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1 INTRODUKTION 

1.1 ERHVERVSLIV OG MENNESKERETTIGHEDER –  HVAD BETYDER 
DET OG HVORFOR ER DET VIGTIGT?  

Danske virksomheder er tæt integrerede i den globale økonomi. Det betyder, at 
vores erhvervsliv og levevis er tæt forbundet med menneskeretlige udfordringer 
og muligheder i de lande, hvor vi køber vores tøj og investerer vores pensioner. I 
Danmark tager vi for givet, at der er frie fagforeninger, anstændige lønninger og 
arbejdstider, et sundt og sikkert arbejdsmiljø, beskyttelse af unge i arbejde, 
ligebehandling på arbejdsmarkedet, samt beskyttelse af menneskers miljø og 
ejendomsrettigheder. Som denne rapport vil vise har vi fortsat hjemlige 
udfordringer på enkelte af disse områder. Men en betydelig andel af vores 
indkøb og investeringer sker i lande, hvor disse ting i langt mindre grad kan tages 
for givet.1 Det betyder, at vores måde at investere, producere og forbruge på 
fortrinsvis sætter fodaftryk på menneskers rettigheder i andre lande end i 
Danmark. Hvis vi handler ansvarligt kan vi bidrage til at beskytte 
menneskerettighederne og fremme en bæredygtig udvikling i disse lande. Det 
har vi som land en forpligtigelse til ifølge internationale standarder, som 
Danmark har bakket op om.  
 

Der er en voksende erkendelse af, at det ikke bare er vores pligt men også i vores 
interesse at sørge for, at menneskerettigheder og erhverv går hånd i hånd. I 
september 2015 igangsatte regeringen en udredning, som skal komme med bud 
på, hvordan Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, 
handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik kan sammentænkes for 
at fremme Danmarks interesser.2 Det er blandt andet i erkendelse af, at 
miljøproblemer, korruption og manglen på anstændige jobs medvirker til 
ustabilitet og migration i landene omkring os. Ansvarlig virksomhedsadfærd er en 
forudsætning for at bekæmpe disse udfordringer. Globale udfordringer påvirker 
os, og Danmark har en interesse i at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd som 
modsvar til disse udfordringer.  
 

Hertil hører også, at ansvarlig virksomhedsadfærd kan betyde en 
konkurrencefordel for dansk erhvervsliv. Danske virksomheder er vant til høje 
sociale og miljømæssige krav. Hvis Danmark kan fremme lignende standarder i 
andre lande, kan dansk erhvervsliv opnå bedre konkurrencevilkår både hjemme 
og ude. Danske og internationale undersøgelser peger desuden på, at 
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virksomheder der opfører sig godt også klarer sig godt rent økonomisk.3 Ved at 
fremme ansvarlig virksomhedsadfærd kan Danmark ruste sit erhvervsliv til at 
imødegå krav om ansvarlighed og bæredygtighed fra investorer, kunder, 
forbrugere, myndigheder og andre interessenter på fremtidens markeder.  

1.2 INTERNATIONALE RAMMER OG DANSKE TILTAG 
 
 

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv blev 
enstemmigt støttet af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011. 
Retningslinjerne er BYGGET OP OMKRING TRE SØJLER: 
 

1. Alle lande har pligt til at beskytte menneskerettighederne mod 
negative påvirkninger, som deres virksomheder måtte forårsage eller 
bidrage til. Det gælder både indenfor for landenes grænser, samt i 
forbindelse med hjemlige virksomheders handel og investeringer i 
andre lande. Det vil sige, at Danmark skal beskytte mod påvirkninger 
begået af virksomheder i Danmark, samt påvirkninger, som danske 

virksomheder måtte forårsage eller bidrage til gennem deres handel 
og investeringer i andre lande. Dette gælder også for det offentliges 
egen forretningsvirksomhed, såsom f.eks. statens og kommunernes 
indkøb.  
 

2. Alle virksomheder har ansvar for at respektere 
menneskerettighederne. Det betyder at virksomheder skal sikre, at 
de ikke forårsager eller bidrager til negative påvirkninger af 
menneskerettighederne for f.eks. arbejdere, lokalbefolkninger eller 
forbrugere. Dette ansvar gælder for alle virksomhedens aktiviteter 
og forretningsrelationer. Og ansvaret gælder også selvom lovene i de 

lande, hvor man opererer eller køber ind, ikke kræver at man 
overholder menneskerettighederne.  

 
3. Alle mennesker, hvis rettigheder påvirkes negativt af en virksomhed, 

har ret til at kunne klage og få oprejsning gennem en effektiv og fair 
proces. Det betyder f.eks. at danske virksomheder, som anvender 
leverandører i Kina, skal sikre at de kinesiske arbejdere har mulighed 
for at klage over deres arbejdsforhold. 
 
Læs Retningslinjerne her: 
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBu
sinessHR_EN.pdf 

 
 
Både internationalt og i Danmark har der i en årrække været en stigende 
erkendelse af sammenhængen mellem erhvervsliv, menneskerettigheder og 
bæredygtig udvikling.4 I 2011 etablerede FN et sæt Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv (FN’s Retningslinjer).5 Det er et sæt frivillige 
globale spilleregler for, hvordan myndigheder og virksomheder kan sikre, at 
handel, investeringer og produktion ikke sker på bekostning af menneskers 
rettigheder. FN’s Retningslinjer er i dag en af de væsentligste internationale 
rammer omkring virksomheders samfundsansvar.6  
 
I 2015 godkendte verdens ledere 17 nye Verdensmål for Bæredygtig Udvikling 
frem mod 2030 (Verdensmålene).7 Det er bredt anerkendt, at ansvarlige 
investeringer og samhandel i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer er en 
nødvendig forudsætning for at nogen af Verdensmålene kan nås på globalt plan. 
Anbefalingerne i denne rapport har særlig relevans for Danmarks 
implementering af mål 3 om Sundhed og trivsel; mål 5 om Ligestilling mellem 
kønnene; mål 8 om Gode jobs og økonomisk vækst; mål 10 om Mindre ulighed; 
mål 12 om Ansvarligt forbrug og produktion; samt mål 17 om Partnerskaber for 
fremtiden.  
 

 
Oversigt over de 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling frem mod 2030. 

 
Danske virksomheder er generelt forpligtet til at overholde menneskeretlige 
konventioner i det omfang de er integreret i dansk lovgivning. I Danmark er der 



 

8 

 

dog ikke noget lovkrav om, at virksomheder skal overholde FN’s Retningslinjer. 
Dog kræver Årsregnskabsloven, at de ca. 1.100 største danske virksomheder skal 
fortælle om deres politikker og aktiviteter for samfundsansvar, herunder respekt 
for menneskerettigheder.8  
 
Danmark har også iværksat en række ikke-juridiske tiltag for at fremme 
virksomheders samfundsansvar.9 Regeringens CSR-handlingsplan fra 201210 og 
handlingsplan for erhvervsliv og menneskerettigheder i 201411 sætter fokus på 
virksomheders sociale og menneskeretlige ansvar i Danmark og udlandet.12 
Erhvervs- og Vækstministeriet har koordineret udarbejdelsen af vejledninger til 
danske virksomheder og offentlige indkøbere, herunder CSR Kompasset13, UN 
Global Compact Self Assessment tool14 og Den Ansvarlige Indkøber15. I 2012 
oprettede regeringen Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig 
Virksomhedsadfærd (MKI), der behandler klager over overtrædelser af OECD’s 
Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.16 Det nedlagte Rådet for 
Samfundsansvar blev oprettet i 2009 og havde til opgave at rådgive regeringen 
samt at koordinere danske virksomheders og myndigheders arbejde med 
samfundsansvar.17 Det nyoprettede Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, 
fra februar 2016, erstatter og sammenlægger Rådet for Samfundsansvar med 
Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.18  

1.3 RAPPORTENS FORMÅL, INDHOLD OG METODE 
Formålet med denne rapport er at bidrage til Danmarks og danske 
virksomheders evne til håndtere væsentlige menneskerettighedsudfordringer og 
-muligheder, som knytter sig til danske erhvervsaktiviteter. For at opnå dette 
formål, tager rapporten temperaturen på Danmarks implementering af FN’s 
Retningslinjer og giver anbefalinger til, hvordan implementeringen kan 
forbedres. Analysen og dens anbefalinger vil danne basis for instituttets løbende 
dialog med interessenter og beslutningstagere, samt instituttets monitorering af 
erhvervsrelaterede menneskerettighedsudfordringer for Danmark. 
 
Denne konsultationsrapport er en opsummering af instituttets foreløbige 
konklusioner. Rapporten behandler i alt otte områder, som instituttet vurderer 
har størst relevans for Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer i relation 
til danske erhvervsaktiviteter i og uden for Danmark. Den endelige rapport vil 
blive udgivet i foråret 2016 og relevante dele af analysen vil blive integreret i 
instituttets årlige statusrapport om menneskerettighedssituationen i Danmark 
2016.19  
 
Analysen dækker kun Danmark, og ikke Færøerne og Grønland. For Grønland har 
instituttet i Statusrapport for Menneskerettigheder i Grønland 2014 inkluderet 
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specifikt indhold og anbefalinger om virksomheders rolle i forhold til 
arbejdstager- og menneskerettigheder.20  
 
Analysen er baseret på gennemgang af tilgængelig information, interviews med 
30 danske eksperter samt to dialogmøder med i alt 35 danske eksperter og 
interessenter.21 I forbindelse med analysearbejdet har instituttet udarbejdet en 
detaljeret baseline for Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer med 
fokus på lovgivning, politikker og initiativer.22 Desuden har instituttet udarbejdet 
en landeguide om virksomheders udfordringer og muligheder i forhold til 
menneskerettigheder i Danmark.23  
 
Analyseområderne i denne konsultationsrapport reflekterer den viden og de 
perspektiver, som er indsamlet gennem det skrivebordsbaserede research, 
ekspertinterviews og dialogmøderne.  
 
Alle interessenter er velkomne til at kommentere på rapporten. Kommentarer 
kan sendes til Projektleder Cathrine Bloch Poulsen-Hansen på e-mail 
cph@humanrights.dk.  
 
 

mailto:cph@humanrights.dk
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2 RAMMER OG TEMAER 

Figuren på næste side viser ni fokusområder, som instituttet vurderer har størst 
relevans for Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer i relation til danske 
erhvervsaktiviteter i- og uden for Danmark. Analyseområderne er udvalgt på 
baggrund af skrivebordsbaseret researcharbejde, ekspertinterviews og 
dialogmøder. De ni områder er opdelt i tre kategorier:  
 

1. Institutionelle rammer for menneskerettigheder og erhverv, herunder 
forankring, information, rapportering og klageadgang.  

2. Temaer af særlig relevans i Danmarks internationale samhandel, 
herunder private og offentlige indkøb og investeringer samt 
internationalt handels- og udviklingssamarbejde.  

3. Temaer af særlig relevans for erhvervsaktiviteter inden for Danmarks 
grænser, herunder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet samt 
arbejdsforhold for migrantarbejdere.  

 
Fokusområderne er valgt i henhold til principperne for Danmarks og den danske 
stats forpligtigelser ifølge FN’s Retningslinjer. Herunder har instituttet foretaget 
en vurdering af, hvilke områder og temaer, der har størst relevans for danske 
erhvervsaktiviteters mulige negative påvirkning af menneskerettighederne i og 
uden for Danmark. Valget af fokusområder støtter sig på de to underliggende 
analyser samt ekspert- og dialogmøder, som er nævnt ovenfor. 
 
Debatten om virksomheders samfundsansvar er vidt forgrenet og i stadig 
udvikling. Der foregår vigtige internationale diskussioner for at definere 
staternes og virksomhedernes ansvar i relation til en række erhvervsrelaterede 
temaer med stor betydning for menneskerettighederne, såsom f.eks. 
klimaforandringer, skattebetaling eller digital overvågning.  
 
Det er ikke denne rapports formål at gå ind i disse tematiske diskussioner. 
Rapportens formål er at bidrage til Danmarks fortsatte implementering af FN’s 
Retningslinjer og dermed styrke de institutioner og processer, som sætter 
Danmark og danske virksomheder i stand til at håndtere disse og andre 
væsentlige menneskerettighedsudfordringer.  

FOKUSOMRÅDER 
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I de følgende afsnit gennemgås hvert område med fokus på:  

- Internationale standarder og tendenser 
- Lovgivning og indsatser for danske virksomheder  
- Anbefalinger til at styrke Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer 

for Menneskerettigheder og Erhverv. 
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3 INSTITUTIONELLE RAMMER FOR 
MENNESKERETTIGHEDER OG 
ERHVERV 

3.1 FORANKRING AF ERHVERV OG MENNESKERETTIGHEDER 
Danmark har, ifølge FN’s Retningslinjer, pligt til at beskytte imod negative 
påvirkninger, som danske erhvervsaktiviteter kan forårsage eller bidrage til i og 
uden for Danmark.  
 
Denne forpligtigelse indebærer en række konkrete myndighedsopgaver: 
Udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning; sikring af effektive 
klagemekanismer; vejledning og støtte til virksomheder; deltagelse i 
internationale samarbejder; samt indarbejdelse af menneskerettighedshensyn i 
det offentliges egen forretningsvirksomhed. Alt dette forudsætter, at der sker en 
forankring og koordination af indsatsen på tværs af de relevante offentlige 
myndigheder, samt at den nødvendige kapacitet er til rådighed for 
myndighederne i form af mandater, strategier, viden og ressourcer.  

3.1.1 STRATEGIER OG HANDLINGSPLANER 

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, som 
har ansvaret for at koordinere den danske indsats for erhverv og 
menneskerettigheder. Dette inkluderer blandt andet det overordnede ansvar for 
regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 24, og 
handlingsplanen for erhvervsliv og menneskerettigheder. Udenrigsministeriet 
indtager den ledende rolle i forhold til handlingsplanernes internationale 
aktiviteter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.25 Begge handlingsplaner 
refererer til en interministeriel arbejdsgruppe, der koordinerer indsatsen på 
tværs af de berørte ministerier. Der findes ingen offentlig information om 
arbejdsgruppens virke og resultater. Udenrigsministeriet, herunder Danida og 
Eksportrådet, har i praksis den ledende rolle i forhold til handlingsplanernes 
internationale aktiviteter. Planerne identificerer dog ikke nærmere, hvilke 
ministerier og styrelser, der har ansvaret for implementeringen af de enkelte 
initiativer i handlingsplanen, ligesom der heller ikke fremgår tidsfrister herfor. 

RAMMER 
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Begge planer har hovedsagelig fokus på danske virksomheders adfærd i udlandet 
og behandler kun i begrænset omfang forhold i Danmark. 
 
CSR-handlingsplanen udløb i 2015, og det var på tidspunktet for rapportens 
udarbejdelse ikke klart, hvordan den danske regering vil evaluere planens 
gennemførelse og hvorvidt der vil blive udarbejdet en ny plan.26 Handlingsplanen 
for erhvervsliv og menneskerettigheder har ingen specifik udløbsdato og 
indeholder ikke procedurer for monitorering, evaluering og eventuel opdatering.  
 
Dansk erhvervsliv består af en forskellighed af brancher og 
virksomhedsstørrelser, som hver især rummer forskellige udfordringer og behov 
på menneskerettighedsområdet (se mere herom i rapportens øvrige afsnit). 
Regeringens CSR-handlingsplan og handlingsplanen for erhvervsliv og 
menneskerettigheder lægger imidlertid ikke op til, at indsatsen fokuseres på 
specifikke sektorer og lande. 27 Der eksisterer således ikke en samlet lande- og 
sektorstrategi for arbejdet med virksomheders samfundsansvar. Eksportrådet 
har dog et generelt fokus på sektorer af særlig relevans for danske 
virksomheder.28 Eksportrådgivere, normalt én per ambassade, trænes i CSR 
(herunder også om menneskerettighederne), så de løbende kan oplyse og 
rådgive om området. Denne funktion findes i dag på ambassader og 
handelskontorer i 14 lande, fra Mexico i vest til Indonesien i øst. 
Udenrigsministeriet har desuden bidraget til indsatser omkring 
tekstilindustrierne i Bangladesh og Vietnam, og har siden 2012 afholdt op til 5 
årlige CSR-workshops, fortrinsvis i Asien, hvor oplysning om FN’s Retningslinker 
og nødvendig omhu for menneskerettighederne i praksis har været en integreret 
del af programmet. 

