser og ønske om behørigt engagement i 

beslutningsprocesser. Ikke desto mindre har nogle 

myndigheder grebet kraftigt ind over for fredelige de-

monstrationer, affærdiget unge mennesker på bag-

grund af manglende erfaring og behandlet dem, som 

dem der høster fordelene eller værre - som trusler i 

stedet for ligestillede partnere. På globalt plan er unge 

mennesker blevet formelt anerkendt som kritiske ak-

tører inden for mellemstatslige modeller om fred og 

sikkerhed, bæredygtig udvikling, klimaforandringer, 

menneskerettigheder og humanitærhandling. Men 

selv i disse processer er engagementet heller ikke altid 

toneangivende, ej heller garanterer den diversitet in-

den for geografiske, kønsbaserede, indtægtsbaserede, 

og andre barometre.  

46. I overensstemmelse med forpligtelserne, som 

medlemslandene fremsatte i deklarationen om marke-

ringen af De Forenede Nationers 75 års jubilæum - at 

lytte til og samarbejde med ungdommen - er rege-

ringsmagter tilskyndet til at fremme politisk repræsen-

tation for unge mennesker, dertilhørende unge kvinder 

og piger. Dette kan indebære en nedsættelse af valg-

retsalderen og valgbarhedsalderen såvel som at styrke 

valgdeltagelsen blandt unge. En understøttelse af poli-

tisk deltagelse blandt en mangfoldig gruppe af unge 

mennesker kan udfordre sociale normer og stereoty-

per, særligt i relation til køn, tillige med andre former 

for marginalisering. Unge mennesker opfordres også 

til at benytte sig af de muligheder, der er tilgængelige 

for dem, herunder at benytte deres stemmeret. Sam-

men med ledende forskere og akademiske institutio-

ner vil jeg skabe et ”unge i politik” indeks til at følge 

åbningen af det politiske rum i lande verden over, som 

yngre generationer så tydeligt har krævet, samt unge  

43. Nutidens verden er hjem for historiens største ge-

neration af unge mennesker, nemlig 1.8 milliarder, op 

mod 90% af disse lever i udviklingslandene. Unge 

mennesker har aldrig været mere uddannede eller 

forbundne. Alligevel møder de forsat betydelige for-

hindringer, der påvirker udnyttelsen af deres fulde 

potentiale. Omkring 267 millioner unge mennesker 

(15-24-årige) er ikke under uddannelse, i job eller un-

der oplæring - to tredjedele af dem er unge kvinder, 

som er påvirkede af kønsbaserede forventninger om 

ulønnet familiearbejde og uformel ansættelse. Pande-

mien har kun gjort det værre. Pandemien har også 

synliggjort store uligheder mellem udviklede og min-

dre udviklede lande gennem mængden af unge men-

neskers onlineadgang, især påvirkede det deres mulig-

heder for at forsætte deres uddannelse som fjernun-

dervisning, da skolerne lukkede. Unge mennesker for-

tæller os, at vores systemer ikke lytter meningsfuldt til 

dem, at vores systemer er kortsigtede og ikke tager 

deres bekymringer alvorligt.  

44. Der skal leveres på unge menneskers prioriteter 

ved betydeligt at inkludere dem i beslutningsproces-

ser. Det er investeringer, der leverer øjeblikkelige re-

sultater samtidig med, at det skaber længerevarende 

humankapital og socialt sammenhold.  

A. Samhørighed med yngre  
     generationer 
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menneskers deltagelse i disse processer.  

47. Inden for De Forenede Nationers system kan til-

knytningen til unge mennesker yderligere styrkes for 

eksempel gennem regelmæssige eftersyn, ved at an-

erkende deres mangfoldighed og nå dem, som er mar-

ginaliserede. Bestræbelser vil intensiveres for at øge 

ungdommens deltagelse i vores støtte til valgproces-

ser og i fredsskabelsesindsatser blandt andet ved at 

opbygge kompetencer hos lokale ungdomsnetværker 

og organisationer ledet af unge. Skønt vores ung-

domsrepræsentanter har øget profilen af ungdom-

mens dilemmaer i organisationen, så er dette arbejde 

nødt til at få et bedre fodfæste, hvis De Forenede Na-

tioner skal leve op til egene forpligtelser. Jeg forelæg-

ger en etablering af et dedikeret De Forende Natio-

ners Ungdomskontor for sekretariatet, som vil integre-

re Ungdommens Repræsentantkontors nuværende 

aktiviteter ved at føre højniveausstøtte og fungere 

som anker for De Forenede Nationers systemkoordi-

nation og ansvarlighed over for unges henseender i 

vores arbejde med fred, bæredygtigt udvikling, huma-

nitære spørgsmål og menneskerettigheder. I mellemti-

den vil min Repræsentant for Ungdommen forberede 

anbefalinger, som vil skabe mere betydningsfuld, 

mangfoldig og effektiv ungdomsdeltagelse i De Forene-

de Nationers rådgivende og beslutningsprocesser, som 

eftertanke til Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, 

Det Økonomiske og Sociale Råd og deres respektive 

subsidiære organer. Dette vil ske gennem rådførelse 

med verdens unge mennesker og i samordning med 

De Forenede Nationers systemagenturer og andre 

interessenter.  

Læring  

48. Kvalitets uddannelse (indbefattet småbørnspæda-

gogik) er en fundamental menneskerettighed – en af 

samfundets største neutraliserende indsatser, en for-

udsætning for at unge mennesker er rustede til at bru-

ge deres medindflydelse og bidrage til den sociale 

kontrakt og et fundament for tolerance, fred, menne-

skerettigheder og bæredygtighed. I dag er uddannel-

sestilbud dog ustabile.  Over 90% af børn i verden har 

fået deres uddannelse afbrudt af COVID-19 - den stør-

ste forstyrrelse af uddannelsessystemer i historien.  

For mange studerende, særligt piger og unge kvinder, 

bliver den pause måske permanent med potentielle 

konsekvenser for deres rettigheder, ligestilling og ud-

vikling for fremtidige generationer. Selv før COVID-19 

nåede de traditionelle uddannelsessystemer ikke ud til 

op mod 258 millioner børn og unge mennesker i ver-

den og formåede ikke at give selv basale færdigheder 

såsom læsning og matematik til adskillelige elever. Ens 

for studerende i udviklings- og udviklede lande er, at 

de fortæller os, at de forlader uddannelsessystemet 

uden de færdigheder, som de har brug for for at til-

passe sig og trives i en verden i hastig forandring, ind-

befattet digitalt kyndighed, globalt statsborgerskab og 

bæredygtig udvikling. Denne situation er forværret, da 

nødvendigheden af småbørnspædagogik og livslang 

læring, som er så afgørende for individer og samfun-

det generelt, forbliver en ambition i de fleste lande.  

49. Vores prioritet bør være at hjælpe børn og unge 

mennesker med at indhente den læring, de har mistet 

under pandemien, samtidig med at uddannelsessyste-

mer ændres, så studerende udvikler deres fulde po-

tentiale. Jeg vil være forkæmper for livslang læring for 

alle og indkalde til et Topmøde om Uddannelsesæn-

dring i 2022 for at accelerere fremgang hen mod op-

nåelsen af Verdensmål 4. Topmødet vil skabe en fæl-

les opfattelse af uddannelse bygget på det foreståen-

de arbejde hos The International Commission on the 

Futures of Education og anden nyere udvikling, dertil-

hørende suppleringen af The Global Partnership for 

Education Fund og stiftelsen af the Global Education 

Coorperation Mechanism. Vi har brug for en detaljeret 

anvisning i forhold til at lære alle børn at læse, skrive 

og udføre grundlæggende matematik samt at give 

dem andre grundlæggende færdigheder. Uddannel-

sessystemer er nødt til at blive moderniserede og for-

bundne - det vil gøre læringen mere elevcentreret, 

dynamisk, inkluderende og samarbejdsbaseret. Vi kan 

kun lykkes, hvis vi værdsætter verdens lærere og sam-

arbejder med dem for at ændre skoler og universite-

ter. Topmødet vil sætte ind over for afgørende proble-

matikker såsom lige adgang, uddannelsesforhindrin-

gerne som piger og unge kvinder møder, overgangen 

fra uddannelse til ansættelse og promoveringen af 

livslang læring og efteruddannelse.  
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UDDANNELSESKRISEN  

Kilde: Verdensbanken, 2020. 

Mere end halvdelen - 56% - af alle 
børn vil ikke være i stand til at læse 
eller udføre basal matematik efter de 
har færdiggjort grundskolen. 

Skolelukninger pga. COVID-19 har 
efterladt over en milliard studerende 
uden undervisning og kan yderligere 
betyde, at de studerende vil miste 
op mod 10 trillioner dollars i løbet 
af deres arbejdsliv. 

GLOBALT 

LAV INDKOMST 

HØJERE MIDDEL  INDKOMST 

Procentdel af børn og unge, der er online  

DIGITAL INKLUDERING 

En nyfortolkning af uddannelse bety-

der investering i digital kyndighed og 

digital infrastruktur for at afskaffe 

det digitale skel. 

LAVERE MIDDEL INDKOMST 

HØJ INDKOMST 

GLOBALT 

Mere end halvdelen - 56% - af alle 
børn vil ikke være i stand til at læse 
eller udføre basal matematik efter de 
har færdiggjort grundskolen. 

FINANSIERINGSKLØFT  

Lav- og middelindkomstlande står 

over for en årlig mangelfuld finansie-

ring på 148 milliarder dollars i forhold 

til, hvad der behøves for at opnå Ver-

densmål 4: kvalitets uddannelse. 

TOTALE ÅRLIGE FINANSIERINGSBEHOV FOR            
UDDANNELSE: 504 MILLIADER DOLLARS 

FINANCIERINGSKLØFT 

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER 

Kapitel III      Kommende generationer: præg fremtiden 
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Det vil også adressere manglen på tilstrækkelig finan-

siering af indsatserne for national uddannelsesæn-

dring samt at operationalisere The International Fi-

nance Facility for Education og andre nationale og in-

ternationale ressourcer. Digital inkludering vil være et 

afgørende fokus for topmødet. Det vil bygge på eksi-

sterende indsatser såsom the Giga initiative, hvis mål 

er at sikre, at alle skoler er tilsluttet internettet inden 

2030. Større investeringer i uddannelsessektoren kan 

også udforskes, herunder den næste generation af 

undervisere og frit tilgængelige digitale uddannelses-

redskaber. Topmødeforberedelser vil involvere rege-

ringer, studerende, undervisere og De Forenede Nati-

oners førende organisationer som FN’s organisation 

for undervisningsmæssige, videnskabelige og kulturel-

le spørgsmål (UNESCO), FN’s Børnefond (UNICEF) og 

FN’s Telekommunikationsorganisation (ITU). De vil 

også trække på den private sektor og større teknologi-

selskaber, som kan bidrage til den digitale omlægning 

af uddannelsessystemer.  

Fremgang 

50. En anden prioritet, som ungdommen identificere-
de, er tilgængeligheden og bæredygtigheden af an-
stændige jobs og økonomiske muligheder. COVID-19 
pandemien har haft seriøse konsekvenser for unge an-
satte, og dem der er undervejs til beskæftigelse - sær-
ligt unge kvinder. Der er for mange, der lader sig nøjes 
med uformel beskæftigelse eller arbejde, som de er  

COVID-19’S INDFLYDELSE PÅ UDDANNELSE 

 Halvdelen af verdens studerende er stadig 
påvirkede af skolelukninger et år efter 
starten af COVID-19 pandemien, det med-
førte blandt andet til en stigning af barne-
brude og børnearbejde 
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overkvalificerede til og underbetalt for - det lever 

hverken op til deres forhåbninger, eller tillader dem  

udleve deres fulde potentiale, og det viderefører un-

derudvikling og manglende skatteindtægter i lav- og 

lavere middelindkomstlande. Et fokus på (efter) ud-

dannelse og opkvalificering af ungdommen er nødven-

digt, og det samme er forbindelsen mellem uddannel-

se og ansættelse samt iværksættermuligheder. Til-

gængeligheden af anstændige jobs blandt unge men-

nesker er også forbundet med deres fremtids bære-

dygtighed gennem indsatser med at skifte til et klima-

robust arbejdsmarked med lav udledning.  

resultere i 24 millioner nye ”jobs for fremtiden” inden 

2030. En måde at gribe det an på kunne være dannel-

sen af en høj-ambitionskoalition, der fremmer jobska-

belse med fokus på miljøvenlig og digital økonomi, som 

involverer relevante ministerier (finans-, planlægnings-

, arbejds- og undervisningsministerier), unge menne-

sker og andre nøgleinteressenter fra de 20 lande, hvis 

arbejdsmarkeder og ansatte vil vokse mest eksponenti-

elt i løbet af det næste årti, og understreger lige ad-

gang for kvinder og piger til disse jobs og overgangen 

fra den uformelle til den formelle beskæftigelse.  

51. Medlemslandene opfordres, som de vender tilba-

ge efter pandemien, til at overveje sikkerhed for ung 

arbejdskraft i tillæg til makroøkonomi og erhvervspoli-

tik for at øge efterspørgslen på arbejdskraft ved at 

gøre brug af ”ikke i uddannelse, ansættelse eller oplæ-

ring” (NEET) indikatoren. Andre tiltag kan inkludere en 

udvidelse af systemer for social beskyttelse til unge 

arbejdstagere; en reducering af hindringer til højere 

læreanstalter og arbejdsmarkedsdeltagelse, blandt 

andet som følge af kønsdiskrimination og andre for-

mer for diskrimination; udbredelse af praktikordninger 

og teknisk og faglig uddannelse; og en integration af 

unge menneskers medindflydelse i den sociale dialog 

og beslutningstagning. Ungdommen har i særdeleshed 

bedt om at få fremmet entreprenørskab blandt andet 

gennem startkapital og erhvervsuddannelse samt digi-

tale og essentielle personlige kompetencer for iværk-

sættere. De Forenede Nationer vil, til støtte for statsli-

ge indsatser og det eksisterende Global Initiative on 

Decent Jobs for Youth sammen med internationale 

finansielle institutioner, lancere et udbyttebarometer, 

der vil følge karriereveje og arbejdsmarkedsresultater 

hos ungdommen mellem nu og 2025 (og frem) som en 

del af ”handlingens årti” for at indfri Verdensmålene. 

Ydermere kan kraftanstrengelserne for at indføre nye 

teknologier og investere i bæredygtige økonomier  

Globalt faldt beskæftigelsen blandt unge-
med 8,7% i 2020 sammenlignet med 3,7%  
blandt ældre voksne. 

COVID-19’s INDFLYDELSE PÅ UNGE I ARBEJDE 

B. Samhørighed med fremtidige  
     generationer 

52. Investering i yngre generationer vil betyde afgø-

rende udbytte for dem, der lever i dag, men de kom-

plekse problemstillinger, vi står overfor, vil udfolde 

sig over adskillelige generationer. Nutidens beslut-

ninger om udfordringer såsom klima, teknologi og 

udvikling vil markant ændre levebrødet for de 10,9 

milliarder mennesker, der forventes at blive født i 

løbet af dette århundrede – hovedsageligt i Afrika og 

Asien.  

53. Princippet om rimelighed mellem generationer - 

og ansvaret over for kommende generationer - har 

dybe rødder i mangfoldige kulturelle og religiøse 

traditioner og er afspejlet i De Forenede Nationers 

pagt.  

Kapitel III      Kommende generationer: præg fremtiden 
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I 1987 erfarede Verdenskommissionen for Miljø og 

Udvikling, at nulevende generationers ”ødselhed ha-

stigt lukkede mulighederne for fremtidige generatio-

ner”, og opfordrede til drastisk handling for at be-

skytte dem. Efterfølgende er fremtidige generationers 

trivsel blevet anerkendt i internationale dokumenter 

vedrørende bæredygtig udvikling og klimaet, samt i 

UNESCO’s deklaration om nutidige generationers an-

svar over for fremtidige generationer. Dog har denne 

anerkendelse ikke nødvendigvis resulteret i betydelige 

tiltag for fremtidige generationers skyld, hverken nati-

onalt eller inden for det multilaterale system. Kortsig-

tede beregninger fortsætter med at dominere taktisk 

planlægning.  

