PRESSEKIT

B AGGRUND
Den 4. juli 2013 forestår HM Dronning Margrethe II
sammen med FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon,
statsminister, Helle Thorning-Schmidt, udenrigsminister,
Villy Søvndal og udviklingsminister, Christian Friis Bach
åbningen af FN-byen i København.

3XN’s stjerneformede bygning afspejler en
organisation, der arbejder effektivt og professionelt i de
enkelte områder under det samlende fælles værdisæt
’delivering as one’.

Hvorfor København?
Indvielsen vil formelt vedrøre både Campus 1 og
Campus 2, men vil foregå i Campus 1.

Et mangeårigt engagement

Det er mere end 50 år siden, WHO flyttede sit
regionalkontor for Europa til København. Siden er flere
andre fulgt efter.
København er i dag den 6. største FN-by i den vestlige
verden (beregnet på antal stillinger). Der er omkring
1250 ansatte i FN-organisationerne i Danmark og i
tilknyttede enheder og internationale organisationer
repræsenteret i FN-byen (se side 8-10 for yderligere
information om de enkelte FN-organisationer, tilknyttede
enheder og internationale organisationer). Tidligere
var FN-organisationerne spredt ud over tre forskellige
adresser i København (omkring Frihavnen og
Svanemøllen Havn). Med FN-byen er organisationerne
blevet samlet på en adresse med de økonomiske og
faglige fordele, som det har.
Gennem værtsskabet for FN-organisationerne i
København bidrager regeringen til at styrke FN og FN’s
resultater. Gennem huslejefriheden kan organisationerne
frigøre midler til deres udviklingsarbejde på landeniveau.
Det ”in-kind” bidrag, som huslejefriheden udgør, er
dermed et yderst fleksibelt redskab for organisationerne,
da de frigivne midler kan bruges der, hvor behovet er
størst. Ved samtidig at tilbyde organisationerne kontorer i
København sikres det, at de kernefunktioner, som
udføres i København og støtter op om landeprogrammerne, finder sted indenfor de bedst mulige rammer.

Campus 1 & 2
Den samlede FN-by består af to dele kaldet
Campus 1 og Campus 2.
Campus 1 består af et kontorbyggeri på i alt 45.000
m2. Kontorlejemålet er opført i energiklasse 1 bl.a. ved
etablering af solcelleanlæg. Der er dermed tale om et
foregangsbyggeri på energi- og klimaområdet.
Campus 2 er et nyt højteknologisk lager for UNICEF, der
er bygget længere ude i Nordhavnen. Lageret blev
overdraget til UNICEF allerede sidste år.

Støtte til et samlet FN - One UN
FN-byggeriet støtter op om reformbestræbelserne i
FN-systemet, herunder “One UN-tilgangen”, der
indebærer et mere koordineret, effektivt og
samarbejdende FN-system. Gennem samlingen af
organisationerne under et tag sparer de ikke alene
penge på administration og drift, men eksponeres også
for hinanden på en måde der styrker deres samarbejde.
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FN-organisationerne peger selv på, at der er mange
fordele ved en placering i København: Den
højtuddannede arbejdskraft; infrastrukturen; det
velfungerende samfund; sikkerhedsniveauet samt
placeringen i en ”central” tidszone, der gør det muligt at
arbejde parallelt med de primære indsatser i Afrika og
Mellemøsten, men også at nå kolleger i Asien og
Amerika i løbet af en arbejdsdag. Samtidig er
placeringen i København naturlig i forhold til de nordiske
lande, der er vigtige og konstruktive samarbejdspartnere
og store donorer.

Mange drager nytte af FN
Det er også en klar fordel for Danmark at kunne
fastholde tætte og brede kontaktflader til FN-systemet
gennem organisationernes placering i København.
Danmarks internationale engagement og rolle som
central bistandsdonor placerer FN centralt i dansk
udenrigs- og udviklingspolitik. Der også er mange andre
positive sider af FN’s tilstedeværelse i København: Det
skaber arbejdspladser, det er fremmende for
Københavns image som international storby; for
erhvervslivet der afsætter til FN, men også generelt for
Danmarks internationale erhvervsmiljø, for turismen, for
kulturen mv.

Pressekontakt
Janina Graae, journalist
Udenrigsministeriet
T: + 45 4083 8937
E: jangra@um.dk

Bygningens daglige liv udspringer fra det centrale atrium med en central trappe, der strækker sig op igennem hele bygningen og
forbinder foyeretagerne med alle kontorniveauerne. Foto: Adam Mørk
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F AKTA - CAMPUS 1
Den nye fælles kontorbygning, som skal samle FNorganisationerne i Københaven ligger på Marmormolen i
Nordhavnen.