3.1.2 INSTITUTIONER OG INITIATIVER 

Den danske regering oprettede i 2009 Rådet for Samfundsansvar, som havde til 
opgave at rådgive regeringen om danske virksomheders og myndigheders 
arbejde med samfundsansvar.29 Rådet, som blev nedlagt i november 2015, har 
fungeret som et væsentligt forum, der har sikret bred opbakning til regeringens 
tiltag på området, herunder blandt andet de to ovennævnte handlingsplaner 
samt etableringen af Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig 
Virksomhedsadfærd (MKI). Rådet bestod af repræsentanter fra 
erhvervsorganisationer, fagbevægelsen, civilsamfundet, kommuner, regioner 
m.v., og Erhvervsstyrelsen varetog sekretariatsfunktion. Beslutningen om at 
nedlægge Rådet blev mødt med bekymring fra både virksomheder, forskere og 
CSR-eksperter.30  
 
I februar 2016 blev Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst oprettet. 
Dialogforummet har til formål er at understøtte danske virksomheder i at tage 
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ansvar. Desuden har det nye Dialogforum til opgave at hjælpe socialøkonomiske 
virksomheder med at skabe vækst.31 Ligesom det tidligere Rådet for 
Samfundsansvar er det nye Dialogforum sammensat af 14 medlemmer på tværs 
af sektorer, mens sekretariatet betjenes af Erhvervsstyrelsen. Tiden vil vise, om 
det nye Dialogforum vil spille samme rolle som Rådet for Samfundsansvar har 
gjort. Dialogforummet erstatter nemlig ikke kun det tidligere Rådet for 
Samfundsansvar men også Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Man kan 
således være bekymret for hvorledes arbejdet med menneskerettighederne vil 
prioriteres i det nye Dialogforum. 
 
I 2012 oprettede regeringen MKI. MKI er det danske OECD kontaktpunkt for 
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.32 MKI kan behandle 
klager over menneskerettighedspåvirkninger i og uden for Danmark forårsaget af 
danske aktører eller deres forretningsforbindelser. MKI har desuden også til 
opgave at udbrede kendskabet til ansvarlig virksomhedsadfærd blandt 
myndigheder, virksomheder og i civilsamfundet (se afsnit 3.4).  
 
Institut for Menneskerettigheder har som Danmarks Nationale 
Menneskerettighedsinstitution et specifikt mandat til at rådgive private aktører. 
Instituttet har arbejdet med menneskerettigheder og erhverv i en længere 
årrække, i samarbejde med både myndigheder, virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer i ind- og udland.33  
 
De ovennævnte offentlige initiativer skal ses i lyset af en relativt aktiv underskov 
af CSR-initiativer i den private sektor og i civilsamfundet. De danske 
erhvervsorganisationer såsom Dansk Industri, Dansk Erhverv og Håndværksrådet 
tilbyder alle medlemsrådgivning og -netværk om ansvarlig virksomhedsadfærd.34 
Dansk Initiativ for Etisk Handel med 61 medlemmer fra offentlige institutioner, 
fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og virksomheder35 arbejder med støtte 
fra Udenrigsministeriet for at fremme ansvarlig leverandørstyring blandt danske 
virksomheder.36 Derudover har FN’s Global Compact et nordisk netværk, med 
over 200 nordiske medlemmer, som er åbent for virksomheder og 
erhvervssammenslutninger i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.37 Blandt 
brancheorganisationerne har f.eks. Dansk Mode og Tekstil udarbejdet vejledning 
og træning specifikt rettet mod branchens behov.38 Danish Business Network for 
Human Rights er en sammenslutning af primært større danske virksomheder, 
som arbejder med menneskerettigheder.39  

3.1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer har siden 2012 været præget af 
en relativt systematisk tilgang. Der har været en strategi i form af 
handlingsplaner, ejerskabet for implementeringen har i en vis udstrækning været 
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defineret, ligesom de ansvarlige myndigheder har haft et vist mål af ressourcer til 
opgaven. Rådet for Samfundsansvar har været en drivkraft og sikret bred 
deltagelse og opbakning. Der har i perioden været klare resultater i form af både 
lovgivning og offentlige initiativer.  
 
Med CSR-handlingsplanens udløb og på trods af oprettelsen af det nye 
Dialogforum kan man frygte, at processen mister pusten. Meget er opnået, men 
som denne rapport viser er Danmark langt fra i mål med implementeringen af 
FN’s Retningslinjer. Danske virksomheders muligheder, udfordringer og behov på 
området er stigende. Der er således både behov og begrundelse for, at den 
systematiske myndighedsindsats fastholdes og fokuseres. 
  
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 

1. Regeringen iværksætter en samlet evaluering af handlingsplanerne for 
CSR samt Erhverv og Menneskerettigheder. Herunder særligt i lyset af 
Danmarks opfølgning på Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling. 

2. Regeringen på basis af evalueringen udarbejder en opdateret national 
handlingsplan for den fortsatte implementering af FN’s Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv. Det er instituttets klare anbefaling at 
en sådan handlingsplanudvikles inden for rammerne af en eventuel 
national handlingsplan for bæredygtig udvikling i henhold til 
Verdensmålene.  

3. Handlingsplanen bør identificere de ansvarlige ministerier, ressourcer og 
tidsfrister for implementering samt procedurer for koordination, 
opfølgning, rapportering og evaluering. Til inspiration kan nævnes 
Finlands nationale handlingsplan for menneskerettigheder, som eksplicit 
identificerer det ansvarlige ministerium og deadline for implementering 
af hvert initiativ.40 

4. Handlingsplanen bør ligeledes tage stilling til muligheden for gradvist at 
indføre mere bindende regler for danske virksomheder. Til inspiration kan 
nævnes de modeller herfor, som drøftes i Frankrig og Schweitz.41  

5. Der udarbejdes en samlet sektor- og landestrategi, således at Danmarks 
implementering af FN’s Retningslinjer fokuseres på de brancher og 
geografier, som er mest relevante for danske erhvervsaktiviteter.42 Til 
inspiration kan nævnes Hollands nationale handlingsplan for 
virksomheders samfundsansvar, som omfatter risikoanalyser for sektorer 
med høj risiko for menneskerettighedskrænkelser samt konkrete aftaler 
med hollandske virksomheder i disse brancher. 

6. Regeringen tilstræber, at det nye Dialogforum for Samfundsansvar og 
Vækst får en central rolle i udviklingen af førnævnte handlingsplan. 
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3.2 OPLYSNING 
For at Danmark kan implementere FN’s Retningslinjer, kræves det, at danske 
virksomheder og relevante offentlige instanser bliver oplyst og vejledt om deres 
ansvar og forpligtigelser. Det er myndighedernes opgave at sikre denne 
vejledningsindsats (Princip 8 i FN’s Retningslinjer).  
 
Mange virksomheder oplever, at arbejdet med menneskerettigheder er 
komplekst og har svært ved at operationalisere FN’s Retningslinjer og andre 
internationale standarder. Dette gælder især små og mellemstore virksomheder, 
der har begrænsede ressourcer til at arbejde struktureret med at analysere 
internationale menneskerettighedsstandarder og udvikle konkrete og 
langsigtede strategier for at håndtere deres menneskeretlige ansvar. 
Erhvervsstyrelsen udgav i 2013 en rapport, som kortlægger muligheder og 
barrierer for små og mellemstore virksomheders arbejde med samfundsansvar. 
Rapporten viser blandt andet, at 79 procent af danske små og mellemstore 
virksomheder arbejder med samfundsansvar, og at de væsentligste barrierer er 
dokumentation, procedurer og regelsæt.43 
 
I Danmark bliver information om menneskerettigheder og erhverv blandt andet 
dissemineret gennem Erhvervsstyrelsens samling af ressourcer44, ligesom MKI 
har til opgave at udbrede kendskabet til OECD’s og FN’s Retningslinjer, og det 
nyoprettede Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst har oplysning som en del 
af sit mandat. Blandt de mest omfattende vejledningsindsatser, som 
Erhvervsstyrelsen har iværksat eller støttet, kan nævnes CSR Kompasset45, Global 
Compact Self Assessment Tool46 og Drejebogen for CSR i små og mellemstore 
virksomheder47, og i 2006-2007 modtog 12.000 virksomhedsledere CSR-træning 
under projektet Overskud med Omtanke.48 Derudover kan nævnes konferencen 
”Ikke-finansiel due diligence og ansvarlig virksomhedsadfærd”, som blev afholdt 
d. 25 november 2015. Over 150 deltagere fra erhvervslivet, forsknings- og NGO-
miljøet samt det offentlige deltog i konferencen. Konferencen havde til formål at 
udbrede kendskabet til due diligence samt at informere om selve processen. I 
anerkendelse af at det offentlige selv er en stor forretningsaktør, lancerede en 
række offentlige myndigheder i 2013 en CSR-portal for offentlige indkøbere.49  
 
Derudover laver civilsamfunds- og erhvervsorganisationerne en række 
oplysningsaktiviteter, hvoraf nogle er beskrevet i afsnit 2.4. Dertil kan nævnes 
CSR-awards50, som afholdes af CSR Fonden, samt en CSR-konference, hvor 
Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR) – danske revisorer uddeler 
priser inden for bedste CSR-rapportering i Danmark51. Flere danske 
konsulentvirksomheder tilbyder desuden rådgivning og kurser om 
menneskerettigheder og CSR.52 Danske medier skriver jævnligt om CSR-
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relaterede problemstillinger og Danwatch, etableret i 2007, er et uafhængigt 
medie, som specialiserer sig i undersøgende journalistik om virksomheders 
samfundsansvar.53 
 
Informationsindsatsen i Danmark er vigtig, men den bør også ske ude i de lande, 

hvor danske virksomheder har deres aktiviteter, herunder i form af specifik viden 

og vejledning, der taler til virksomhedernes lokale udfordringer. Selvom der ikke 

er tale om en systematisk udrulning, har der været en række indsatser for at 

informere om samfundsansvar og menneskerettigheder via de danske 

ambassader. Eksempelvis afholdt MKI, Erhvervsstyrelsen og Eksportrådet i 2014 

en tredages CSR-workshop i Indien for danske ambassader,54 som blev efterfulgt 

af en lignende endags workshop i Bangladesh nær udgangen af 2015, og der er 

blevet oprettet en database med lokale rettighedsaktører, som kan guide 

virksomhederne omkring de lokale menneskerettighedsudfordringer.55 Der er, 

som tidligere nævnt, placeret CSR-rådgivere ved de danske ambassader og 

handelskontorer i 14 lande. Institut for Menneskerettigheder driver en portal 

med landespecifik information til virksomheder.56  

 
I relation til hjemlige problemstillinger har forskellige ministerier og styrelser 
integreret menneskeretlige aspekter i deres strategier og aktiviteter inden for 
specifikke områder såsom Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige57, 
guidelines til virksomheder for at undgå menneskehandel58, 
Arbejdsmiljøstrategi59, miljøindsatser60, og IT-sikkerhed61. Der findes dog ikke en 
koordineret informationsindsats om hjemlige problemstillinger inden for 
menneskerettigheder og erhverv. 

3.2.1 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Det skorter ikke med information til danske virksomheder om ansvarlig 
virksomhedsadfærd. Skiftende regeringer har i en årrække fastholdt et højt 
informationsniveau ligesom erhvervslivets organisationer, civilsamfundet og 
konsulentmarkedet løbende har haft fokus på området. Der er dog fortsat 
væsentlige udfordringer i forhold til de mange små og mellemstore 
virksomheder, som har svært ved at omsætte information i praksis. Ligeledes 
savner virksomheder målrettet information om udfordringer og løsninger inden 
for konkrete brancher og i specifikke lande. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 
1. Regeringen udarbejder en samlet informationsstrategi for de brancher og 

geografier, som er mest relevante for ansvarlig virksomhedsadfærd i danske 

erhvervsaktiviteter, således at den fremtidige informationsindsats kan gøres 



 

18 

 

mere strømlinet, målrettet og konkret. Til inspiration kan nævnes, at 
Hollands nationale handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 
omfatter risikoanalyser for sektorer med høj risiko for 
menneskerettighedskrænkelser.62 

2. Dette arbejde støttes af MKI, og at institutionen tilføres de fornødne 
vidensmæssige ressourcer til at løfte sit oplysningsmandat (se også afsnit 
3.4). 

3. MKI i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og de aktører som til daglig 

arbejder med at bistå små og mellemstore virksomheder sikrer at denne 
information gøres tilgængelig og anvendelig for mindre virksomheder. 

4. Udenrigsministeriet i samarbejde med MKI udarbejder information til 
virksomheder om menneskerettighedsrisici i udvalgte fokuslande. Dette kan 
eventuelt foregå i et samarbejde med de norske og svenske myndigheder, 
idet lignende initiativer er indeholdt i både Sveriges og Norges nationale 
handlingsplaner for menneskerettigheder og erhverv.63 

5. Udenrigsministeriet præciserer de danske ambassaders rolle og 
forpligtigelser i forhold til at rådgive og informere om 
menneskerettighedsforhold med relevans for danske virksomheder. Til 
inspiration kan nævnes, at Storbritannien har udsendt et cirkulære, der 

præciserer forventningerne til de britiske ambassader i forhold til at 
integrere menneskerettigheder i erhvervsfremmende aktiviteter.64 De 
Svenske ambassader har ligeledes til opgave at skabe dialog om erhverv og 
menneskerettigheder og samle information om lokale risici.65 

3.3 RAPPORTERING 
Øget transparens om virksomheders samfundsansvar er et centralt element i 
FN’s Retningslinjer. Retningslinjerne forpligter Danmark til at opfordre og i visse 
tilfælde kræve, at danske virksomheder rapporterer om deres indsatser i at 
udvise nødvendig omhu for menneskerettighederne (princip 3). En lignende 
forpligtigelse fremgår af Verdensmålene (Delmål 12.6). 

3.3.1 LOVPLIGTIG RAPPORTERING OM MENNESKERETTIGHEDER 

Dette er et område, hvor Danmark i en årrække har været førende. Siden 2009 
har de ca. 1.100 største danske virksomheder, som følge af Årsregnskabsloven, 
været forpligtet til at redegøre for CSR i forbindelse med deres årsrapport. Siden 
2013 har disse virksomheder været forpligtet til mere specifikt at redegøre for 
respekt for menneskerettighederne samt klimapåvirkninger. Med den seneste 
opdatering af Årsregnskabsloven i 2016 udvides kravene igen til også at omfatte 
emner såsom sociale forhold og bekæmpelse af korruption.66 EU vedtog i 2014 et 
nyt direktiv på området, som i vid udstrækning er inspireret af den danske 
lovgivning, og direktivet er nu ved at blive implementeret i EU 
medlemslandene.67 
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Rapporteringspligten i Danmark varierer alt efter virksomhedens størrelse og 
kategorisering. Per 1. januar 2018 bliver de 1.110 største danske virksomheder, 
defineret som store virksomheder samt alle børsnoterede selskaber og statslige 
aktieselskaber, underlagt krav om at redegøre specifikt for deres politikker for 
menneskerettigheder og oplyse om processer, risici og resultater på området. 
Det er stadigvæk frivilligt om virksomhederne vil udøve rettidig omhu for 
menneskerettighederne, men virksomheder der ikke har en politik på området 
skal begrunde dette. Små og mellemstore virksomheder er ikke omfattet af 
forpligtelsen. Det er dog muligt at klage til MKI over alle virksomheder og 
virksomhedsaktiviteter uanset størrelse, om de er offentlige eller private. 
 