54. Forslagene i denne rapport vil føre til implemente-

ringen af metoder, der på længere sigt vil være til 

gavn for fremtidige generationer. Udover dette invite-

rer jeg lande og andre interessenter til at overveje 

specifikke tiltag, som kan gøre rede for fremtidige ge-

nerationers bedste i nationale og globale beslutnings-

processer. Selv om fremgangsmåderne på nationalt 

niveau er anliggender, der skal besluttes på landsplan, 

kan der herefter findes nogle mulige implementerin-

ger. Af hensyn til fremtidige generationers bedste 

kræves to tilpasninger: en styrkelse af vores egenskab 

til at forstå og vurdere fremtiden, inkludere langsigtet 

tankegang i vigtige politiske tiltag og beslutningspro-

cesser samt skabe specifikke fora og redskaber til at 

beskytte fremtidige generationers bedste på alle rege-

ringsniveauer.  

Langsigtet tankegang mellem generationer 

55. Den stærke indvirkning på kortsigtet tænkning er 

markant og tiltagende. Vor tid er en alder af accelera-

tion og ustabilitet, hvor stærkt svingende markeder, 

skiftende politiske dynamikker og teknologidrevne 

innovationer kræver hurtige reaktioner og hastige re-

sultater. Samtidig har vi kompetencer til at tænke me-

re langsigtet end nogensinde før. Teknologiske, klima-

tiske og demografiske modeller tilbyder os empirisk 

støttede scenarier, der strækker sig til slutningen af 

det 21. århundrede og frem. For eksempel ved vi, at 

vores nuværende niveau af kuldioxidudledning resul-

terer i globale temperaturændringer, som uigenkalde-

ligt vil påvirke ethvert menneske på planeten.   

BEFOLKNINGSVÆKST  

 
 
BEFOLKNINGSVÆKSTEN TOPPEDE I SLUTNINGEN AF 1960’ERNE 

Verdens befolkningsvækst, 1950-2100 

 

FORVENTNINGER FOR BEFOLKNINGSVÆKST FREM MOD 
2100: STØRSTE STIGNING I AFRIKA; FALD I EUROPA  

 
Verdensbefolkning i 2020 og 2100 (i milliarder) 

Afrika  Asien  Europa  Latin-
amerika 

Nord-
amerika 

Kilde: Afdelingen for økonomiske og sociale anliggender, 2019 

Oceanien 
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organer om følgevirkningerne af nutidens beslutnin-

ger for mennesker i fremtiden. Andre lande kan op-

rette lignende systemer baseret på god skik. På det 

multilaterale niveau har en stigende del af medlems-

landene og fortalere foreslået muligheder for at re-

præsentere kommende generationer i De Forenede 

Nationers system, gennem en Kommissær eller Om-

budsperson for Fremtidige Generationer, en Kommis-

sion af Globale Tilsynsførende for Fremtiden eller et 

omdefineret formynderskabsråd. For at hjælpe med at 

udforske gennemførligheden af disse og andre mulig-

heder foreslår jeg indstillingen af en Særrepræsentant 

for Fremtidige Generationer – det bygger på min for-

gængers forslag fra 2013. Særrepræsentanten kan få 

til opgave at fremføre interesserne blandt dem, som 

forventes at blive født i løbet af det kommende år-

hundrede. Særrepræsentanten kan også støtte det 

multilaterale systems arbejde med langsigtet tanke-

gang og fokus på fremtiden som en del af det tidligere 

nævnte Fremtidens Lab. En af de første arbejdsopga-

ver for Særrepræsentanten kan, sammen med med-

lemslandene, være at undersøge brugen af formyn-

derskabsrådet som talerør for kommende generatio-

ner (kapitel V).  

59. Medlemslandene kan også overveje at afspejle 

fremtidige generationers forpligtelser i deres forfat-

ninger og nationale lovgivningsrammer – skridt som 

mange lande allerede har taget. Yngre og fremtidige 

generationers bedste bliver i større grad inddraget af 

nationale domstole særligt i relation til klimaforan-

dringerne og miljøet. Internationalt kan disse indsat-

ser underbygges i en Deklaration om Fremtidige Ge-

nerationer. Dette kan udvide den tidligere nævnte 

UNESCO-deklaration for at udspecificere kommende 

generationers forpligtelser og skabe et system, der 

kan dele god skik og kontrollere, hvordan regeringssy-

stemer håndterer langsigtede udfordringer . 

Denne viden er nødt til at give anledning til handling. 

Det er tid til at sætte langsigtet analyse, planlægning 

og tankegang i centrum af national ledelse og det mul-

tilaterale system. Vi er nødt til, over tid, at udvide vo-

res tankegang og institutioner.  

56. De Forenede Nationer vil evaluere sit arbejde for 

at styrke denne kapacitet. Dette vil inkludere udførel-

se af konsekvensvurderinger af større politiske tiltag 

og programmer for fremtiden, som samler eksperter 

på fremtiden og planlægning på tværs af De Forenede 

Nationers system og dennes multilaterale partnere, 

som regelmæssigt reporterer om megatrends og kata-

strofale risici (kapitel IV) og samarbejder med det bre-

dere samfund af aktører inden for regeringer, den 

akademiske verden, civilsamfundet, den private sek-

tor, filantropi samt andre aktører for at styrke strate-

gisk fremsyn, beredskab på katastrofal risiko og forud-

seende beslutningsprocesser, der forudsætter fremti-

den frem for at udelukke den. Dette arbejdsmateriale 

vil blive samlet i et Fremtidslaboratorium (”Future 

Lab”) og kan understøtte lande, subnationale autorite-

ter og andre til at opbygge kapacitet og udveksle god 

praksis for at forbedre langsigtethed, fremskridende 

handling og tilpasningsevne. 

Repræsentation af fremtidige generationer  

57. Fremtidige generationer er per definition underre-

præsenteret i nutidens beslutningsprocesser og ude af 

stand til at italesætte deres behov. For at overføre 

princippet om rimelighed mellem generationer til 

praksis kan overvejelser gives til fora, der kan handle 

på deres vegne, som deres administratorer, såvel som 

midler, der yderligere kan beskytte fremtidige genera-

tioners bedste.  

58. På nationalt niveau har nogle lande grundlagt ko-

miteer for fremtiden eller fremtidige generationers 

kommissioner, som rådgiver regeringer og offentlige  

Kapitel III      Kommende generationer: præg fremtiden 
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IV. Store og små nationer: en ny global aftale   
 om at levere globalt almenvel og håndtere 
 store risici 

60. En fornyet social kontrakt på det nationale niveau 

og stærkere samhørighed mellem generationer er 

nødt til at komme til udtryk i en ny aftale på globalt 

niveau. COVID-19 pandemien mindede os om, at vi er 

mere forbundne og indbyrdes afhængige end nogen-

sinde før i menneskets historie. Internationalt samar-

bejde mindskede noget af den skade, som fulgte med 

COVID-19 pandemien, men reaktionen på pandemien 

afslørede også nogle seriøse mangler i effektiviteten af 

multilateral handling, da den var mest nødvendigt. Vi 

har ikke råd til at ignorere disse mangler, hvis vi skal 

være klar til de potentielt mere ekstreme og måske 

mere eksistentielle trusler, der ligger os forude. For at 

opnå gennembrudsscenariet er en alvorlig genskabel-

se af principper og metoder for fælles handling, som 

tager afsæt i hvad der virker, og hvad der er opnået på 

det globale niveau, nødvendigt.  

gadebelysning, brandvæsener, trafikregulering og rent 

vand.  Bestemte almenvel er længe blevet anset for at 

være globale af natur, da de ikke kan leveres tilstræk-

keligt af en enkelt stat alene, ligeledes har de at gøre 

med menneskehedens samlede velfærd. Disse er al-

mindeligvis gået fra en global stræben efter fred til 

praktikaliteter såsom international regulering af trafik-

flyvning. I bund og grund er det, der karakteriserer 

disse værdifulde områder, at deres beskyttelse er en 

påtrængende nødvendig opgave, som vi kun kan vare-

tage sammen. På trods af dette er det multilaterale 

system endnu ikke helt parat med de nødvendige stra-

tegier, investeringer eller samhørighed. Det efterlader 

os alle sårbare over for kriser for eksempel i global 

folkesundhed, som demonstreret af COVID-19, i den 

globale økonomi og finanssystem, i finanskrisen i 2008 

samt det nuværende chok fra COVID-19 og i vores 

planets helbred, som har resulteret i den tredobbelte 

planetariske krise, som vi nu står overfor, der vedrører 

klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening. 

62. En af de største opfordringer hidrørende fra kon-

sultationerne i forbindelse med 75 års jubilæet og Vo-

res Fælles Dagsorden var at styrke ledelsen af vores 

globale fællesområder og globale almenvel. Dette 

kræver ikke nye institutioner. I stedet har vi brug for 

nye løsninger og måder, vi arbejder sammen på, der 

passer bedre til de udfordringer, vi møder og det 

mangfoldige landskab af aktører (offentlige, medbor-

gerlige og private), der har evnen til at byde ind med 

løsninger. Disse valg er i sidste instans i hænderne på 

medlemslandene med støtte fra andre relevante inte-

ressenter.  

63. Med udgangspunkt i vores omfattende konsultati-

oner og rådgivning fra Deklarationen om 75 års jubi-

læet har jeg herunder fremsat nogle områder af inter-

national bekymring, som kan overvejes som globalt  

61. Ens begreber for globale fællesområder og globalt 

almenvel er brugt i adskillelige kontekster og områder 

blandt andet jura og økonomi. Dog mangler de fælles 

definitioner, men til vores formål repræsenterer de et 

brugbart udgangspunkt for en seriøs evaluering af, 

hvor vi står. De globale fællesområder refererer som 

regel til naturlige og kulturelle ressourcer, der er delt 

af og gavner os alle. De inkluderer fire almindeligt op-

fattede fællesområder, som eksisterer uden for natio-

nal retsgyldighed - det åbne hav, atmosfæren, Antark-

tis og det ydre rum – alle sammen er på nuværende 

tidspunkt i krise. Almenvel er forstået som de goder 

og ydelser, som leveres til og gavner hele samfund, 

hvilket på nationalt niveau kan inkludere  

A. Beskytte de globale fælles  
 områder og levere globalt   
 almenvel 
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Foranstaltninger, der administrerer helbred som et 

globalt almenvel effektivt og proaktivt, er essentielle 

for selve bæredygtigheden og sikkerheden af menne-

skeliv. For at opnå mange af de forslag, der er fremsat 

i denne rapport, har vi brug for først at arbejde på at 

afslutte samt komme på fode igen efter pandemien. Vi 

er nødt til at italesætte de skel og urimeligheder, som 

til at begynde med gjorde os så sårbare, ved at bygge 

på hvad der har virket, og lære af det som ikke har.  

65. Ledelse af global folkesundhed er underfinansie-

ret, separeret og fordrejet af en mangel på incitamen-

ter for rimelighed. Senere årtiers forbedringer, som 

reaktion på specifikke kriser, har ikke altid været fast-

holdt eller implementeret til fulde. Globalt lederskab 

har været hindret af begrænsninger i bemyndigelse af 

Verdenssundhedsorganisation (WHO) og denne  

almenvel, hvor handling haster. Inden for nogle områ-

der eksisterer der solide aftaler og fremdrift, men de 

formår ikke at følge med udfordringens alvor eller li-

der under mangel på implementering, mens aftaler og 

detaljerede anvisninger på andre områder er foræl-

det, krakkelerede eller spæde.  

Global Folkesundhed 

64. Resultaterne af vores forsømmelse af ikke at lytte 

til advarslerne om en mulig pandemi og arbejde mere 

effektivt sammen, da virusset fik fodfæste, vil fremkal-

de efterdønninger for fremtidige generationer. Vi er 

nødt til at sikre os, at dette aldrig sker igen.  
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kroniske underfinansiering, hvor af 80% af dens årlige 

budget på $2 milliarder er pålagt øremærkede bidrag, 

hvilket underminerer dens uafhængighed og evne til 

at levere på sit dekret. Dog er det, selv i situationer 

med nødvendige, men sværere spørgsmål, vigtigt ikke 

at tabe af syne, hvad der er gået godt, det er til dels 

takket være et robust partnerskabsøkosystem, såvel 

som nylige tiltag for at styrke WHO, De Internationale 

Sundhedsreguleringer (2005), samt regionale kompe-

tencer såsom Afrikas Center for Sygedomskontrol og -

forebyggelse. Hvis virusset var kommet for et årti eller 

mere siden, ville konsekvenserne have været mere 

forfærdelige. Forbedret sygedomsovervågning, viden-

skabelige fremskridt samt offentlige og private part-

nerskaber har været afgørende for den enestående 

udvikling af effektive COVID-19 kviktest, behandling og 

vacciner.  

66. Anbefalingerne fra Det Uafhængige Panel for Pan-

demiberedskabsindsatsen giver et godt udgangspunkt. 

Jeg støtter mange af dets konklusioner og tilbyder føl-

gende yderligere forslag.  

67. Den største test af multilateralismen på mellem-

kort sigt bliver forsøget på at bringe COVID-19 pande-

mien til ende især ved at vinde kapløbet mellem vacci-

ner og varianter. Fra og med midten af juli 2021 er 

over 3,4 milliarder vaccinationsdoser blevet givet på 

verdensplan, men på ulige vilkår hvilket gør os alle 

mere sårbare. Vi har brug for mere end 11 milliarder 

doser til hele verdens befolkning for at nå grænsen for 

den 70% vaccinationsrate, der forventes at skulle til 

for at ende pandemiens akutte fase. Dette vil involve-

re den største offentlige sundhedsindsats i historien. 

Kort sagt har verden brug for en global vaccinations-

plan for at: (a) mindst fordoble produktionen af vacci-

ner og sikre rimelige fordeling ved brug af COVID-19 

Vaccine Global Access (COVAX) fabrikken som 

platform; (b) koordinere implementering og finansie-

ring; og (c) støtte landes parathed og kapacitet til ud-

rulning af vaccinationsprogrammer samt håndtering af 

det seriøse problem om vaccineusikkerhed. For at vir-

keliggøre denne plan har jeg samlet en krisegruppe, 

der samler alle landene med kompetencer inden for 

vaccineproduktion, WHO, Vaccinealliancen Gavi og 

internationale finansinstitutioner, der er i stand til at  

68. Langtidsledelse af global sundhed bør fokusere 

mere på forebyggelse, forberedelse og rimelighed. 

Der er adskillelige områder hvor kollektiv handling er 

hastende nødvendig. For det første skal uafhængighe-

den, bemyndigelsen og finansieringen af WHO styrkes. 

Det inkluderer en større finansiel stabilitet og selv-

stændighed, som er baseret på bidrag, der ikke er øre-

mærkede, forøget finansiering og en organiseret for-

nyelsesproces, som vil dækkes af den resterende del 

af budgettet. Som anbefalet af Det Uafhængige Panel 

vil det også kræve bemyndigelse af WHO i relation til 

retningsgivende, strategier og teknisk vejledning og 

evaluering såvel som komplet informationsadgang og 

informationsdeling. WHO skal spille en fremtrædende 

og koordinerende rolle i katastrofeberedskab til pan-

demier, og WHO’s landskonterer skal have ressourcer 

og være klædt på til at besvare tekniske efterspørgsler 

fra regeringer for at støtte beredskabsindsatsen over 

for pandemier.  

håndtere relevante medicinalfirmaer og farmaceutiske 

producenter, såvel som andre vigtige interessenter. 

Udbredt deling af teknologi og ekspertise er nødt til at 

understøtte sådan en indsats blandt andet ved at styr-

ke og udbygge lokale produktionskompetencer rundt 

omkring i verden. Det er afgørende, at tiltagene er 

bæredygtige, så vi er bedre forberedt på at reagere på 

den næste sundhedskrise.  