Balance mellem tryghed og sikkerhed
De høje krav til sikkerhed og tilgængelighed har givet
anledning til en række centrale overvejelser i
udformningen af FN-byen. Bygningen skal både sikre
sine ansatte og besøgende et beskyttet og sikkert
arbejdsmiljø, og fremstå åben og imødekommende
overfor sine omgivelser. Beliggenheden på en kunstig ø
sikrer, at bygningen er naturlig afskåret fra sine
omgivelser, samtidig med, at den bevarer en høj grad af
synlighed både fra byen og fra vandet.
Fra oven er den ottetakkede stjerneform et tydeligt
pejlemærke, der ligesom FN rækker ud mod alle
verdenshjørner. Ligesom de omkringliggende rustne
molekanter, har FN-byen en rødbrun base, hvorfra
bygningen rejser sig med reference til de elegante hvide
skibe, som præger denne del af Københavns havn.
Bygningen har en facade bestående af hvide
perforerede aluminiumsskodder, som er udviklet af 3XN
og entreprenøren Pihl specielt til FN-byen. Skodderne
sikrer solafskærmning, uden at blokere for ind- og udkig.
Da facaden er inddelt i moduler af tre meters længde
er det muligt for den enkelte medarbejder selv at styre
solafskærmningen fra sin computer. Resultatet er et
forbedret indeklima for de ansatte og en bygning, hvis
foranderlige facade, vidner om et hus fuld af liv og
dynamik.
I stjernens centrum strækker et atrium med ovenlys sig
op igennem hele bygningen og forbinder foyeretagen,
hvor fællesfunktionerne er placeret, med
kontorniveauerne, hvor de forskellige FN-organisationer
fordeler sig. Fra atriet går den centrale trappe der, som
et nexus, binder alle husets niveauer og funktioner
sammen. 3XN har skabt trappen som en markant
rumskulptur, der skal ses som et symbol på FN’s
arbejde med at skabe dialog, interaktion og positive
møder mellem mennesker i alle dele af verden. Rent
praktisk inspirerer den skulpturelle form også til at FN’s
ansatte får lyst til at bevæge sig på trappen og rundt i
bygningen, og dermed danner den grundlag for dialog,
samarbejde og uformelle møder i mellem de forskellige
FN-enheder.
En åben rumorganisation i såvel fællesrum som på
kontorniveauer, giver optimal mulighed for en fleksibel
indretning, der imødekommer både interaktion,
videndeling og individuel fordybelse. Bygningen er
udformet, så det sikres, at alle arbejdspladser har den
samme gode kvalitet mht. dagslys og indeklima.
Alle kontorarealer er karakteriseret ved et åbent og
fleksibelt layout, som indbyder til videndeling, interaktion
og individuel fordybelse. Alle arbejdspladser har rigeligt
med dagslys og et godt indendørsklima.
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Mødefaciliteter
Flere end 90 rum er udlagt som møderum, herunder et
større antal disponible rum i midten af fingrene på de
enkelte etager, som medarbejderne kan bruge til diverse
formål. Auditoriet er en konferencefacilitet med plads
til 450 deltagere. Til mindre konferencer og møder kan
auditoriet inddeles i mindre rum med brug af
specialdesignede rumdelere.

Bæredygtighed på alle niveauer
Fra den tidlige designfase og gennem hele tilblivelsen af
FN-byen har de involverede parter arbejdet på at leve op
til internationale miljøstandarder. Campus 1 er designet
til at bruge 55% mindre energi end kontorbygninger på
samme størrelse. FN Byen forventes således at blive en
af Danmarks mest energivenlige bygninger, der er
registreret som energiklasse 1-byggeri, hvilket betyder,
at det bruger mindre end 50 KwH pr. m2 pr. år.
Bygningen er registreret til at modtage den internationale
bæredygtighedscertificering LEED med en ambition om
at opnå LEED® Platinum certificering. I 2012 vandt FNbyen (Campus 1) Europa Kommissionens GreenBuilding
Award for nybyggeri.

