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Communication on engagement: UN Global Compact
”Som filantropisk forening er det en væsentlig del af vores DNA at engagere os i
samfundet. At gøre en forskel og bidrage der, hvor vi kan. Det var derfor et naturligt skridt for os
at tiltræde FN’s Global Compact, da det kom på tale i 2011. De bæredygtighedsudfordringer,
verden står over for i dag, er globale og kan ikke alene løses lokalt. Der er brug for en international platform, for at opnå den ønskede viden og effekt. For Realdania betyder vores engagement,
at vi udnytter vores muligheder, vores viden og vores mange berøringsflader bedst muligt til at
tage ansvar for det samfund, vi er en del af.
Vi tager arbejdet med samfundsansvar seriøst, og vores ambition er, at der hvor vi kan, vil vi
gerne bidrage til at løse nogle af de store sociale- og miljømæssige udfordringer, som følger af
globaliseringen.
Nedenfor følger de væsentligste initiativer og aktiviteter, vi har arbejdet med som følge at vores
engagement i FN’s Global Compact. Jeg ønsker hermed at give udtryk for Realdanias fulde opbakning og fortsatte støtte til initiativet”.
Jesper Nygård, CEO Realdania

Samfundsansvar i vores filantropiske arbejde
I Realdania er det vores mission at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. For os
er denne opgave tæt forbundet med at indarbejde sociale- og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Vi tager ansvar for det samfund, vi er en del af, i bredere forstand end det, vi er forpligtet
til. Det valg afspejler de værdier, som er fastsat i grundlaget for Realdanias virke, hvorefter Realdania arbejder for at fremme bæredygtighed, herunder social- og miljømæssig bæredygtighed i
alle aktiviteter og projekter.
Samspillet mellem det byggede miljø og det øvrige samfund giver mange muligheder for at tage
ansvar. Siden starten på vores filantropiske virke i 2000 er vores strategiske tankesæt blevet fokuseret på at bidrage med bæredygtige løsninger på samfundsmæssige problemstillinger - at
optræde aktivt som civilsamfundsaktør, frem for at drive klassisk filantropi. Det gør vi for at
skabe størst mulig samfundsmæssig effekt. Vi er bevidste om den samfundsmæssige betydning,
vi har, og om den rolle vi kan spille qua Realdanias filantropiske aktiviteter. Integrationen af sociale- og miljømæssige hensyn startede for alvor i 2007 og er siden blevet styrket for i dag at
indgå som egentlige komponenter i vores filantropiske programmer.
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At tage samfundsansvar og arbejde problemdrevet er således med tiden blevet en integreret del
af vores tilgang til vores filantropiske arbejde. Det gælder for vores modervirksomhed Realdania
og for vores datterselskaber Realdania By og Realdania Byg.
For at skabe størst mulig samfundsmæssig effekt af vores aktiviteter har Realdania valgt at arbejde med samfundsansvar tæt på vores kerneaktiviteter. På den måde bygges der videre på
eksisterende erfaringer og aktiviteter, og der opnås synergier på tværs af foreningens aktiviteter.
Mange af de projekter og aktiviteter, vi støtter, har derfor sociale og/eller miljømæssige dimensioner. Det kan være projekter eller aktiviteter, der understøtter inklusion, integration, diversitet og
social sammenhængskraft. Ligesom det kan være energibesparende projekter eller aktiviteter,
der skåner miljøet ved f.eks. at tage højde for ressourceknaphed eller klimaudfordringer.
Eksempler som Dannerhuset, Handicap Organisationernes Hus og Det gode Hospice illustrerer,
hvordan vi med afsæt i vores mission kan gøre noget mere – hvordan vi kan integrere sociale
hensyn i vores arbejde. Det samme gør sig gældende på miljøområdet, hvor projekter og initiativer som Energiparcel, Klimaspring og vores partnerskab med C40 alle er eksempler på, at vi bidrager til samfundet med mere end det, der isoleret set er vores forpligtelse ifølge vores vedtægter.
I tillæg til vores bevillinger og projekter optræder Realdania også som forandringsskabende aktør og fortaler for bæredygtige forandringer i samfundet. Ligesom vi gennem tilvejebringelse og
udbredelse af viden, netværk og debat om bl.a. de miljømæssige samfundsudfordringer arbejder
for at påvirke vores omverden positivt.