Kapitel IV     
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69. For det andet er global sundhedssikkerhed og -

beredskab (særligt investering i pandemiberedskab, 

men også et større udvalg af mulige sundhedsudfor-

dringer) nødt til at blive forstærket gennem vedvaren-

de politisk forpligtelse og lederskab på det højeste 

niveau. Jeg opfordrer stater til at overveje anbefalin-

gerne givet af Det Uafhængige Panel, blandt andet 

opdateringen af nationale beredskabsplaner for frem-

tidige sundhedskriser, og en universel tilbagevenden-

de faglig evalueringsproces, der fremmer ansvarlighed 

og læring mellem lande. Det internationale system for 

beredskabsindsatsen over for pandemier og dertilhø-

rende systemer, der sikrer tidlig opdagelse, en 

uafhængig bekræftelsesevne for WHO og standsning 

af nye patogenese, er nødt til at være tilstrækkeligt og 

forudsigeligt finansieret. Dette kan muligvis gøres gen-

nem en struktur, der bygger på eksisterende globale 

tiltag om sundhedsfinansiering for at mindske en frag-

mentering. Jeg anbefaler stater til kollektivt at forplig-

te sig til at øge international finansiering af bered-

skabsindsatsen over for pandemier, som anbefalet af 

G20 Det Uafhængige Højniveauspanel for Finansiering 

af Globale Fællesområder for Beredskabsindsatsen 

over for Pandemier. Vi har også brug for en mere solid 

værkstøjskasse til overholdelse af De Internationale 

Sundhedsforskrifter (2005). Indsatser blandt WHO-

medlemslande for at skabe et apparat til beredskabs-

indsatsen over for pandemier er i dette henseende 

velkomne. Programmet for komplekse nødssituatio-

ner, som beskrevet nedenfor, vil også være til afbe-

nyttelse i tilfælde af fremtidige pandemier, som sup-

plement til enhver truffen disposition af WHO for at 

styrke dennes globale overvågningssystem og klassifi-

cere folkesundhedskriser med grund til international 

bekymring.  

70. For det tredje skal produktudvikling og adgang til 

sundhedsteknologier med udgangspunkt i ACT-

Acceleratormodellen fremmes i lav- og middelind-

komstlande særligt vedrørende forsømte og udsprin-

gende infektionssygdomme, men også for et større 

spænd af sundhedstrusler såsom antibiotikaresistens. 

Dette vil kræve mere modstandsdygtig fremstilling og 

forsyningskæder på regionalt niveau sammen med 

incitamenter, der forbinder forskning og udviklingsin-

vesteringer med sundhedsresultater i stedet for profit, 

gennem blandt andet belønningssystemer og fonde 

for sundhedspåvirkning, der kan støtte fremtidige   

innovationer. Yderligere betragtning kan gives til tek-

nologiske overførsler og tilsagn om frivillig bevilling i 

aftaler, hvor offentlig finansiering har været investeret 

i forskning og udvikling.   

71. Endeligt har COVID-19 demonstreret de dybe soci-

ale konsekvenser, som globale sundhedskriser har. 

Nogle regeringer har taget forspring til at vedtage uni-

versel helbredsdækning, som inkluderer mental hel-

bredstilstand, og alle lande opfordres til straks at gøre 

dem kunsten efter. Foranstaltninger, der italesætter 

de social bestemmende faktorer, som påvirker hel-

bred, er også væsentlige. Det betyder at en genken-

delse af den indbyrdes forbindelse mellem menne-

sker, dyr og planter, samt disses fælles miljø, skal ske 

gennem koncepter såsom ’Et Helbred’, reducering af 

forurening, eliminering af risiko for vores fødevaresy-

stemer, reducering af fattigdom og ulighed mellem 

kønnene samt fremskyndelse af global biosikkerhed.  

En global økonomi der virker for alle 

72. COVID-19 pandemien er kun den seneste påmin-

delse om vores sårbarhed over for økonomiske rystel-

se. Hurtige forbedringer blev indført over for verdens-

systemer som reaktion på finanskrisen i 2008 for at 

undgå en verdensomspændende tilbagegang, men 

der findes stadig blinde vinkler i nationaløkonomisk 

politik, som efterlignes på globalt niveau, det inklude-

rer tendensen til at bedømme succes ud fra snævre og 

kortsigtede målinger af profit og vækst samt kontrære 

incitamenter for forretningsmetoder, der sætter aktio-

nærers interesser over alle andre interessenters. Pan-

demien afdækkede også andre problemer, ikke mindst 

begrænsningerne af BNP, som en grænse for vurde-

ring af international støtte på trods af risici og sårbar-

heder, manglen på modstandsdygtighed i internatio-

nal handel og forsyningskæder og kortsynetheden i et 

system, der ikke formår at enes om tilstrækkelig inve-

stering i globale vaccinekampagner, der kan redde en 

halv million liv i 2021 og tilføje $9 trillioner til den glo-

bale økonomi frem mod 2025 - et afkast der i den 

grad overstiger den estimerede pris på $50 milliarder. 

73. En global økonomi, der er bæredygtig og rimelig, 

har karakter af et globalt almenvel, det kræver solidt 

internationalt samarbejde såvel som en nytænkning af 

uafhængigheden mellem økonomien, mennesker og 

planeten.   

Kapitel IV     
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Økonomisk ledelse er drevet af et urimeligt lille antal 

stater og finansielle aktører og er holdt separat fra 

andre områder, der sætter den internationale dagsor-

den og træffer beslutninger, til trods for kærkomne 

anstrengelser foretaget af blandt andet Den Internati-

onale Valutafond (IMF) og Verdensbanken for bedre 

at gøre rede for bæredygtig udvikling, menneske-

rettigheder, beredskab og modstandsdygtighed. Med 

udgangspunkt i kraften fra tidligere forslag om et Øko-

nomisk Sikkerhedsråd, såvel som samarbejdet, obser-

veret under pandemien, foreslår jeg et Topmøde 

hvert andet år på stats- og regeringsoverhovedniveau 

mellem medlemmerne af G20 og medlemmerne af Det 

Økonomiske og Sociale Råd, Generalsekretæren og 

lederne af internationale finanshuse for at arbejde hen 

imod en mere bæredygtig, inkluderende og robust 

global økonomi. Dette vil give os mulighed for mere 

systematisk at kombinere respektive styrker, blandt 

relevante organer, og i større omfang benytte opfølg-

ning af mellemstatslige processer for finansiering af 

bæredygtig udvikling. Hastesager, som den biennale 

forsamling kan sætte gang i, inkluderer særdeles lang-

sigtet og innovativ finansiering af bæredygtig udvikling 

og en ”investeringsstigning” af Verdensmålene for 

bæredygtig udvikling i håbet om en miljøvenlig og 

retfærdig overgang for alle lande i nød, mere fleksibel 

forskning og udviklingsincitamenter, der fremmer in-

novation, og en fremgangsmåde der løser mangeårige 

svagheder i opbygning af international gæld. Enighed 

kan også søges gennem en ”sidste spurt alliance” for 

at udløse og løfte politisk handling til at nå dem, der er 

længst bagud som del af bestræbelserne på at opnå 

Verdensmålene. 

74.  Et mere retfærdigt og robust multilateralt han-

delssystem må være åbent, regelbaseret, gennemsig-

tigt og ikke-diskriminerende. Verdenshandelsorganisa-

tionen (WTO) er ved at blive moderniseret og opdate-

ret for at kunne tage højde for realiteterne af det 

21.århundrede blandt andet med e-handel og digital-

økonomi, som tilbyder muligheder for inkorporering af 

mikro, små og mellemstore virksomheder og  

kvinder i international handel. Indsatser er dog også 

nødvendige for at afstemme international handel med 

grønne og cirkulære økonomier blandt andet ved at  

udvide forhandlingerne om miljømæssige varer og 

tjenesteydelser. Vi skal bevæge os væk fra protektioni-

stiske tilgange, maksimering af handel for enhver pris 

med massive følgevirkninger mod et system, der moti-

verer indførelsen af velfærdsstigende metoder og 

effektive multilaterale handelsaftaler. Det betyder og-

så fremskyndelse og vurdering af teknologiske kompe-

tencer, innovation og modstandsdygtighed i udvik-

lingslande gennem mere fleksibilitet i ophavsret, tek-

nologioverførsel, handelslettelsesstøtte og begræns-

ninger på brugen af handelsrestriktioner - særligt un-

der en global pandemi. Det er afgørende, at et effek-

tivt apparat til forligsmæling, der kan italesætte han-

delsspændinger, bliver genindført.  

75. En robust global økonomi vil også lede til flere lan-

de, der er i stand til at støtte deres egne borgere gen-

nem finansiering af bæredygtig udvikling forbundet 

med Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling. Til gen-

gæld kræver det tilstrækkeligt finansierede offentlige 

sektorer og private aktører, som forstår, at de selv 

bidrager til og får glæde af leveringen af globalt al-

menvel. Bedre globalt samarbejde for at fremme fi-

nansiel integritet ved at italesætte rodfæstet skatte-

unddragelse og aggressivt skattesnyd, såvel som ulovli-

ge kapitalbevægelser, skulle være sket for længst. For-

anstaltninger der fremmer retfærdighed, såsom et  
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minimum for global selskabsskat og solidaritetsskat, vil 

sende klare signaler til private virksomheder og de 

ekstremt rige, der opnår de største fordele fra de nu-

værende økonomiske modeller, om at de skal bidrage 

til det nationale og globale almenvel.  Bestræbelser på 

at opnå enighed om supplerende foranstaltninger til 

BNP kan underbygges af et globalt skift væk fra 

afhængigheden af BNP til at udregne adgang til favo-

rabel økonomi og finansiering ledet af internationale 

finanshuse sammen med De Forenede Nationer. Sår-

barhedsindekser på eksterne chok og systemiske risi-

kokriterier kan prioriteres højere. Multilaterale udvik-

lingsbanker kan også revidere deres arbejdsprocesser 

og regler for kapitalforvaltning for at styrke deres ev-

ne til at finansiere investeringer i udviklingslande.  

76. For at opnå denne nye drivkraft for den globale 

økonomi er der brug for at ændre forretningsmodeller 

til bedre at forbinde virksomheder, markeder og sam-

fund. Stærke og bæredygtige virksomheder, der er 

bygget på globale værdier blandt andet menneske- og 

arbejdsrettigheder, miljøbæredygtighed og kampen 

mod korruption, indgår alt sammen i De Forenede 

Nationers Globale Pagt. Det er afgørende, at erhvervs-

livet skaber koordineret handling for at afstemme de-

res forretningsmetoder med globale mål - dertilhøren-

de Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.  

77. Afslutningsvis mangler vi stadig præ-forhandlede 

måder at indkalde relevante aktører i tilfælde af en 

global økonomisk krise. Som med fremtidige pandemi-

er kan det forslåede forum for krisesituationer (se kap. 

IV.B herunder) være til rådighed i tilfælde af fremtidi-

ge økonomiske kriser og chok af tilstrækkeligt omfang 

og størrelse. Foruden at være forberedt på en krise er 

de mest afgørende tiltag over dem alle, at vi også gør 

alt, hvad vi kan, for at investere i modstandsdygtighed 

og forebyggelse; heriblandt økonomiske modeller og 

tiltag, der sikrer bæredygtighed, trivsel og fremtiden 

som foreslået igennem hele denne rapport.  

En sund planet for dens mennesker 

78. Vi fører en selvmorderisk krig mod naturen. Vi risi-

kerer at krydse uoprettelige grænser og fremme kri-

ser, som kan tage århundreder eller endda årtusinder 

at rette op på. Vores klima, vores miljø og vores planet  

er kritiske globale fællesområder, der skal beskyttes 

for alle menneskers skyld - nu og i fremtiden. Vi er 

allerede 1,2 grader celsius over præindustrielle ni-

veauer, og det stiger hastigt. Det Mellemstatslige Pa-

nel om Klimaændringer advarede os i august 2021 om, 

at vi på kort sigt er med overhængende fare for at nå 

den farlig, høje grænse på 1,5 grader celsius. Enhver 

brøkdel af en grad repræsenterer tab af liv, levevilkår, 

ressourcer, arter og økosystemer. Vi burde drastisk 

reducere udledninger hvert år mod en reduktion på 

45% inden 2030 og nulemission inden 2050, som det 

er gjort klart af Panelet, dog forsætter temperaturen 

stadig med at stige. Vi burde afstive vores befolknin-

ger, infrastrukturer, økonomier og samfund til at blive 

robuste over for klimaforandringer, dog forsætter til-

pasning og robusthed med at være alvorligt underfi-

nansierede.  

79. I store træk er vi enige om, hvad der skal gøres. 

Parisaftalen er en enestående bedrift, som bragte alle 

nationer ind i den fælles sag, det er at bekæmpe kli-

maforandringerne og tilpasse sig til dennes konse-

kvenser. For at nå forskningens krav og målene fra 

Parisaftalen har vi brug for partier og andre interes-

senter, der præsenterer mere ambitiøse nationale 

klimaplaner for 2030 og leverer på konkrete politiske 

tiltag i tråd med en fremtidig nulemission blandt an-

det ved ikke at anvende ny kul efter 2021, skifte fossi-

le brændstof subsidier til vedvarende energi og fast-

sætte en kulstofpris.  

OVERGANG TIL EN GRØN ØKONOMI 

 Luftforurening forårsaget af afbrændingen 

af fossile brændstoffer, kemikalier og andet 

forurenende stoffer koster hvert år 7 millio-

ner menneskers liv og omkring $5 billioner. 

 Skiftet til en grøn økonomi kunne afkaste 

en direkte økonomisk gevinst på 26 billio-

ner dollars frem til 2030 sammenlignet med 

business as-usual og skabe over 65 millio-

ner nye  lave kulstofjobs. 

Store og små nationer: en ny global aftale om at levere globalt almenvel og håndtere store risici    Kapitel IV     
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Vi har brug for en troværdige hjælpepakke til udvik-

lingslande, som inkluderer opnåelsen af målet om at 

donere $100 milliarder hvert år, disponere 50% af kli-

mafinansiering til tilpasning og modstandskraft såvel 

som levering af teknisk støtte og kapacitetsopbygning, 

dette vil alt sammen stige i takt med, at behovene æn-

drer sig. Vi har brug for multilaterale udviklingsbanker 

og andre finanshuse, der afstemmer deres porteføljer 

med Parisaftalen. Forløbet om at forhandle et nyt øko-

nomisk klimamål post-2025 vil begynde i 2021 og skal 

også være baseret på og svare til udviklingslandenes 

behov.  

80. Lige så vigtigt er det at sætte gang i en global ind-

sats, der organiserer en retfærdig overgang, som ska-

ber anstændigt arbejde og kvalitetsjobs, det er en vig-

tig mulighed for klimahandling og ambition. ILO og 

mange andre studier forudser, at overgangen fra den 

grå til grønne økonomi vil resultere i netto skabelsen 

af millioner af jobs inden 2030. Jeg opfordrer alle lan-

de til at omfavne ILO’s Retningslinjer for en Retfærdig 

Overgang til Miljøvenlige Økonomier og Samfund for 

Alle samt indføre dem som en minimumsstandard for 

at sikre fremgang af anstændige jobs for alle. De For-

enede Nationer støtter fuldkomment denne retfærdi-

ge overgang og bestræbelserne på at sikre at velfun-

gerende og velstående samfund klarer sig igennem  

 

denne overgang til en energineutral fremtid.  

81. Der er tegn på, at verden er ved at vågne op til 

den fare, vi står overfor. En voksende global koalition 

af medlemslande, heriblandt G7 landene, byer og virk-

somheder, har forpligtet sig til at nå en nulemission 

inden 2050 og fastsætte de hårde og troværdige mel-

lemliggende mål, der er nødvendige,  for at vi lykkes. 

Samfundsbevægelsen, ledet af unge mennesker der 

arbejder for at bremse klimaforandringerne og frem-

me internationalt samarbejde, har spredt sig til alle 

kontinenter og alle lande. Prisen på genanvendelig 

energi falder hastigt, slutningen på brugen af kul er i 

sigte og teknologier er i stigende grad blevet brugt til 

at opnå hurtige udledningsreduktioner i løbet af dette 

årti. Vi kan stadig begrænse opvarmningen til 1,5 gra-

der celsius over præindustrielle niveauer, forøge inve-

steringer der fremmer robusthed over for konsekven-

ser og bekæmpe tabet af økosystemer og biodiversi-

tet. Men for at lykkedes har vi brug for hurtigere, dyg-

tigere og mere effektiv klima- og miljøledelse, der mu-

liggør samfundsmæssige retfærdige ændringer.  

