FN’s Global Compact og Global Compact Netværk Danmark – overblik
Hvad er FN’s Global Compact?
FN’s Global Compact blev etableret i 2000 for at mobilisere virksomheder i hele verden i en global bevægelse
for en mere bæredygtig fremtid. Virksomheder bidrager ved at inddrage ti universelle principper for
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i strategi og drift og samtidig fremme
samfundsmæssige målsætninger som ligger i FN’s verdensmål. Global Compact har netværk i over 70 lande
og guider fortsat virksomheder i, hvordan man kan drive en succesfuld forretning baseret på ansvarlighed.
Som medlem af FN’s Global Compact får man bl.a.:





En unik, princip-baseret og normativ platform til at kommunikere fremskridt og engagement i
henhold til Global Compact forankret i de Forenede Nationers deklarationer og konventioner.
Adgang ekspertise, værktøjer og ressourcer i verdensklasse.
Global rækkevidde og multi-stakeholder forbindelser der giver virksomhederne mulighed for at
forme bæredygtighedsagendaen.
Adgang til det lokale netværk og de aktiviteter der arrangeres nationalt.

Det lokale netværks rolle
Virksomheder står overfor en række udfordringer og muligheder ved at operere ansvarligt. Etableringen af
lokale netværk, som det danske, skal derfor hjælpe virksomheder med at fortolke hvad ansvarlighed betyder
i den nationale og kulturelle kontekst samt facilitere læring, politisk dialog, kollektiv handling og samarbejde.
Pr. januar 2018 vil vi fremadrettet styrke og skræddersy vores støtte til virksomheder ved at introducere to
forskellige medlemstyper: Participant eller Signatory. Nedenfor kan du skabe dig et overblik over forskellen
på de to medlemstyper.
Hvad er en Participant?

Hvad er en Signatory?

Participants engagerer sig i FNs Global Compact på et
globalt plan og på deres nationale eller regionale niveau.
Som Participant får virksomheden:

Signatories engagerer sig i FNs Global Compact på deres
nationale eller regionale niveau. Som Signatory får
virksomheden:

-

Fuld adgang til globale, såvel som
landspecifikke, ressourcer og aktiviteter.
- Fuld adgang til FN Global Compacts digitale
platform og værktøjer.
- Muligheder for fuldt ud at engagere sig i det
danske Global Compact-netværk.
- Udvidet offentlig profil på UN Global
Compacts hjemmeside hvor virksomhedens
resultater fra arbejdet med de ti principper
og SDG’erne fremhæves.
- Invitation til FN Global Compacts
begivenheder og landspecifikke events.
* Klik her for mere information.

-

Fuld adgang til landspecifikke ressourcer og
aktiviteter.
Basal adgang til FN Global Compacts digitale
platform og værktøjer.
Muligheder for at engagere sig i det danske
Global Compact-netværk.
Offentlig profil på UN Global Compacts
hjemmeside.
Invitation til landspecifikke events.

Medlemstyper og betalingsniveauer
Tabellen nedenfor viser det beløb som en medlemsvirksomhed er forpligtet til at bidrage årligt baseret på
virksomhedens årlige bruttoomsætning og dennes ønskede engagementsniveau (Participant eller Signatory).
Medlemsvirksomhedernes bidrag vil bl.a. bruges til at levere en række ydelser og services i samarbejde med
det lokale danske netværk - herunder inklusiv, men ikke begrænset til, ovenstående.
* Participants og Signatories forventes at betale deres årlige bidrag for 2018 pr. 1 marts 2018

* Den frivillige karakter af finansielle bidrag til det globale initiativ bevares for små virksomheder (omsætning / salg <USD 50 mio. –
bemærk separat kontingent for deltagelse i det danske netværk).

Kontakt venligst Global Compact Network Denmark med eventuelle spørgsmål på info@globalcompact.dk
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* Signatories with annual gross
revenue/sales under 50 million are
asked only to make an annual financial
contribution if they wish to engage
fully with the Local Network.
* Subsidiaries of active Signatories or
Participants may continue to engage
in the UN Global Compact under the
umbrella of the parent company
without paying a separate annual
contribution. If the subsidiary wishes
to engage independently, they must
separately register as a Signatory or
Participant.