Som følge af tilslutningen til Global Compact har Realdania endvidere forpligtet sig til at implementere principper for sociale investeringer (PSI) i vores virke. Principperne for sociale investeringer drejer sig om, at vores filantropiske indsats skal være målrettet, ansvarsbevidst, respektfuld og etisk. Principperne blev i 2013 indarbejdet i Realdanias filantropiske strategi og har siden
da været en integreret del af vores arbejde.

Partnerskab mellem Realdania og FN Global Compact om inddragelse af den filantropiske
sektor
I maj 2013 indgik Realdania og FN GC et samarbejde i form af et 3-årigt partnerskab. Formålet
var at skabe en platform for et stærkere filantropisk engagement i FN´s Global Compact. At undersøge hvordan filantropiske aktører kan understøtte et større privatsektor engagement i Global Compact dagsordenen. Dels ved at udbrede viden og initiere samarbejder der vil kunne
fremme udbredelsen af initiativet, og dels ved at forøge adgangen til ressourcer og netværk på
tværs for både FN og for andre filantropiske fonde og foreninger.
Realdania finansierer i den forbindelse ansættelsen af en medarbejder i FN Global Compact,
som faciliterer arbejdet hermed med direkte reference til Global Compact administrerende direktør Lise Kingo.
Resultaterne af partnerskabet vil foreligge i 2016.
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National og international udbredelse af Global Compact
Som en del af tilslutningen til Global Compact har vi forpligtet os til at arbejde for at udbrede
kendskabet til Global Compact gennem vores netværk.
Realdania tog bl.a. derfor i 2014 sammen med Bygherreforeningen initiativ til et fælles charter
for byggebranchens samfundsansvar, der er baseret på Global Compact-principperne. Chartret
bidrager til bedre arbejdsforhold, bæredygtighed, samarbejde og interessentdialog i den ca. 200
mia. kr. (årlig omsætning) store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark.
Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen
former og vedligeholder de fysiske rammer om borgeres og virksomheders virke – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser, og sætter på mange måder sit
præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil
med sine omgivelser.
Charteret er udviklet i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Realdania med bidrag fra
over 40 førende virksomheder i branchen samt en referencegruppe bestående af Foreningen af
Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Charteret beskriver områder, hvor byggeriets parter særligt har efterspurgt et fælles fundament for samfundsansvar. Charteret er derfor ikke en fuldstændig udtømmende beskrivelse af, hvordan samfundsansvar kan og bør udøves i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.
Charteret blev præsenteret for 100 af sektorens virksomheder på en konference i efteråret 2014.
De tog så godt imod det, at det efterfølgende blev besluttet at danne en forening for Byggeriets
samfundsansvar, der i dag har godt 80 medlemmer. Foreningens målsætning er at udbrede
charteret i branchen, inspirere til god praksis og udvikle relevante redskaber.
Foreningen afholder hvert år en række workshops, møder og seminarer, hvor god praksis udvikles og diskuteres inden for aktuelle emner som f.eks. kontrol og dialog med leverandører, bæredygtighed, arbejdsmiljø, afrapporteringsformater og screeningsmetoder. Resultaterne beskrives
som cases og udmøntes i konkrete redskaber og paradigmer, der alt sammen lægges på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse i branchen.
På internationalt plan var Realdania i 2013 vært for et arrangement, under årsmødet i den europæiske fondsforening European Foundation Center (EFC), hvor vi sammen med Global Compacts daværende CEO, Georg Kell, fortalte om Global Compact initiativet, og udforskede fondsverdenens muligheder for at bidrage til udbredelsen heraf.
Realdania bidrager endvidere også på internationalt plan med tilvejebringelse og udbredelse af
viden om bæredygtige løsninger, bl.a. gennem engagementet i bæredygtighedsinitiativ Sustainia, Dansk Arkitektur Center og i International Federation for Housing and Planning (IFHP).
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Handlingsplan for samfundsansvar
Realdania har endelig i 2015 igangsat et omfattende udviklingsarbejde, der skal styrke og nuancere foreningens arbejde med samfundsansvar yderligere. Dette særligt i sammenhænge hvor
Realdania bidrager med filantropiske aktiviteter, er bygherre, driftsherre, investor og som arbejdsgiver. Udviklingsarbejdet, der skal munde ud i en handlingsplan for samfundsansvar, forventes klart i 2016.