82. Ved den 26. partskonference under De Forenede 

Nationers Rammekonvention om Klimaændringerne i 

2021 skulle alle lande forpligte sig til et begrænset op-

varmningsmål på 1,5 grader celsius som et globalt refe-

rencepunkt for at lette ambitionsniveauet. Jeg vil også 

anbefale partskonferencen, i tråd med min opfordring 

til at alle stater erklærer en klimanødsituation, at 

fremme handling baseret på en nødsituation ved 

blandt andet at italesætte nye problemer hurtigt og 

udvikle forskningen. I Parisaftalen forpligtede med-

lemslandene sig til regelmæssigt at præsentere opda-

terede og mere ambitiøse bidrag besluttet på natio-

nalt plan. De var også villige til hvert femte år at vur-

dere kollektive fremskridt mod aftalens langsigtede 

mål ved globalt at gøre status på Parisaftalen. Jeg ag-

ter at samle ledere før den første statusopgørelse i 

2023 for at nå en politisk forståelse for de nødvendige 

skridt, der er brug for for at begrænse den globale 

opvarmning til 1,5 grader celsius, beskytte mennesker 

og samfund fra klimapåvirkninger og afstemme offent-

lige og private finanser med målene i Parisaftalen.  
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83. Partskonferencen har potentialet til at agere som 

et forum, der fanger den voksende insisteren på kli-

mahandling fra mennesker verden over og forstærker 

stemmerne blandt dem, som er mest påvirkede, og 

dem som vil drage os til ansvar. En indfrielse af måle-

ne i Parisaftalen er alle interessenters ansvar. Nogle 

virksomheder har større udledningsprofiler end hele 

lande eller byer og er ansvarlige for over 70% af  ud-

ledninger verden over. Jeg opfordrer regeringer til 

formelt at anerkende involveringen og bidragene af 

alle interessenter, der betydningsfuldt bidrager til, at 

landene kan levere på forpligtelserne fra partskonfe-

rencen. Jeg agter også at invitere ledere fra civilsam-

fund, den private sektor og unge mennesker til ledel-

sesmøder, der finder sted før den første globale sta-

tusopgørelse i 2023 og sikre, at de kan deltage me-

ningsfuldt i denne proces.  

84. Det er nødvendigt, at vi italesætter risici over for 

vores planet i alle beslutninger, alle politiske tiltag, alle 

investeringer og alle budgetter. Landene, der er med-

lemmer af G20, gav over $3,3 trillioner til direkte 

støtte af kul, olie, gas og fossil brændstof energi mel-

lem 2015 og 2019. I 2019 gik 60% af fossile brændstof 

subsidier til producenter og forsyningsværker til trods 

for regeringers klimaforpligtelser. Støtte til fossilt 

brændstof forvansker priser og risikerer at øge inve-

steringer i forurenende aktiver, der placerer Parisafta-

lens mål uden for rækkevidde. For meget af den inter-

nationale regnskabsstruktur indfører stadig incitamen-

ter for økonomisk vækst og næsten ingen hensyns-

fuldhed over for bæredygtighed og klimapåvirkninger, 

derfor opfordrer jeg stater, internationale finanshuse 

og multilaterale og nationale udviklingsbanker til at 

arbejde med os for at finde komplementære foran-

staltninger til BNP, der gør rede for miljøet samt bruge 

disse til grundlæggende at ændre deres dekreter og 

investeringer.  

85. På større plan skal alle økonomiske strømninger 

stemme overens med vejen mod en lav udledning af 

drivhusgasser og modstandsdygtig klimaudvikling. 

Offentlige finanser er afgørende, særligt for de inve-

steringer der ikke giver noget økonomisk afkast såsom 

nogle tilpasningstiltag. Vi har også brug for, at større 

private finanser støtter lande i overgangen fra økono-

mier, der er afhængige af fossile brændstoffer til  

nogle, der er baseret på lav udledning og klimaro-

busthed. Jeg opfordrer alle lande til at implementere 

apparater for prisfastsættelse af kulstof og i sidste ende 

fastsætte en kulstofpris, og jeg opfordrer G20 landene 

til at overveje forslaget fra IMF om at fastsætte en 

international minimumspris for kulstof. Finansielle 

aktører inden for G20 tager afgørende fremskridt ved 

at tilsige sig energineutrale forpligtelser, men nu kom-

mer troværdighedstesten; alle finansielle aktører skal 

sætte sig verificerbare mål, som dækker over hele de-

res portefølje for at fjerne dem fra højudledningssek-

torer til den klimarobuste og energineutrale økonomi 

samt tidsplaner for implementeringen af deres løfter. 

De Forenede Nationers indkaldelse til Alliancen for 

Indehavere af Energineutral Kapitalværdi tilvejebrin-

ger en vigtig model for gennemsigtige og ansvarlige 

mål. I takt med at initiativer vedrørende kulstofmarke-

der forøges, skal brugen af modregninger være den 

sidste udvej. Jeg opfordrer alle private aktører til at 

prioritere en reducering af ubegrænset udledning og 

negative påvirkninger af biodiversiteten på tværs af 

hele deres værdikæde samt at stå ved de højeste 

standarder inden for miljøintegritet.  

86. Selvom vi utrætteligt arbejder på at forhindre kli-

maforandringer, er vi nødt til at være forberedt på et 

radikalt anderledes klima og miljø i fremtiden. De fle-

ste lande er nødt til at tilpasse deres økonomier, deres 

infrastrukturer og deres ydelser for at tage højde for 

klimaforandringernes konsekvenser, iberegnet øget 

tilpasningsstøtte til udviklingslande som nævnt tidlige-

re. Kun et ud af tre mennesker i verden er omfattet af 

radarvarslingssystemer, og det er afgørende, at hele 

Verdens Meteorologiske Organisations Systematiske 

Observationers Finansieringsmuligheder anvendes til 

fulde, for at sikre at ethvert menneske er omfattet. 

Efterhånden som klimaforandringernes konsekvenser 

bliver værre, og fordrivelse vokser, kan Generalfor-

samlingen overveje tiltag, der beskæftiger sig med 

klimaforandringernes territoriale trusler, særligt øhavs 

stater under udvikling og andre stater, der står over 

for en voldsom risiko. Med udgangspunkt i Forum for 

Fordrivelseskatastrofers arbejde sammen med Den 

Globale Flygtningepagt, Den Globale Aftale om Sikker, 

Velordnet og Regulær Migration og Ekspertgruppen 

for Fordrivelse af den International Warszawa  
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87. Klimahandling er en central del af en grundlæg-

gende reformation af vores forhold til naturen. I bre-

dere forstand har vi brug for en solid post-2020 struk-

tur for biodiversitet for at nå tilstrækkelig finansiering, 

der kan vende op på det katastrofale tab af biodiversi-

tet, som planeten på nuværende tidspunkt er udsat 

for. Fødevaresystemer er også nødt til at blive ændret 

og afstemt med helbred, klima, rimelighed og Ver-

densmålene for Bæredygtig Udvikling. Med udgangs-

punkt i resultaterne fra Topmødet om Fødevaresyste-

mer, som bliver afholdt i New York i september 2021, 

er vi nødt til at forudse og reagere på risici forbundet 

med omfattende fødevareusikkerhed og hungersnød 

forårsaget af vores klimaændringer. Ved at forny be-

handlingen af vores modeller for miljøbelastende for-

brug og produktion muliggøre vi mere effektive og 

større rimelighed gennem ressourceanvendelse, min-

dre madspil og affald samt fornuftig håndtering af ke-

mikalier og affald for at minimere negative konsekven-

ser på menneskers helbred og miljøet. Fødevaresyste-

mer er nødt til at sørge for, at alle mennesker har ad-

gang til sund kost, der bidrager til genopretningen af 

naturen, gør noget ved klimaforandringerne og tilpas-

ser sig lokale omstændigheder. Denne overgang kan 

hjælpe med at levere på tværs af alle målene og er 

bedst støttet gennem inkluderende deltagelse af di-

verse interessenter, særligt producenter, kvinder, op-

rindelige folk og ungdommen. Det internationale mø-

de ”Stockholm+50: en sund planet for alles velstand – 

vores ansvar, vores mulighed” tilbyder en mulighed  

for at redefinere menneskehedens forhold til naturen 

og opnå en sund planet for alles velstand. Jeg tilskyn-

der en anerkendelse af retten til et sundt miljø.  

En ny dagsorden for fred 

88. Fred er et af kerneløfterne i De Forenede Nationers 

Pagt og et af de vigtigste globale almenvel, som De 

Forenede Nationer blev grundlagt for at levere. På 

afgørende aspekter har vores multilaterale opbygning 

været en succes: der har ikke været nogen verdens-

krig, og atomvåben er ikke blevet brugt til krigsførelse i 

de sidste 75 år, hvor nogle af de største risici for op-

trapning er blevet forhindret. Dog er vores fælles fred 

og sikkerhed i stigende grad truet som et resultat af 

nye risici og farlige tendenser, for hvilke traditionelle 

forhindrings-, håndterings- og løsningsformer er ueg-

nede. Dette inkluderer langvarige konflikter, der invol-

verer transnationale netværker og nye aktører, som 

ofte er knyttet til terrorisme, hurtigt udviklende vå-

benteknologier og en tiltagende tilbøjelighed blandt 

regionale aktører til direkte at deltage i krige. Klimafor-

andringerne er medvirkende til ustabilitet og påvirker 

levevilkår, adgang til ressourcer og tendenser i menne-

skers mobilitet. Med en kulminering af en betydelige 

mængde af fordrevne mennesker og samlede mæng-

de af vold uden for væbnet konflikt er det svært at tale 

for, at vi leverer på Pagtens løfte. Freds- og sikker-

hedsrisici er tiltagende: nye teknologier anbringer ev-

nen til at forstyrre global stabilitet i hænderne på 

mange flere aktører; mangeårige aftaler om atomvå-

ben og andre masseødelæggelsesvåben er i stigende 

omfang skrøbelige, da tillid mellem stormagter for-

sætter med at svækkes; og nye potentielle konfliktom-

råder eller lovløshed, såsom cyberspace, har fremhæ-

vet huller i vores regeringsstrukturer. Verden bevæger 

sig tættere på randen af ustabilitet, hvor de risici, som 

vi står overfor, ikke længere er håndteret effektivt af 

de systemer, vi har.  

a)   89. For at beskytte og håndtere det globale almen

 vel for fred har vi brug for et fredskontinuum base

 ret på en bedre forståelse for de tilgrundliggende 

 drivkræfter og påvirkningssystemer, der oprethol

 der konflikter, en fornyet indsats der opnår enig

 hed om mere effektive fælles sikkerhedsindsatser 

  

FORANDRING AF FØDEVARESSYSTEMER 

 Bæredygtige fødevaresystemer og stærk skov-

beskyttelse kunne generere over 2 billioner 

dollars om året af økonomiske fordele, skabe 

millioner af job og forbedre fødevaresikkerhe-

den - og samtidig understøtte løsninger på kli-

maforandringer. 

Procedure for Tab og Skade forbundet med Klimafor-

andringernes Konsekvenser kan yderligere overvejel-

ser bruges på at finde måder, hvorpå situationer af 

miljømæssigfordrivelse kan forhindres, beskyttes og 

løses.  
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    former for vold, særligt mod kvinder, at være en 

advarsel om en aftagen af lov og orden samt stigen-

de usikkerhed, som muligvis vil være katalysator for 

større konflikter. Den nye handlingsplan for fred kan 

overveje, hvordan man mere effektivt og holistisk 

kan gøre noget ved vold. For eksempel kan dette 

gøres gennem en flerinteressent indsats for betyde-

ligt at reducere enhver form for vold på verdens-

plan, dertilhørende mod kvinder og piger, i overens-

stemmelse med delmål 16.1 i Verdensmålene for 

Bæredygtig Udvikling, samt med udgangspunkt i 

bevægelsen om at halvere global vold inden 2030;  

 

e) Investering i forebyggelse og fredsskabelse. Inve-

stering i forebyggelse og beredskab betaler fler-

dobbelt sig selv hjem ved at spare på menneskeli-

ge- og økonomiske omkostninger, dog forsætter vi 

med at argumentere for dette forgæves. Den nye 

handlingsplan for fred kan involvere en række 

løfter, som kan levere de nødvendige ressourcer til 

forebyggelse, også på nationalt niveau, ved at re-

ducere overdrevne militærbudgetter og sikre til-

strækkelige sociale udgifter; skræddersy udvik-

lingsassistance til at adressere konflikters grund-

læggende årsager og opretholde menneske-

rettigheder; og tilknytte nedrustning med udvik-

lingsmuligheder. Der har også været for lidt frem-

gang af tilstrækkelig, forudsigelig og vedvarende 

finansiering af fredsskabelse, hvor Fonden for 

Fredsskabelses behov for støtte betydeligt overgår 

tilgængelige ressourcer. Den nye handlingsplan for 

fred kan forny opfordringer til medlemslande om i 

største hast at overveje en allokering af dedikere-

de aktiver til Fonden for Fredsskabelse fra pålignet 

bidrag, oprindeligt gennem budgetter og fredsska-

belse og senere gennem et fast budget som en 

positiv investering, der kan forøge bæredygtighe-

den af fredsbevarende resultater og støtte udvik-

lingsdagsordenen. I tråd med dette har Den Freds-

skabende Kommission genskabt De Forenede Nati-

oners reaktioner på flerdimensionelle trusler mod 

udvikling, fred og sikkerhed gennem en inklude-

rende tilgang.  
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og en vedkommende fremgangsmåde, der be-

handler nye risici. For at opnå dette har vi brug  for 

en ny  handlingsplan for fred, som potentielt har 

seks fokusområder:  

 

b)  Reducering af strategiske risici. Jeg har allerede fo-

reslået at arbejde med medlemslandene for at op-

datere vores vision om nedrustning for at garante-

re mennesker national og fælles sikkerhed, blandt 

andet gennem en større støtte af ikkesprednings-

aftaler, en verden fri for atomvåben og andre mas-

seødelæggelsesvåben, effektiv kontrol af konventi-

onelle våben og regulering af ny våbenteknologi. 

Handlingsplanen for fred kan være en mulighed for 

at gå videre med dette, særligt gennem etablering 

af styrkede forpligtelser om ikke at bruge atomvå-

ben og en tidsramme for deres destruktion, sikring 

af forsat samarbejde, der forhindrer og modvirker 

terrorisme, styrkelse af digital omdannelse og pro-

movering af innovation gennem De Forenede Nati-

oners freds- og sikkerhedsinstanser, nedlægning af 

forbud mod cyberangreb på civiles infrastrukturer, 

implementering af foranstaltninger, der nedtrap-

per cyberrelaterede risici og spændinger samt 

etablering af internationalt aftalte begrænsninger i 

i dødbringende automatvåbensystemer. Ikrafttræ-

delsen af Traktaten om Forbud mod Atomvåben i 

januar 2021 var en ekstraordinær bedrift og et 

skrid mod den endelige eliminering af atomvåben; 

 

c) Forstærkning af internationalt fremsyn og kompe-

tencer til at identificere og tilpasse sig nye fred- og 

sikkerhedsrisici. Forslagene som tidligere præsente-

ret i kapitel III sikrer fremtiden for kommende gene-

rationer og kapitel IV.B nedenfor italesætter de sto-

re risici, som gør det muligt for os at identificere og 

tilpasse os nye risici for fred og sikkerhed;  

 

d) Genskabelse af vores reaktioner over for alle former 

for vold. Omfattende konflikter dræber færre men-

nesker end andre former for vold, iberegnet vold 

fra kriminelle grupper og vold mellem mennesker i 

hjemmet. På samme tid plejer en stigning i nogle  
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     sikkerhedsforanstaltninger, militærsamarbejde og 

fælles arbejde for fredsskabelse og samarbejde, der 

italesætter komplekse tværnationale fred- og sik-

kerhedsudfordringer samt ved at udvide til nye om-

råder såsom klimaforandringernes indflydelse på 

sikkerhed. Mine tidligere forslag for regionale koor-

dinationsfora kan også levere brugbare strukturer, 

som der kan drages fordel af; 

 

g)  Placere kvinder og piger i hjertet af sikkerhedspoli-

tik. Med udgangspunkt i den eksisterende handlings-

plan for kvinder, fred og sikkerhed og dennes prin-

cipper om forebyggelse, demilitarisering og ligestil-

ling kan en ny handlingsplan for fred placere kvin-

der og ligestilling mellem kønnene i hjertet af fred 

og sikkerhed. Ikke mindst i forbindelserne med  

vold mennesker imellem og usikkerhed, men også i 

kvinders ligeret til deltagelse i fredskabelse og den-

nes effektivitet, opfordres der til kvinders ligeret til 

deltagelse i alle freds- og sikkerhedsbeslutninger og 

en genevaluering af hovedantagelser, herunder 

også hvordan fred og sikkerhed er defineret, for-

handlet og opretholdt.  

