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Verdensmålene –
Sådan står det til



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
næsten 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.

Få virksomheder ser et forretningsincitament i at arbejde med 
klima – det må ikke kunne betale sig at forurene.

Verdensmålene vedrører hele verden
- Der er masser af udfordringer i Danmark



7

Global Compact –
En global 
bevægelse
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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)



Now more than ever, 
as big decisions are made about 
our future, companies need to 
address environmental, social 
and governance risks holistically 
and move beyond business as 
usual.

United Nations Secretary-General, António Guterres

BEYOND 
BUSINESS AS 
USUAL



Virksomheder er en vital 
partner, hvis vi skal nå FN’s 
verdensmål. Virksomheder 
kan bidrage gennem deres 
kerneforretning. Vi beder 
virksomheder over hele 
verden undersøge deres 
bidrag, sætte ambitiøse 
mål og kommunikere 
transparent omkring 
resultaterne.

Kofi Annan, FN’s generalsekretær

(1997-2006) 

World Economic Forum, 2000
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Hvad er FN’s Global Compact?

Verdens største frivillige bæredygtighedsinitiativ for 
virksomheder.

Et globalt netværk af virksomheder og organisationer der 
arbejder for en bæredygtig fremtid.

Et frivilligt FN-initiativ, der sætter rammen for 
kommunikationen af virksomheders fremskridt og engagement 
indenfor ansvarlig virksomhedsledelse.



FN’s Global Compact 
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14.000+
Virksomheder som

har tilsluttet sig 
FN’s Global Compacts 

Ti Principper

4.000+
Organisationer

160+
Lande med 

UN Global Compact 
medlemmer

70
Lokale Netværk

87
Millioner

medarbejere I Global 
Compact-

virksomheder



Global Compact Network Denmark 
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450+
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
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De Ti Principper / 
FN’s Verdensmål



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

Kofi Annan, UN-Secretary-
General (1997-2006)
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Menneskerettigheder i Global Compact

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. 



FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhverv

• Bygget op om tre søjler:

• Alle lande har pligt til at beskytte menneskerettighederne mod 
negative påvirkninger, som deres virksomheder måtte forårsage 
eller bidrage til.

• Alle virksomheder har ansvar for at respektere
menneskerettighederne.

• Alle mennesker, hvis rettigheder påvirkes negativt af en 
virksomhed, har ret til at kunne klage og få oprejsning 
gennem en effektiv og fair proces.
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Skab orden i eget hus Find nye muligheder

17

+
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Værdi som 
medlem



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.  



SEKRETARIAT

20

Jeanette Dehliz

Administration, 
Medlemskontakt, 
Ansøgningsprocedure, 
Økonomi

Joachim M. Christensen

Klima & Miljø,
Presse & Kommunikation

Lene Westergaard

Menneskerettigheder, 
Antikorruption, 
Arbejdstagerrettigheder

Djouhara Westberg

Medlemsengagement, 
Partnerskaber

Karen Panum Thisted

Projektleder ViV

Karoline K. Hansen

Rapportering, 
Medlemskontakt

Sara Kruger Falk

Direktør 

Sara Brun Nielsen

Studentermedhjælper, 
Ekstern kommunikation

Matilde Vibe

Studentermedhjælper, 
Medlemshåndtering

Alexander S. Knudsen

Praktikant, 
Medlemsengagement, 
Rapportering

Malte Thyregod Jensen

Praktikant, ViV

Philippa Holm Sørensen

Praktikant, Klima & Miljø, 
Menneskerettigheder, 
Antikorruption, 
Arbejdstagerrettigheder



➢ Virksomhed/organisationens tilslutning

➢ Oplæg fra eksperter omkring aktuelle emner

➢ 3-4 årlige møder

➢ Erfaringsudvikling og diskussioner

➢ Mulighed for målrettet information og tilbud

➢ Netværk med virksomheder i andre brancher 
med samme udfordringer

RAPPORTE-
RING

MENNESKE-
RETTIGHEDER

BÆREDYGTIG 
FINANS

SCIENCE 
BASED 

TARGETS

ANTI-
KORRUPTION

FUTURE FIT
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NETVÆRKSGRUPPER



➢ Fire områder hvor virksomheder kan få særlig støtte til at 
accelerer forandring. 

