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Vigtige oplysninger om selskabet G4S

Vi henvender os til Dem for at gøre opmærksom på, at virksomheden 
G4S sammen med sit datterselskab, G4S Israel understøtter krænkelser af 
menneskerettighederne og folkeretten i de besatte områder i Palæstina. 
Dokumentation for dette og nedenstående kan findes i den vedlagte folder.

G4S dominerer udførelsen af sikkerhedsopgaver i Danmark. 
Opgaverne tildeles bl.a. af det offentlige (stat og kommuner) gennem udbud.

Krav om CSR (Corporate Social Responsibility) indgår i stigende omfang i 
offentlige udbudsmaterialer. 
Ofte drejer det sig bl.a. om arbejdstagerrettigheder og om overholdelse af 
folkeretten, konventioner og menneskerettigheder således, som det kommer til 
udtryk i centrale FN-organisationer som ILOs (International Labour Organization) 
konventioner og Global Compact, hvis ti principper i vid udstrækning er indarbejdet 
eller er under indarbejdelse i danske bekendtgørelser.  

I denne sammenhæng er det særligt to af Global Compacts to principper om 
menneskerettigheder, der er relevante: 
 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt 
proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens 
indflydelsesområde. 

2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne. 

 
Regeringen, Statens Indkøb og Økonomistyrelsen anbefaler, at offentlige 

udbydere følger Global Compacts ti principper i udmøntningen af CSR ved udbud og 
indkøb.
De anbefaler ligeledes, at principperne overholdes i såvel direkte som indirekte 
betydning og også, og måske især, i forhold til udlandet.
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I de besatte områder i Palæstina overtræder G4S såvel direkte som indirekte 
Global Compact principperne 1 og 2, selvom de har tilsluttet sig Global Compact. 
Efter folkeligt pres har G4S givet udtryk for, at de i perioden 2012-2015 vil trække 
sig fra aktiviteter, der blandt andet involverer checkpoints. Det er dog meget uklart 
hvilke aktiviteter, det indebærer, men det står klart, at de agter at forblive aktive i de 
ulovlige bosættelser. 
 

G4S har tidligere henvist til den rapport, som de selv har bestilt hos 
Hjalte Rasmussen, og som angiveligt frikender virksomheden for folkeretsligt og 
strafferetsligt ansvar. Der er faktuelle fejl i rapporten, og den forholder sig slet ikke 
til den kritik, der er blevet fremsat mod G4S. 
 

På baggrund af ovenstående og vedlagte folder, skal vi meget alvorligt 
anmode om, at De i Deres fremtidige udbuds- og indkøbsaktiviteter integrerer 
Global Compacts principper og afstår fra at indgå kontrakter med G4S, så længe 
virksomheden ikke følger disse principper. 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
 
For Boykot G4S
Irene Clausen
Solidaritetshuset 
Griffenfeldsgade 41
2200 København N
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