Fredeligt, sikkert og bæredygtigt brug af det 

ydre rum 

90. Det ydre rum har traditionelt været set som et glo-

balt fællesområde uden for jurisdiktion af enhver stat. 

Potentialet for dets fredelige, sikre og bæredygtige 

brug vil være til gavn for hele menneskeheden i dag og 

i fremtiden. Regeringsforanstaltninger for det ydre 

rum, indbefattet Komiteen for Fredeligt Brug af Det 

Ydre Rum, blev grundlagt i en æra udelukkende præ-

get af statsbaserede aktiviteter og giver kun generel 

rådgivning om håndtering af trafik i det ydre rum, den 

permanente bosættelse på himmellegemer og ansvar 

for ressourcehåndtering. Vi er i en æra påvirket af for-

nyet udforskning og brug af det ydre rum med aktive 

programmer, der vil have mennesker tilbage på Må-

nen og længere væk samt den planlagte affyring af 

mega-konstellationer af tusindvis af nye satellitter. 

Rumaktiver har ændret vores levemåde, og systemer 

for det ydre rum er afgørende for at forstå og løse glo-

bale problemer, såsom implementeringen af Verdens-

målene for Bæredygtig Udvikling og klimahandling.  

 Medlemslande opfordres til at dedikere flere res-

sourcer til Den Fredsskabende Kommission og 

Fonden for Fredsskabelse, med tilsvarende støtte 

fra De Forenede Nationers system, for at muliggø-

re disse vigtige redskaber ved at imødekomme 

den stigende efterspørgsel. Der kan også gøres 

overvejelser om en udvidelse af Kommissionens 

rolle til mere geografiske og realitetsnære aspek-

ter, såvel som italesættelse af sammenflettede 

problemstillinger om sikkerhed, klimaforandringer, 

sundhed, ligestilling mellem kønnene, udvikling og 

menneskerettigheder fra et forebyggelsesperspek-

tiv; 

 

f)  Støtte regional forebyggelse. Regionale aktører er 

centrale i arbejdet med fredsbevarelse samt fore-

byggelse og håndtering af usikkerhed, men disse 

hovedpunkters afgørende svar kræver yderligere 

udarbejdelse. Det bliver bydende nødvendigt at 

sikre forudsigelig finansiering for fredsstøttende 

operationer beskrevet i Kapitel VIII i Pagten, der 

indbefatter regionale forhold: disse operationer 

udfylder et afgørende hul i vores globale opbygning 

af fred og sikkerhed og bør ikke være afhængig af 

ad hoc foranstaltninger. I et bredere perspektiv skal 

den nye handlingsplan for fred overveje, hvordan 

De Forenede Nationers støtte til regionale kompe-

tencer kan udvides også med hensyn til  

Kapitel IV     
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Fremtiden, der samler regeringer og andre ledende  

rumaktører.  Dialogen kan bestræbe sig på at nå poli-

tisk enighed på et højt niveau om en fredelig, sikker og 

bæredygtig brug af det ydre rum, rykke mod et globalt 

regime til koordinering af rumtrafik og blive enige om 

principper for fremtidens ledelse af aktiviteter i det 

ydre rum.  

Generhverve de digitale fællesområder 

92. Den fjerde industrielle revolution har ændret ver-

den. Internettet har givet adgang til information for 

milliarder af mennesker og derved fremmet samarbej-

de, tilknytning og bæredygtig udvikling. Det er et glo-

balt almenvel, der bør være til gavn for alle overalt. 

Men på nuværende tidspunkt risikerer det digitale 

domænes potentielle skader at overskygge dets forde-

le. Regeringsførelse på nationale og globale niveauer 

har ikke kunne følge med den i sig selv uformelle og 

decentraliserede natur, internettet, som er domineret 

af kommercielle interesser, har.  Vi står over for seriø-

se og hastende etiske, sociale og regulerende spørgs-

mål blandt andet i relation til mangel på ansvarlighed i  
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Mange af disse udviklinger er drevet af aktører i den 

private sektor. De udgør også nye risici for sikkerhed, 

tryghed og bæredygtighed. Tiltagende ophobning og 

konkurrence i det ydre rum kan udgøre en trussel for 

dets adgang og brug af kommende generationer. Vo-

res regeringsførende og regulerende regimer kræver 

en opdatering i overensstemmelse med denne nye 

æra for at bevare det ydre rum som et globalt fælles-

område. 

91. Fornyligt blev der opnået enighed om Retningslin-

jer for den Langsigtede Bæredygtighed af Aktiviteter i 

Det Ydre Rum, de har vist, at udvikling i ledelse er mu-

ligt, dog er der fortsat mange kløfter. En kombination 

af forpligtende og uforpligtende regler er nødvendige, 

de skal bygge på eksisterende strukturer og inddrager 

hele mængden af aktører, som nu er involveret i 

rumudforskning og -brug. Hurtige indgreb kan inklude-

re udviklingen af et globalt regime til at koordinere 

rumtrafik og udarbejdelsen af nye redskaber til at for-

hindre en militarisering af det ydre rum. I forlængelse 

af dette kan det overvejes, at en multi-stakeholder 

dialog om det ydre rum bliver en del af et Topmøde for  
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Internationalt samarbejde ledet af interna-

tional lovgivning 

94. Som understreget i deklarationen om 75 års jubi-

læet forbliver intentionerne og principperne i De For-

enede Nationers Pagt og international lovgivning tids-

løse, universelle og et uundværligt fundament for en 

mere fredsfyldt, velstående og retfærdig verden. Inter-

nationale retslige systemer understøtter og er essenti-

elle for beskyttelsen af det globale almenvel, som tidli-

gere identificeret, og i et bredere perspektiv for en 

international orden baseret på respekt for menneske-

rettigheder og retsstaten. Faktum er, at international 

lovgivning, særligt international menneskerettigheds-

lovgivning, understøtter omkring 90% af Verdensmåle-

ne for Bæredygtig Udvikling og er derfor et solidt ek-

sempel på dette.  

95. Stater spiller den primære rolle i udviklingen af 

international lovgivning, uanset om det er inden for 

eller uden for internationale organisationers struktu-

rer, såsom De Forenede Nationer. De Forenede Natio-

ner har også spillet, og forsætter med at spille, en sær-

lig rolle i genkendelsen og udviklingen af international 

sædvaneret. De igangværende diskussioner inden for 

De Forenede Nationer om udviklingens normer og 

standarder med henblik på flere globale bekymringer, 

såsom informations- og kommunikationsteknologi (se 

A/75/816) og det bevarende og bæredygtige brug af 

havbiologi til omlægning af områder uden for national 

jurisdiktion, understreger vigtigheden af De Forenede 

Nationer som et nødvendigt forum for udviklingen af 

international lovgivning. For de apparater, der allerede 

er etablerede, tilskynder jeg stater at implementere 

deres forpligtelser og være klar til at give støtte gen-

nem forskellige af De Forenede Nationers aktiviteter af 

kapacitetsopbygning og teknisk assistance.  

96. I deklarationen om 75 års jubilæet blev staterne 

enige om at overholde de internationale aftaler, som 

de er en del af, og de løfter, de har givet for at fremme 

respekten for demokrati og menneskerettigheder og 

forbedre demokratisk regeringsførelse og retsstaten 

ved at styrke gennemsigtighed og ansvarlig ledelse og 

uafhængige retslige institutioner.  

 

det ydre rum; udviklingen af store teknologivirksom-

heder som geopolitiske aktører og dommere af svære 

sociale spørgsmål uden forpligtelser tilsvarende med 

deres usædvanligt store profitter; forværring af køns-

fordomme og standard tankegang baseret på et han-

kønsvæsens perspektiv, når kvinder ikke spiller en 

jævnbyrdig rolle i konstruktionen af digitale teknologi-

er; såvel som digital chikane der i særdeleshed er mål-

rettet mod kvinder og piger og skubber mange kvinder 

ud af offentlige debat; samt brugen af digital overvåg-

ning og manipulation til at påvirke adfærd og kontrol-

lere befolkninger. 

93. Det er på tide at beskytte det offentlige rum og 

styrke dets regeringsførelse.  

Jeg opfordrer Forum for Ledelse af Internettet til at 

tilpasse, innovere og reformere sig for at støtte effek-

tiv regeringsførelse af det digitale fællesområde og 

følge med tiltagende, virkelige udviklinger. Med ud-

gangspunkt i anbefalingerne i den detaljerede anvis-

ning for digitalt samarbejde (se A/74/821) kan De For-

enede Nationer, regeringsmagter, den private sektor 

og civilsamfund samles om en digital teknologisk frem-

gangsmåde for multi-stakeholders som forberedelse til 

et Topmøde for Fremtiden for at enes om en Global 

Digital Aftale. Dette vil skitsere fælles grundsætninger 

for en åben, fri og sikker digital fremtid for alle. Kom-

plekse digitale problemer, der muligvis kan itale-

sættes, inkluderer: bekræftelse af den grundlæggende 

forpligtelse om at tilslutte dem, som ikke er tilsluttede; 

undgå opdeling af internettet; give folk muligheder i 

forhold til hvordan deres data er brugt; anvendelse af 

menneskerettigheder online; samt fremme et pålide-

ligt internet ved at introducere ansvarlighedskriterier 

for diskrimination og vildledende indhold. I det store 

perspektiv skal Aftalen også kunne fremme regulering 

af kunstig intelligens, for at sikre at dette er afstemt 

med fælles globale værdier.  

COVID-19 PÅVIRKNING AF INTERNETTET 

 Det samlede globale internetforbrug steg med 

40% under COVID-19 pandemiens lockdowns. 

Kapitel IV     
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Baseret på disse forpligtelser bør en detaljeret global 

ansvisning for udvikling og effektiv implementering af 

international lovgivning overvejes. Dette kan fremskyn-

de flere stater til at ratificere eller tilslutte sig traktater 

af universel interesse såsom nedrustning, menneske-

rettigheder, miljøet og straffeanliggender, dertilhøren-

de for dem som jeg er depositar for (af hvilke der er 

over 600). Det kan også opfordre stater til at accepte-

re Den Internationale Domstols obligatoriske jurisdik-

tion og fjerne reservationer om traktatklausuler ved-

rørende udøvelse af dennes retsgyldighed. En anden 

komponent kan være at assistere stater med at identi-

ficere og adressere krævende retsgivende kløfter såvel 

som at benytte sig af min rolle vedrørende føjelig-

hedsordninger til at forstå grunde til manglende over-

holdelse. Som en yderligere del af denne detaljerede 

anvisning kan stater overveje at afholde regelmæssigt 

inkluderende dialoger om juridiske forhold af globale 

bekymringer på Generalforsamlingen. Jeg fortsætter 

med at antage, at Den Internationale Retskommission, 

som i overensstemmelse med artikel 1 (1) af dennes 

vedtægt, er betroet med at udforme anbefalinger 

med det formål at fremme den progressive udvikling 

af international lovgivning og dennes kodifikation.  

B. Håndtering af store risici 

97. Det store spørgsmål forbliver forebyggelse i alle 

dets aspekter. Vores succes med at finde løsninger 

på de forbundne problemer, som vi står overfor, 

afhænger af vores evne til at forudse, forebygge og 

forberede os på store risici, der kan være i vente. 

Det sætter en højt prioriteret revitaliserende, om-

fattende og altoverskyggende forebyggelsesdagsor-

den for alt, vi gør. Vi har brug for mere innovation, 

mere inkludering og mere fremsyn, investering i glo-

balt almenvel, der støtter os alle. Omvendt bliver der 

hvor der ikke er sørget for globalt almenvel til: et 

fælles globalt ”onde” i form af alvorlige risici og trus-

ler mod menneskers velfærd. Disse risici er nu tilta-

gende globale og har større potentiel påvirkning. 

Nogle er sågar eksistentielle: med frembruddet af 

atomkraftalderen har menneskeheden tilegnet sig 

evnen til at forårsage sin egen udryddelse. Vedva-

rende teknologiske fremskridt, accelerering af klima-

forandringerne og stigningen i zoologiske sygdomme 

betyder, at sandsynligheden for ekstreme, globale 

katastrofale og selv eksistentielle risici er til stede på 

flere forbundne områder. At være forberedt på at 

bekæmpe og reagere på disse risici er et essentielt 

kontrapunkt til bedre at kunne håndtere de globale 

fællesområder og det globale almenvel.    

98. En indsats er nødvendig for bedre at definere og 

identificere de ekstreme, katastrofale og eksistenti-

elle risici, vi står overfor. Vi kan dog ikke vente på 

enighed om definitioner, før vi handler. I sandhed er 

det et etisk imperativ at handle på en måde, der er 

forenelig med værdigheden af menneskeliv, hvilket 

vores globale regeringssystemer er nødt til at følge – 

og det giver genlyd af forsigtighedsprincippet i inter-

national miljølovgivning og andre områder. Prisen 

for at være forberedt på alvorlige risici blegner i 

sammenligning med de menneske- og finansielle 

omkostninger, hvis vi fejler.  

99. Taget ved lære af COVID-19 pandemien kan vi 

gribe muligheden for bedre at forudse og forberede 

os på at reagere på omfattende globale kriser. Dette 

kræver stærkere juridiske rammer, bedre redskaber 

til at håndtere risici, bedre data, identifikation og 

forventning af fremtidige risici og ordentlig finansie-

ring af forebyggelse og forberedelse.  
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Mange af disse elementer er fremsat i andre dele af 

denne rapport. Dog er det vigtigt, at enhver ny form 

for beredskabsindsatser er skeptiske i deres tilgang til 

typen af kriser, som de muligvis kan bruges til. Vi ved 

ikke, hvilken ekstrem begivenhedsrisiko der kommer 

næste gang; måske er det en anden pandemi, en ny 

krig, et biologisk angreb med høj konsekvens, et cyber

-angreb på afgørende infrastrukturer, en atombegi-

venhed, en hastigt voksende miljøkatastrofe eller no-

get fuldstædig andet såsom teknologiske og videnska-

belige udviklinger, der er gået skævt og har været uge-

neret af effektive etiske og regulerende strukturer.  

100. For at gøre det muligt for os at bedre forudse og 

reagere på sådanne risici, vil det for det første være 

vigtigt for De Forenede Nationer at trække på et net-

værk af de bedste tænkere og data, udenfor og inden-

for De Forenede Nationers system for at præsentere 

en Rapport om Strategisk Fremsyn og Globale Risici 

for medlemslande hvert femte år. Dette vil under-

støttes af det planlagte Fremtidslaboratorium såvel 

som af eksisterende apparater på tværs af De Forene-

de Nationers System og længere såsom den årlige IMF 

forvarselsøvelse for at samle og analysere data og fin-

de mening i risiko på tværs af kort, mellemlang og lang 

sigt. Det vil også være forbundet med tilsvarende re-

geringsforanstaltninger for sådanne risici efter behov 

såvel som den nødvendige handling for at håndtere 

dem.  

102. I sidste ende er det op til medlemslandene, i 

tæt konsultation med andre relevante interessenter, 

at identificere og blive enige om de globale fælles-

områder og almenvel, der muligvis kræver fornyede 

forpligtelser og forbedringer af regeringsførelse. For 

at støtte deres rådslagning vil jeg bede en Rådgiven-

de Højniveau Komité under ledelse af tidligere stats-

overhoveder og/eller regeringer for at bygge videre 

på de idéer, jeg har delt her. Især vil jeg bede Den 

Rådgivende Komité om at identificere globalt almen-

vel og potentielt andre områder af fælles interesse, 

hvor forbedringer af regeringsførelse er mest nød-

vendige eller foreslå muligheder for, hvordan dette 

kan opnås. Dette har brug for at medregne eksiste-

rende institutionelle og juridiske foranstaltninger,  

C. De næste skridt 

101. For det andet foreslår jeg at arbejde med med-

lemslandene for at etablere et Forum for krisesitua-

tioner som indsats mod komplekse globale kriser. 

