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FREMME AF ERHVERVSLIVETS ENGAGEMENT I VERDENSMÅLENE

Anbefalinger
Introduktion
Dialogforum har til opgave at fremme erhvervslivets engagement i verdensmålene. For
Dialogforum omfatter denne opgave som udgangspunkt alle typer af virksomheder
hvad enten der er tale om private eller offentlige virksomheder, traditionelle virksomheder eller sociale entreprenører som fx de socialøkonomiske virksomheder.
I 2016 overleverede Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst sit indspil til regeringens handlingsplan for opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.1 Regeringen lancerede sin handlingsplan d. 31. marts 2017.
Med disse anbefalinger er det ikke Dialogforums formål at afgive et helt nyt sæt anbefalinger til indsatsen, men derimod at opsummere Dialogforums grundlæggende budskaber, og med afsæt heri samt i regeringens handlingsplan, pege på, hvilket hovedfokus Dialogforum mener, at regeringen bør have i den fremadrettede understøttelse af
erhvervslivets engagement i verdensmålene. På linje med Dialogforums anbefalinger
om samfundsansvar i globale værdikæder er anbefalingerne således retningsgivende,
og der vil inden for denne ramme være behov for, at regeringen og relevante parter
fremadrettet videreudvikler og konkretiserer indsatsen.
Anbefalinger
Dialogforum støtter en aktiv politisk opfølgning på verdensmålene. Verdensmålene definerer ambition og prioriteter for global bæredygtig udvikling frem mod 2030 og søger
at mobilisere globale og nationale indsatser omkring et fælles sæt af mål og delmål.
Virksomhedernes engagement i verdensmålene er afgørende for at realisere verdensmålene. I den sammenhæng kan verdensmålene ses som centrale pejlemærker for
den globale udvikling frem mod 2030, der udfordrer business as usual, skærper kravene til virksomheders risikostyring og kalder på nye forretningsmodeller.
Bærdygtig udvikling kræver aktiv og strategisk styring, og verdensmålene tilbyder i den
sammenhæng en fælles referenceramme og et sprog, som både offentlige og private
aktører med fordel kan benytte som afsæt for denne indsats.
Dialogforum støtter en integreret og helhedsorienteret tilgang til verdensmålene nationalt og internationalt med fokus på både forretningsmuligheder og risikohåndtering2.
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https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/dialogforums_indspil_til_handlingsplan_for
_danmarks_opfoelgning_paa_verdensmaalene.pdf
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Og dermed fokus på virksomhedernes positive and negative påvirkninger.
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Dialogforum bifalder derfor, at regeringen har lyttet til Dialogforums indspil til regeringens handlingsplan, idet handlingsplanen fremhæver, at regeringen vil fokusere på både nye forretningsmuligheder for virksomhederne og respekt for internationale standarder og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsdrift, som danske virksomheder har arbejdet aktivt for at integrere i deres strategi og kerneforretning.
Denne kobling betyder også, at nærværende anbefalinger med fordel kan ses i sammenhæng med Dialogforums anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder.
Dialogforum vil desuden pege på rapporten “Better Business Better World”,3 og rapporten ”Business, Human Rights and the Sustainable Development Goals: Forging a Coherent Vision and Strategy”4 begge udarbejdet i regi af the Business & Sustainable Development Commission, som nyttige inspirationskilder i relation til fremme af erhvervslivets engagement i verdensmålene.
Mens Dialogforum anerkender, at den enkelte virksomhed må prioritere sin indsats afhængig af forskellige forhold som branchetilknytning, grad af internationalisering, viden
og ressourcer, vil en integreret tilgang til verdensmålene bidrage til at styrke virksomhedernes omstilling til bæredygtig vækst og bidrage til at forebygge, at virksomheder
alene vælger de mål, de finder mest behændige, uden den nødvendige omhu for håndtering af negative påvirkninger (såkaldt cherry picking).
Regeringens handlingsplan sætter en overordnet ramme for Danmarks opfølgning på
verdensmålene, hvorunder erhvervslivets engagement er én blandt flere komponenter.
Dialogforum bifalder, at regeringens handlingsplan er en handlingsplan for ”hele Danmark”, idet det er vigtigt, at interessenter arbejder inden for en samlet ramme. Samtidig
mener Dialogforum, at det i forhold til fremme af erhvervslivets engagement, er vigtigt
at anerkende, at handlingsplanen er meget overordnet og ikke målrettet danske virksomheder. Det betyder også, at der i årene frem fortsat vil være behov for at udbrede
verdensmålene til flere virksomheder og understøtte realisering af både forretningsmæssige og samfundsmæssige potentialer.5
På denne baggrund anbefaler Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst:
Fremme af en integreret tilgang til verdensmålene


Regeringen, erhvervsorganisationer og andre interessenter bør understøtte en integreret tilgang til verdensmålene med øje for både nye forretningsmuligheder og risici,
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http://report.businesscommission.org/uploads/BetterBiz-BetterWorld.pdf
http://businesscommission.org/our-work/business-human-rights-and-the-sdgs
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En undersøgelse fra Eurobarometer (2017) viser eksempelvis, at 89% af danskerne aldrig har
hørt om verdensmålene eller ved hvad de går ud på
https://globalnyt.dk/content/verdensmaalene-stort-set-ukendte-blandt-danskerne-og-euborgerne
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herunder den nødvendige omhu, der sikrer rettidig håndtering af negative sociale og
miljømæssige påvirkninger med respekt for internationale retningslinjer.
Fremme af nye bæredygtige forretningsmodeller




Regeringen, erhvervsorganisationer, virksomheder og andre interessenter bør have øje
for, at verdensmålene kalder på nye bæredygtige forretningsmodeller, og at det åbner
op for og nødvendiggør nye former for partnerskaber i og på tværs af brancher. Verdensmålene udgør i den sammenhæng relevante pejlemærker for virksomheders
vækststrategier og en nyttig kommunikativ ramme for dialog og samarbejde internt i
virksomheden og mellem virksomheden og dens interessenter.
Regeringen kan med fordel indgå i dialog med virksomheder og andre interessenter
om de enkelte verdensmål med henblik på at drøfte, hvordan der kan sættes en fælles
retning, ambitionsniveau og konkrete målepunkter henimod de enkelte mål, og i forhold til hvert enkelt mål drøfte hvordan konkrete innovationsprojekter, offentligtprivat samarbejde og nye alliancer og partnerskaber kan skubbe på til at nå målene.
Dette vil være et naturligt hovedfokus i et videreført Dialogforum for samfundsansvar
og vækst. Her kunne det overvejes at øge ministerdeltagelsen så eksempelvis
sundhedsministeren deltager i drøftelser vedrørende de sundhedsrelaterede mål,
energi- klima og forsyningsministeren fsva. de klima og energirelaterede mål, etc.

Målrettet udbredelse af verdensmålene med særligt fokus på SMV’er


Regeringen, erhvervsorganisationer og andre interessenter bør tage højde for, at der i
årene frem fortsat vil være behov for en aktiv udbredelse af verdensmålene. Indsatsen
bør have øje for eventuelle barrierer, der står i vejen for erhvervslivets engagement,
og behov for målrettet formidling i øjenhøjde, der fremmer øget forståelse for verdensmålene blandt særligt de små og mellemstore virksomheder.
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