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                                              København, den 9. januar 2023 
 
Kære Dan Jørgensen 
 
Tillykke med din nye post som minister for udviklingssamarbejde og global 
klimapolitik.  
 
Der er nok at tage fat på i en verden, hvor menneskerettighederne i mange lande 
krænkes massivt – samtidig med at civilsamfundets stemme og råderum er sat 
under massivt pres.  Ikke kun regeringer, men også erhvervslivet har en væsentlig 
rolle at spille, når det handler om at gøre noget ved problemerne.  
 
Vi hilser det derfor velkomment, at regeringen i sit regeringsgrundlag skriver, at 
Danmark skal engagere sig i en troværdig og ligeværdig dialog, særligt over for 
udviklingslandene i det globale syd. Vi værdsætter, at Danmark vil arbejde for at 
sikre, at det internationale system leverer konkrete løsninger på deres udfordringer 
– i overensstemmelse med den internationale retsorden og 
menneskerettighederne.1 Vi har tidligere haft en god dialog med din forgænger, 
Flemming Møller Mortensen herom. For eksempel bidrog vi med input til den 
seneste udenrigs-og udviklingspolitiske strategi2.   
 
Vi anerkender også den nye regerings fokus på gennemførelsen af FN’s 17 
verdensmål i regeringsgrundlaget, herunder hvad angår styrkelse af det lokale 
civilsamfund og øget modstandsdygtighed hos fattige og sårbare lande og 
mennesker.3 Det er i denne forbindelse positivt, at regeringen vil udarbejde en ny 
udviklingspolitisk strategi i 2024 baseret på menneskerettigheder. Vi bidrager også 
meget gerne med input til denne strategi.   
 
Erhvervslivets rolle 
Det er positivt, at regeringen også har fokus på erhvervslivets rolle, når det handler 
om udviklingspolitiske tiltag. Det undrer os dog, at regeringsgrundlaget kun har 
fokus på den grønne omstilling og ikke på menneskerettighederne i denne 

 
1 Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering, december 2022, side 36 og 38 
2  Efteråret 2020 – foråret 2021 
3  Danmarks regeringsgrundlag, side 38 
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sammenhæng. EU er på vej med både lovgivning og vejledning for ansvarlig 
virksomhedsadfærd på bl.a. menneskerettighedsområdet, og Danmark bør være 
førende, når det handler om menneskerettigheder og erhverv, ikke kun når det 
handler om den grønne omstilling. Tingene hænger tæt sammen, som også FN’s 
verdensmål tydeligt viser. Vi håber derfor, at Danmark både generelt set og i 
forbindelse med sit EU-formandskab i 2025 vil arbejde for at sikre, at både danske 
og europæiske virksomheder gør en ordentlig indsats på menneskerettigheds-
området i overensstemmelse med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhverv (UNGP), når de opererer globalt. Blandt andet EU-kommissionens 
undersøgelser viser, at der på nuværende tidspunkt desværre er for få 
virksomheder, der har taget menneskerettighederne ordentlig til sig, på trods af at 
FN’s retningslinjer har eksisteret siden 2011.4 
 
Klimatopmøderne  
Som der står i regeringsgrundlaget5, står vi i en klimakrise. Amnesty International 
har fokus på beskyttelsen af menneskerettigheder i håndteringen af klimakrisen. Vi 
vil gerne kvittere for en god dialog med både Udenrigs- og klimaministeriet, blandt 
andet i forbindelse med de hidtidige klimatopmøder. Vi ser tendenser til, at 
Klimaministeriet, Energistyrelsen og Udenrigsministeriet samtænker hensyn til 
menneskerettigheder i klimaindsatser. Vi håber på, at du som minister vil fortsætte 
denne kurs og arbejde for, at Danmark i sin klima-politik og i sit diplomati tilgodeser 
beskyttelsen af menneskerettighederne.  
 
Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde, og vi står klar med viden og rådgivning. 
 
Venlig hilsen 

 
Vibe Klarup 
Generalsekretær 
 

 
4 Study on due diligence requirements through the supply chain, Published in February 2020: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5bd8a55a-4c84-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en 
5 Danmarks regeringsgrundlag, side 3  
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