Grønne løsninger
Luftkvalitet - Bygningen er designet til at reducere brug
af kemikalier og forurendende materialer i byggefasen
og i den daglige brug af bygningen. Bygningen
ventileres alene af filtreret luft udefra. Dette sikrer, at der
kun er ren og frisk luft i bygninger og er samtidig med tl
at sikre et godt indeklima med en passende
luftfugtighed.
Solceller - Der er installeret flere end 1400 solpaneler på
taget af bygningen. Solcellerne bidrager til at nå
målsætningen om at producere vedvarende energi i
bygningen. Med en forventet produktion på 297.000
kWh/år vil solcellerne reducere behovet for at bruge
strøm fra elnettet betragteligt.
Havvandskøl - Koldt havvand bliver pumpet ind i
bygningens kølesystem og gør brug af strøm til
nedkøling stort set overflødig.
Genbrug af vand - Innovative forstøvere er installeret i
vandhaner i køkkener, på toiletter og i brusekabiner i hele
bygningen. Det nedsatte gennemløb i hanerne reducerer
vandforbruget. I tillæg hertil opsamler rør på bygningens
tag næsten 3 mio. liter vand om året, hvilket næsten er
nok til skyl i alle bygningens toiletter uden brug af vand
fra den kommunale vandforsyning.
Solafskærmning - Sofistikerede solafskærning, der kan
åbnes og lukkes på bygningens facade bruges til at
opfange eller lukke solens varme ude.
Hvidt tagpap - Taget på bygningen er belagt med en
hvid og genanvendelig membran fremstillet af
bæredygtige materialer. Den miljøvenlige belægning
reflekterer sollyset og dermed opvarming af bygningen.

Pressebilleder: Pressebilleder kan downloades på: www.dropbox.com
Login: UNCityCopenhagen@gmail.com, Password: Marmormolen
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F AKTA - CAMPUS 2
Adresse
Marmorvej 51
2100 København Ø

Arkitekter
3XN - www.3xn.com
Pressekontakt: Didde Fuhr Pedersen, Public Relations
Manager, T: +45 3264 2310, E: dfp@3xn.dk

Bygherre
By & Havn - www.byoghavn.dk
Pressekontakt: Carsten Arlund, redaktør,
T: +45 2075 1701, E: ca@byoghavn.dk

Entreprenør
E. Pihl & Søn A/S - www.pihl-as.dk
Pressekontakt: Lisbeth Kjærgaard Volf,
Kommunikationschef, T: +45 3038 9707,
E: lkv@pihl-as.dk

Rådgivende ingeniører
Orbicon A/S - www.orbicon.com

Ejerskab
FN-byen er ejet af ATP (45,75 %), PensionDanmark
(45,75 %) og By & Havn (8,5 %). De tre parter har
dannet konsortiet Harbour P/S, som lejer FN-byen ud til
den danske stat.

Ansatte
Ca. 900 FN ansatte fra 104 lande arbejder i FN-byens
Campus 1.

Byggeproces
Bygningen af FN-byens Campus 1 startede i foråret
2010. Fase 1 blev færdig med udgangen af 2012.
Fase 2 vil være færddiggjort med udgangen af 2013.

UNICEF’s forsyningscenter har ligget i København siden
1962. Det flyttede til Marmormolen i 1975, og de
administrative bygninger blev tilføjet i 1984.
I marts 2012 flyttede over 300 UNICEF medarbejdere til
Campus 2 for at opførelsen af Campus 1 kunne afsluttes.
Campus 2 er hjemsted for verdens største humanitære
lager, med omkring 850 forskellige slags livsvigtige
forsyninger til børn på hylderne. Campus 2 er også
udstyret med UNICEFs Innovation Lab og Global
Learning Centre. Midlertidige pavilloner giver ekstra
kontorplads.

Adresse
Oceanvej 10-12
2150 Nordhavn
København

Arkitekter
Creo Architects A/S - www.creoarkitekter.dk

Bygherre
By & Havn - www.byoghavn.dk
Pressekontakt: Carsten Arlund, redaktør,
T: +45 2075 1701, E: ca@byoghavn.dk

Entreprenør
E. Pihl & Søn A/S - www.pihl-as.dk
Pressekontakt: Lisbeth Kjærgaard Volf,
kommunikationschef, T: +45 3038 9707,
E: lkv@pihl-as.dk

Rådgivende ingeniører
Moe & Brødsgaard A/S - www.moe.dk

Automated warehouse system
SSI Schaefer Denmark A/S - http://www.ssi-schaefer.dk

Ejerskab
Campus 2 er ejet af By & Havn.

Ansatte
Der arbejder ca. 320 UNICEF medarbejdere i Campus 2.

Byggeproces
Opførelsen af Campus 2 startede i september 2010 og
blev afsluttet i marts 2012.