Virksomheders redegørelse for samfundsansvar skal gennemgås af en revisor, 
som afgiver en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.68 
Erhvervsstyrelsen har i en vejledning udtalt, at det for eksempel vil være en 
væsentlig mangel, hvis en virksomhed i en ledelsesberetning slet ikke forholder 
sig til Årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar. Det vil også 
være en væsentlig mangel, hvis en virksomhed, som har en politik for 
samfundsansvar ikke forholder sig til alle tre dimensioner i 
rapporteringsforpligtelsen (politikker, handlinger og resultater), eller hvis der 
mangler konsistens mellem de tre dimensioner.69 
 
Copenhagen Business School har årligt undersøgt antallet af virksomheder, som 
efterleverer bestemmelsens rapporteringskrav i perioden 2009-2013.70 Den 
seneste rapport viste en markant stigning i rapportering på 
menneskerettigheder. Den danske forening for statsautoriserede revisorer (FSR) 
laver årligt en prisoverrækkelse for bedste CSR-rapportering som i 2015 gik til 
Carlsberg Group, Maersk Drilling og Palsgaard for bedste CSR-rapport samt til 
Novo Nordisk for bedste integrerede rapportering71. Der er imidlertid ikke lavet 
nogen effektmålinger på, om rapporteringskravet har medført en forbedret 
praksis i virksomhederne, eller om virksomhederne blot rapporterer om ting, de 
gjorde i forvejen. Ligeledes er der ikke lavet analyser af, i hvilket omfang 
rapporteringen afspejler en tilstrækkelig håndtering af virksomhedernes 
forventede menneskerettighedsrisici. 

3.3.2 FRIVILLIG RAPPORTERING OM MENNESKERETTIGHEDER 

Der findes også en række frivillige rapporteringsmekanismer for danske 
virksomheder. 419 danske virksomheder, NGO'er, organisationer er medlemmer 
af FN’s Global Compact72, som er et frivilligt netværk af organisationer, der 
arbejder aktivt med at fremme principper om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Medlemmer af Global 
Compact skal udarbejde en Communication On Progress (COP).73 Hvis en 
virksomhed ikke registrerer sin COP, risikerer den udelukkelse fra netværket.74 
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283 ud af de 419 danske medlemmer er opført som aktive i Global Compact.75 I 
marts 2016 lancerede Carve Consulting en rapport der undersøger COP 
rapporteringer fra 279 danske virksomheder. Nogle af disse er underlagt §99a 
(102), de andre ikke. Rapporten viste at mange virksomheder henviser til 
menneskerettighederne som et område, hvor det kun er nødvendigt at udvise 
omhu, hvis virksomheden har aktiviteter eller samarbejdspartnere, som er 
baseret i udlandet. Anbefalingerne i rapporten omfatter behovet for et tættere 
link mellem §99a og COP rapportering, samt en bedre forankring af OECD 
retningslinjer og FNs retningslinjer i rapporteringen.76 

Global Reporting Initiative, som er en global rapporteringsstandard for blandt 
andet menneskerettigheder, har registreret 318 danske rapporter, heraf er 59 
indrapporteret i 2015.77 

3.3.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Danmark er internationalt førende hvad angår lovgivning om ikke-finansiel 
rapportering, og den danske lovgivning har sat standarden for hele EU. 
Kravet skal ikke ses som en erstatning for eventuelt fremtidige lovkrav om 
rettidig omhu på området. Men lovpligtig rapportering kan være et effektivt 
middel til at tilskynde flere virksomheder til på frivillig og fleksibel vis at udøve en 
tilstrækkelig rettidig omhu for menneskerettighederne. Det kan være med til at 
forberede danske virksomheder og investorer på fremtidige krav på området fra 
såvel myndigheder som kunder og investorer. Lovkravet har medført en klar 
stigning i antallet af virksomheder, som rapporterer om menneskerettigheder, 
men det er ikke blevet undersøgt, hvilke effekter dette har haft på 
virksomhedernes faktiske arbejde med menneskerettigheder. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 
1. Erhvervsstyrelsen iværksætter en evaluering af Årsregnskabslovens § 99 a 

med henblik på at undersøge, hvilke effekter bestemmelsen har haft på de 

berørte virksomheders faktiske arbejde med menneskerettigheder, herunder 
i hvilket omfang rapporteringen afspejler en tilstrækkelig håndtering af 
virksomhedernes menneskerettighedsrisici og påvirkninger. 

2. Rapporteringskravet i årsregnskabslovens § 99 a udvides til at omfatte hele 
det offentliges forretningsvirksomhed, herunder også statens og 
kommunernes indkøb samt statens investerings- og 
eksportfremmeaktiviteter (uden for den investering, der udføres af 
institutionelle investorer og investeringsforeninger). 
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3.4 KLAGEADGANG OG SUPPORT  
Ifølge FN’s Retningslinjer skal Danmark sikre, at personer, som udsættes for 
menneskerettighedsovertrædelser forårsaget af erhvervsaktører i Danmark eller 
af danske erhvervsaktører eller deres samarbejdspartnere uden for Danmark, 
kan få oprejsning gennem juridiske og ikke-juridiske klagemekanismer (Princip 
25, 26, 27, 28, og 31).78 

3.4.1 KLAGER OM FORHOLD IN DEN FOR DANMARK 

I Danmark er der adskillige mekanismer, der kan behandle sådanne sager, 
herunder de danske domstole, arbejdsretten79, Arbejdsskadestyrelsen80, 
Ligebehandlingsnævnet81, MKI og andre.82 På arbejdsmarkedet indgås der 
undertiden fortrolige forlig mellem parterne i sager, der kan have relevans for 
menneskerettighederne. Det kan skabe en vis risiko for, at det bliver vanskeligere 
at monitorere generelle mangler i den menneskeretlige beskyttelse, f.eks. hvis 
der indgås fortrolige forlig i sager relateret til forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet. 

3.4.2 KLAGER OM FORHOLD UDEN FOR DANMARK  

Dansk lovgivning giver begrænset, og sjældent forsøgt anvendt, mulighed for at 
retsforfølge menneskerettighedsovertrædelser begået af danske virksomheder i 
andre lande. Som led i handlingsplanen for erhvervsliv og menneskerettigheder 
nedsatte regeringen en interministeriel arbejdsgruppe om ekstraterritoriel 
lovgivning83. Arbejdsgruppen havde til opgave at se på erfaringerne fra andre 
lande og undersøge mulighederne for juridisk konsekvenser ved grove 
menneskerettighedspåvirkninger. Denne er dog blevet nedlagt i 2015 og MKI er 
den primære mekanisme, der kan behandle sådanne klager. 
 
Regeringen oprettede MKI i 2012. MKI er det danske kontaktpunkt for OECD’s 
retningslinjer for multinationale virksomheder.84 MKI kan behandle klager over 
menneskerettighedspåvirkninger i og uden for Danmark forårsaget af private og 
offentlige danske aktører eller deres forretningsforbindelser. MKI kan også, som 
det eneste af i alt 45 nationale OECD-kontaktpunkter, vælge at tage sager op af 
egen drift. Virksomheder er ikke forpligtiget til indgå i en mægling, og MKI’s 
udtalelser er ikke juridisk bindende. MKI har desuden til opgave at udbrede 
kendskabet til ansvarlig virksomhedsadfærd blandt myndigheder, virksomheder 
og i civilsamfundet. OECD gennemførte i 2015 en bedømmelse af MKI, som 
konkluderede, at MKI har et stærkt juridisk mandat og nyder stor legitimitet 
blandt interessenterne. Bedømmelsen konkluderede også, at MKI kan blive mere 
aktiv og målrettet i sin indsats for at oplyse om sig selv og formidle viden om den 
praktiske implementering af ansvarlig virksomhedsadfærd (se også afsnit 3.2). 
Reviewet finder desuden, at det relativt begrænsede antal sager, som MKI har 
modtaget skyldes en sammensætning af faktorer. Reviewet giver i den 
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forbindelse ikke grundlag for at konkludere, at barriererne for at klage skulle 
være for høje, eller at der ikke skulle være sager at klage over.85 
 
En række offentlige myndigheder, som er involveret i erhvervsaktiviteter, har 
oprettet specifikke klagemekanismer. Investeringsfonden for Udviklingslande 
(IFU) har fornylig etableret en klagemekanisme, hvor personer kan klage over 
negative påvirkninger relateret til IFU’s investeringer.86 Eksport Kredit Fonden 
(EKF) har i deres CSR-årsrapport fra 2014 en målsætning om at etablere en 
lignende mekanisme.87 Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde, ”Retten 
til et bedre liv”, fremhæver, at personer der føler sig negativt påvirket af 
Udenrigsministeriets aktiviteter skal kunne klage til de danske ambassader.88 
Mekanismen, der hedder Danida Feedback, gør det muligt for lokale personer at 
klage over danske udviklingsprogrammer og aktiviteter.89 Danida har desuden en 
whistleblower funktion imod korruption i Danida-støttede projekter90. 

3.4.3 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

Det er et centralt element i FN’s Retningslinjer, at mennesker skal have mulighed 
for at holde erhvervsaktører til ansvar for eventuelle krænkelser af 
menneskerettighederne, uanset hvor i verden de foregår. Selvom FN’s 
Retningslinjer tilskynder til det, er der ikke lovkrav i Danmark om, at hverken 
offentlige eller private virksomheder skal oprette sådanne klagemekanismer. 
Udbredelsen af klagemekanismer i det offentliges forretningsvirksomhed er dog 
stigende men forsat begrænset. Etableringen af MKI er derfor en væsentlig 
hjørnesten i Danmarks implementering af FN’s Retningslinjer. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 

1. MKI tilføres de fornødne ressourcer for at løfte sine opgaver i relation til 
klagebehandling og en øget informationsvirksomhed, som anbefalet af 
OECD. Herunder, således at MKI kan lave målrettede 
informationsindsatser både i Danmark og blandt lokale interessenter på 
de udviklings- og vækstmarkeder, hvor danske virksomheder fortrinsvis 
har deres aktiviteter eller leverandører (se også afsnit 4.1). 

2. At MKIs rolle og mandat som klageadgang for projekter og aktiviteter, 
som støttes af IFU og EKF, præciseres og udbredes. 

3. Danida i samarbejde med MKI støtter oprettelse og kapacitetsopbygning 
af lignende klagemekanismer, f.eks. gennem danske ambassader og 
konsulater på de udviklings- og vækstmarkeder, hvor danske 
virksomheder fortrinsvis har deres aktiviteter eller leverandører. 

4. Erhvervsstyrelsen i samarbejde med MKI udarbejder mere målrettet 
materiale til danske virksomheder, om hvordan de etablerer og håndterer 
klagemekanismer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Herunder med særlig 
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fokus på praktiske tiltag for at implementere de otte effektivitetskriterier 
for ikke-juridiske klagemekanismer, som fremgår af FN’s Retningslinjer. 

5. Regeringen indfører krav om og fælles standarder for klageadgang i 
forbindelse med hele det offentliges forretningsvirksomhed, herunder 
eksportfremme, eksportkredit, udviklingsprojekter, statsejede selskaber, 
investeringer, offentlige indkøb, større infrastrukturprojekter mm. Dette 
kan eventuelt koordineres eller forankres i regi af MKI i form af en 
samlende klagemekanisme for det offentliges forretningsvirksomhed. 

6. EKF, IFU og Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i udvælgelsen 
og håndteringen af leverandører og projekter pålægges1 at tage hensyn til 
eventuelle negative udtalelser fra MKI samt fra OECD’s øvrige Nationale 
Kontaktpunkter. Til inspiration kan nævnes at Storbritanniens nationale 
handlingsplan for erhverv og menneskerettigheder indeholder en 
lignende forpligtelse.91 

7. Indsatsen omkring ekstraterritoriel lovgivning genoptages. Dette kan i 
første omgang være i form af et dybdegående studie udarbejdet af en 
uvildig tredjepart. 

  

                                                      
1 Vi er opmærksomme på, at IFU i deres screening af investeringspartnere har 
valgt at tage dette hensyn. Der er dog ingen direkte juridiske forpligtigelser til 
dette. 
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4 TEMAER AF SÆRLIG RELEVANS I 
DANMARKS INTERNATIONALE 
SAMHANDEL 

4.1 PRIVATE OG OFFENTLIGE INDKØB OG INVESTERINGER  
FN’s Retningslinjer lægger vægt på, at både danske private og offentlige 
indkøbere og investorer skal tage aktivt hensyn til 
menneskerettighedsforholdene hos deres leverandører og i deres investeringer 
(princip 5, 6, 13, 17 og 19). Det skal sikre, at vores samhandel med omverdenen 
bidrager positivt og ikke negativt til menneskerettighederne og til bæredygtig 
udvikling. 

4.1.1 MENNESKERETTIGHEDER I  PR IVATE OG OFFENTLIGE INDKØB 

Den samlede danske import af varer og tjenesteydelser i 2013 var ca. 900 
milliarder kroner. Heraf beløb vareimporten sig til ca. 550 milliarder kroner. 
Heraf kom ca. 100 milliarder kroner fra lande, som kan betegnes som ”vækst- 
eller udviklingslande”, hvoraf en lille gruppe lande som Kina, Indien og 
Bangladesh tegner sig for langt den største del.92 Det fremgår af FN’s 
Retningslinjer, at Danmark har pligt til at beskytte menneskerettighederne i både 
offentlige og private indkøb. Det betyder, at Danmark skal integrere 
menneskeretshensyn i offentlige indkøb, fremme respekten for 
menneskerettigheder hos de virksomheder, som det offentlige handler med 
(princip 6), samt føre tilsyn med menneskerettighedsforholdene hos 
leverandørerne (princip 5), hvor det er nødvendigt. Det samme gælder for 
private virksomheders indkøb (princip 17). Verdensmålene indeholder en lignede 
forpligtigelse, som opfordrer alle lande til at fremme bæredygtighedshensyn i 
offentlige indkøb (delmål 12.7). 
 
Det er ikke lovpligtigt for private eller offentlige indkøbere at integrere respekt 
for menneskerettigheder i indkøbspraksissen. Danmarks handlingsplan for 
erhverv og menneskerettigheder slår dog fast, at regeringen forventer, at danske 
virksomheder respekterer menneskerettighederne i deres internationale 
aktiviteter i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer.93 Mange private og 
offentlige organisationer har øget indsatsen for ansvarlig leverandørstyring i de 

INTERNATIONAL 
SAMHANDEL 
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senere år. Dette skyldes blandt andet stigende krav fra kunder og forbrugere 
samt øget opmærksomhed på sammenhængen mellem samfundsansvarlig 
produktion og pålideligheden i drift hos leverandøren (herunder f.eks. færre 
ulykker og større medarbejdertilfredshed, som leder til øget produktion).94 
Danske myndigheder og organisationer har taget en række initiativer for at 
oplyse og bistå danske virksomheder på området (se afsnit 3.2). Rådet for 
Samfundsvar har blandt andet udviklet retningslinjer for ansvarlig 
leverandørstyring.95 Desuden kan Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig 
Virksomhedsadfærd (MKI) behandle klager vedrørende 
menneskerettighedsforhold i relation til danske private og offentlige aktørers 
leverandører og investeringer i udlandet (se afsnit 3.4). Danmark er desuden en 
aktiv bidragyder til internationale samarbejder vedrørende bæredygtighed og 
CSR i globale værdikæder (se afsnit 3.1). 
 
