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Verdensmålene:   
En fælles agenda for en bedre verden
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Vi er ikke på rette vej..
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Næsten 1 ud
af 10 børn er 
underlagt
børnearbejde

8 millioner 
ton plastik 
udledes i 
havene hvert 
år

Den globale
opvarmning
forventes at nå
over 3˚c i 
2100

257 år fra 
ligestilling 
mellem 
kønnene

820 millioner 
mennesker 
sulter

90% af alle 
børn indånder 

giftig luft

Én million arter 
er udryddelses-
truede

Ulighed vokser
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Kvinder udgør kun 19% af bestyrelser og 15% af direktioner i 
danske virksomheder. Virksomheder kan gøre en stor forskel.

Hver dansker producerer årligt knap 800 kilo affald i gennemsnit. 
Det er næsten 300 kilo mere end en gennemsnitlig EU-borger, og vi 
smider mere end 700.000 tons mad ud årligt. 

Kun 11% af danske virksomheder måler på deres klimaaftryk.

Der er masser af udfordringer i Danmark
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Verdensmålene-
hvad gør vi i 
Danmark? 
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Handlingsplan for FN’s 
Verdensmål 
Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er stolt over at kunne præsentere 
Danmarks nye handlingsplan for de 17 
verdensmål i dag. Med 15 nye initiativer sætter 
vi rammen for arbejdet for verdensmål i 
Danmark de kommende år. Der skal lyde en 
stor tak for de mange gode input, vi har 
modtaget fra civilsamfundet, erhvervslivet og 
offentlige institutioner.

v Som en del af handlingsplanen skal alle nye 
lovforslag fremover screenes efter alle 17 
verdensmål og 169 delmål, så 
verdensmålene tænkes ind fra start.



Gør Verdensmål til
vores mål

197 danske målepunkter for en mere 
bæredygtig verden

Danmarks Statistik og 2030-panelet har 
offentliggjort 197 nye danske 
målepunkter for at gøre FN’s 17 
Verdensmål danske. Målepunkterne 
bygger på mere end 6.000 input fra 
danske virksomheder, organisationer, 
forskere og engagerede borgere. Læs 
rapporten og se danskernes bud på en 
bæredygtig udvikling i Danmark.
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Kommende 
lovgivning: 
Rapportering og 
dokumentation
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Rapportering: Nye krav på EU-niveau

Erhvervsstyrelsen, Torsten A. Andersen, Vicedirektør



Forbrugerne stiller krav 

Større krav til dokumentation af bæredygtighed i 
produkter/services

• Forbrugerombudsmanden går efter bekæmpelse af 
‘greenwashing’ – stigende anmeldelser modtaget

• Forbrugere mister hurtigere tillid til deres brands: 
”57 procent er villige til at ændre deres købsadfærd, hvis 

deres nuværende vaner har en negativ påvirkning på miljøet.” 
(IBM, 2020)

• Særligt de unge er i stigende grad skeptiske overfor 
virksomheder (Deloitte, Annual Millennial Survey, 2020)

• Øget fokus fra medierne på virksomheder, som ikke 
handler socialt eller miljømæssigt forsvarligt – skaber 
dårlig omtale.

• Danskerne vægter i stigende grad genbrug og 
genanvendelse højt (Sustainable Brand Index, 2021)
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FN’s Global 
Compact & Global 
Compact Network 
Denmark
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A HUMAN FACE TO 
THE GLOBAL MARKET

THE WORLD IN 1999

I propose that you, 
the business leaders… 
and we, the United Nations, 
initiate a global compact 
of shared values and 
principles …...

Kofi Annan, UN Secretary-General (1997–2006)



FN’s Global Compact 
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14,000+
Virksomheder som

har tilsluttet sig 
FN’s Global Compacts 

Ti Principper

3,800+
Organisationer

160+
Lande med 

UN Global Compact 
medlemmer

70
Lokale Netværk

87
Millioner

medarbejere I Global 
Compact-

virksomheder
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70 lokale netværk

28%
Fortune 500

FN’s Global Compacts Lokale Netværk 



Global Compact Network Denmark 
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465+
Virksomheder som

har tilsluttet sig 
Global Compact 

Network Denmark 

35+
Organisationer

50%
SMV’ER

(små- og
mellemstore

virksomheder)

43%
Store virksomheder

(+250 ansatte)

7%
Organisationer



En del af en global bevægelse

NETVÆRK

Et forum for erfaringsudveksling 
og vidensdeling med andre 
virksomheder der har en 

ambitiøs 
bæredygtighedsagenda. 

LÆRINGSMILJØ

Få stillet viden og værktøjer til 
rådighed der understøtter din 

virksomheds mulighed for 
fremdrift. 

FN PLATFORMRAMMEVÆRK FOR 
RAPPORTERING

Et internationalt anerkendt 
rammeværk for kommunikation 

og fremdrift af sin 
bæredygtighedsindsats. 

Få mulighed for at engagere 
sig i bæredygtigheds
dagsorden internationalt og 
lokalt.  
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De Ti Principper & 
Verdensmålene 



Forward-looking 
companies need not 
wait for government 
regulation to do what’s 
right 

Kofi Annan
FNs 7. Generalsekretær (1997-2006)
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Global Compacts Ti Principper
Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede 
menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 
Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til 
kollektive forhandlinger. 
Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 
Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 
Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomi udnyttelse og 
afpresning. 

MENNESKE-
RETTIGHEDER

ARBEJDSTAGER-
RETTIGHEDER

KLIMA & MILJØ

ANTIKORRUPTION
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VÆR ANSVARLIG

+

FIND NYE MULIGHEDER



Virksomheder og samfundsansvar: Nye tider 

v Man bliver nødt til at tage stilling til den verden 
man er en del af som virksomhed.

v Der er i dag en forventning til, at virksomheder 
tager ansvar for hele deres værdikæde –
upstream og downstream.

v Ansvaret ligger inden for alle fire områder 
(menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption) – ikke kun klima. 

v Man kan ikke selv definere sit ansvar som 
virksomhed

v Langt større fokus på transparens og 
dokumentation – fra kunder, investorer og 
forbrugere.
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