Forummet vil ikke være et nyt permanent eller gæl-

dende organ eller institution. Det vil udløses auto-

matisk i kriser på en tilstrækkelig skala eller størrelse 

uanset typen eller arten af den involverede krise. 

Når først det er aktiveret, vil det samle ledere fra 

medlemslande, De Forenede Nationers system, vigti-

ge landsgrupper, internationale finanshuse, regiona-

le organer, civilsamfund, den private sektor, bran-

chespecifikke discipliner eller forskningsorganer eller 

andre eksperter. Referencerammen vil fremlægge 

de modaliteter og kriterier for aktiveringen af forum-

met blandt andet med en skala og omfang af krisen; 

bevilling og finansiering; identifikationen af relevan-

te aktører, som danner en del af det; støtten som 

den forventes at yde; og kriteriet for dets deaktive-

ring. Andre centrale komponenter kan inkludere ap-

parater, der får kapaciteten til at stige; fokuspunkter 

og protokoller der fremmer samarbejdsevne med 

eksisterende krise-specifikke reaktionsforanstaltnin-

ger; regelmæssige øvelser der tester virkeevne og 

identitet samt udfylde mangler; og en identificering 

af en gruppe redskaber der gør det internationale 

system forberedt på krise. Forummet vil tillade Ge-

neralsekretærens indkaldende rolle at blive maksi-

meret i mødet med verdensomspændende kriser.  

Kapitel IV     
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huller og nye prioriteter eller niveauer af alvor samt 

behovet for rimelighed og retfærdighed i globale be-

slutninger. Den Rådgivende Komité kan også medreg-

ne forslagene præsenteret i denne rapport blandt an-

det omdefineringen af Formynderskabsrådet og ska-

belsen af et Forum for Krisesituationer.  

103. Når Den Rådgivende Komité har indberettet dens 

konklusioner, vil det være vigtigt at afholde et højni-

veau, multi-stakeholder ”Topmøde om Fremtiden” for 

at udvikle idéer til regeringsaftaler på områder med 

karakter af international bekymring, som nævnt i den-

ne rapport, og potentielt andre, hvor regeringsaftaler 

er begyndende eller behøver opdatering. Det vil gå 

forud for forberedende begivenheder og konsultatio-

ner. Topmødet vil på mest behørigvis afholdes sam-

men med højniveausugen for Generalforsamlingens 

78. session og kan inkludere højniveauspor som:  

a)    Udvikle regeringsførelse af globalt almenvel og an-

dre områder efter behov i lyset af Den Rådgiven-

de Komités resultater; 

b)   Forudse bæredygtig udvikling og klimahandling 

efter 2030;  

c)  Fred og sikkerhed for den nye handlingsplan for  

fred;  

d)  Digital teknologi for Den Globale Digitale Aftale;  

e)  Det ydre rum for at søge enighed om bæredygtigt   

 og fredeligt brug af det ydre rum, bevæge sig 

 mod et globalt regime der koordinerer rumtrafik 

 og enighed om principper for fremtidig ledelse af 

 aktiviteter i det ydre rum;  

f)  Store risici og enighed om et Forum for Krisesitu-

 ationer; 

g)  Kommende generationer for mulig enighed om en 

 Deklaration om Fremtidige Generationer.  

104. Mens vi arbejder med at opdatere vores rege-

ringssystemer for fremtiden, tilbyder jeg at følge over-

ordnede observationer og parametre. Betydningen af 

fælles handling har udviklet sig over de sidste 75 år. 

Da De Forenede Nationers Pagt blev udviklet, betød 

multilateralisme samarbejde mellem et mindre antal  

stater. I dag deltager et bredere udvalg af statslige 

og ikkestatslige aktører i globale anliggender som del 

af åbne, deltagende, fælles-drevne og gennemsigti-

ge systemer lavet til at løse problemer ved at trække 

på kompetencer og lytte til alle relevante aktørers 

stemmer i stedet for alene at være drevet af manda-

ter eller institutioner. Det er en form for multilateral-

isme, der er mere sammenkoblet, mere inkluderende 

og mere effektiv i at håndtere udfordringer i det 21. 

århundrede. Enhver indsats for at forbedre vores 

regering af globale fællesområder og almenvel samt 

håndtere risici er nødt til at navigere denne kom-

pleksitet og sørge for eksplicit at inddrage disse nye 

tilgange i situationer, hvor de kan levere bedre resul-

tater.  

105. Multilateralisme, der er mere sammenkoblet, 

samler eksisterende institutionelle kapaciteter, 

håndterer splittelse for at sikre, at alle arbejder sam-

men mod et fælles mål. Det går ud over traditionelle 

opdelinger såsom fred og sikkerhed, udvikling, men-

neskerettigheder og humanitær handling, og det 

forbedrer samarbejdet mellem regionale og globale 

aktører og handling. Netværk kan være fleksible, 

tillade variabel deltagelse af en lang række aktører 

og mulighed for åbne koalitioner eller små ”mini-

laterale” eller endda ”mikro-laterale” grupper, som 

over tid vokser og inkluderer flere aktører. For at 

beholde en forskellige gruppe af aktører på linje, 

involverer de mest succesfulde netværk klare mål 

såsom klimamålet om at begrænse opvarmning til 

1,5 grader celsius. Ekspertorganer, som Det Mellem-

statslige Panel for Klimaændringer, kan sikre, at net-

værker er drevet af evidens. Netværker kan dog ikke 

erstatte kernen af vores internationale institutioner, 

som har en unik rolle i at galvanisere forskellige ak-

tører og skabe plads til marginaliserede stemmer. 

Med klare mål og målsætninger og internationale 

organisationer, der kan give legitimitet, kan vi skabe 

bedre brug af netværkers styrke til at levere globalt 

almenvel. For mit vedkommende vil jeg sørge for at 

fremme samarbejde mellem regionale organisatio-

ner, udviklingsaktører, internationale finanshuse og 

andre relevante multilaterale institutioner (se kap. 

V).  
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 106. Mere inkluderende multilateralisme er præget af 

en oprigtig mulighed for stater fra alle regioner og af 

alle størrelser til at beskæftige sig med kollektiv hand-

ling særligt med en større stemme af udviklingslande i 

globale beslutningsprocesser. Det betyder også mang-

foldighed af en bred vifte af stemmer uden for lande. 

Foruden mellemstatslige organisationer kan dette in-

kludere parlamenter, subnationale autoriteter (byer 

og lokale samt regionale regeringer), civilsamfund, 

trosbaserede organisationer, universiteter, forskere 

og eksperter, fagforeninger, den private sektor og 

branche samt lokale og græsrodsbevægelser, dertilhø-

rende dem ledet af kvinder og unge mennesker. Den-

ne vision genkender, at lande forbliver centrale i vores 

fælles evne til at håndtere globale udfordringer og har 

unikke forpligtelser i det multilaterale system, men 

erkender også, at løsninger i stigende grad afhænger 

af den private sektor og ikke-statslige aktører, som 

derfor skal være en del af forhandlingerne og holdes 

til ansvar for deres forpligtelser. Parlamenters, byers 

og andre subnationale autoriteters rolle er særligt ble-

vet anerkendt for inkluderende tilgange til for eksem-

pel frivillige lokale evalueringer af implementering af 

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, som giver 

en model, der kan bygges videre på. Civilsamfund er 

nødt til at forblive en del og andel af vores arbejde på 

tværs af sektorer og i multilaterale fora. I lyset af dets 

evne til betydeligt at skifte kursen på mange af vores 

mest afgørende udfordringer er inkludering og ansvar-

lighed blandt den private sektor essentiel. Foranstalt-

ninger, hvor den private sektor forpligter sig til ansvar-

lig innovation og til at udnytte teknologi retfærdigt, 

kan give et godt grundlag for, hvad der kan bygges 

videre på, det samme gør forretningsmodeller, der 

støtter inklusion, menneskerettigheder og bæredygtig  

udvikling såsom inverstingsfonde, der inddrager mil-

jømæssige, sociale og regeringsfaktorer.  

107. Overordnet set er det, der betyder noget, resul-

tater. Vi har brug for multilateralisme, der er mere 

effektiv i leveringen af dets løfter, som vil resultere i 

at flere stoler på den. Det betyder, at det multilate-

rale system er forberedt og klar på at handle eller 

tilpasse sig i mødet med nuværende og fremtidige 

risici; prioritere og finansiere de mål, der betyder 

noget; give resultater; og holde alle aktører, statslige 

og ikke-statslige, til ansvar for de løfter, de har givet. 

Enhver samtale om forbedring af regering af de glo-

bale fællesområder og globale almenvel skal vurde-

re, hvor godt vores nuværende foranstaltninger le-

ver op til disse kriterier. Når de ikke gør, er det nød-

vendigt at overveje muligheder for bedre forbere-

delse, prioritering, ordninger for beslutningsproces-

ser, finansiering, ansvarlighed og føjelighed. Der er 

især brug for en balance mellem frivillige og binden-

de handlinger, der er tilsvarende med de udfordrin-

ger, vi står overfor. Mens international lovgivning er 

essentiel i leveringen af globalt almenvel, og jeg har 

opfordret til en fornyet forpligtelse til denne udvik-

ling, har vi også måder, hvorpå vi kan opfordre til 

fælles ansvarlighed gennem andre strukturer blandt 

andet fagfællevurderingsmodeller (såsom den uni-

verselle tilbagevendende evalueringsproces) og an-

dre redskaber for fælles samling af god skik og data-

gennemsigtighed. Endeligt er nøglen til at sikre 

effektiviteten, at bevilling og finansiering er anvendt 

til at støtte vores fælles forpligtelser. Et lovende ek-

sempel er efterundersøgelsen af Det Økonomiske og 

Sociale Råds forum om udviklingsfinansiering, som 

ønsker at vurdere mulighederne for implementering 

af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.  
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108. I denne rapport har jeg skitseret en vision for 

Vores Fælles Dagsorden. For at støtte denne vision er 

det også nødvendigt, at De Forenede Nationer tilpas-

ser sig. Organisationen har med tiden udviklet sig for 

at kunne håndtere vekslende behov senest gennem 

en ambitiøs reformdagsorden lanceret i 2017, der for-

bedrer dennes effektivitet, og som er begyndt at leve-

re resultater. COVID-19 pandemien var en tidlig test af 

disse reformer, som gjorde det muligt for De Forene-

de Nationers system at reagere på menneskers og 

medlemslandes behov. Som vi kommer ud af pande-

mien med de vigtige valg, som verden står overfor, til 

støtte for et gennembrud frem for et sammenbruds-

scenarie, er De Forenede Nationer nødt til at tilveje-

bringe en mulighed for aktivt at skabe fremtiden på 

måder, som vil gøre den værd at leve i og for.  

109. Nogle medlemslande har foreslået, at De Forene-

de Nationer i sig selv er et globalt fællesområde; eller 

som minimum at det er afgørende som støtte til leve-

ringen af mange globale almenvel og fungerer som et 

mødested for kollektiv handling, normudvikling og 

internationalt samarbejde. Dog kan De Forenede Nati-

oner ikke alene håndtere de adskillelige udfordringer, 

som vi står overfor. Særligt i en kompleks og forbun-

det verden er det en af de væsentligste institutioner, 

der er til rådighed for at løse de problemer, som har 

størst betydning. De Forenede Nationer har en altom-

fattende sammenkaldende egenskab, der giver alle 

193 medlemslande en tilsvarende stemme i stigende 

grad med deltagelse af repræsentanter fra den private 

sektor, civilsamfund og universitetsverdenen sammen 

med en særlig rolle i varetagelsen af globale værdier, 

etik og normer og en global tilstedeværelse og teknisk 

ekspertise. I takt med at nogle områder for beslut-

ningsprocesser bliver mere eksklusive, er der behov 

for at værne om et forum for alle anskuelser. Vores 

Fælles Dagsorden er derfor nødt til at inkludere en 

opgradering af De Forenede Nationer, så den kan væ-

re i stand til at understøtte globale diskussioner, for-

handlinger, udvikling, løsninger og handling, der itale-

sætter vores mest presserende kollektive mål.  

110. De tidligere kapitler i denne rapport har frem-

lagt en række handlinger, som De Forenede Natio-

ner har til intention at samarbejde med medlemslan-

dene og andre om for at støtte fornyelsen af den 

sociale kontrakt, øget samhørighed mellem generati-

oner og leveringen af globale almenvel. Gennem en 

opsamling af disse tilbyder jeg herunder refleksio-

ner, forpligtelser og anbefalinger for, hvordan De 

Forenede Nationer kan fortsætte med at tilpasse sig 

og gøre en forskel i menneskers liv. Dette sikrer, at 

Pagten er baseret på vedvarende værdier og princip-

per, mens den også er fleksibel og dynamisk og tilla-

der tilpasning i forhold til håndteringen af nye udfor-

dringer.  

V. Hensigter og principper: tilpasning af  
De Forenede Nationer til en ny æra 

Som støtte til fornyelsen af den sociale kontrakt  

111. Meget af De Forenede Nationers driftsmæssige 

og interne arbejde er beregnet til at hjælpe den soci-

ale kontrakt på nationale niveauer efter behov og 

efterspørgsel fra landene. I nogle kontekster er det 

De Forenede Nationer selv, der sikrer leveringen af 

afgørende almenvel såsom humanitær handling, 

sundhed, uddannelse, elektricitet og boliger samt 

sikkerhed og tryghed blandt politiet. Mine forslag i 

kapitel II for institutioner der er bedre til at lytte til 

folk, deltagende fremgangsmåder og reducering af 

kompleksitet er på denne måde ligeligt gældende for 

De Forenede Nationer, hvor det er relevant. Med 

udgangspunkt i gode fremgangsmåder fra andre ste-

der i systemet vil De Forenede Nationers sekretariat 

udvikle en politik, der sætter mennesker i hjertet af 

alle dets handlinger og tager højde for konsekven-

serne af intersektionaliteten af karakteristika såsom 

alder, køn og diversitet. 

112. De Forenede Nationers udviklingssystems refor-

mer har placeret Organisationen i en position, hvor 

den kan tilbyde regeringer mere sammenhængende 

støtte.   

A. For Sekretariatet og                 
De Forenede Nationers system 
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 Med dette som fundament kan medlemslandene 

overveje tiltag, der giver regeringsorganer og finansie-

ring af udviklingsinstanser et tættere tilhørsforhold for 

at maksimere indflydelse samt efterlade hver instans 

med separate kendetegn og funktioner. Jeg vil også 

tilskynde, at De Forenede Nationers landsafdelinger 

aktivt støtter stater i fornyelsen af den sociale kon-

trakt med et særligt fokus på tillid, håndtering af dis-

krimination og eksklusion og vurdering af, hvad der 

betyder noget. Vi vil se, hvad vi kan gøre for, at hver af 

De Forenede Nationers tilstedeværelser får kontekst-

specifik forhindringsekspertise som omdrejningspunkt 

ved blandt andet at forbedre forbindelsen mellem 

fred og sikkerhed, menneskerettigheder, klima- og 

udviklingsarbejde samt fokusering på faktorer, der kan 

give anledning til eller forværre klagepunkter. Konsul-

tationerne for 75 års jubilæet (nåede 1,5 millioner 

mennesker) og Vores Fælles Dagsorden (med omtrent 

500 indsendelser) har startet en ny æra af lydhørhed, 

meningsudveksling og dialog med mennesker sammen 

med vores vejledning om samfundsmæssige områder 

som del af min Opfordring til Handling for Menneske-

rettighederne. Jeg vil opfordre alle dele af De Forene-

de Nationers system til fremadrettet at skabe lignende 

meningsudvekslinger med folk, heriblandt kvinder og 

unge mennesker, regelmæssigt og systematisk.  

