
Samfundsansvar 2019 
Hempel Fondens formål og dermed forretningsområde er todelt. For det første at sikre det 

økonomiske fundament for Hempel koncernens drift og udvikling og for det andet at yde støtte til 

kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske eller andre almennyttige formål.  

Samfundsansvar har derfor siden Fondens oprettelse været en integreret del af Fondens samlede 

aktiviteter. 

Fondens arbejder koncentrerer sig i vid udstrækning om medvirken til opfyldelse af FN’s verdensmål 

for bæredygtig udvikling og Fonden er påbegyndt at afrapportere efter målene. Fonden har specielt 

fokus på aktivt at bidrage til indfrielse af målene for uddannelse (mål 4), ansvarlig forbrug og 

produktion (mål 12) og liv på land (mål 15).  

Risikovurdering 
Risikovurdering er en integreret del af fondens arbejde med investeringer og donationer.  

Som det fremgår af Fondens årsrapport, anlægger Fonden en finansiel investeringsprofil med 

begrænset risikovillighed.  

I Fondens filantropiske arbejde anlægges en profil med større risikovillighed ud fra en samlet 

vurdering af potentialet for impact i det enkelte projekt eller partnerskab.  

I forbindelse med større donationer og partnerskaber kortlægges eventuelle risici i udarbejdelsen af 

den enkelte projektbeskrivelse. I denne kortlægning vurderes det nærmere, om risikoen er høj, 

medium eller lav, og der anvises i korte træk, hvordan risikoen imødegås. De risici, som Fonden især 

har opmærksomhed på, er risikoen for korruption, risikoen for overtrædelser af menneskerettigheder, 

samt risikoen for manglende bæredygtighed, dvs. for at projektets positive forandringer ikke 

opretholdes efter projektets levetid.  

Politikker for medarbejderansvar 
Fondens medarbejdere er underlagt Hempelkoncernens Code of Conduct. Samtlige medarbejdere i 

Fonden er således omfattet af bestemmelserne, som bl.a. vedrører, hvordan medarbejdere opfører sig 

i det daglige arbejde i relation til f.eks. modtagelse af gaver. 

• I 2019 har alle Fondens medarbejdere og bestyrelsens medlemmer gennemgået online 

genopfriskning af Hempelkoncernens Code of Conduct. 

Samfundsansvar i uddelinger 
Fondens uddelingsstrategi indeholder tre strategiske områder. Hertil kommer støtte på baggrund af 

ansøgninger. 

1. Uddannelse: 
På tværs af projekter rapporteres på resultater i forhold til to delmål under FN’s verdensmål 4 (delmål 

4.1 og 4.5).  

Fonden har udarbejdet standardformater for partnerskabsaftaler og projektbeskrivelser og en række 

krav og kriterier, som understøtter et stærkt fokus på bæredygtighed, kapacitetsopbygning af lokale 

organisationer, nul-tolerance over for korruption, gennemsigtighed, menneskerettigheder, herunder 

beskyttelse af børns rettigheder, mv.  

 



Fonden har fortrinsvist samarbejdet med danske civilsamfundsorganisationer. Disse organisationer er 

godkendte samarbejdspartnere til Udenrigsministeriet og/eller CISU1 og de har i den sammenhæng 

undergået en due diligence proces, som Fonden vurderer som tilstrækkelig. Fonden samarbejder  i 

mindre omfang med civilsamfundsorganisationer uden for Danmark og vil i den sammenhæng  

definere sin egen tilgang og proces for due diligence. 

Der redegøres i Fondens årsrapport for indsats og resultater på uddannelse. Blandt de væsentligste 
resultater for 2019 kan fremhæves:  

• I 2019 har Fonden opstartet nye projekter i Guatemala, Bolivia, Rwanda og Sydafrika. 
Derudover har Fonden givet tilsagn om nye partnerskaber i Madagaskar, Uganda, Peru og 
Nepal fra 2020. Alle med det samlede overordnede formål at give udsatte børn i fattige egne 
bedre mulighed for at tage en uddannelse. Den samlede donation i 2019 er på 6,5 millioner 
EUR.  

• 17 projekter er under gennemførelse eller udvikling. Samlet set medvirker de 17 projekter til at 
hjælpe ca. 120.000 børn med at få adgang til kvalitetsuddannelse. Projekterne gennemføres i 
samarbejde med UNICEF, VSO International og danskbaserede civilsamfundsorganisationer, 
herunder Axis, Oxfam IBIS, Red Barnet og SOS Børnebyerne. 

