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København, 25. november 2020 

 

Kære Simon Kollerup og Brian Wessel 

 

Hermed fremsender vi et forslag til lov i Danmark om virksomheders ansvar for respekt af internationalt 
anerkendte menneskerettigheder og miljøstandarder – et forslag til national lovgivning i Danmark om 
nødvendig omhu for menneskerettigheder og miljø og nødvendigt strafansvar ved domstolene i alvorlige 
sager. 

Undersøgelser viser, at både danske og andre europæiske virksomheder ikke efterlever anerkendte 
internationale FN- og OECD-standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, når de opererer globalt – på trods 
af mange år med primært frivillige tiltag på området.  

Flere europæiske lande - og senest EU-Kommissionen - har derfor taget initiativ til, at der må ske mere på 
området – særligt når det gælder vedtagelse af lovgivning om nødvendig omhu/due diligence på 
menneskerettigheds- og miljøområdet og nødvendigt strafansvar ved domstolene i alvorlige sager.   

Vi mener i 92-gruppen, at der er et stort behov for, at vi også i Danmark arbejder på, hvordan dansk 
lovgivning på området bør tage sig ud, så Danmark igen kommer på niveau med andre førende lande, når 
det handler om ansvarlig virksomhedsadfærd. Kun hvis vi selv er i front, kan vi påvirke den 
europæiske lovgivningsproces, der nu kun så småt er ved at gå i gang. Dette var da også hvad regeringen og 
folketinget valgte at gøre i 2009, hvor lovgivning om rapportering på CSR-området blev vedtaget. Her var 
Danmark med til at gå foran med lovgivning, som blev til inspiration for EU-lovgivningen. 

Coronakrisen skaber lige nu store udfordringer for mange danske virksomheder. Nogle erhverv er særligt 
hårdt ramt og har meget forståeligt brug for støtte. Samtidig rammer Coronakrisen også millioner af 
mennesker i verden, som producerer og leverer vores mad, tøj, elektronik og medicin. Coronakrisen viser 
med al tydelighed sårbarheden i vores globale økonomiske model, og hvor afhængig danske virksomheder 
er af deres globale værdikæder. Netop derfor er det også i virksomheders egen interesse at gøre hvad de 
kan, for at bidrage til at beskytte de mennesker bl.a. i udviklingslandene, som de er afhængige af, for at 
kunne drive deres forretning. Det er evt. muligt at dele implementering af lovgivning op i faser for hhv. 
store og små virksomheder, så lovgivning på området bliver overkommeligt for alle. 

Vedlagte forslag til lov i Danmark er vores konkrete bidrag til den danske proces. Forslaget er er 
udarbejdet af ekspert i ansvarlig virksomhedsadfærd og jurist Thomas Trier Hansen, ud fra de krav som vi i 
civilsamfundets organisationer stiller til lovgivning på området.  
Vi fremsender desuden Thomas Trier Hansens analyse af gældende dansk lovgivning på området, som er 
hans generelle bemærkninger til forslaget.  92-gruppen mener, at dele af lovgivningen bør revideres, så 
lovgivning på området tager tilstrækkelig højde for alle menneskerettigheder, for miljø og for de 
mennesker der bliver påvirket negativt af danske virksomheders aktiviteter. Dette fremgår i detaljer af 92-
gruppens vedlagte følgebrev til forslaget. 

Vi anmoder desuden om et møde med Simon Kollerup – både på baggrund af vedlagte forslag til lov, og 
som opfølgning på det åbne samråd i Folketinget den 2. oktober om Danwatchs’ undersøgelse af visse 
virksomheder og deres overholdelse af FN’s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, samt 
konferencen ”Realising Responsible Business Conduct - Exploring the role of regulation in advancing human 
rights and environmental due diligence” (afholdt på Nationalmuseet, den 30. september 2020). 
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Vi vil gerne bede jer om venligst at bekræfte modtagelsen af denne mail og de vedhæftede dokumenter, og 
håber desuden at vi med vedlagte forslag til lov kan påbegynde en vigtig dialog omkring lovpligtig due 
diligence / nødvendig omhu i Danmark. Det har taget mange måneder at udarbejde analysen og forslaget til 
lov, så vi håber meget, at vores arbejde vil indgå seriøst i jeres videre arbejde og overvejelser om lovpligtig 
nødvendig omhu i både EU og i Danmark. 

Sanne Borges, Seniorrådgiver i Amnesty International Danmark er cc på denne mail, da Amnestys danske 
afdeling har spillet en central rolle i forhold til arbejdet med vedlagte forslag til lov.   

Mange hilsener, 

 

 

 

Troels Dam Christensen 
Sekretariatsleder, 92-gruppen 
 
 

92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling, er et netværk af danske civilsamfundsorganisationer, som 
arbejder for bæredygtighed, miljø og menneskerettigheder.  
I denne sag tegnes 92-gruppen af (alfabetisk): 
Amnesty International Danmark, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, DIB, DOF BirdLife, 
FN-Forbundet, Global Aktion, Greenpeace, Oxfam Ibis, IWGIA, Klimabevægelsen, KULU, Mellemfolkeligt 
Samvirke / Action Aid, Miljøorganisationen Vedvarende Energi, Nyt Europa, Rådet for Grøn Omstilling, 
Sex & Samfund, U-landsforeningen Svalerne, Verdens Skove, WWF Danmark, Økonet. 

  

 