113. Andre elementer, som De Forenede Nationers 

system vil tage med sig fremadrettet som en del af 

dets egen støtte til og refleksion af fornyelsen af den 

sociale kontrakt, inkluderer evalueringen af vores rets-

statsassistance, implementering af min Opfordring til 

Handling for Menneskerettighederne, endvidere også 

en dagsorden for beskyttelse, der dækker hele De For-

enede Nationers system, og gør menneskerettigheds-

forpligtelserne et referencepunkt i udførelsen og leve-

ringen af De Forenede Nationers programmer, udvik-

lingsassistance og kriseforhindringsinitiativer. Jeg for-

pligter mig igen til at sikre ligestilling mellem kønnene 

på alle niveauer i De Forenede Nationers system inden 

2028. Jeg vil også støtte en evaluering af De Forenede 

Nationers systems kompetencer – bemanding, midler 

og strukturer – for at levere ligestilling mellem kønne-

ne som en af de væsentligste prioriteter på tværs af 

alle instanser.  

Til støtte for samhørighed mellem generationer 

114. I kapitel III foreslog jeg nogle institutionelle æn-

dringer for De Forenede Nationer, som kan øge vores  

samhørighed mellem både unge mennesker og kom-

mende generationer. Bemærkelsesværdigt var det, 

at jeg foreslog at sikre, at ungdommens meninger 

bliver mere systematisk integreret på tværs af De 

Forenede Nationers system ved sammen med med-

lemslande at udforske en ændring af den nuværen-

de stilling som Generalsekretærens Repræsentant 

for Ungdommen til et kontor i sekretariatet. Jeg vil 

også fortsætte med at lytte til og støtte kredsene af 

unge ansatte hos De Forenede Nationer blandt an-

det gennem behovet for at forbedre vores rekrutte-

ring og bibeholdelse af unge mennesker med for-

skellige baggrunde såvel som at etablere et mere 

moderne og fleksibelt miljø, der støtter yngre an-

satte, heriblandt unge kvinder, i at gøre fremskridt i 

deres karriere.  

115. Adskilt fra dette foreslår jeg valg af en Sær-

repræsentant for Fremtidige Generationer som for 

første gang vil repræsentere kommende generatio-

ners bedste på tværs af De Forenede Nationers sy-

stem og med medlemslandene. Repræsentanten vil 

også styre De Forenede Nationers begyndelsesforan-

staltninger, der fremhjælper vores kompetencer til 

at forstå, planlægge og handle langsigtet som ek-

semplificeret i det forslåede Fremtidslaboratorium. 

Jeg håber, dette vil gøre det muligt for de Forenede 

Nationer at blive en pålidelig formynder af vores 

fremtid ved at handle på vegne af både nuværende 

og kommende generationer som forudset i Pagten. 

Fremtidslaboratoriet vil også styrke De Forenede 

Nationers kompetencer betydeligt i forhold til frem-

tidsanalyser og fremsynethed.  

Til støtte for levering af globalt almenvel gennem 
en mere forbundet, inkluderende og effektiv 
multilateralisme 

116. I kapitel IV skitserede jeg en vision for forbedret 

multilateral regeringsledelse fokuseret på at be-

skytte vores globale fællesområder og levere afgø-

rende globale almenvel såvel som at være forberedt 

på at reagere på store risici. For at støtte dette er De 

Forenede Nationers system nødt til at tilpasse sig 

ved at spille en fremtrædende rolle i en mere for-

bundet og inkluderende verden, der forbedrer vores 

samarbejde og strategiske engagement med andre 

aktører og fora på globale og regionale niveauer, 

mens det også maksimerer vores komparative forde-

le med henblik på de mennesker, der har mest brug 

for os.  
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117. Værdien af De Forenede Nationer i en forbundet 

verden inkluderer en række elementer, som kunne bli-

ve forstærket. For det første er en af De Forenede 

Nationers primære roller at være en pålidelig kilde for 

data og dokumentation, som giver offentlig og verifice-

ret information til at hjælpe verden med at forstå risici 

og muligheder. For at styrke denne rolle vil jeg be-

stræbe mig på at genetablere Generalsekretærens 

Rådgivende Forskningskomité og udforske en bedre 

forbindelse mellem videnscentre på tværs af De For-

enede Nationers system – herunder også dennes spe-

cialiserede agenturer for at understøtte påvirkningen. 

Jeg vil også opfordre De Forenede Nationer til at blive 

mere strategisk i sin produktion af viden ved hvert år 

at levere færre, men mere sammenhængende og 

handlingsorienterede rapporter. Dette vil til dels blive 

opnået gennem De Forenede Nationers digitale om-

dannelsesstrategi, som er målrettet direkte mod 

effektiv produktion af viden og udbredelse på tværs af 

systemet.  

 

118. En anden vigtige rolle for De Forenede Nationer 

i en forbundet verden er som en mødeindkalder: 

som fungerer som et sted, der opbygger enighed om 

prioriteter og strategier, hvor aktører fra alle sekto-

rer kan afgive løfter og være ansvarlige og som en 

platform for kollektiv handling og ydeevne. Vores 

fælles natur betyder, at vi i nogle situationer ikke er 

de mest smidige, og formaliteter og protokoller bør 

iagttages. Dog tilbyder vi også et forum, der samler 

beslutningstagere om ansvarlighed og autoritet, som 

præger mellemstatslige processer for at støtte for-

bundne fremgangsmåder. Vi er nødt til at gøre dette 

bedre og oftere. De Forenede Nationer vil forbedre 

sit arbejde på forskellige niveauer (lokalt, regionalt 

og globalt) og på tværs af forskellige tematiske søjler 

(iberegnet fred og sikkerhed, udvikling, klima, men-

neskerettigheder og humanitær indsats). 
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 Vi vil også øge samarbejdet inden for De Forenede 

Nationers system og mellem systemet og regionale 

organisationer, internationale finansielle institutioner 

og andre. For at fremme samarbejde mellem De For-

enede Nationer og regionale organer vil jeg indkalde 

til et årligt møde med alle lederne fra regionale orga-

nisationer. Jeg vil også arbejde for en vedvarende ak-

tiv dialog mellem De Forenede Nationers system, in-

ternationale finanshuse og regionale udviklingsbanker 

som en tilføjelse til Topmødet hvert andet år som for-

slået i kapitel IV.  

119. De Forenede Nationers system, herunder sekre-

tariatet, vil også tage yderligere skridt for at blive me-

re inkluderende. For nogle medlemmer, såsom parla-

menter, den private sektor samt byer og subnationale 

autoriteter, som på nuværende tidspunkt er afgøren-

de og innovationsdrivende for global ændring, er vi 

blevet spurgt om at overveje gældende tiltag for enga-

gement og meningsudveksling i overensstemmelse 

med suveræniteten af medlemslande og fremlæggel-

se af Pagten om medlemsskab i De Forenede Natio-

ner. I sekretariatet vil jeg styrke vores samarbejde 

med subnationale autoriteter gennem skabelsen af en 

Rådgivende gruppe for Lokale og Regionale regeringer. 

Jeg vil også udforske muligheder for at fremme parla-

mentariske indsatser hos De Forenede Nationer i sam-

arbejde med vores nuværende partnere.  

120. Den tiltagende rolle og indflydelse af den private 

sektor, og dennes centrale betydning i opnåelsen af så 

mange af de handlinger der er foreslået i denne rap-

port, vil også tages med i overvejelserne i De Forene-

de Nationers system. Forretnings- og menneske-

rettighedsdagsorden er vigtig med hensyn til dette. 

Jeg opfordrer også en bred vifte af virksomheder fra 

multinationale koncerner til små og mellemstore virk-

somheder til at deltage i Verdensmålene for Bæredyg-

tig Udvikling og klimahandling blandt andet gennem 

forretningsmodeller, der er i overensstemmelse med 

bestræbelserne om at gentænkte tiltag for udvikling 

og velstand. Den nye strategi fremsat af Kontoret for 

Globale Samfundspagter, gennem arbejde for sine 10 

principper og udvidelsen af sit netværk og investerin-

ger fra den private sektor, er et særlig middel, der 

løfter ambition og opnår stærkere tilknytning, ansvar-

lighed og partnerskaber med den private sektor.  

 

121. Civilsamfundsorganisationer var til stede i San 

Francisco ved grundlæggelsen af De Forenede Natio-

ner og har været en fast bestanddel af De Forenede 

Nationers økosystem siden begyndelsen. I vores me-

ningsudvekslinger opfordrede civilsamfund til bedre 

dialog med De Forenede Nationers system. Jeg tror 

på, at det er essentielt for De Forenede Nationer at 

lytte til, koordinere med og beskæftige sig med civil-

samfundet. Jeg har hørt opfordringerne til en enkelt, 

højniveausindgang for civilsamfundet og vil yderligere 

udforske muligheder med hensyn til dette. Dog tror 

jeg også på, at det, der på nuværende tidspunkt er 

mest brug for, er at gå ud over en meningsudveks-

lings- og forsvarsrolle og i stedet direkte at sørge for, 

at alle dele af De Forenede Nationers system inklude-

rer civilsamfund i deres arbejde på tværs af alle vores 

aktiviteters bestanddele. Dette handler om et skift i 

mentalitet såvel som i praksis. Derfor vil alle De For-

enede Nationers instanser blive bedt om at etablere 

et dedikeret omdrejningspunkt til civilsamfundet, hvis 

de ikke allerede har gjort dette. Disse omdrejnings-

punkter vil forventes proaktivt at skabe nødvendig 

plads til civilsamfundets aktører for at bidrage på 

lands- og globale niveauer samt hos De Forenede 

Nationer til møder, i netværker, processer og arran-

gementer. Vi vil regelmæssigt kortlægge og monito-

rere vores forhold med civilsamfundet på tværs af 

systemet for at sikre, at den bedre dialog, som vi alle 

ønsker, bliver opnået og opretholdes.  

122. Hos sekretariatet vil De Forenede Nationers Kon-

tor for Partnerskaber støtte disse relationer ved at 

sikre, at vi har etableret de nødvendige administrati-

ve, retsmæssige og digitale redskaber, der gør det 

muligt for vores partnere at få adgang til information 

og deltagelse i De Forenede Nationers arbejde. Vi vil 

særligt bygge på mulighederne for større inklusion, 

som vi har set under COVID-19 gennem digitale løs-

ninger og hybride møder, der gør det muligt for flere 

forskellige aktører at deltage uden begrænsninger 

påvirket af visa, finansiering og rejse. For at sikre in-

kluderende virtuelle møder er det nødvendigt at tage 

i betragtning og proaktivt bestræbe sig på at håndte-

re problemer såsom adgang til internettet, sprogbar-

rierer, tidszoner og sikkerhed.  

123. For at gøre De Forenede Nationer mere effektivt 

vil vi udvikle nye muligheder, der fremmer agilitet, 

integration og sammenhæng på tværs af systemet.  

 Kapitel V     
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 Det vil blive en del af en større omdannelse mod De 

Forenede Nationer ”Version 2”, en ny version der er i 

stand til at tilbyde relevante løsninger, der dækker 

hele systemet og løser det 21. århundredes udfordrin-

ger. Jeg vil fremskynde denne omdannelse gennem en 

”kvintet for forandring” en række af indbyrdes for-

bundne dagsordener, der understøtter mange af de 

initiativer, som er forslået i denne rapport. Denne 

kvintets egenskaber inkluderer data, analyse og kom-

munikation; innovation og digital ændring; strategisk 

fremsyn; adfærdsvidenskab; og præstations- og resul-

tatorientering. Takket være Generalsekretærens Data-

strategi vil bedre data, analyse og kommunikations-

egenskaber gøre det lettere for os at forvandle infor-

mation til viden, at ændre vores beslutningsprocesser, 

at optimere vores ydelser og gøre Organisationen en 

bedre kommunikator. Yderligere investering i innovati-

on og digital omdannelse vil reorganisere vores måde 

at arbejde på, hjælpe os med at nå flere mennesker i 

nød og tjene dem bedre. En forstærkning af strategisk 

fremsyn, gennem initiativer som Fremtidslaboratoriet, 

vil muliggøre forudindtaget handling og opbygningen 

af mere langsigtede politiske tiltag og programmer. 

Den systematiske anvendelse af adfærdsvidenskab vil 

øge vores effektivitet i forhold til politiske tiltag, pro-

grammer og mandatlevering. Det vil også give os mu-

lighed for at forenkle bureaukratiske processer. Præ-

stations- og resultatorientering vil sikre, at Organisatio-

nen er fokuseret på konsekvenser, læring og vedva-

rende forbedring.  

124. Til sidst er det afgørende for Organisationens 

effektivitet, at medlemslandenes finansielle forpligtel-

ser bliver betalt til fulde og til tiden. De underliggende 

grunde til De Forenede Nationers nylige finansielle 

krise er ikke fuldstændigt løst. Med hensyn til dette er 

jeg kommet med adskillelige forslag til medlemslande-

ne, som strækker sig fra en stigning af vores eksiste-

rende likviditetsreserve til at skabe en ny reservebe-

holdning for vores fredsbevarende indsatser og til at 

håndtere de strukturelle forhindringer i styringen af 

vores budgetter. Som en del af nye reformer har De 

Forenede Nationer også foretaget betydelige investe-

ringer i forbedringen af gennemsigtighed i sine regn-

skabsaflæggelser og budgettering.  Dog har indsatser, 

der fokuserer mere på resultater og forbedring af 

mandatlevering, været undermineret af uforudsigelig-

hed og timing af vores likviditetstilførsel.  

Hvis visionen, som medlemslandene italesatte i de-

klarationen om 75 års jubilæet og som jeg har uddy-

bet i denne rapport om Vores Fælles Dagsorden, skal 

blive til virkelighed, er vi nødt til at løse den finan-

sielle krise og sørge for finansiering af Organisatio-

nen som er lettere at fastholde. De Forenede Natio-

ners system kan gøre bedre brug af tilgængelige res-

sourcer ved blandt andet at omdefinere eksisteren-

de midler og tilpasse sig mindre rigide budgetmæssi-

ge procedurer. De Forenede Nationers system vil 

også udforske måder, hvorpå budgetteringer og be-

villingsanmodninger stemmer mere overens ved at 

sørge for forskellige agenturers bestyrelser, midler 

og programmer samarbejder og kommunikerer. Vi 

vil fokusere på at forbedre, hvordan vi formulerer og 

udfærdiger budgetter for at fastholde, at Organisati-

onen er smidig og dynamisk og i stand til at reagere 

på omskiftelige situationer og nye nødssituationer. 

Igangværende bestræbelser, der sørger for gennem-

sigtighed for medlemslandene i budgetprocesser, er 

nødt til at ske på bekostning af De Forenede Natio-

ners evne til at benytte ressourcer virkningsfuldt og 

effektivt; fokusset bør være på et programs leverin-

ger og resultater frem for finansiering. Vi er nødt til 

at gøre det muligt for ledere at lede og drage dem til 

ansvar for resultaterne. Som tilføjelse til disse tiltag 

inviterer jeg medlemslandene til at overveje en gen-

nemgang af metoderne for budgetredegørelse med 

støtte fra sekretariatet om nødvendigt. Sammen kan 

vi identificere måder, der forbedrer budgetproces-

sen, særligt med henblik på hvordan vi formulerer 

og kommunikerer resultaterne, som vi håber på og 

faktisk udretter og ved at se på, hvad der giver en 

sammenhængende mening, hvad der fungerer godt, 

og hvad der er behov for at blive forbedret.  

125. Enhver beslutning angående de væsentligste 

mellemstatslige organer og andre instanser i De For-

enede Nationer tages af medlemslandene. Dog er 

der forskellige behov, som er blevet identificeret i 

denne rapport, særligt i relation til kommende gene-

rationers bedste og regeringsledelse af de globale 

fællesområder og leveringen af globalt almenvel  

B. Til eftertanke hos                        
 medlemsstaterne 



VORES FÆLLES DAGSORDEN - Rapport fra Generalsekretæren  77 

 

 gennem forbundet, inkluderende og effektiv multilate-

ralisme. Formynderskabsrådets aktiviteter har været 

sat i bero siden 1994. Tidligere kommissioner og gene-

ralsekretærer, sammen med medlemslande, har fore-

slået en omdefinering af Rådet for at fremme rege-

ringsledelsen af globale fællesområder. Med udgangs-

punkt i disse idéer, og som en del af opfølgningen på 

Vores Fælles Dagsorden, inviterer jeg lande til at over-

veje at gøre Rådet tilgængeligt som et multistakehol-

der instans, der håndterer nye udfordringer særligt 

ved at fungere som rådgivende forum, der handler på 

vegne af kommende generationer. Det kunne blandt 

andet være at komme med råd og vejledning vedrø-

rende langsigtet regering af globale fællesområder, 

levering af globalt almenvel og håndtering af globale 

offentlige risici.  