Herudover har Fonden i 2019 afsluttet en række projekter: 

• Sierra Leone: Fra 2014 til 2019 har ialt 1.125 børn fået bedre adgang til kvalitetsuddannelse. 
Indskrivningen i de inkluderede projektskoler steg fra 54 pct. i 2016 til 70 pct. i 2019. 

• Uganda: Fra 2016 til 2019 tilmeldte 1.824 børn uden for skolen sig et accelerated learning-
program med det formål at fortsætte i skolen eller tilmelde sig erhvervsuddannelse. 34,9 pct. 
af dem fortsatte i den almindelige skole, mens 28,1 pct. fortsatte med erhvervsuddannelsen. 

• Sydafrika: Fra 2011 til 2019 arbejdede Fonden med Vuleka-skolerne i Johannesburg for at 
hjælpe børn fra fattige familier med at få adgang til en kvalitetsuddannelse. I den seneste 
periode (2017-2019) har 139 børn i St. Mark Primary School og 60 studerende i Vuleka SSB 
High School fået gavn af projektet. 

• Argentina: Fra 2015 til 2019 arbejdede Fonden sammen med Fundación Leer for at forbedre 
mere end 1.800 børns læseevne. 

 

2. Natur:  
Inden for Natur har Fonden særlig fokus på at bevare og styrke naturens mangfoldighed (biodiversitet). 

Indsatsen bliver afrapporteret op imod FN’s verdensmål 15, og der anvendes samme standarder som 

for uddannelse (se ovenfor) ift. partnerskabsaftaler og projektbeskrivelser. Området er et nyt 

uddelingsområde i 2019 Der redegøres i Fondens årsrapport for indsats og resultater på natur og 

blandt de væsentligste resultater kan fremhæves:   

I 2019 har Fonden igangsat tre projekter, der vil hjælpe med at bevare biodiversitet i områder på i 

alt 177.000 ha fordelt over såkaldte Key Biodiversity Hotspots i Uganda, Ecuador og Madagaskar. 

Projekterne gennemføres i samarbejde med henholdsvis WWF og Birdlife International.  

 

3. Forskning:  
Fortrinsvis gives støtte til DTU forskningscenteret The Hempel Foundation Center for Sustanable 

Coating (CoaST) med en mission om at øge bæredygtigheden inden for overfladebeskyttelse. Fonden 

 
1 Civilsamfund I Udvikling: CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske 
organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde.  



har bedt centeret afrapportere på bæredygtighed samt hvilke konkrete projekter, der understøtter FN’s 

verdensmål. 

Der redegøres i Fondens årsrapport for indsats og resultater på forskning – herunder samlet oversigt 
over forskningsprojekter i 2019. Blandt de væsentligste resultater kan fremhæves: 

• Vedtagelse af en ny bæredygtighedsstrategi,  

• Åbning et nyt maritimt testsite i Hundested Havn 

• Udvidede internationale samarbejder blandt andet i Kina gennem Sino-Danish Center for 
Education and Research. 

Der er i øjeblikket et videnskabeligt personale på 35 professorer, postdoc og ph.d.er, der undersøger 
nye måder at gøre coatings mere effektive og mere miljømæssigt bæredygtige. 

4. Ansøgninger:  
Fonden modtager og vurderer ansøgninger ud fra offentligt tilgængelige retningslinjer, som udspringer 

af Fondens fundats. Fonden har vedtaget retningslinjer for sikring af habilitet i beslutninger om 

eventuelle tilsagn om støtte samt vedtaget retningslinjer for opfølgning, afrapportering m.v. for de 

ansøgninger, der gives støtte til.   

Investeringer 
Hempel Fonden har vedtaget etiske retningslinjer for finansielle investeringer. 

Det er Hempel Fondens politik, at fondens kapitalforvaltere tilslutter sig FN’s principper for ansvarlige 

investeringer (UNPRI) eller gennemfører sine investeringer efter tilsvarende principper i relation til 

miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige (ESG) forhold. Den enkelte forvalter skal arbejde 

med ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. 

I øvrigt 
Hempel Fonden har gennem sine uddelinger støttet flere socioøkonomiske foretagender og desuden 

foretaget en enkelt direkte social impact investering. 

Hempel Invest A/S samt Hempel A/S redegør særskilt for deres CSR. 

 
 


