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Danmark har forpligtet sig til at opfylde FN’s verdensmål i 2030. Det er i 

god overensstemmelse med det overvældende flertal af de danske for-

brugere, der ønsker, at deres varer er produceret ansvarligt.  Det skal 

derfor være nemt og attraktivt for forbrugerne at købe produkter, der er 

produceret ansvarligt.  
 

 

Baggrund 

Danmark har forpligtet sig til FN’s principper 

for virksomheders samfundsansvar med re-

spekt for menneskerettigheder, miljø osv.  

 

Forbrugerrådet Tænk arbejder for flere af FN’s 

verdensmål, herunder særligt mål 12, der 

handler om ansvarligt forbrug og produktion, 

samt mål 8, der handler om anstændigt arbej-

de for alle. 

 

I Danmark er der stadig et godt stykke vej at 

gå, før alle virksomheder lever op til kravet om 

nødvendig omhu. Det vil sige, at virksomheden 

jævnligt skal vurdere og tage stilling til, hvor-

dan virksomheden påvirker sin omverden 

negativt, samt hvordan den kan arbejde med at 

mindske den påvirkning. De emner, virksom-

heden bør se på, omfatter miljø og reduktion af 

klimapåvirkninger, sociale og medarbejderfor-

hold, dyrevelfærd, menneskerettigheder samt 

anti-korruption og bestikkelse. 

 

 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

De varer og ydelser, vi køber, er ofte produce-

ret helt eller delvist i udlandet eller med råva-

re-input udefra. 

 

Produktionsforhold uden for Danmark er des-

værre ikke altid i orden. Det er ofte set, at der 

har været involveret brud på menneskerettig-

heder, trusler, medarbejdere, der bliver syge, 

og slavelignende forhold i produktionen. Det er 

ikke acceptabelt.  

 

Den type forhold er ikke mulige for forbrugere 

at kontrollere eller gennemskue. Derfor er det 

afgørende, at når vi får information om virk-

somheders og produkters ansvarlighed, skal 

den være retvisende. 

 

Desværre mangler korrekt og dækkende in-

formation ofte på produkterne, og gode mær-

ker såsom EU-Blomsten, Svanen, Økologi, 

Fairtrade benyttes alt for lidt.  
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Ansvarligt forbrug og produktion   

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Danmark bør være verdens bedste forbruger-verdensmålsland i 2030. 

 Alle varer, der kan købes i Danmark, skal være fremstillet, så de lever op til FN’s principper for 

virksomheders samfundsansvar.  

 Danske virksomheders samfundsansvar skal baseres på bindende regler frem for frivillighed.  

 Ansvarligt producerede produkter skal være nemt tilgængelige. 

 Produkter, der ikke er produceret ansvarligt, bør udfases, så bundniveauet hæves. 

 Gode miljømærker såsom EU-Blomsten, Svanen, Økologi, Fairtrade m.fl. skal fremmes. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Ansvarligt producerede produkter og grønne 

produkter er derfor ikke altid det nemmeste og 

mest attraktive valg for forbrugeren. 

 

Løsningsforslag 

Politikere i Danmark skal: 

 Sætte som mål, at Danmark skal være 

verdens bedste forbruger-verdensmåls-

land i 2030. 

 Følge Europarådets anbefaling om imple-

mentering af FN’s retningslinjer for men-

neskerettigheder og erhverv.  

 Gøre rettidig omhu (due dilligence) lov-

pligtig for større virksomheder. 

 Sikre den nødvendige kontrol og tilsyn 

med den information, forbrugerne får om 

virksomheders og produkters ansvarlig-

hed. 

 Styrke aktører som Danwatch og Dansk 

Initiativ for Etisk Handel.  

 

Brancher og virksomheder skal: 

 Kun sælge produkter, der er ansvarligt 

produceret.  

 Anvende gode certificeringsordninger så 

som EU-Blomsten, Svanen, Økologi, 

Fairtrade. 

 Sikre tydelig og troværdig information på 

deres produkter. 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, vmj@fbr.dk / 4188 1616, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, 

vj@fbr.dk / 2280 6106.  

 

 

 

 

 

Faktaboks 

 

 95 % af danske forbrugere ønsker, at deres varer er produceret ansvarligt.  

 Det er lettest at købe ansvarligt producerede produkter inden for dagligvarer. Det er næsten umu-

ligt inden for elektronik og tøj.  

 71 % af forbrugere finder det svært at gennemskue, om der er taget hensyn til klima i produktio-

nen af produkter eller varer. 

 Flest forbrugere mener, at producenter bærer det største ansvar for, at det er muligt at købe an-

svarligt producerede produkter.  

 69 % af forbrugere vil købe flere ansvarligt producerede varer, hvis der er troværdig information 

på varen. 

 83 % af forbrugere forventer, at butikker ikke sælger varer, der ikke er produceret ansvarligt.      

 

Kilde: Forbrugerrådet Tænks repræsentative forbrugerpanel, 2019  
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