Debatten om ansvarlige indkøb har både i Danmark og internationalt fortrinsvis 
fokuseret på de private virksomheders ansvar, og det er først i de senere år, at 
der er kommet fokus på det offentliges indkøb, som i gennemsnit udgør ca. 12 
procent af BNP i OECD-landene. I Danmark udgør det offentliges indkøb af varer 
og tjenesteydelser ca. 270 milliarder kroner årligt, eller ca. en fjerdel af BNP,96 
hvoraf to tredjedele varetages af kommunerne.97 På lige fod med private 
virksomheder kan den offentlige sektor i Danmark gennem sine indkøb risikere at 
købe varer og tjenesteydelser fra leverandører og underleverandører, der ikke 
respekterer arbejdstagerrettigheder for deres medarbejdere i og uden for 
Danmark.98 
 
I Danmarks handlingsplan for erhverv og menneskerettigheder fra 2014 
forpligter regeringen sig til at fremme ansvarlighed i offentlige indkøb.99 
I 2013 vedtog EU et nyt udbudsdirektiv, som blandt andet har til formål at gøre 
det nemmere at integrere bæredygtighedshensyn i offentlige indkøb, om end 
dette forsat ikke er et krav.100 Direktivet gør det ikke desto mindre klart, at 
sociale (herunder menneskeretlige) hensyn kan integreres i offentlige indkøb 
uden at krænke de EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og 
proportionalitet.101 Direktivet blev implementeret i dansk lov via den nye 
Udbudslov, der træder i kraft den 1. januar 2016.102 Med Udbudsloven er vejen 
således banet for, at staten og kommunerne kan integrere 
menneskerettighedshensyn i deres indkøb, men det er forsat frivilligt, om de vil 
gøre det, og hvordan det skal fungere i praksis. 
 

I Danmark kan alle offentlige institutioner, der er underlagt EU’s 
udbudsdirektiver eller tilbudsloven, tegne abonnement hos Statens og 
Kommunernes Indkøbs Service (SKI) og dermed gøre brug af SKI’s 
rammeaftaler.103 SKI og Statens Indkøb har rammeaftaler, der henviser til 
internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder. SKI udbyder derudover i 
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perioden 2011-2015 en række fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler i 
samarbejde med KL.104 I henhold til cirkulære om indkøb i staten er alle statslige 
institutioner inden for Statens Indkøb forpligtigede til at anvende de centralt 
koordinerede statslige indkøbsaftaler. Selvejende institutioner, kommuner og 
regioner har mulighed for at tilmelde sig og anvende aftaler på frivillig basis.105 
 

I forbindelse med offentlige arbejdere i Danmark anvendes desuden 
arbejdsklausuler til at sikre standardiserede løn- og arbejdsvilkår, således at de 
stemmer overens med de gældende overenskomster.106 Danmark har ratificeret 
ILO-konvention94, der pålægger myndigheder at indsætte arbejdsklausuler i alle 
offentlige kontrakter. Konventionen blev implementeret i dansk lov i 2014 ved 
cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Kravet om arbejdsklausuler 
gælder dog kun statslige kontrakter, hvorimod det er frivilligt for kommuner og 
regioner. Det har ikke været muligt at finde overbliksgivende information om, i 
hvilket omfang kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler.107 
 
I 2013 lancerede Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske 
Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Statens- 
og Kommunernes Indkøbs Service og Cabi ”Den ansvarlige indkøber”, som er en 
portal med vejledning om CSR til offentlige indkøbere.108 Institut for 
Menneskerettigheder har desuden lanceret et projekt om menneskerettigheder i 
offentlige indkøb med inddragelse af offentlige indkøbere fra Danmark, Norge, 
Holland, Sverige og USA.109 

4.1.2 MENNESKERETTIGHEDER I  PRIVATE OG OFFENTLIGE 

INVESTERINGER 

Ifølge Nationalbanken beløb de samlede danske direkte investeringer i udlandet 
sig i 2014 til 1.086 milliarder kroner. De er i al væsentlighed koncentreret i EU (61 
procent), Asien (16 procent) og Amerika (12 procent).110 Danskernes samlede 
pensionsformue var ved udgangen af 2014, ifølge Finanstilsynet, på i alt 3.178 
milliarder kroner. Denne formue forvaltes af livsforsikringsselskaberne, 
pensionskasserne, ATP, LD og pengeinstitutterne.111 
 
I lighed med øvrige virksomheder er det frivilligt for de danske institutionelle 
investorer, om de vil efterleve FN’s Retningslinjer, om end institutionelle 
investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finansielle virksomheder er 
underlagt rapporteringskravet om menneskerettigheder og samfundsansvar (se 
afsnit 3.3). Der har i en række tilfælde været rejst kritik af danske institutionelle 
investorers praksis inden for menneskerettigheder og samfundsansvar, f.eks. i 
forbindelse med investeringer i de besatte områder i Palæstina samt 
investeringer i palmeolie.112 En række af de danske pensionskasser arbejder med 
samfundsansvar og screening af menneskerettighedsforhold i deres 
investeringer.113 Erhvervsstyrelsen udarbejdede i 2010 en generel vejledning om 
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ansvarlige investeringer.114 Det tidligere Rådet for Samfundsansvar har tillige 
udarbejdet en række anbefalinger om investeringer, herunder investeringer i 
statsobligationer115 samt konventionsomfattede våben såsom klyngebomber og 
anti-personel miner.116 21 danske finansielle virksomheder, herunder dog kun en 
enkelt pensionskasse, har underskrevet FN’s principper for ansvarlig investering 
(UNPRI) og er dermed forpligtet til at rapportere om implementeringen af 
principperne i deres årlige udviklingsrapport.117 Derudover har 12 danske 
finansielle virksomheder, herunder fire pensionskasser, underskrevet FN’s Global 
Compact.118 
 
FN’s Retningslinjer lægger vægt på, at det offentliges egen 
forretningsvirksomhed ikke må påvirke menneskerettighederne negativt. Her 
henviser Retningslinjerne eksplicit til blandt andet eksportkredit og 
investeringsfremme (princip 4). I Danmark har Eksport Kredit Fonden (EKF) og 
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) begge et betydeligt fokus på rettidig 
omhu i forhold til menneskerettighederne (se også afsnit 3.4 om klageadgang). 
EKF har i sin CSR-politik et eksplicit fokus på menneskerettigheder og 
samfundsansvar, herunder FN’s Retningslinjer, OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Selskaber samt OECD’s specifikke retningslinjer for 
eksportkreditinstitutioners sociale og miljømæssige standarder. EKF har 
integreret disse standarder i sin screening af transaktioner og projekter.119 IFU’s 
bæredygtighedspolitik forpligter organisationen til at fremme principperne i FN’s 
Global Compact, som omfatter respekt for menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder. IFU har en proces for screening og monitorering af 
investeringerne, som bygger på FN’s Retningslinjer, og der er udarbejdet en 
håndbog, som blandt andet vejleder projektselskaberne i at sikre respekt for 
menneskerettighederne.120 Det gælder imidlertid for EKF, at institutionens 
lovgrundlag og vedtægter ikke rummer bestemmelser vedrørende 
menneskerettigheder og ansvarlighed virksomhedsadfærd. I begyndelsen af 
2016 blev der vedtaget en ny Lov om EKF Danmarks Eksportkredit. Loven 
indeholder specifikke tiltag for bedre forankring og koordinering af EKF’s arbejde 
med virksomhedsadfærd med Erhvervsstyrelsen.121 Derudover henviser EKF’s 
CSR-politik eksplicit til menneskerettigheder og samfundsansvar, herunder FN’s 
Retningslinjer, OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber samt OECD’s 
specifikke retningslinjer for eksportkreditinstitutioners sociale og miljømæssige 
standarder. EKF har integreret disse standarder i sin screening af transaktioner 
og projekter.122 IFU valgte i 2015 at revidere sine vedtægter. Dette betyder, at 
der fra 1. januar 2016 refereres til anvendelsen relevante internationale 
standarder, herunder FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.123 
Derudover henviser IFU i sine vedtægter til at fremme menneskerettigheder.124 
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4.1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Danmark kan gennem indkøb og investeringer have en positiv indvirkning på 
menneskerettigheder og bæredygtig udvikling i verden. Både i den private og 
offentlige sektor er der et betydeligt fokus på, at dette forudsætter ansvarlige 
indkøb og investeringer. Rapporteringskravet, MKI, Rådet for Samfundsansvar 
samt en række andre tiltag og aktører har bidraget til at skærpe danske 
virksomheders opmærksomhed på området. Kompleksiteten og omfanget af 
udfordringerne betyder imidlertid, at der fortsat vil være behov for at tilskynde 
og vejlede danske virksomheder og investorer til en øget indsats. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 

1. Regeringen, inden for rammerne af Årsregnskabslovens § 99 a, gør det 
lovpligtigt for private virksomheder eksplicit at rapportere om deres 
implementering af ansvarlige indkøb i henhold til FN’s Retningslinjer og 
Rådet for Samfundsansvars anbefalinger på området. Til inspiration kan 
nævnes den britiske Modern Slavery Act.125 

2. Regeringen pålægger SKI at implementere ansvarlige og bæredygtige 
indkøb i henhold til FN’s Retningslinjer, Verdensmålene og Rådet for 

Samfundsansvars anbefalinger på området samt årligt at rapportere 
offentligt herom.126 

3. Der udarbejdes en samlet strategi for de sektorer og lande, hvor danske 
private og offentlige indkøb er mest udsat for menneskerettighedsrisici, 
og at regeringen iværksætter målrettede initiativer for at bistå især 
mindre danske virksomheder med at håndtere ansvarlige indkøb i disse 
lande og sektorer (se også afsnit 3.2). Indsatser bør sammentænkes med 
Danmarks internationale samarbejder for at fremme 
menneskerettigheder og bæredygtighed i globale værdikæder. 

4. Kravet om anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter udvides 
til også at gælde de danske kommuner og regioner. 

5. Erhvervsstyrelsen opdaterer sin vejledning om ansvarlige investeringer og 
i den forbindelse iværksætter en udredning om implementeringen af FN’s 
Retningslinjer blandt danske institutionelle investorer, herunder 
mulighederne for at gøre rettidig omhu i henhold til FN’s Retningslinjer til 
et lovkrav for danske institutionelle investorer. 

6. EKF’s bestyrelse ser nærmere på, hvorledes vedtægterne kan revideres til 
yderligere at tydeliggøre, at EKF’s aktiviteter skal være i 
overensstemmelse med gældende FN- og OECD-standarder og -
retningslinjer vedrørende menneskerettigheder og ansvarlighed 
virksomhedsadfærd. 
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4.2 INTERNATIONALT HANDELS- OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE 
De standarder, som regulerer international handel, investeringer og økonomisk 
udvikling, defineres i vidt omfang gennem bilaterale og multilaterale 
organisationer og aftaler, som Danmark indgår i. Ifølge FN’s Retningslinjer 
(princip 10) har Danmark, ligesom andre lande, pligt til at fremme 
menneskerettighedshensyn inden for disse samarbejder, således at der gradvist 
etableres fælles spilleregler for menneskerettigheder på de globale markeder. 
FN’s Generalforsamlings resolution 67/171 fremhæver menneskerettigheder 
som grundlæggende element af multilaterale handelsforhandlinger.127 Danmark 
skal også sikre, at de handels- og investeringsaftaler, vi indgår i, ikke undergraver 
Danmarks mulighed for at beskytte menneskerettighederne i vores eget land 
(princip 9). Internationalt orienterede indsatser på erhverv og 
menneskerettigheder varetages i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet 
(herunder Danida og Eksportrådet) og Erhvervsstyrelsen. 

4.2.1 HANDELSPOLITIK  

Danmarks handelspolitik er underlagt EU, og EU repræsenterer Danmark i både 
bilaterale og multilaterale handels- og investeringsaftaler, herunder i WTO. EU’s 
nye handelsstrategi, Handel for alle, fremhæver FN’s Retningslinjer, FN’s Global 
Compact samt ILO’s Deklaration om Multinationale Selskaber og Social Politik. 
Den fremhæves som et væsentligt instrument til at fremme verdenshandelen.128 
EU’s handelsaftaler med de fattigste udviklingslande indeholder desuden 
menneskerettighedskriterier under EU's Generalised System of Preferences. 
 
Danmarks handelspolitiske strategi fastslår, at frihandel er den primære danske 
handelspolitiske prioritet. Strategien har dog et mål om, at menneskerettigheder 
og arbejdstagerrettigheder afspejles i EU's frihandelsaftaler, og at aftalernes 
kapitler om rettigheder får indbygget mekanismer til overvågning og dialog. To af 
strategiens 34 initiativer relaterer specifikt til menneskerettigheder og sociale 
hensyn, mens tre initiativer fokuserer på danske virksomheders CSR-indsats. I 
sektionen om sammenhængen mellem dansk handels- og udviklingspolitik 
fokuserer et af de tre initiativer på social og miljømæssig bæredygtighed. 129 Til 
sammenligning er der et noget svagere menneskeretligt fokus i Eksportrådets 
strategi, som imidlertid fokuserer på ansvarlig vækst.130 
 
Danmarks nationale handlingsplan for menneskerettigheder og erhverv 
understreger, at Danmark støtter udviklingshensyn og 
menneskerettighedsklausuler i EU’s bilaterale handelsaftaler og fremhæver 
handelsaftalerne med Peru og Colombia som særligt ambitiøse.131 Dog har netop 
aftalen med Colombia mødt kritik af civilsamfundet og fagbevægelsen med 
henvisning til fortsatte overgreb mod fagbevægelsen og negative konsekvenser 
for lokalbefolkningen i Columbia.132 Senest har den igangværende forhandling af 
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Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellem EU og USA affødt 
kritik fra europæiske civilsamfundsorganisationer, blandt andet for ikke at 
tilgodese menneskerettighedshensyn i forbindelse med 
investeringsbeskyttelse.133 En folketingsbeslutning fra 2013 viser, at emnet også 
har de danske politikeres bevågenhed.134 

4.2.2 UDVIKLINGSSAMARBEJDE  

Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde ”Retten til et bedre liv” indledes 
med ordene ”Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og 
økonomisk vækst”.135 Implementeringen af FN’s Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv må således tillægges ganske stor betydning for 
strategiens realisering. Strategien siger da også eksplicit, at det danske 
udviklingssamarbejde vil arbejde for implementeringen af FN’s Retningslinjer. Af 
Udenrigsministeriets prioritetsområder er det Menneskerettigheder og 
Demokrati samt Grøn Vækst, som må formodes at have størst umiddelbar 
relevans for dette mål. Strategierne for de to prioritetsområder går imidlertid 
ikke i dybden med, hvordan FN’s Retningslinjer søges integreret i arbejdet. 
Retningslinjerne og menneskerettigheder er ikke nævnt i afsnittet om Grøn 
Vækst. Derimod refereres der til menneskerettighederne i Danidas strategi for 
vækst og beskæftigelse.136 I henhold til Regeringens Udviklingspolitiske 
Prioriteter 2016 skal der i år udarbejdes en ny udviklingspolitisk strategi. Denne 
proces muliggør yderlige granskning af, hvordan Danida arbejder med 
menneskerettigheder samt økonomisk vækst og udvikling.137 
 
I december 2015 fremsatte Udenrigsministeriet forslag til to nye programmer 
med fokus på bæredygtighed. Danida Business SDG Partnership og Investment 
Project Development har til formål at støtte bæredygtig og inklusiv økonomisk 
vækst i modtagerlandene ved at skabe anstændige jobs og bæredygtige 
virksomhedsprojekter. De nye Verdensmål for Bæredygtig Udvikling skal skabe 
rammen om de nye projekter samt bidrage til indfrielsen af Verdensmålene og til 
FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Projekterne er sat til at 
løbe fra juli 2016 og to år frem.138 
 
Den overordnede ramme for Udenrigsministeriets erhvervsinstrumenter er 

under udvikling, og et konceptpapir har været i høring på Ministeriets 

hjemmeside inden udgangen af året 2015.139 Under erhvervsinstrumenterne 
hører en række forskellige indsatser, herunder CSR-puljen, som støtter projekter, 
der fremmer virksomheders samfundsansvar i henhold til blandt andet FN’s 
Retningslinjer,140 samt Danida Business Finance, der opererer efter IFC-
standarder.141 Danmark har endvidere i 2014-15 ydet støtte på 47 millioner 
kroner til indsatser inden for ”Aid for Trade”.142 Danida har ligeledes været en 
drivende kraft i innovative tiltag inden for udvikling og bæredygtighed i globale 
værdikæder i blandt andet Vietnam.143 Ligeledes har Danmark bidraget til en 
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række initiativer inden for særligt mode- og tekstilbranchen samt i forhold til 
konfliktmineraler.144 FN’s Retningslinjer inddrages ikke systematisk i Danidas 
bilaterale programmer. Dog har Danida som noget nyt integreret en komponent 
om ansvarlig virksomhedsadfærd forud for opstarten af et landeprogram i 
Myanmar.145 Derudover kan også nævnes Udenrigsministeriets samarbejde med 
FN’s Global Compact, herunder et årligt kernebidrag på finansloven, samt 
myndighedssamarbejdet med vækstrådsgivere inden for blandt andet 
arbejdsmiljø i f.eks. Vietnam og Myanmar. The Sustainable Trade Initiative (IDH) 
har af Danmark modtaget et kernebidrag for perioden 2015-2017 til indsatsen 
for bæredygtige værdikæder.146 Sidst kan nævnes den tidligere danske finansielle 
støtte til udviklingen af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
samt FN’s Arbejdsgruppe for Menneskerettigheder og Erhverv. 
 