Dimensioner
Lageret dækker 20.000 m2. Det fuldautomatiske højlager
alene er 25 m højt, 63 m bredt og 150 meter langt, med
36.000 pallepladser og 8 robotkraner. Lageret kan
håndtere 1500 paller vigtige forsyninger til børn om
dagen.
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Pressebilleder: Pressebilleder kan downloades på: www.dropbox.com
Login: UNCityCopenhagen@gmail.com, Password: Marmormolen
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UNDP – FN’s Udviklingsprogram

UNDP har flere hovedkontorsfunktioner samlet i København herunder UNDP’s Personale,
Indkøb og IT/ICT kontorer, der servicerer UNDP over hele verden. Desuden er UNDP ansvarlig
for FN’s fælles tjenester i FN byen. UNDP’s nordiske repræsentationskontor (NRO) ligger også
i København. Dette kontor har til opgave at udbrede kendskabet i alle de nordiske lande til
UNDP’s mandat, og organisationens arbejde og resultater for at fremme bæredygtig
menneskelig udvikling. NRO fungerer som forbindelseskontor mellem hovedkontoret i NY og
de nordiske donorregeringer og som kommunikationskontor, der søger at nå ud til den brede
offentlighed gennem mediedækning, offentlige arrangementer, præsentationer, studieture
og samarbejder med udviklingsaktører i de nordiske lande, herunder bl.a. civilsamfund- og
uddannelsesinstitutioner, tænketanke og privatsektoren. Tilsammen har UNDP ca. 180 ansatte
i København som derved udgør det næststørste UNDP kontor uden for hovedkontoret i New
York

Pressekontakt: Stine Kirstein Junge, kommunikationsmedarbejder, T: +45 2144 8918, E: stine.junge@undp.org

UNEP – FN’s Miljøprogram

UNEP er FNs centrale organisation for miljø og bæredygtig udnyttelse af verdens
naturressourcer. I Danmark er UNEP i gang med at etablere FNs nye Center for
Klimateknologi(the Climate Technology Centre and Network (CTCN) beliggende i FN byen.
Klimateknologicentret skal bistå udviklingslandene med at identificere og promovere de bedst
mulige teknologier for at modvirke klimaforandringerne og fremme klimatilpasning.
UNEP er yderligere repræsenteret i Danmark ved to videns centre - UNEP Risø Centret (URC) i
Roskilde og UNEP-DHI Centret i Hørsholm. URC er et UNEP ekspertisecenter for energi, klima
og bæredygtig udvikling og understøtter UNEPs arbejde indenfor disse områder. UNEP blev
etableret i 1990 af UNEP, Danida og Risø. UNEP Risø Centret (URC) er organisatorisk forankret
på Danmarks Tekniske Universitet og er en integreret del af UNEPs Division of Technology, Industry and
Economics (DTIE). UNEP-DHI er et UNEP ekspertisecenter dedikeret til at forbedre forvaltning, udvikling og
anvendelse af ferskvandsressourcer fra det lokale til det globale niveau. Centret er placeret hos DHI, en uafhængig,
international rådgivnings- og forskningsbaseret not-for-profit virksomhed.

Pressekontakt: Mette Annelie Rasmussen, specialkonsulent, Communications and Outreach, T: +45 21798883,
E: meta@dtu.dk

UNFPA - FN’s Befolkningsfund

UNFPA har to kontorer i København – organisationens nordiske kontor og
det globale indkøbskontor. UNFPA’s nordiske kontor varetager UNFPA’s
samarbejde med de centrale nordiske donorlande, herunder med de
nationale bistandsorganisationer, politikere og lokale NGO’er. Desuden
arbejder kontoret for at informere medier og borgere igennem offentlige
arrangementer og kampagner om UNFPA’s arbejde for at sikre en verden,
hvor alle graviditeter er ønskede, alle fødsler er sikre, og hvor unge
mennesker får deres fulde potentiale opfyldt. Dette er centralt for at reducere fattigdom og sikre opnåelse af
2015-målene. UNFPA’s globale indkøbskontor indkøber prævention og medicinsk udstyr til sundhedssprogrammer
og nødhjælp til brug i udviklingslande. UNFPA er verdens største offentlige indkøber af prævention. Endvidere
samarbejder kontoret med offentlige myndigheder og andre partnere i udviklingslande for at opbygge viden og
effektive arbejdsmetoder inden for alle områder af indkøb, kvalitetssikring og distribution af sundhedsartikler.

