
 

Folkekirkens Nødhjælps principper for engagement 
med den private sektor 
 
Folkekirkens Nødhjælp (FKN) arbejder for at styrke mennesker i verdens fattigste lande i deres kamp 

for et værdigt liv. Vores globale mål, der danner rammen for alt vores arbejde, er at redde liv, opbygge 

robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vi ønsker at sikre retten til mad, aktivt medborgerskab 

og indkomst for mennesker, der lever i fattigdom, ved at arbejde for en retfærdig fordeling og bæredygtig 

udnyttelse af ressourcer gennem inkluderende og ansvarlige institutioner. Partnerskaber med lokale 

civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer, regeringer og lokale myndigheder, videns-

institutioner, den private sektor og andre aktører, er vores vigtigste aktiv i at tilskynde de ændringer, vi 

ønsker at se i verden. 

 

FKN’s arbejde bygger på kristne værdier og humanitære principper. Vi hjælper mennesker i nød, uanset 

race, religion og politisk tilhørsforhold. Vi handler aktivt, når der begås uretfærdighed mod folk, og når 

menneskerettighederne krænkes. 

 

FKN er medlem af Action by Churches Together (ACT Alliance), og er certificeret i overensstemmelse 

med de grundlæggende humanitære standarder (Core Humanitarian Standards), som lever op til de 

væsentligste humanitære og menneskeretslige principper. FKN er også medlem af FN's Global Com-

pact og multi-stakeholderalliancen, Dansk Initiativ for Etisk Handel. 

 

Følgende principper fastlægger FKN’s udgangspunkt for engagement med aktører i den private sek-

tor: 

 

1. FKN er en uafhængig civilsamfundsorganisation. 

2. FKN er en rettighedsbaseret organisation og er forpligtet til at sikre, at menneskerettigheder og 

ligestilling mellem kønnene er en integreret del af alt vores arbejde. FKN arbejder ud fra en 

rettighedsbaseret tilgang gennem de fem PANEL-principper (Participation, Accountability, 

Non-discrimination and Equality, Empowerment and Legality).  

3. FKN’s mål om at inddrage aktører i den private sektor er at fremme respekten for menneskeret-

tighederne og bæredygtig udvikling. FKN arbejder i overensstemmelse med internationale 

menneskerettigheds- og arbejdstagerstandarder, såsom FN's vejledende principper for men-

neskerettigheder og erhverv (UNGPs), OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder 

og ILO’s kernekonventioner. FKN støtter også Paris-aftalen om klimaændringer. 

4. FKN forventer, at virksomheder og deres leverandører respekterer mennesker i overensstem-

melse med disse internationale minimumsstandarder. Privatsektorpartnere forventes at være 

forpligtet til aktivt at forebygge, håndtere og afbøde eventuelle faktiske og potentielle negative 

indvirkninger på menneskerettighederne i deres egen drift og med deres leverandører. En del 

af dette ansvar omfatter konkrete politikker og operationelle forvaltningssystemer til at sikre 

respekten for menneskerettighederne. 

5. FKN erkender, at det er en løbende proces og ikke en hurtig løsning at sikre respekten for 

menneskerettighederne. FKN samarbejder derfor konstruktivt med samarbejdspartnere om at 

udveksle viden og læring om praktiske måder at sikre nødvendig omhu på menneskeret-

tighedsområdet. Til gengæld forventer FKN, at partnerskaber baseres på principperne om 

gensidig tillid, ansvarlighed, gennemsigtighed og en forpligtelse til at handle skulle der opstå 

potentielle risici eller overtrædelser. 

6. FKN vil løbende evaluere partnerskaber og resultater af vores engagementer med private aktø-

rer og kan til enhver tid beslutte at indlede en konkret dialog om virksomhedens interventio-

ner, som kan have en negativ social eller miljømæssig effekt, eller som yderste konsekvens, 

af manglende handling, afslutte partnerskabet. 