Danmarks udviklingssamarbejde omfatter også Investeringsfonden for 
Udviklingslande (IFU), som har til formål at fremme erhvervsmæssig udvikling i 
udviklingslande i samarbejde med dansk erhvervsliv.147 IFU har i en årrække 
integreret menneskerettigheder og FN’s Retningslinjer i udvælgelsen og 
monitoreringen af sine investeringer. Endelig kan det nævnes, at 
Udenrigsministeriet støtter en række danske aktører, som arbejder med at 
fremme FN’s Retningslinjer internationalt.148 Ligeledes bidrager Danmarks 
multilaterale bistand til en række internationale organisationer, som arbejder 
med FN’s Retningslinjer, herunder navnligt FN’s Højkommissariat for 
Menneskerettigheder. Danmark er desuden bidragyder til Verdensbankens 
Nordic Trust Fund (NTF), som opbygger bankens viden om menneskerettigheder, 
herunder også menneskerettigheder og erhverv.149 

4.2.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Danmark indgår i en række internationale samarbejder inden for handel, 
investering og udvikling, hvor der fra dansk side er et betydeligt fokus på at 
fremme menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedsadfærd. Inden for 
handelspolitikken er Danmark underlagt EU. Erfaringerne med at integrere FN’s 
Retningslinjer, endsige bæredygtighedsmål, i bilaterale handelsaftaler er meget 
begrænsede. EU's nye handelsstrategi giver dog Danmark muligheder for at 
fremme disse aspekter til gavn for en stærkere sammentænkning af handel og 
investeringer med fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Danmarks 
udviklingspolitiske strategi har som erklæret mål at agere i krydsfeltet mellem 
menneskerettigheder og økonomisk vækst. Udenrigsministeriet har en række 
innovative, men forholdsvis isolerede indsatser, der bidrager til integrationen af 
FN’s Retningslinjer og ansvarlig virksomhedsadfærd i udviklingsindsatsen. Der er 
overordnet set en række forsøg på at anvende FN’s Retningslinjer i Danmarks 
internationale samarbejder inden for handel, investering og udvikling, men 
indsatsen er ikke systematisk. Der udestår således et betydeligt potentiale for at 
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anvende FN’s Retningslinjer som en gennemgående brobygger, der kan skabe 
øget synergi mellem indsatserne til gavn for fremme af både 
menneskerettigheder og bæredygtig vækst. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at: 
 

1. Danmark i samarbejde med ligesindede lande støtter udarbejdelsen af 
best practice-modeller og politikker for, hvordan 
menneskerettighedshensyn, FN’s Retningslinjer og Verdensmålene kan 
integreres i udformningen og monitoreringen af bilaterale handels- og 
investeringsaftaler. Et sådant samarbejde kan eventuelt søges etableret i 
relation til konkrete forhandlinger såsom TTIP og aftalerne mellem EU og 
Myanmar. 

2. Den nye udviklingspolitiske strategi ser på, hvordan FN’s Retningslinjer 
fremover kan anvendes systematisk i sammentænkningen af 
menneskerettigheder og bæredygtig vækst på tværs af instrumenter 
samt lande- og sektorprogrammer i det danske udviklingssamarbejde. 
Dette kan f.eks. indebære integration af FN’s Retningslinjer i 
formuleringen af programmer inden for Udenrigsministeriets 
prioritetsområder; fremme af national implementering af 
Retningslinjerne i Danidas prioritetslande og på vækstmarkeder; samt 
støtte til integration af Retningslinjerne i globale værdikæder af relevans 
for Danmark. 

3. Udenrigsministeriet udarbejder en strategi for sammentænkning af 
politik og praksis på handels-, investerings- og udviklingsområderne, som 
sikrer en effektiv og ensartet implementering af FN’s Retningslinjer og 
Verdensmålene. Dette kan eventuelt ske i forlængelse af den Udenrigs- 
og Sikkerhedspolitiske Udredning samt inden for rammerne af en 
fremtidig dansk handlingsplan for implementering af Verdensmålene. 
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5 TEMAER AF SÆRLIG RELEVANS 
FOR ERHVERVSAKTIVITETER I 
DANMARK 

5.1 FORSKELSBEHANDLING PÅ ARBEJDSMARKEDET  
Dette afsnit sætter fokus på forskelsbehandling på det danske arbejdsmarked på 
basis af køn, handicap og etnicitet. Analysen og anbefalingerne er baseret på 
delrapporterne om køn, etnicitet og handicap i Institut for Menneskerettigheders 
rapporter Status 2014-15 - menneskerettigheder i Danmark150 og Status 2015-
16 - menneskerettigheder i Danmark.151 Instituttets virksomhedsguide til 
menneskerettigheder i Danmark behandler desuden øvrige problemstillinger 
såsom forskelsbehandling pga. alder og seksuel orientering.152 
Forskelsbehandling i en erhvervskontekst kan også vedrøre problematikker uden 
for arbejdsmarkedet, såsom forskellige gruppers adgang til varer og 
tjenesteydelser. Dette behandles dog ikke her men berøres i de ovennævnte 
rapporter. Der henvises desuden til instituttets landeguide om virksomheders 
udfordringer og muligheder i forhold til menneskerettigheder i Danmark.153 
 
Alle har ret til ikke at blive forskelsbehandlet som følge af race, hudfarve, køn, 
sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, 
formueforhold, fødsel eller anden stilling.154 Loven om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forbyder både direkte og indirekte 
diskrimination samt chikane i alle faser af et ansættelsesforhold.155 Derudover 
findes der specifikke bestemmelser mod forskelshandling på arbejdsmarkedet 
pga. køn (ligestillingsloven og ligelønsloven) og etnicitet (lov om etnisk 
ligebehandling). FN’s Handicapkonvention fastslår, at personer med handicap har 
ret til beskæftigelse på lige fod med andre på et inkluderende arbejdsmarked. 
Det følger ligeledes af FN’s Retningslinjer, at Danmark har pligt til at beskytte 
imod diskrimination på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem lovgivning og 
tilsyn (princip 1). 
 
Forbuddet mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet gælder både direkte og 
indirekte diskrimination samt chikane. Direkte diskrimination er, når bestemte 
personer behandles ringere end andre. F.eks. hvis kvinder nægtes ansættelse, 
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fordi de kan blive gravide. Indirekte diskrimination dækker over tilsyneladende 
neutrale forhold, som stiller bestemte personer særlig ufordelagtigt i forhold til 
andre personer. F.eks. kan krav om sprogkundskaber eller fysisk formåen, som 
ikke er nødvendige for at bestride jobbet, betyde at kvinder, indvandrere og 
handicappede indirekte afskæres fra jobs, de ellers godt kan bestride. 
 
Det hører med til billedet af forskelsbehandling på det danske arbejdsmarked, at 
Danmark ikke har et generelt diskriminationsforbud uden for arbejdsmarkedet. 
Vi har generel beskyttelse mod diskrimination på grund af køn og etnicitet. 
Derimod har vi mangelfuld beskyttelse mod diskrimination på grund af seksuel 
orientering og tro og ingen generel beskyttelse mod diskrimination på grund af 
alder og handicap. Det kan resultere i, at kampen mod forskelsbehandling i 
relation til f.eks. uddannelse, sundhed og andre ydelser svækkes, hvilket kan 
have strukturelle konsekvenser for især sårbare gruppers adgang til 
arbejdsmarkedet.156 

5.1.1 KØN 
De væsentligste problemstillinger vedrørende forskelsbehandling pga. køn på det 
danske arbejdsmarked knytter sig til kønsbalancen på arbejdsmarkedet samt 
ligeløn. Danmark har i dag et af Europas mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, 
samtidig med at vi har en af de største andele af kvinder på arbejdsmarkedet. 
Visse sektorer og fag er stærkt domineret af det ene køn, ligesom en stribe 
jobfunktioner og placering i arbejdspladsens hierarki knytter sig til køn. I 2013 
blev der indført regler om, at de ca. 1.100 største danske offentlige og private 
virksomheder skal etablere måltal og politikker for at opnå en mere ligelig 
kønsmæssige sammensætning af ledelsen samt rapportere om status for 
arbejdet. I en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen i 2014, havde 50 procent af de 
adspurgte virksomheder udarbejdet en politik. 73 procent havde opstillet måltal, 
og heraf redegjorde 65 procent for status i forhold til opfyldelsen af måltallet.157 
 

Til trods for stigningen i kvinders uddannelsesniveau er der stort set ikke sket 
ændringer de seneste 10 år, hvad angår lønforskellen mellem mænd og kvinder. 
Danmark ligger således på en 14. plads målt på økonomisk ligestilling ifølge 
Gender Gap Report 2015.158 Set på tværs af hele arbejdsmarkedet er 
lønforskellen mellem mænd og kvinder stadig godt 17 procent målt i 
standardberegnet timefortjeneste.159 Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af 
forklaringerne på, hvorfor mænd og kvinder ikke tjener det samme. Men det 
forklarer ikke hele billedet. Selv når man tager højde for anciennitet, uddannelse, 
titel med videre, er der en uforklarlig lønforskel på mellem 4 og 7 procent i 
mændenes favør, og det kan være tegn på diskrimination. 
 

Ligelønsloven pålægger arbejdsgivere pligt til at udarbejde enten en kønsopdelt 
lønstatistik eller en redegørelse om ligeløn.160 En evaluering i 2011 viste, at kun 
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mellem en tredjedel og en fjerdedel af de omfattede virksomheder havde fulgt 
reglerne.161 Reglerne er efterfølgende blevet ændret, og i maj 2014 vedtog 
Folketinget, at mindre virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte nu også 
omfattes af reglerne. Kønsopdelt lønstatistik for mindre virksomheder vil første 
gang blive udarbejdet i 2016.162 
 

To undersøgelser foretaget af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
sætter fokus på strukturelle forklaringer og kilder til ligelønsproblemet. En 
undersøgelse viser, at kvinder og mænd ikke får lige stort lønafkast af at uddanne 
sig.163 En undersøgelse af lønforskelle mellem kvinder og mænd i industrien viser 
blandt andet, at mænds timeløn gennemgående er højere end kvinders, og at 
lønforskellen er størst inden for tekstil- og læderindustri, større på små 
arbejdspladser end på store, og når der er relativt mange kvindelige ansatte på 
arbejdspladsen.164 
 

EU-kommissionen har peget på en række udfordringer på ligelønsområdet i 
Europa, herunder manglende definition af arbejde af samme værdi; 
uigennemsigtig løndannelse; samt processuelle vanskeligheder, såsom lange 
sagsforløb og mangel på effektive sanktioner, som de primære udfordringer for 
at mindske løngabet.165 Instituttets egen undersøgelse af erfaringer fra 
ligelønssager fra 2014 viser, at det er ganske svært og belastende at gennemføre 
en sag om ligeløn, blandt andet pga. manglende gennemsigtighed og frygt for 
repressalier fra arbejdsgiveren.166 
 
Regeringens lønkommission opfordrede i 2010 alle arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer i staten, regioner og kommuner til at gennemføre 
serviceeftersyn af deres aftaleforhold, herunder i forhold til ligeløn.167 Det er dog 
ikke muligt at vurdere, om hele det offentlige område har fået et sådant 
serviceeftersyn, og hvad konklusionerne herpå i givet fald er. 

5.1.2 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked er markant hvad angår faglig og 
hierarkisk indplacering. Særligt når den ses i forhold til kvinders og mænds 
erhvervsfrekvens og uddannelsesniveau. Der er imidlertid begrænset viden om, i 
hvilket omfang dette skyldes direkte eller indirekte diskrimination. 
Kønsopdelingen må formodes at være en hovedårsag til den vedblivende og 
betydelige lønforskel mellem mænd og kvinder i Danmark. Men lønforskellen 
peger også på fortsatte udfordringer i implementeringen og håndhævelsen af 
ligelønsloven, som er relativt velbelyste. 
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Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at Danmark: 
 

1. Evaluerer effekterne af reglerne om måltal og politik for den 
kønsmæssige sammensætning af ledelsen i offentlige og private 
virksomheder, herunder potentialet for at udvide reglerne til et krav om 
at rapportere om den faktiske kønsmæssige sammensætning både i og 
uden for ledelsen. 

2. Udarbejder en undersøgelse af udfordringer og muligheder vedrørende 
direkte og indirekte kønsdiskrimination på det danske arbejdsmarked. 

3. Præciserer hvilke forhold, der skal lægges til grund, når det skal vurderes, 
om forskelligt arbejde kan tillægges samme værdi. 

4. Tilskynder arbejdsmarkedets parter at forbedre gennemsigtigheden i 
løndannelsen og til at fremme ligeløn gennem udvikling af værktøjer, der 
gør det lettere for ansatte og arbejdsgivere at sammenligne forskelligt 
arbejde og vurdere, om der er tale om arbejde af samme værdi. 

5. Opfordrer lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer samt 
Ligebehandlingsnævnets sekretariat til at informere såvel klagere som 
arbejdsgivere om forbuddet mod repressalier, så snart en sag om ligeløn 
modtages. 

6. Opfordrer arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer i staten, regioner 
og kommuner til at gennemføre en undersøgelse af indretningen og 
brugen af de offentlige lønskalaer i relation til ligelønsprincippet. 

7. Konkretiserer ligelønslovens mainstreamingforpligtelse og styrker 
ligelønslovens § 6 a for at sikre en systematisk monitorering af 
ligelønsudviklingen i Danmark som opfølgning på Lønkommissionens 
anbefalinger om ligeløn. 

8. Opdaterer bekendtgørelser og vejledninger fra Ligestillingsministeriet og 
øvrige relevante ressortministerier, så det fremgår, hvornår det er lovligt 
at forskelsbehandle enten ud fra et lovligt formål eller som positiv 
særbehandling. 

