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Hvem er vi

Verdens største
initiativ for ansvarlige
virksomheder
10.000 virksomheder og 3.000 organisationer i flere end
160 lande er tilsluttet FN’s Global Compact. Alle har det
til fælles, at de arbejder med Global Compacts 10 principper og opnåelsen af de 17 verdensmål.
FN’s Global Compact blev etableret

mark blev etableret i 2017 og har over

initiativ for ansvarlige virksomhe-

- i alle størrelser og fra forskellige
sektorer.

der.

”De danske Global Compact-medlemmer
går forrest for at skabe et nyt paradigme
for samfundsansvar og bæredygtig
forretningsudvikling, hvor virksomheder
har minimal negativ indvirkning på deres
omgivelser og skaber maksimal positiv
forandring for samfund og bundlinje.”
Sara Krüger Falk
Direktør, Global Compact Network Denmark

Global Compact Network Den-

i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere
verdens virksomheder i en global
bevægelse for bæredygtig udvikling.
Det er i dag verdens største frivillige

Virksomheder, som melder sig
ind i Global Compact, forpligter sig til
at integrere 10 universelle principper inden for menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi
og drift samt at bidrage til opnåelsen
af FN’s 17 verdensmål.
Global Compacts hovedkontor
ligger i New York, og organisationen
har desuden tilknyttet mere end 70
lokale Global Compact netværk i hele
verden. De arbejder alle på at udbrede
arbejdet med ansvarlig virksomhedsledelse og verdensmålene i en
national kontekst.

300 danske virksomheder og organisationer som medlemmer. Vi udgør således den største sammenslutning af
ansvarlige virksomheder i Danmark

Vores opgave er at facilitere
videndeling mellem de danske Global
Compact-medlemmer og give dem
inspiration og værktøjer på deres
rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket samarbejder desuden
med Global Compact i New York om
at stille international ekspertise til
rådighed for vores medlemmer.
Global Compact Network Denmark er en selvstændig forening
skabt af de danske medlemsvirksomheder og -organisationer med mandat

til at repræsentere Global Compact i
Danmark.

FN’s Global Compact

Vores mission

10 grundlæggende
principper for ansvarlig
virksomhedsledelse
Vores mission er at mobilisere en global bevægelse af
virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør vi
blandt andet ud fra 10 principper, som alle vores medlemsvirksomheder forpligter sig til at efterleve.
Menneskerettigheder
1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og
2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
Arbejdstagerrettigheder
3: Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og
4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde;
5: støtte afskaffelse af børnearbejde og
6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
Miljø
7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og
9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
Antikorruption
10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder
afpresning og bestikkelse.
Principperne er alle forankret i internationale deklarationer og konventioner.
Læs mere om Global Compacts 10 principper på www.globalcompact.dk.
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Ansvarlig
virksomhedsledelse

Vores mission

Global Compact
og verdensmålene
I 2015 blev The Sustainable
Development Goals (SDGerne eller

verdensmålene) vedtaget af regeringsledere fra alle FN’s 193 medlemslande som en del af den hidtil mest
ambitiøse udviklingsplan for verden

Global Compacts 10 principper – et fundament for
ansvarlighed i virksomhedens strategi og drift

– 2030 Agendaen. Den omfatter 17 verdensmål og 169 delmål for bæredygtig
udvikling, som udgør en fælles plan
for fred og velstand for mennesker

Menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

Miljø

Antikorruption

og planeten - både nu og ind i fremtiden. Ambitionen er blandt andet,
at vi ved udgangen af 2030 har gjort
en ende på ekstrem fattigdom og sult
på globalt plan, mindsket ulighed og
bekæmpet klimaforandringer.

Verdensmålene gælder for alle
lande, og den private sektor spiller en
vigtig rolle i at nå målene. Virksomheder kan arbejde med målene gennem
deres kerneforretning ved at kortlægge de mål, hvorpå virksomheden har
den største negative indvirkning og
dem, hvor den kan bidrage positivt.
Verdensmålene kan således betragtes
som et redskab til at identificere nye
forretningsmuligheder, som kan løse
nogle af de største globale udfordringer og samtidig bidrage til en god
bundlinje. Arbejdet med verdensmålene kan dog ikke stå alene og bør hvile
på Global Compacts 10 principper,
der er fundamentet for en ansvarlig
virksomhedsdrift.