➢ E-LÆRING udviklet af dagsordensættende internationalt 
anerkendte eksperter.  

PRAKTISKE FORHOLD

➢ 4-6 MÅNEDERS FORLØB
➢ 2 medarbejdere fra hver virksomhed/organisation- ca. 50-

60 timer pr. person. 
➢ Gratis udover de ressourcer man ligger. 
➢ Faciliterede workshops
➢ Erfaringsudveksling

SDG 
AMBITION

YOUNG SDG 
INNOVATORS

CLIMATE 
AMBITION 

ACCELERATOR

TARGET 
GENDER 

EQUALITY
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ACCELERATOR PROGRAMMER



Hvorfor bør min virksomhed komme i gang med 
klimaarbejdet? 

Fem gode argumenter:

1. Forberedelse på flere klimakrav fra kunder og 
samarbejdpartnere

2. På forkant med ny klimalovgivning (både 
nationalt og internationalt)

3. Bedre adgang til finansiering med verificerede 
klimamål og data

4. Styrkelse af brand og forretning med en stærk 
profil på klimaområdet

5. Bidrag til at sikre en mere stabil fremtid 
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Vi er på vej i den gale retning med uforudsigelige og uoverskuelige konsekvenser
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Kilde: IPCC

Hvorfor bør min virksomhed komme i gang med 
klimaarbejdet? 



Hvad er Science Based Targets i korte træk?

• Science Based Targets er et initiativ, hvor virksomheder 
sætter videnskabsbaserede mål, der stemmer overens 
med Parisaftalen: Vi skal minimere temperaturstigninger 
til et godt stykke under 2 grader Celsius i 2100 målt fra et 
førindustrielt niveau

• Initiativet anvender Greenhouse Gas-protokollen 
(Scope 1, 2 og 3)

• Formål: at mobilisere virksomheder omkring en fælles, 
ambitiøs og videnskabsbaseret ramme for hvordan 
erhvervslivet kan bidrage til internationale klimamål
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Hvordan tilslutter man sig som mindre virksomhed?

Krav til mindre virksomheder

• Selvstændige, mindre virksomheder (<500 
medarbejdere) kan tilslutte sig en såkaldt 
”streamlined target validation” 

• Man går direkte til tilslutning af mål

• Reduceret gebyr på USD 1.000 (det normale gebyr 
er USD 4.950)

• Krav jf. Greenhouse Gas-protokollen:

• Man skal afdække alle Scope 1 og 2-udledninger

• Det er IKKE et krav at definere specifikke mål for 
Scope 3, men man skal måle på og reducere 
Scope 3-udledninger i et vist omfang

• Man skal rapportere årligt på sine udledninger
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Hvordan tilslutter man sig som mindre virksomhed?

Sådan gør man

• Udfyld et såkaldt ”Target-Setting Letter”

• Vælg mellem to predefinerede mål:

• 1.5°C mål: Reducér samlede Scope 1 og 2-udledninger med 50% i 
2030 med 2018 som baseline år + afdæk og reducer Scope 3-
udledninger

• Godt under 2°C mål: Reducér samlede Scope 1 og 2-udledninger 
med 30% i 2030 med 2018 som baseline år + afdæk og reducer 
Scope 3-udledninger

• Udfyld ‘emissions profile’ med relevante informationer

• Indsend brevet til validering hos initiativet

• Bliv godkendt og anerkendt på sciencebasedtargets.org
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Få svar på de mest stillede spørgsmål: 
Science Based Targets ‘FAQ for SMEs’

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT5t3df23LPbtgQyYpNh6L8-Uzmrl1L7p_pb3kL6-p67IhVg/viewform
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/FAQs-for-SMEs.pdf
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Spørgsmål?



Kontakt:
Djouhara Westberg, Engagement Manager

djouhara@globalcompact.dk
Joachim Marc Christensen, Network Manager

joachim@globalcompact.dk

www.globalcompact.dk
Find us on Linkedin and Twitter

mailto:djouhara@globalcompact.dk
mailto:joachim@globalcompact.dk