5.1.3 ETNICITET 
Etniske minoriteter med ikke-vestlig oprindelse har en betydeligt svagere 
tilknytning til det danske arbejdsmarked end det øvrige samfund. Ifølge tal fra 
Danmarks Statistik er beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på henholdsvis 53 procent for 
mændene og 43 procent for kvinderne, hvilket er lavere end blandt personer 
med dansk etnisk oprindelse, hvor beskæftigelsesfrekvensen er på henholdsvis 
75 procent for mændene og 72 procent for kvinderne.168 
 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at etniske minoriteter oftest arbejder som 
ufaglærte, og at etniske minoriteter er underrepræsenteret i ledelsesstillinger, 
sammenlignet med etniske danskere.169 Det samme gør sig gældende for etniske 
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minoriteter, som har færdiggjort uddannelser fra danske universiteter og senere 
har sværere ved at indtræde på arbejdsmarkedet.170 En undersøgelse fra 
Voxmeter har yderligere vist, at 1 ud af 6 personer med etnisk 
minoritetsbaggrund føler sig diskrimineret på danske arbejdsmarked.171 
Grønlændere i Danmark oplever ligeledes diskrimination og fordomme både i og 
uden for arbejdsmarkedet. Blandt andet har 5,2 procent af de adspurgte oplevet 
at få afslag på job, som de adspurgte anså sig for at være kvalificeret til.172 
 
Endvidere er der en betydelig lønforskel mellem ikke-vestlige indvandrere og 
etniske danskere. Lønforskellen er på 18 procent i de etniske danskes favør, når 
man sammenligner personer med en erhvervsgymnasial uddannelse. For 
personer med en almen gymnasial uddannelse er den tilsvarene lønforskel på 21 
procent.173 
 
Eventuel diskrimination af ansøgere eller medarbejdere med etnisk 
minoritetsbaggrund har kun i mindre skala været i fokus som en mulig 
forklaringsfaktor i forskningsbaserede undersøgelser af etniske minoriteter og 
det danske arbejdsmarked. Således fokuserer forklaringsmodeller oftest på 
”mangler” blandt ansøgerne (for eksempel manglende uddannelsesrelaterede 
eller sproglige kompetencer).174 
 
Statslige og kommunale arbejdspladser i Danmark anvender måltal med henblik 
på, at personalesammensætningen så vidt muligt afspejler arbejdsstyrkens 
sammensætning. I 2013 udgjorde etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande 5,1 
procent af den samlede danske arbejdsstyrke. I 2014 var 3,6 procent af de 
statsansatte etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande.175 Og i kommunerne lå 
det tilsvarende tal i 2013 på 5,5 procent.176 Ud over måltal for etniske 
minoriteter har staten og kommunerne arbejdet med andre foranstaltninger for 
at fremme etnisk ligebehandling, som blandt andet ”integrations- og 
oplæringsstillinger”177 og anonymisering af ansøgeres etnicitet.178 Der er 
imidlertid ikke meget viden om, hvilke foranstaltninger der virker og hvordan. 
 
I forbindelse med den voksende tilstrømning af flygtninge i 2015 er der kommet 
fornyet fokus på behovet for bedre integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. 
Der har blandt andet været debat af fordele og ulemper ved en indslusningsløn 
til asylansøgere og flygtninge kontra en bedre anvendelse af de eksisterende 
ordninger inden for den aktive beskæftigelsesindsats.179 Ligeledes har 
vigtigheden af asylansøgeres ret til at arbejde været genstand for betydelig 
opmærksomhed.180 Center for aktiv beskæftigelsesindsats (Cabi) har igangsat 
kurser for at styrke jobcentrene, så de er bedre rustet til at motivere og 
fastholde etniske minoriteter og flygtninge i uddannelse, beskæftigelse eller 
opkvalificerende forløb.181 
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Inden for rammerne af den aktive beskæftigelsespolitik i Danmark kan både 
offentlige og private virksomheder få løntilskud, når de ansætter personer, der 
står uden for arbejdsmarkedet.182 

5.1.4 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Etniske minoriteter med ikke-vestlig oprindelse er underrepræsenteret på det 
danske arbejdsmarked, og de der arbejder tjener markant mindre end etniske 
danskere. En del af forskellene kan forklares ved forskelle i uddannelsesniveau og 
sprogkundskaber, som udgør en strukturel barriere for integration via 
arbejdsmarkedet. Der er imidlertid også grund til at tro, at diskrimination er en 
væsentlig medvirkende årsag, og vi ved ikke nok om problemets omfang og 
karakter. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at Danmark: 
 

1. Afdækker de strukturelle barrierer for integration af etniske minoriteter 
på det danske arbejdsmarked, herunder barrierer i forhold til uddannelse, 
sprogkundskaber, medlemskab af fagforeninger, retten til at arbejde mm. 

2. Afdækker omfanget og karakteren af direkte og indirekte diskrimination 
over for etniske minoriteter af ikke-vestlig oprindelse på det danske 
arbejdsmarked, herunder effektiviteten af eksisterende monitorering, 
klagemekanismer, sanktioner og andre foranstaltninger efter Lov om 
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. 

3. Afdækker offentlige og private arbejdspladers erfaringer med og best 
practices til at bekæmpe forskelsbehandling samt fremme integration af 
etniske minoriteter. 

4. Kortlægger og dokumenterer de årsager, der ligger til grund for den lave 
beskæftigelsesfrekvens blandt herboende grønlændere, som gør det 
særligt vanskeligt for grønlændere at opnå tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

5. Indarbejder konklusionerne fra de ovennævnte undersøgelser i en 
vejledning til Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. 

5.1.5 HANDICAP 
Handicapkonventionens artikel 27 fastslår, at personer med handicap har ret til 
beskæftigelse på lige fod med andre i et inkluderende arbejdsmarked. 
Arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø skal være åbent, inkluderende og 
tilgængeligt for personer med handicap. Diskrimination på grund af handicap skal 
forbydes, og der skal ydes tilpasning i rimeligt omfang til personer med handicap. 
Offentlige myndigheder skal fremme beskæftigelsesmuligheder for personer 
med handicap. Det gælder særligt i den offentlige sektor. 
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Personer med handicap er stærkt underrepræsenteret på det danske 
arbejdsmarked. Kun 24 procent af personer med en psykisk lidelse har et 
arbejde, hvorimod 45 procent af personer med et mobilitetshandicap er i 
beskæftigelse og 64 procent af personer med et sanse- og 
kommunikationshandicap.183 Til sammenligning er 77 procent af personer uden 
handicap i beskæftigelse. Kvinder med handicap har endvidere en lavere 
beskæftigelsesrate end mænd. Der er derudover behov for viden om, i hvilket 
omfang etnicitet påvirker beskæftigelsesraten for personer med handicap.184 
 
I alt har 16 procent af danskerne et handicap og ifølge SFI har 13 procent af den 
danske befolkning oplevet at have været udsat for diskrimination på grund af 
handicap.185 I 2014 blev det understeget af FN’s Handicapkomite at Danmark 
manglede lovgivning som beskytter mod diskrimination på grund af handicap, og 
det blev understreget at instrumenter til at håndtere diskrimination var 
utilstrækkelige.186 
 
Den generelle lovgivning om arbejdsmarkedet og aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter afspejler ikke altid den brede definition af handicap, 
som anvendes i Handicapkonventionen. Der er behov for at vurdere, om andre 
love, som for eksempel arbejdsmiljøloven, dagpengeloven og lov om brug af 
helbredsoplysninger og bestemmelser som 120-dages-reglen, bør tydeliggøre 
arbejdsgivernes tilpasningspligt under lov om forbud mod forskelsbehandling. 

5.1.6 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Selvom Danmark har tiltrådt FN’s handicapkonvention og konventionen dermed 
er en del af dansk ret, er det i praksis tvivlsomt, om offentlige sagsbehandlere i 
statslige og kommunale myndigheder ved, at de har en pligt til gennemførelsen 
af FN’s handicapkonvention, herunder også i relation til arbejdsmarkedet.187 Der 
er behov for et eftersyn for at sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser og 
skaber et inkluderende arbejdsmarked for personer med handicap. En ny generel 
lov om forbud mod usaglig afskedigelse ville også kunne tydeliggøre kravet om 
tilpasning i rimeligt omfang for arbejdsgivere. 
 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler at Danmark: 

1. Reviderer den generelle arbejdsmarkedslovgivning, så det klart fremgår, 
at der er pligt til at yde tilpasning i rimeligt omfang for de særlige behov, 
som følger af en ansat persons handicap. 

2. Sikrer, at beskyttet beskæftigelse iværksættes med det formål at fremme 
inklusion på det almindelige arbejdsmarked. 

3. Vedtager en lov der gør det klart at myndigheder i Danmark, har pligt til 
at fremme gennemførelsen af handicapkonventionen. Derudover 

anbefales det, at loven om forbud mod forskelsbehandling på 
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arbejdsmarkedet indeholder en definition af handicap, således at der ikke 
kan forekomme diskrimination på det private arbejdsmarked. 

5.2 ARBEJDSFORHOLD FOR MIGRANTARBEJDERE  
Danmarks og de danske virksomheders forpligtelser og ansvar i henhold til FN’s 
Retningslinjer omfatter også beskyttelse af og respekt for migrantarbejderes og 
deres familiers rettigheder. Migrantarbejderes rettigheder er beskrevet i FN´s 
Konvention om Migrantarbejdere og deres Familier fra 1992, som Danmark 
imidlertid ikke har tilsluttet sig.188 Konventionen definerer en migrantarbejder 
som “a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a 
remunerated activity in a State of which he or she is not a national.” Flygtninge 
og statsløse er sammen med en række andre grupper undtaget fra definitionen. 
Konventionen skelner endvidere mellem dokumenterede migrantarbejdere, 
som er personer med opholds- og arbejdstilladelse i destinationslandet, og 
udokumenterede migrantarbejdere, som er personer uden opholds- og 
arbejdstilladelse i destinationslandet. 189 
 
Det har ikke været muligt at finde en opgørelse af antallet af migrantarbejdere i 
Danmark i henhold til FN’s definition. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
var der i 2012 i alt 168.000 dokumenterede udenlandske lønmodtagere i 
Danmark, hvoraf en del må formodes at falde uden for FN’s definition af 
migrantarbejdere. Af de 168.000 udenlandske lønmodtagere kom de 33 procent 
fra Østeuropa, 22 procent fra Vesteuropa, 14 procent fra de Nordiske lande, og 
31 procent fra andre lande.190 Det samlede antal var i 2015 steget til 178.000.191 
Rockwoolfonden har anslået, at der i 2013 var ca. 33.000 udokumenterede 
migranter i Danmark.192 
 
De primære menneskeretlige problemstillinger vedrørende dokumenterede og 
udokumenterede migrantarbejdere i Danmark knytter sig til social dumping samt 
menneskehandel og herunder tvangsarbejde. 

5.2.1 MENNESKEHANDEL OG TVANGSARBEJDE 
Den følgende analyse baserer sig på delrapporten om menneskehandel i Institut 
for Menneskerettigheders Status 2014-15 - menneskerettigheder i Danmark.193 
Menneskehandel – ofte benævnt ”trafficking” eller ”moderne slaveri” – er et 
kompliceret område, som er vanskeligt både at afdække og bekæmpe. Der er 
mange udfordringer knyttet til området, herunder identifikation af ofre, 
hjemsendelse af og opholdstilladelse til ofre, efterforskning og erstatning. I det 
følgende fokuseres der primært på arbejdsforhold og tvangsarbejde. 
 
I 2014 blev der rapporteret 71 sager om menneskehandel i Danmark. 
Størstedelen af ofrene kom fra Nigeria, Rumænien, Uganda, Ghana, Kenya, 
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Brasilien, Vietnam, Bulgarien og Kosovo. Ud af de 71 sager var tre forbundet til 
tvangsarbejde inden for blandt andet arbejde i hjemmet, samt restaurations-, 
maler-, bygge- og anlægs- samt rengøringsbranchen. Center mod 
Menneskehandel har anslået, at antallet af mennesker udsat for 
menneskehandel reelt er langt større, da en stor del af sagerne ikke anmeldes.194 
Center mod Menneskehandel skønner således, at 36 personer har været ofre for 
menneskehandel til tvangsarbejde mellem 2007-2014, samt at 15 procent af 
ofrene for menneskehandel i Danmark i 2013 var handlet til tvangsarbejde. Dette 
tal lå på 5 procent i 2014.195  
 

Undersøgelser blandt au pairer i Danmark196 inden for den grønne sektor197 og i 
rengøringssektoren198 har søgt at afdække, hvorvidt der inden for disse sektorer 
forekommer eller kan forekomme menneskehandel til tvangsarbejde. 
Undersøgelserne, som ikke er statistisk repræsentative, peger på en række 
problemer og udfordringer i forbindelse med rekruttering, arbejdsforhold, 
levevilkår og manglende kendskab til rettigheder. Der er ifølge rapporterne 
eksempler på udnyttelse af arbejdskraft og tegn på menneskehandel til 
tvangsarbejde, men ikke i en sådan grad, at man kan tale om egentlig 
menneskehandel til tvangsarbejde. Det konkluderes, at det ikke kan udelukkes, 
at menneskehandel til tvangsarbejde finder sted eller kan finde sted i disse 
sektorer.199 Center mod Menneskehandel har udviklet vejledningsmateriale om 
tvangsarbejde til danske virksomheder.200 I 2015 kom Mæglings- og 
Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI) ligeledes med en 
udtalelse i en sag omhandlende påstået tilbageholdelse af udenlandske 
medarbejderes pas.201  
 

Europarådet anbefalede i 2011, at Danmark træffer foranstaltninger med henblik 
på at øge kendskabet til menneskehandel til tvangsarbejde samt at mindske 
efterspørgslen af ydelser forbundet med menneskehandel, særligt inden for 
landbrugs-, bygnings- og rengøringssektorerne. Videre anbefalede Europarådet, 
at udlændinge informeres om risici og rettigheder forbundet med 
menneskehandel og tvangsarbejde. Rådet anbefalede ligeledes, at Danmark øger 
det opsøgende arbejde i forbindelse med potentielle sager om menneskehandel 
til tvangsarbejde, for eksempel inden for landbrugs-, bygnings-, rengørings- og 
restaurationssektoren samt au pairer.202 

5.2.2 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Der er således udfordringer eller potentielle udfordringer vedrørende udnyttelse 
af arbejdskraft, tvangsarbejde og menneskehandel til tvangsarbejde inden for 
forskellige sektorer i Danmark. De seneste års fokus har vist, at der er behov for 
yderligere tiltag på området, både i relation til bekæmpelse af problemerne og 
beskyttelse af de enkelte personers rettigheder. 
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Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at Danmark: 
 

1. Nærmere undersøger forholdene for migrantarbejdere, herunder særligt 
sårbare grupper, inden for forskellige sektorer i Danmark med henblik på 
at få yderligere informationer om omfanget af udnyttelse af arbejdskraft, 
tvangsarbejde og menneskehandel til tvangsarbejde. 

2. Sikrer, at der er tilgængelig information på de mest anvendte sprog om 
rettigheder som arbejdstager i Danmark, risikoen for tvangsarbejde og 
menneskehandel samt støttemuligheder. 

3. Sikrer, at det tydeliggøres, hvilken støtte og hvilke tilbud potentielle ofre 
for menneskehandel kan tilbydes. 

4. Sikrer, at personer, der kan være ofre for menneskehandel, ikke 
frihedsberøves, men at de får ophold i et ”safehouse”, imens 
identifikationsprocessen står på, samt at de tilbydes kvalificeret tolkning. 

5. Redegør nærmere for, i hvilket omfang det indgår i vurderingen af 
overførsel efter Dublin-forordningen, hvilke rettigheder et offer for 
menneskehandel har i modtagerlandet. 

6. Tilslutter sig tillægsprotokollen PO29 til ILO’s konvention nr. 29 om 
tvangsarbejde, som indeholder foranstaltninger om forebyggelse, 
beskyttelse af ofrene og adgang til retsmidler.203 

5.2.3 SOCIAL DUMPING 

I forbindelse med migrantarbejderes arbejdsforhold i Danmark bliver mange 
centrale problematikker grupperet under fællesbetegnelsen ”social dumping”. 
Begrebet anvendes i to forskellige betydninger: For det første taler man om 
ulovlig social dumping, hvor en virksomhed bryder overenskomster og lovgivning 
om ansættelsesvilkår og rettigheder. For det andet taler mange også om social 
dumping i de tilfælde, hvor en virksomhed, der ikke er omfattet af en 
overenskomst, lovligt tilbyder løn- og ansættelsesvilkår under mindstesatsen i 
den overenskomst, som kunne være relevant.204  
 
Social dumping kan f.eks. indebære overtrædelse af rettigheder, aftaler og 
bestemmelser vedrørende arbejdstider, overarbejdsbetaling205 samt 
fagforeningsrettigheder.206 Problemet synes mest udbredt inden for bygge og 
anlæg, landbrug, gartneri, restauration, rengøring og transport. I sektorer som 
bygge og anlæg samt landbrug er der rapporteret om timelønninger for 
udenlandske lønmodtagere på ned til 47 kroner i timen.207 
 
Danmark har ikke nogen mindsteløn, og lave lønninger uden for overenskomst er 
derfor i udgangspunktet ikke ulovligt. Der findes heller ikke en officiel 
levelønsberegning eller fattigdomsgrænse i Danmark. Den tidligere regering 
etablerede i 2013 en officiel fattigdomsgrænse,208 som den nuværende regering 
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dog siden har afskaffet.209 Artikel 23 i FN’s Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder slår fast, at ”enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt 
og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig 
tilværelse”.210 Ifølge FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv har 
virksomheder ansvaret for at respektere dette. En dansk entreprenørvirksomhed 
har f.eks. oprettet et vikarbureau i Polen med henblik på at opnå en bedre 
kontrol med løn- og ansættelsesvilkår for sine udenlandske arbejdere.211 
 
Regeringen har afsat 440 millioner kroner til en række indsatser mod social 
dumping.212 Herunder gennemfører Arbejdstilsynet, Registret for Udenlandske 
Tjenesteydere (RUT), SKAT og Politiet løbende fælles kontrolaktioner. 
Fagbevægelsen gennemfører ligeledes løbende besøg for at afdække social 
dumping.213 

5.2.4 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Social dumping kan udgøre et menneskerettighedsproblem for både 
dokumenterede og udokumenterede migrantarbejdere i Danmark. 
Udfordringerne er størst inden for sektorer, såsom bygge og anlæg, landbrug, 
gartneri, restauration, rengøring og transport, hvor anvendelsen af ufaglært 
udenlandsk arbejdskraft er mest udbredt. Der findes imidlertid begrænset viden 
om det præcise omfang og karakteren af social dumping for migrantarbejdere i 
Danmark. 
 