Bæredygtig udvikling
FN’s 17 verdensmål – pejlemærker for virksomhedens
forretningsudvikling og bidrag til bæredygtig udvikling

Global bevægelse
FN’s Global Compact – læring og inspiration fra deltagelse
i verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder
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Medlemsfordele

Styrk din virksomheds
profil og arbejde med
samfundsansvar
Som medlem af FN’s Global Compact bliver din virksomhed ikke blot en del af Danmarks største sammenslutning
af ansvarlige virksomheder – den bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.
Uanset om din virksomhed er
langt fremme på bæredygtighedsagendaen eller først lige er begyndt, er den
velkommen som medlem af Global
Compact. Det vigtigste for deltagelse i
netværket er engagementet og viljen

også profileret via Global Compacts
online platforme og får mulighed for
at påvirke agendaen for bæredygtig
udvikling i fællesskab med de andre
medlemmer. Alt dette kan du læse
mere om på www.globalcompact.dk.

til at arbejde med virksomhedens
samfundsansvar.

Global Compact sætter en fælles
ramme for profilering af din virksomheds fremskridt og engagement

inden for ansvarlig virksomhedsledelse og giver adgang til ekspertise,
værktøjer og best practices inden
for Global Compacts 10 principper og
FN’s verdensmål. Derudover kan din
virksomhed udvikle sit arbejde med
ansvarlighed gennem blandt andet
workshops og videndeling i vores
arbejdsgrupper samt en række events.
Virksomheden bliver som medlem

Medlemskab for virksomheder
Signatory
1

Profil på Global Compacts hjemmeside
samt mulighed for at benytte Global
Compact-logoet til brug for egen kommunikation

2

Medlem af verdens og Danmarks
største sammenslutning af ansvarlige
virksomheder

3

Adgang til ekspertise, værktøjer og
best practices gennem Global Compact
Network Denmarks arbejdsgrupper og
arrangementer

4

Udvidet profil på Global Compacts
hjemmeside samt medieressourcer til
ekstern og intern kommunikation

5

Engagement i det internationale netværk og adgang til internationale aktiviteter, arbejdsgrupper og ressourcer,
herunder e-læringsplatformen Global
Compact Academy

6

Adgang til internationale Global
Compact events samt mulighed for at
deltage i Action Platforms

To medlemstyper

Global Compact har to typer medlemskab for virksomheder: Signatory
og Participant. Med begge medlemstyper bliver din virksomhed en del
af det globale initiativ. Signatories
får primært adgang til de danske
aktiviteter, mens Participants også
får muligheder for at engagere sig på
globalt plan. De virksomheder som
vælger Participant-medlemskabet,
ønsker ofte en ledende position inden
for bæredygtighed med mulighed for
global indflydelse.

PARTICIPANT

Indmeldelse

Sådan bliver man medlem
For at blive medlem af FN’s
Global Compact skal din virksomheds
administrerende direktør underskrive
et ’Letter of Commitment’, som skal
adresseres til FN’s generalsekretær.
Brevet forpligter virksomheden til
at arbejde efter Global Compacts 10
principper, understøtte verdensmålene og årligt indsende en ’Communication on Progress’ (COP) rapport.
Hvis du tilslutter dig Global Compact
som organisation skal du i stedet for
at indsende en COP-rapport årligt
indsende en såkaldt ’Communication
on Engagement’ (COE) rapport hvert
andet år.

Du finder link til brevskabelon og ansøgningsskema
på vores hjemmesider, hvor du også kan læse om
kravene til en COP - og COE-rapport:
www.unglobalcompact.org / www.globalcompact.dk

Medlemsbidrag

Som medlem af Global Compact betaler virksomheder et årligt
kontingent. Bidraget fastsættes ud fra
din virksomheds årlige bruttoomsætning og typen af medlemskab, mens
organisationers medlemsbidrag er
fastsat til DKK 3.750 årligt. Bemærk
desuden, at der er særlige forhold
vedrørende datterselskaber af Global
Compact-medlemmer. Dem kan du
læse mere om på vores hjemmeside.

Virksomhedens årlige
bruttoomsætning
(USD)

Årligt kontingent
Signatory
(DKK)

Årligt kontingent
Participant
(DKK)

>5 mia.

60.000

120.000

1 - 5 mia.

45.000

90.000

250 mio. - 1 mia.

30.000

60.000

50 - 250 mio.

15.000

30.000

25 - 50 mio.

7.500*

15.000

<25 mio.

3.750*

7.500

*Global Compact medlemmer, der falder inden for disse to kontingentgrupper, kan vælge ikke at bidrage økonomisk med de oplistede beløb, men fravælger dermed også deltagelse i det danske Global Compact-netværk.

Global Compact Network Denmark
Vesterbrogade 1E, 1620 København V
info@globalcompact.dk / +45 88 61 82 00
www.globalcompact.dk