126. Ud over Formynderskabsrådet noterede jeg op-

fordringer fra medlemslandene om reformer af de tre 

væsentligste organer i De Forenede Nationers deklara-

tion om 75 års jubilæet særligt med hensyn til deres 

forpligtelser om at puste nyt liv i diskussionerne om 

Sikkerhedsrådets reform og for at forsætte arbejdet 

med at genoplive Generalforsamlingen og styrke det 

Økonomiske og Sociale Råd. Med hensyn til enhver 

beslutning af medlemslandene om at tilpasse de mel-

lemstatslige organer til nuværende behov og virke-

ligheder, er jeg klar til at levere den nødvendige 

støtte. Nedenfor er nogle af de idéer, der kom fra vo-

res konsultationer i forbindelse med 75 års jubilæet 

og Vores Fælles Dagsorden, de er grupperet her til 

betragtning af medlemslandene. 

127. Efter årtiers debat har størstedelen af medlems-

landene erkendt, at Sikkerhedsrådet burde være mere 

repræsentativt for det 21.århundrede blandt andet 

gennem forøgelse med dertilhørende bedre repræ-

sentation af Afrika, såvel som mere systematiske til-

pasninger for flere synspunkter ved forhandlingsbor-

det. Som tillæg til de mellemstatslige forhandlinger, 

der forsætter med fornyet nødvendighed, er der kom-

met forslag til at styrke Rådets rummelighed og be-

rettigelse ved systematisk at være i dialog med en 

bred vifte af aktører, herunder regionale  organisatio-

ner, med henblik på forpligtelserne der udøver beher-

skelse ved brug af veto; og udvidelse af brugen af   

uformelle mekanismer såsom Arriaformularmøderne 

for at fremskynde følsomme problemer. En forstær-

ket indsats for forebyggelse af at sikre, at truslerne, 

vi står over for i dag, ikke intensiveres og forværres, 

vil betyde, at Rådet, som er givet til opgave at hånd-

tere og løse potentielle og aktuelle trusler mod in-

ternational fred og sikkerhed, undgår at dennes 

handlingsplan eksponentielt udvides. De Forenede 

Nationers system har brug for at være i stand at 

håndtere forbundne problemer om sikkerhed, klima-

forandringer, sundhed, udvikling, ligestilling mellem 

kønnene og menneskerettigheder fra et forhin-

dringsperspektiv med større effektivitet og ansvarlig-

hed for eksempel gennem en udvidelse af Kommissi-

onen for Fredsskabelses rolle til at inkludere flere 

situationer. Det foreslåede forum for krisesituatio-

ner, der samler væsentlige aktører for at reagere på 

en kompleks global krise, kan være en anden fakto-

rer i dette.   

128. Medlemslandenes bestræbelser på at puste nyt 

liv i Generalforsamlingens arbejde og effektivisere 

dennes beslutninger, rapportere betingelser og vel-

komme komitéer, er budt velkommen. Det er også 

blevet foreslået, at stater kan styrke Forsamlingens 

højniveausuge ved at bruge den som en mulighed 

for at tage beslutninger og afgive løfter på lands-

overhoved- og regeringsniveau. I tråd med dette var 

det Økonomiske og Sociale Råd grundlagt i Pagten 

som et væsentligt organ i De Forenede Nationer, der 

koordinerer Organisationens økonomiske og sociale 

arbejde. Selvom vi på nuværende tidspunkt er i en 

anden epoke, er der kommet samtlige forslag for at 

styrke Rådets rolle og profil blandt andet ved at ska-

be et tættere samarbejde mellem Rådet og G20 

samt dennes fremgangsmåder. Efter min mening vil 

Topmødet hvert andet år, som præsenteret i kapitel 

IV, være et vigtigt skridt mod en bedre koordinering 

af global økonomisk ledelse. Desuden er det politi-

ske højniveau forum fremkommet som den første 

globale forsamling for bæredygtig udvikling. Det sør-

ger for en inkluderende platform for overvågning af 

virkeliggørelsen af 2030 dagsordenen, mens den 

arbejder for fælles læring og udvidelse af den globa-

le bevægelse for Verdensmålene for Bæredygtig  

Hensigter og principper: tilpasning af De Forenede Nationer til en ny æra  Kapitel V     
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 Menneskerettigheder er jeg klar til at arbejde med 

lande for at finde måder, hvorpå menneske-

rettighedsmekanismer får et mere finansielt bære-

dygtigt fodfæste blandt andet gennem mere fleksibi-

litet i De Forenede Nationers bevillingsfordeling og 

for nemmere at forbinde dem med andre processer, 

der maksimerer deres indvirkning og assisterer sta-

ters partier med indvilligelse. Der har også været en 

efterspørgsel på mere gennemsigtighed i forbindelse 

med menneskerettighedsforpligtelserne foretaget af 

fremtidige medlemskandidater til Menneske-

rettighedsrådet i overensstemmelse med kravet ved-

taget af medlemslandene i Generalforsamlingens 

resolution 60/251, hvori Rådet blev skabt.  

.  

Udvikling. Jeg inviterer alle regeringer, sektorer, part-

nere og alliancer til hvert år at være en del af det poli-

tiske højniveausforum for at øge ambitionen og frem-

skynde implementeringsindsatser samt bygge forbin-

delser på tværs af problemer, der er afgørende for 

effektiv multilateralisme.  

129. Konsultationer, som del af Vores Fælles Dagsor-

den, har opfordret til større brug af et advarselssy-

stem for menneskerettighedstraktaten blandt andet 

gennem den universelle tilbagevendende evaluering, 

traktatinstanser og sær-procedurer, for at løse over-

hængende sociale, økonomiske og politiske udfordrin-

ger. Som indikeret i min Opfordring til Handling for  
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 civilsamfund, lokale og regionale regeringer og for-

retningsaktører samt at få forpersonen for Det Øko-

nomiske og Sociale Råd til at afholde en generel eva-

luering af foranstaltninger for observatørstatus eller 

konsultationer i forbindelse med dette. Jeg opfor-

drer medlemslande til seriøst at overveje disse idéer 

i overensstemmelse med vores søgen efter en multi-

lateralisme, der er mere forbundet, inkluderende og 

effektiv.  

130. Til sidst har vi modtaget forslag, der svarer til 

efterspørgsler i De Forenede Nationers system, om 

hvordan mulighederne for deltagelse af civilsamfun-

det og andre interessenter kan øges på tværs af alle 

mellemstatslige organer. Disse har indbefattet et årligt 

civilsamfundsmøde i forbindelse med Generalforsam-

lingens højniveausuge såvel som efterspørgsler efter 

en opdateret resolution, der definerer, hvordan orga-

ner som det Økonomiske og Sociale Råd, Generalfor-

samlingen og Sikkerhedsrådet forholder sig til  

Hensigter og principper: tilpasning af De Forenede Nationer til en ny æra  Kapitel V     
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. civilsamfund, lokale og regionale regeringer og for-
retningsaktører samt at få forpersonen for Det Øko-
nomiske og Sociale Råd til at afholde en generel eva-
luering af foranstaltninger for observatørstatus eller 
konsultationer i forbindelse med dette. Jeg opfor-
drer medlemslande til seriøst at overveje disse idéer 
i overensstemmelse med vores søgen efter en multi-
lateralisme, der er mere forbundet, inkluderende og 
effektiv.  

130. Til sidst har vi modtaget forslag, der svarer til 
efterspørgsler i De Forenede Nationers system, om 
hvordan mulighederne for deltagelse af civilsamfun-
det og andre interessenter kan øges på tværs af alle 
mellemstatslige organer. Disse har indbefattet et årligt 
civilsamfundsmøde i forbindelse med Generalforsam-
lingens højniveausuge såvel som efterspørgsler efter 
en opdateret resolution, der definerer, hvordan orga-
ner som det Økonomiske og Sociale Råd, Generalfor-
samlingen og Sikkerhedsrådet forholder sig til  

Det fremtidige forløb 
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. civilsamfund, lokale og regionale regeringer og for-
retningsaktører samt at få forpersonen for Det Øko-
nomiske og Sociale Råd til at afholde en generel eva-
luering af foranstaltninger for observatørstatus eller 
konsultationer i forbindelse med dette. Jeg opfor-
drer medlemslande til seriøst at overveje disse idéer 
i overensstemmelse med vores søgen efter en multi-
lateralisme, der er mere forbundet, inkluderende og 
effektiv.  

130. Til sidst har vi modtaget forslag, der svarer til 
efterspørgsler i De Forenede Nationers system, om 
hvordan mulighederne for deltagelse af civilsamfun-
det og andre interessenter kan øges på tværs af alle 
mellemstatslige organer. Disse har indbefattet et årligt 
civilsamfundsmøde i forbindelse med Generalforsam-
lingens højniveausuge såvel som efterspørgsler efter 
en opdateret resolution, der definerer, hvordan orga-
ner som det Økonomiske og Sociale Råd, Generalfor-
samlingen og Sikkerhedsrådet forholder sig til  
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herunder, men ikke begrænset til, offentlige sund-

hedskriser. De understregede også, at De Forenede 

Nationer skal være centrum for bestræbelserne på 

at levere på disse forpligtelser, under henvisning til 

at der ikke er andre organisationer med samme legi-

timitet, forsamlingskraft eller retningsgivende på-

virkning. Vores Fælles Dagsorden er tiltænkt at frem-

me de 12 temaer i deklarationen gennem instanser, 

der er nødvendige, omdannende og udfylder afgø-

rende kløfter. Den forstærker behovet for solid 

handling på 2030 Dagsordenen og Verdensmålene 

for Bæredygtig Udvikling sammen med andre væ-

sentlige forpligtelser for klima og menneskerettighe-

der. Jeg ser frem til at samarbejde med medlemslan-

dene og andre interessenter om at omsætte idéer-

ne, afspejlet i denne rapport, til handling.  

131. Meningen med Vores Fælles Dagsorden er at for-

sætte med at levere på løftet givet i De Forenede Nati-

oners Pagt. Denne rapport har tilvejebragt en vision 

om samhørighed og internationalt samarbejde, der 

har sat os på vej mod et gennembrud for en grønnere, 

mere sikker og bedre fremtid, som får os væk fra 

grænsen til sammenbrud. Denne vision bygger og rea-

gerer på deklarationen om fejringen af De Forenede 

Nationers 75 års jubilæum, hvor medlemslandene af-

gav 12 væsentlige forpligtelser: ingen skal efterlades; 

beskyt vores planet; fremme fred og forebygge kon-

flikter; overholde international lovgivning og sikre 

retfærdighed; kvinder og piger skal være i centrum; 

skabe tillid; forbedre digitalt samarbejde; forbedre De 

Forenede Nationer; sikre bæredygtig finansiering; in-

tensivér partnerskaber; lyt til og samarbejd med ung-

dommen; og vær forberedt på fremtidige kriser, 

VI. Det fremtidige forløb 
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 ANNEX       

ANNEX: Proces for høringer vedrørende  
 Vores Fælles Dagsorden 

af de 12 temaer fra erklæringen. Jeg udsendte en 

lignende invitation til flere højtstående niveauer af 

eksperter, praktikere og tidligere ledere. Som svar 

modtog vi mange indsigtsfulde papirer, videoer og 

præsentationer og hørte direkte fra nogle af tænker-

ne på morgendialogmøderne og andre steder. 

4. I tråd med min beslutning om at unge bør være 

designere af deres egen fremtid, gav jeg plads til at 

unge tænkere og ledere kunne få direkte mulighed 

for at bidrage. The UN Foundation var vært for en 

gruppe af næste generations stipendiater og fore-

stod konsultationerne med unge mennesker vedrø-

rende 75-års jubilæet under vejledning fra min ung-

domsudsending. Her blev en række af aktionsgrup-

per om tematiske prioriteter hørt gennem en stor 

brainstorm og nationale samtaler med unge, der 

ikke tidligere havde været engageret i FN. Stipendia-

terne arbejdede intensivt med ungdomsledede net-

værk og organisationer fra hele verden og afholdte 

dialoger med politikere mellem generationerne. Re-

sultatet af deres arbejde bidrog til mine anbefalinger 

vedrørende unge og kommende generationer. De 

har endvidere samlet alle deres egne visioner, ideer 

og forslag i rapporten ”Vores Fremtidige Agenda” 

5. I overensstemmelse med visionen om mere net-

værksbaseret og inkluderende multilateralisme, og i 

overensstemmelse med De Forenede Nationers 

charter, konsulterede jeg også bredt med "vi folket" 

overalt i verden, herunder civilsamfundet, parlamen-

tarikere, tænketanke, den privat sektor, subnationa-

le ledere og bynetværk, underrepræsenterede grup-

per og andre ikke-statslige partnere. Dette blev un-

derstøttet af FN-fonden og Igarapé Instituttet sam-

men med et netværk af globale partnere fra alle  

1. I erklæringen for markering af De Forenede Natio-

ners 75 års jubilæum (Generalforsamlingens beslut-

ning 75/1) pålagde medlemslandene mig at rapporte-

re anbefalinger til at fremme Vores Fælles Dagsorden 

og til at reagere på nuværende og fremtidige udfor-

dringer inden udgangen af Generalforsamlingens 75. 

samling. Som svar, ud over at involvere De Forenede 

Nationer som helhed, gik jeg i gang med en refleksi-

onsproces bestående af fire spor samt at engagere en 

bred vifte af interessenter, herunder medlemslande, 

fremtrædende tænkere, unge mennesker og civilsam-

fundet. Processen bygger på årelang tradition i global 

lydhørhed, hvor over 1,5 millioner mennesker fra alle 

193 medlemslande deltog i en online-undersøgelse. 

Meningsmålingsfirmaer har også gennemført under-

søgelser i 70 lande. Disse høringer viste betydelig 

offentlig opbakning til internationalt samarbejde og et 

ønske om mere netværksforbundet, inkluderende og 

effektiv multilateralisme i fremtiden. 

2. Samarbejdet med medlemsstaterne begyndte den 

8. oktober 2020 med et brev til alle faste repræsen-

tanter og observatører, hvor processen blev fremlagt 

samt en invitation til at dele deres synspunkter. Den 

15. december 2020 indkaldte præsidenten for Gene-

ralforsamlingen til et uformelt møde, hvor jeg delte de 

indledende refleksioner og lyttede til de tilstedevær-

enes synspunkter. I 2021 stod The UN Foundation, en 

nøglepartner i denne øvelse, for en række morgendia-

loger med medlemslandene omkring de 12 temaer i 

75-års jubilæumserklæringen. Den 8. juli 2021 deltog 

jeg igen i en uformel dialog med Generalforsamlingen 

for at dele og høre flere ideer. 

3. For at berige refleksionsprocessen inviterede jeg en 

geografisk forskelligartet, kønsbalanceret gruppe af 

tænkere til at bidrage med deres ideer på ét eller flere  
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overvåget af Igarapé Institute, som genererede mere 

end 520 forslag fra over 1.750 deltagere, inklusiv fra 

organisationer med flere millioner medlemmer i 147 

lande og på seks sprog.  

6. Den brede vifte af perspektiver og input, som vi 

har modtaget, har i høj grad suppleret og forbedret 

indholdet i rapporten ’Vores Fælles Dagsorden’, og 

jeg sender en stor tak til alle, som har bidraget.   

regioner, herunder det Afrikanske Center for Kon-

struktive Løsning af tvister (Sydafrika), Southern Voice 

(et netværk af 50 tænketanke fra Afrika, Asien og La-

tinamerika) og Lee Kuan Yew School of Public Policy of 

the National Universitetet i Singapore. Der blev gjort 

alt for at sikre, at refleksionsprocessen omfattede en 

bred vifte af stemmer fra alle regioner, herunder en 

eksperimenterende digital konsultationsøvelse  