Danmark og danske virksomheder skal ifølge FN’s Retningslinjer sikre, at 
ansættelsesvilkår for migrantarbejdere, såsom løn, overtidsbetaling, arbejdstid, 
arbejdsmiljø, fagforeningsfrihed samt sociale bidrag, er i overensstemmelse med 
de internationale arbejdstagerrettigheder. På det aftalebaserede danske 
arbejdsmarked er væsentlige forhold såsom minimumsløn og overtidsbetaling 
imidlertid ikke reguleret ved lov men ved overenskomst. Det vanskeliggør 
beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder for migrantarbejdere, som ofte står uden 
for det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Den stigende anvendelse af 
udenlandsk arbejdskraft i Danmark skaber dermed både udfordringer for 
beskyttelsen af migrantarbejdernes rettigheder samt for den danske 
arbejdsmarkedsmodel mere generelt. Disse udfordringer kan imødegås gennem 
bedre overenskomstdækning af udenlandske arbejdere; kontrol og 
ansvarliggørelse af de kunder og leverandører, som anvender udenlandsk 
arbejdskraft; samt, i sidste ende, etablering af en lovfastsat minimumsløn. 
 
 
 
 
 



 

44 

 

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at Danmark: 
 

1. Iværksætter en undersøgelse af omfanget og karakteren af social 
dumping for migrantarbejdere i Danmark med henblik på at sikre 
vidensgrundlag for målrettet forebyggelse og beskyttelse. 

2. I et samarbejde mellem relevante ministerier og arbejdsmarkedets parter 
iværksætter en undersøgelse af barrierer for kollektiv organisering blandt 
udenlandske lønmodtagere i Danmark. Dette bør ske med henblik på at 
iværksætte tiltag for øget overenskomstdækning af udenlandsk 
arbejdskraft samt øget brug af overenskomstregler, der bekæmper social 
dumping. 

3. Indfører kædeansvar for offentlige og private virksomheder, hvis 
leverandører anvender udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Dette bør ske 
med henblik på, at disse virksomheder forpligtes til at udøve rettidig 
omhu for arbejdstagerrettigheder i henhold FN’s Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv, herunder at sikre klagemuligheder for 
arbejderne. 

4. I et samarbejde mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter samt 
relevante eksperter og civilsamfundsorganisationer undersøger 
muligheden for at etablere en retningsgivende minimumsløn. 
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1 For eksempler på negative menneskerettigheds påvirkninger i relation til 
private og offentlige virksomheders aktiviteter, se DanWatch’s hjemmeside her: 
https://www.danwatch.dk/ 
2 Udenrigsministeriet samt Forsvarsministeriet: 
http://stm.dk/multimedia/Kommissorium_for_udredning_om_dansk_udenrigsp
olitik_.pdf 
3 Se for eksempel: 
https://www.nykredit.dk/assetmanagement/ressourcer/dokumenter/pdf/esg_a
_new_equity_factor_analysis.pdf og http://projectroi.com/ 
4 For eksempler på arbejdet med menneskerettigheder og erhverv, se FN’s 
hjemmeside samt hjemmesiden for The Human Rights Resource Centre: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx,  
http://business-humanrights.org/ 
5 Guiding Principles on Business and Human Rights for implementing the UN 
“Protect, Respect and Remedy” Framework. Retningslinjerne er ikke juridisk 
bindende for hverken lande eller virksomheder, men baserer sig på 
konventioner, som er juridisk bindende for de lande, der har ratificeret dem. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_E
N.pdf 
6 En række andre initiativer har aktivt tilpasset sig FN’s Retningslinjer, herunder 
den nyeste version af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber fra 
2011, FN’s vejledende principper for ansvarlige kontrakter, the frivillige 
principper for sikkerhed og menneskerettigheder (Voluntary Principles on 
Security and Human Rights), IFCs Performance Standards, Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), ISO 26000, SA 8000 etc. 
I en europæisk kontekst sætter EU’s retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhverv6 og Europarådets udkast til en erklæring om menneskerettigheder og 
erhverv6 fokus på virksomheders ansvar. EU har også udarbejdet et tiltag for at 
udviklingen af nationale handlingsplaner for implementering af FN’s 
Retningslinjer inden udgangen af 2013, hvilket er fremhævet i både EU 
Kommissionens handlingsplan for CSR og af EU Rådet. Yderligere initiativer 
omfatter blandt andet ny lovgivning om CSR rapportering og et krav om at 
virksomheder skal rapportere om deres skatteudbetalinger til regeringer på et 
land-til-land niveau. 
7 For yderligere information omkring Verdensmålene se: 
http://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/ 
8 Lovkrav om redegørelse for deres arbejde med samfundsansvar for større 
danske virksomheder: https://samfundsansvar.dk/lovkrav 
 

 

SLUTNOTER 

https://www.danwatch.dk/
http://stm.dk/multimedia/Kommissorium_for_udredning_om_dansk_udenrigspolitik_.pdf
http://stm.dk/multimedia/Kommissorium_for_udredning_om_dansk_udenrigspolitik_.pdf
https://www.nykredit.dk/assetmanagement/ressourcer/dokumenter/pdf/esg_a_new_equity_factor_analysis.pdf
https://www.nykredit.dk/assetmanagement/ressourcer/dokumenter/pdf/esg_a_new_equity_factor_analysis.pdf
http://projectroi.com/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
http://business-humanrights.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
https://samfundsansvar.dk/lovkrav


 

46 

 

 
9 Mange af disse kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om 
samfundsansvar: http://samfundsansvar.dk/ 
10 Regeringen, Ansvarlig vækst – Handlingsplan for virksomheders 
samfundsansvar 2012-2015: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/ansvarlig_vaekst_csrhand
lingsplan_2012.pdf 
11 Regeringen, Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
12 Regeringen, Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
13 CSR kompasset, http://www.csrkompasset.dk/ 
14 Flere værktøjer og indsatser kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside for 
samfundsansvar her: www.samfundsansvar.dk 
15 CSR-Indkøb – den ansvarlige indkøber, http://csr-indkob.dk/ 
16 Bekendtgørelse nr. 936 af 18. september 2012 om mæglings- og 
klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. 
17 For mere om det nedlagte Rådet for samfundsansvar se: 
www.rådetforsamfundsansvar.dk 
18 For mere information om det nyoprettede Dialogforum for Samfundsansvar og 
Vækst, se: https://erhvervsstyrelsen.dk/dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst 
19 Yderligere information om Institut for Menneskerettigheders statusrapport 
kan findes her: www.menneskeret.dk/status 
20 Se statusrapporten for Grønland her: 
http://menneskeret.dk/udgivelser/menneskerettigheder-groenland  
21 Information om projektet og dialogmøderne og links til 
analysekomponenterne kan ses på Institut for Menneskerettigheders 
hjemmeside her: http://menneskeret.dk/projekter/analyse-
menneskerettigheder-erhverv-dansk-kontekst 
22 Baselinen tager udgangspunkt i en værktøjskasse til at udvikle nationale 
handlingsplaner for erhverv og menneskerettigheder som instituttet har udviklet 
i samarbejde med International Corporate Accountability Roundtable for mere 
information se her: http://www.humanrights.dk/projects/national-action-plans 
23 Informationen er blandt andet indsamlet fra instituttets egne analyser, 
offentlige institutioner, erhvervslivet, civilsamfundet og multilaterale 
institutioner 
24 Regeringen, Ansvarlig vækst - Handlingsplan for virksomheders 
samfundsansvar 2012-2015, https://www.evm.dk/publikationer/2012/ansvarlig-
vaekst-handlingsplan-for-virksomheders-samfundsansvar 
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25 Regeringen, Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
 
26 Stammer fra ekspert samt dialogmøder afholdt som led i analysen 
27 Regeringen, Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
Regeringen, Ansvarlig vækst - Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 
2012-2015: 
https://www.evm.dk/publikationer/2012/ansvarlig-vaekst-handlingsplan-for-
virksomheders-samfundsansvar 
Behov for sektorspecifik information var også udtrykt som behov under ekspert- 
og dialogmøder. 
28 Eksportrådet: http://um.dk/da/eksportraadet/sektorer/ 
29 For mere information omkring Rådet for Samfundsansvar: 
www.rådetforsamfundsansvar.dk 
30 For mere information omkring lukningen af Rådet for Samfundsansvar, se: 
http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-nedlaegger-raadet-for-
samfundsansvar 
31 For mere information om det nyoprettede Dialogforum for Samfundsansvar og 
Vækst, se: https://erhvervsstyrelsen.dk/dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst 
32 Lov nr. 546 af 18. juni 2012 om Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig 
Virksomhedsadfærd. 
33 For mere information omkring DIHR’s mandat, se: 
http://www.humanrights.dk/business-human-rights 
34 DI: http://di.dk/Marked/CSR/Pages/EmnerindenforCSR.aspx 
Dansk Erhverv: 
https://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/CSR/Sider/Netvaerk.aspx 
35 For en fuld liste af DIEH’s medlemmer, se: http://www.dieh.dk/om-
dieh/medlemmer/ 
36 DIEH: http://www.dieh.dk/publikationer/ 
37 Global Compact Nordic Network: 
http://www.gcnordic.net/index.php?r=page/show&id=20 
38 Læs mere om håndværksrådets indsats her: https://hvr.dk/for-smver/socialt-
ansvar.aspx 
Dansk Mode og Tekstil har udarbejdet vejledning og trænet medarbejdere. Læs 
mere her: http://www.dmogt.dk/raadgivning  
39 Gruppen er organiseret ved KPMG Danmark: www.kpmg.dk 
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40 Finlands nationale handlingsplan kan ses her: 
http://www.tem.fi/files/41214/TEMjul_46_2014_web_EN_21102014.pdf  
41 Mere om disse initiativer kan læses her: http://corporate-
responsibility.org/mandatory-human-rights-due-diligence-developments-in-
europe/ 
42 De største importsektorer i Danmark er varer til anvendelse i landbrug, 
byggevirksomhed og byerhverv, tekstil, kemikalier og metaller. Eksportaktiviteter 
er primært inden for sektorerne: service, landbrug, maskinindustri, it og 
kommunikation, sundhed og velfærd, vand- og miljøteknologi, kreative 
industrier, energiteknologi og forsvarsmaterieler. 
43 Erhvervsstyrelsen, Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små 
og mellemstore virksomheder, 21. marts 2013. 
44 Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/virksomhedens-
samfundsansvar 
45 For mere information om CSR kompasser: http://www.csrkompasset.dk 
46 For mere information om Global Compact Self Assessment Tool: 
http://www.globalcompactselfassessment.org 
47 For mere information om CSR-drejebogen: 
http://www.cabiweb.dk/media/947536/csr-drejebog.pdf 
48 For mere information om projektet se: 
http://www.overskudmedomtanke.dk/sw63523.asp 
49 CSR-potalen for offentlige indkøb: http://csr-indkob.dk 
50 CSR-awards: http://www.csrfonden.dk/csr-awards/csr-awards-2015.aspx 
51 For mere information omkring rapporterings konferencen: 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/CSR/Arrangementer/Invitation%20CSR
-konference%202015 
52 Se f.eks. http://global-csr.dk/courses/ 
53 For flere eksempler: https://www.danwatch.dk/ 
54 For mere information se MKI’s årsberetning: 
http://virksomhedsadfaerd.dk/file/456221/aarsberetning_2014.pdf 
55 Ekspert og Dialogmøder 
56 Du kan finde Danmarks landeguide her: http://hrbcountryguide.org/ 
57 Ministeriet for ligestilling og kirke, Strategi for ligestillings vurdering i det 
offentlige: 
http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/Mainstreaming/Strategi_ligestilling_20
13.pdf 
58 Socialstyrelsen, Center mod menneskehandel; Undgå skjult tvangsarbejde. 
http://virk.cmm.dk/ 
59 Beskæftigelses ministeriet, Arbejdsmiljø strategi frem til 2020: 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Arbejdsmilj
oe/Ny%20strategi%20frem%20til%202020.aspx 
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60 Miljø- og fødevarerministeriet: http://en.fvm.dk/focus-on/organic‐production; 
Danmark uden affald: http://mfvm.dk/miljoe/danmark-uden-affald/ 
 
Sustainable Consumption and Production: 
http://eng.mst.dk/topics/sustainability/sustainable-consumption-and-
production/ 
61Trusler mod virksomheden IT-sikkerhed: 
http://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Trusler%20mod%20v
irksomhedens%20it_sikkerhed.pdf 
62 Se den nationale handlingsplan her: http://business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/netherlands-national-action-
plan.pdf 
63 Link til den svenske handlingsplan: 
http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e393
43/action-plan-for-business-and-human-rights.pdf 
Link til den norske handlingsplan: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/naringsli
v/ud_naeringsliv_og_menneske_uu-versjon2.pdf 
64 Link til det Britiske initiativ: http://business-humanrights.org/en/uk-foreign-
commonwealth-office-guidance-to-its-embassies-on-business-human-rights 
65 Link til den svenske handlingsplan: 
http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e393
43/action-plan-for-business-and-human-rights.pdf 
66 Årsregnskabslovens rapporteringskrav i § 99 a omfatter store virksomheder i 
regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D. Store virksomheder i 
regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider to af årsregnskabslovens tre 
størrelsesgrænser for mellemstore virksomheder, som er en balancesum på 143 
millioner kr., en nettoomsætning på 286 millioner kr. eller et gennemsnitligt 
antal heltidsbeskæftigede på 250 personer. § 99 a omfatter i alt ca. 1.100 danske 
virksomheder 
67 EU Kommissionen vil udarbejde ikke-bindende retningslinjer for redegørelsen 
for samfundsansvar som vil blive offentliggjort senest den 6. december 2016.67 
68 Bekendtgørelse af lov nr. 323 af 11. april 2011, årsregnskabsloven, med 
efterfølgende ændringer, § 135, stk. 5. 
69 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Samfundsansvar, Redegørelse for 
samfundsansvar – praktisk vejledning & inspiration, december 2010. 
70 Erhvervsstyrelsen, Samfundsansvar og Rapportering i Danmark - Effekten af 3. 
år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven, marts 2013. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Samfundsansvar og Rapportering i Danmark - 
Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven, 2011 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Samfundsansvar og Rapportering i Danmark - 
Effekten af rapporteringskrav i årsregnskabsloven, 2010 
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71 Vinderne af CSR prisen 2015: 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2015-
pressemeddelelser/CSR-prisen-2015 
72 UN Global Compact, Danske deltagere: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5
Bcountries%5D%5B%5D=47&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field
%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc 

73 For mere information omkring COP: 
https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Poli
cy.pdf 

74 Link til UN Global Compact: 
https://www.unglobalcompact.org/participation/report 
75 Link til UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5
Bcountries%5D%5B%5D=47&search%5Breporting_status%5D%5B%5D=active&s
earch%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_directio
n%5D=asc, udtræk foretaget d 09.12.2015 
76 “ER VI PARATE TIL DE NYE LOVKRAV? Danske virksomheders CSR-
rapportering”: http://csrrapport.dk/wp-content/uploads/carve_csr-
rapporteringweb.pdf 
77 Global Reporting Initiative (GRI): http://database.globalreporting.org/search 
78 Søjle 3 om effektiv klageadgang ved negative 
menneskerettighedspåvirkninger.  
79 Arbejdsretten, introduktion: http://www.arbejdsretten.dk/generelt/labour-
court.aspx 
80 Arbejdsskadestyrelsen, arbejdsskadestatistik: 
http://www.ask.dk/da/Statistik/Arbejdsskader/Arbejdsskadestatistik.aspx 
81 Ankestyrelsen, Årsberetning fra ligebehandlingsnævnet 2014: 
http://ast.dk/publikationer/arsberetning-ligebehandlingsnaevnet-2014/view 
82 En fuld liste over forskellige mekanismer kan findes i landeguiden.  
83 Regeringen, Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
84 Lov nr. 546 af 18. juni 2012 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig 
virksomhedsadfærd. 
85 MKI, Peer Review: 
http://virksomhedsadfaerd.dk/file/557525/peer_review_rapport_dansk_ncp.pdf 
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86 IFU, http://www.ifu.dk/dk/vardier/baredygtige-
investeringer/grievancemechanism 
For selve klage formularen se her: 
http://www.ifu.dk/dk/service/kontakt/grievance-and-complaints  
87 EKF, http://www.ekf.dk/Docs/CSR%20rapport%202014.pdf  
88 Udenrigsministeriet, Retten til et bedre liv, strategi for Danmarks 
udviklingssamarbejde: http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-
site/Documents/Danida/Det-vil-vi/Udv-strategi/28082012%20-
%20Retten%20til%20et%20bedre%20liv.jpg  
89 About Danida Feedback: http://um.dk/en/danida-en/about-danida/danida-
transparency/feedback-to-danida/about-feedback/  
90 http://um.dk/en/danida-en/results/anti-corruption/ 
 
Der blev i 2014 indrapporteret 51 sager hvor der havde været mistanke om eller 
konstateret misbrug eller uregelmæssigheder med dansk udviklingsbistand. 41 af 
de 51 sager blev afsluttet uden tab enten fordi sagerne efter endt undersøgelse 
viste sig at være baseret på ubegrundet mistanke, eller fordi pengene blev betalt 
tilbage til Danida 
91 Se Stor Britanniens Nationale Handlingsplan for Erhverv og 
Menneskerettigheder her: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/236901/BHR_Action_Plan_-_final_online_version_1_.pdf 
92 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigshandel/udenrigshandel-med-
varer.aspx. De største importsektorer i Danmark omfatter varer til anvendelse i 
landbrug og gartneri, herunder foder og frø; varer til anvendelse i 
byggevirksomhed og varer til øvrige byerhverv, herunder papir materiale og 
produkter, tekstil, kemikalier, metaller etc. 
93 Regeringen, Handlingsplan for erhvervsliv og menneskerettigheder: 
https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-handlingsplan-for-erhvervsliv-og-
menneskerettigheder 
94 Link til den ansvarlige indkøber: http://csr-indkob.dk/ 
95 Link til retningslinjerne for ansvarlig leverandørstyring: 
http://raadetforsamfundsansvar.dk/file/311103/raadets_retningslinjer_ansvarlig
_leverandorstyring.pdf 
96Erhvervsudvalgets udtalelse om Kommissionens grønbog om offentlige indkøb 
(udbudsregler) – KOM (2011) 15, 8. april 2011, tilgængelig her: 
www.ft.dk/samling/20111/kommissionsforslag/kom(2011)0015/bilag/3/981924/
index.htm 
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97 Rådet for Samfundsansvar, Rådets anbefalinger til implementering af staternes 
ansvar for at beskytte mod virksomheders negative påvirkning på 
menneskerettighederne (UN Guiding Principles - Protect), 18. januar 2012. 
98 Se f.eks. http://www.information.dk/487676 
https://www.danwatch.dk/nyhed/offentlige-indkoeb-fra-asiatiske-
elektronikfabrikker/ 
https://www.danwatch.dk/undersogelse/har-du-husket-gummiet/ 
99 Regeringen, erhvervs og vækst ministeriet, handlingsplan for erhvervslivet og 
menneskerettigheder: https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-
handlingsplan-for-erhvervsliv-og-menneskerettigheder 
100 Erhvervs- og Vækstministeriet, pressemeddelelse af 26. juni 2013, EU 
vedtager modernisering af udbudsreglerne – Regeringen nedsætter 
udbudslovsudvalg, tilgængelig her: 
http://www.evm.dk/nyheder/2013/26-06-13-eu-vedtager-modernisering-af-
udbudsreglerne 
Se også: www.sustainable-procurement.org/newsroom/news-
archive/?c=search&uid=1b88d4d9. 
 
101 European Group of National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights’, European Union Members, Consultation response to the 
European Commission’s Green Paper on the modernisation of EU public 
procurement policy- Towards a more efficient European Procurement Market, 
April 2011 
102 Link til yderligere information omkring den nye udbudslov: 
http://www.udbudslov.dk/# 
103 SKI, http://www.ski.dk/viden/Sider/Saadan-bliver-du-kunde-hos-SKI.aspx 
http://www.ski.dk/Viden/Sider/Saadan-bliver-du-kunde.aspx 
104 SKI, 
http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/Generelle_Publikationer/Faktaark_
Forpligtende_aftaler.pdf  
http://www.ski.dk/Viden/Sider/Saadan-bliver-du-kunde.aspx 
105 http://www.statensindkob.dk/ServiceMenu/Om-Statens-Indkob Det er også 
muligt at indgå centrale rammeaftaler i f.eks. Regionernes fælles indkøb samt de 
12 tværkommunale indkøbsfællesskaber. De centrale rammeaftaler udgør dog 
kun 7 procent af alle offentlige indkøb. 
106 3F, http://underbetalt.dk/om-social-dumping/arbejdsklausuler 
107 For mere information om arbejdsklausuler se: 
http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-
regler/Medarbejdere-overenskomster-og-arbejdsmiljo/Krav-om-overenskomst-
ved-udbud/ 
108 Den ansvarlige indkøber, udbudsportalen: http://csr-indkob.dk/?bag=hvem-
star-bag-den-ansvarlige-indkober/ 
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109 For mere information angående DIHR’s projekt omkring offentligeindkøb se: 
http://www.humanrights.dk/projects/public-procurement-human-rights 
110 Danmarks Nationalbank: Direkte investeringer Ultimo 2014 
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2014/Igen-
fremgang-i-direkte-investeringer-i-2014.aspx 
111 Finanstilsynet, Pressemeddelelse August 2015 
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2015/Press
emedddelelse-MU-livsforsikringsselskaber-og-tvaergaaende-pensionskasser-
2014-180815.aspx 
112 Danwatch: https://www.danwatch.dk/undersogelse/danske-investeringer-
medvirker-til-jordtyveri-og-afskovning/ og https://www.danwatch.dk/nyhed/pfa-
sortlister-investeringer-i-raastoffer-fra-besat-land/ 
113 Se f.eks. https://www.atp.dk/samfundsansvar; https://pfa.dk/om-
pfa/csr/samfundsansvar-i-pfa/; 
http://ipaper.ipapercms.dk/PensionDanmark/CSRrapport_PensionDanmark/ 
114 Erhvervsstyrelsen om ansvarlige investeringer: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-ansvarlige-investeringer 
 
115 Rådet for Samfundsansvar, Ansvarlige investeringer i statsobligationer: 
http://raadetforsamfundsansvar.dk/nyheder/629239 
116 Rådet for Samfundsansvar, Ansvarlige investeringer og konventionsomfattede 
våben: http://raadetforsamfundsansvar.dk/ansvarlige-investeringer 
117 For mere information om UNPRI se: 
http://www.unpri.org/signatories/signatories/?country=Denmark 
118 For flere UN global Compact medlemmer se: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants/search?page=1&search%5Bcountries%5D%5B%5D=47&search%5
Bkeywords%5D=&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsectors%5D%5B%5D=
19&search%5Bsort_direction%5D=asc&search%5Bsort_field%5D=&utf8=%E2%9
C%93 
119 Mere information on CSR i EKF: http://www.ekf.dk/da/om-ekf/CSR-i-
EKF/Sider/default.aspx 
120 IFU, bæredygtige investeringer: http://www.ifu.dk/dk/vardier/baredygtige-
investeringer 
121 Lovforslag om EKF: 
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/132d55cc-7025-44cf-8ccf-
b19e6c1a6bea/Forslag%20til%20Lov%20om%20EKF%20Danmarks%20Eksportkr
edit.pdf  
122 http://www.ekf.dk/da/om-ekf/CSR-i-EKF/Sider/default.aspx  
123 IFU’s vedtægter §5: http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/vedtagt.pdf  
124 IFU, målsætning, http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf-filer/lov-555-af-
20120618.pdf  
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125 For mere information på den Britiske Modern slavery Act se: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted  
 
126 Se Rådet for Samfundsansvar syv retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring 
her: http://raadetforsamfundsansvar.dk/retningslinjer 
127 United Nations Human Rights, Office of the High commissioner, Human Rights 
Trade and Investment: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Globalization/Pages/GlobalizationIndex.aspx 
128 For mere information omkring Trade for All: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/ 
129 Regeringen, Ny Handelspolitisk Strategi, 2013, 
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder-
og-publikationer/Ny-handelspolitisk-strategi_web.pdf 
130 Udenrigsministeriet, Strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati: 
http://um.dk/da/eksportraadet/om/strategi/ 
131 Danish National Action Plan – Implementing the UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights, s. 31: https://www.evm.dk/nyheder/2014/31-03-14-
handlingsplan-for-erhvervsliv-og-menneskerettigheder  
132 Se f.eks. http://www.information.dk/512877 og 
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/internationalt/debc42b9b58a48e6add5189
136e3182d-20121220-omstridt-aftale-med-colombia-paa-plads 
133 Se f.eks. https://stop-ttip.org/ 
134 Altinget, februar 2015, Mogens Jensen: Vi lytter til kritik af frihandelsaftale: 
http://www.altinget.dk/udvikling/artikel/mogens-jensen-vi-lytter-til-kritik-af-
frihandelsaftale  
135 Udenrigsministeriet, Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde: 
http://um.dk/da/danida/det-vil-vi/udv-strat/  
136 Udenrigsministeriet, Vækst og beskæftigelse 2011-2015, strategisk ramme for 
prioritetsområdet: http://danida-
publikationer.dk/publikationer/publikationsdetaljer.aspx?PId=e57dc538-a65d-
42fa-bd66-9e60409655eb  
137 Udenrigsministeriet, Regeringens prioriteret 2016: 
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Det-vil-
vi/Prioritet/Regeringens_Udviklingspolitiske_Prioriteter_2016_DK%202.pdf 
138 Udenrigsministeriet, http://um.dk/en/danida-en/about-danida/danida-
transparency/public-consultations/pc171215/  
139 Udenrigsministeriet, Mogens Jensen: Erhvervsinstrumenter skal i højere grad 
tilgodese jobskabelse i udviklingslande: http://um.dk/da/danida/om-
danida/nyheder/newsdisplaypage/?newsid=f49d7ec6-c689-4c73-8bbe-
8ea53cb4569a  
140 For mere information om udenrigsministeriets CSR-pulje: 
http://um.dk/da/danida/samarb/danida-business/csr-puljer/csr-puljen-2015/  
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141 Rules and requirements (DANIDA Business Finance): http://um.dk/en/danida-
en/activities/business/finance/applyforsupport/introduction/ 
 
142 Udenrigsministeriet, Danmarks Faste mission ved FN i Geneve: 
http://fngeneve.um.dk/da/om-os/handelsspoergsmaal/  
143 For mere information omkring Race to the top Vietnam: 
http://www.idhsustainabletrade.com/apparel-race-to-the-top-vietnam 
144 UM, CSR og ansvarlig forretning: 
http://um.dk/da/udenrigspolitik/handelspolitik/csr-og-ansvarlig-forretning/  
145 Se http://myanmar-responsiblebusiness.org/ og http://um.dk/da/danida/det-
vil-vi/landepolitikker/myanmar/  
146Organisation Strategy for the Sustainable Trade Initiative (IDH) 2015-2020: 
http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Samarbejde/Int-
org/Organisationsstrategier/Organisation%20strategy%20%20Sustainable%20Tra
de%20Initiative%20IDH%20%2020152020.pdf 
147 IFU, bæredygtige investeringer: http://www.ifu.dk/dk/om-
ifu/baggrund/mission-og-strategisk-mal 
148 F.eks. Mellemfolkeligt Samvirke; IWGIA; Dansk Initiativ for Etisk Handel og 
Institut for Menneskerettigheder. 
 
149 The World Bank, The Nordic Trust Fund, 
http://www.worldbank.org/en/programs/nordic-trust-fund  
150 Institut for menneskerettigheders status: http://menneskeret.dk/status  
151 Status 2015-16 - menneskerettigheder i Danmark offentliggøres på 
instituttets hjemmeside inden for en måned. 
152 Projekt hjemmesiden. http://menneskeret.dk/projekter/analyse-
menneskerettigheder-erhverv-dansk-kontekst  
153 Informationen er blandt andet indsamlet fra instituttets egne analyser, 
offentlige institutioner, erhvervslivet, civilsamfundet og multilaterale 
institutioner 
154 CPR artikel 2 og ØSKR artikel 2 
155 Se bl.a. 
http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2014-
15/delrapporter/etnisk_oprindelse.pdf  
156 Institut for menneskerettigheder, Forbud mod diskrimination: 
http://www.menneskeret.dk/files/media/dokumenter/handicapkonventionen/p
olicy_brief_generelt_diskriminationsforbud.pdf  
157 Se rapporten på: erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapport-om-
koensmaessig-sammensaetning-af-ledelsen-2013_0.pdf 
158 Link til ”The global Gender Gap Report 2015”: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/#read  
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http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Social%20dumping.aspx
http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-stor-sag-om-loensnyd-i-metrobyggeri
http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/e30afbcb61604275886ac50606b0527d-20150327-efter-skandaler-metroarbejdere-strmmer-til-fagforening
http://www.fagbladet3f.dk/temaer/metro/e30afbcb61604275886ac50606b0527d-20150327-efter-skandaler-metroarbejdere-strmmer-til-fagforening
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi7v6XCh-PJAhWhj3IKHfMuDgwQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fstar.dk%2F~%2Fmedia%2FSTAR%2FFiles%2FInternational-rekruttering%2FMenneskehandel-til-tvangsarbejde-i-danmark%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGl-FAqpbrj3Ke6RzJBbbHFA3CK0g
http://www.b.dk/nationalt/oestarbejdere-faar-helt-ned-til-47-kroner-i-timen
http://www.b.dk/nationalt/oestarbejdere-faar-helt-ned-til-47-kroner-i-timen
https://www.dr.dk/nyheder/indland/her-er-danmarks-nye-fattigdomsgraense-103200-kr
https://www.dr.dk/nyheder/indland/her-er-danmarks-nye-fattigdomsgraense-103200-kr
http://www.information.dk/telegram/545260
http://www.menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering.pdf
http://www.menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fn_verdenserklaering.pdf
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_162117.pdf  
211 Dr.dk, ”Dansk firma laver vikarbureau for polske arbejdere” April 2015: 
http://www.dr.dk/nyheder/penge/dansk-firma-laver-vikarbureau-polske-
arbejdere  
212 Beskæftigelsesministeriet, indsatser: 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Et%20godt%20arbejdsliv/Social%20d
umping/Indsatser.aspx  
213 Se mere på 3F’s hjemmeside: https://www.3f.dk/fagforening/social-dumping 
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