Pressekontakt: Julia Raavad, kommunikationsmedarbejder, T: +45 4533 7299, E: raavad@unfpa.org
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UNICEF – FN’s Børnefond

UNICEF Supply Division indkøber livsvigtige forsyninger til børn, og
arbejder med partnere og industrien på at skabe sunde markeder og
forbedre produkter gennem innovation. Supply Division fører tilsyn med
UNICEF’s katastrofehjælp, og yder gennem vore landekontorer, teknisk support til regeringer for at styrke deres
forsyningskæder for vacciner, lægemidler og ernæring, undervisning og vand og sanitet. Supply Division er
beliggende i FN-Byen, Campus 2, og er hjemsted for verdens største humanitære lager (20.000 m2).

Pressekontakt
Joan Howe, kommunikationspecialist, UNICEF Supply Division, T: +45 29 65 71 94, E: jhowe@unicef.org

FN’s Kontor for Projektledelse

UNOPS mission er at styrke kapaciteten af FN-systemet og dets partnere
til at skabe fred og udføre såvel humanitært som udviklingsarbejde for
folk i nød. UNOPS vision er at sikre, at de partnere, der arbejder under nogle af verdens mest udfordrende forhold,
tilbydes projekt- og programledelse, der møder de højeste standarder indenfor kvalitet, ekspedition og
kost-effektivitet. Med fokus på bæredygtig infrastruktur, indkøb og projektledelse, spænder UNOPS projekter fra at
hjælpe sine partnere med alt fra at bygge skoler, veje, broer og hospitaler til indkøb af varer, kontrakthåndtering af
serviceaftaler og træning af lokal arbejdskraft. UNOPS beskæftiger mere end 6.000 medarbejdere og skaber på
vegne af sine partnere yderligt tusindvis af arbejdspladser i lokalsamfundene. UNOPS globale hovedkontor og det
regionale kontor for Asien, Europa og Mellemøsten er placeret i København. Gennem sit hovedkontor og et
netværk af regionale og landekontorer, har UNOPS aktiviteter i mere end 80 lande.

Pressekontakt: Nicholas George, kommunikationschef, T: +45 3017 7526, E: NicholasG@unops.org

UN WOMEN
UN Women er en FN organisation vis mandat er, at styrke ligestilling
mellem kvinder og mænd, og forbedre kvinders levevilkår og
selvstændighed. Som global forkæmper for kvinders og pigers
rettigheder blev UN Women etableret med det formål, at fremskynde
udviklingen, og imødekomme kvinder og pigers behov i hele verden.
UN Women bistår FN’s medlemsstater med gennemførelsen af globale
standarder for ligestilling, og samarbejder derudover med regeringer og
civilsamfund, for at skabe politikker, programmer og tiltag, der er nødvendige for at kunne gennemføre disse
standarder. UN Women’s Nordiske kontor er et forbindelseskontor til nordiske regeringer, parlamentarikere og
centrale beslutningstagere, til UN Women’s nationale komite i Finland, Island, Norge og Sverige, samt til den private
sektor, medierne, civilsamfundet og alle FN-organisationer, som er placeret i København. De nordiske lande er
trofaste bidragsydere til FN, og er samtidig historisk stærke fortalere for ligestilling både ved egen landepolitik, og
som led i deres politiske udviklingsarbejde.

Pressekontakt: Petra Auer, kommunikationsanalytiker, T: +45 4533 5162, E: petra.auer@unwomen.org

WFP – FN’s Fødevareprogram

WFP’s nordiske kontor i København arbejder for at øge kendskabet til
organisationens og dens nordiske partneres centrale rolle i
bekæmpelsen af global sult og underernæring. WFP’s nordiske kontor er
organisationens vindue mod de nordiske lande, som sammenlagt er 4.
største donor til WFP. Kontorets informations- og kommunikationsaktiviteter sigter mod at øge den politiske og folkelige opbakning til
kampen mod sult og henvender sig til bredt til politikere og andre beslutningstagere, samarbejdspartnere, medier,
studerende og til den brede befolkning. Aktiviteterne omfatter præsentationer og forelæsninger, deltagelse i
workshops og konferencer, studieture for parlamentarikere og journalister, samarbejde med traditionelle eksterne
medieplatforme såvel som gennem WFP’s egne hjemmesider og sociale medie platforme. WFP’s nordiske kontor
fungerer desuden som forbindelseskontor mellem WFP’s hovedkontor i Rom, regionale og landekontorer og
samarbejdspartnere i de nordiske lande.

Pressekontakt: Anne Poulsen, direktør, WFP’s Nordic Liason Office, T: +45 40 50 39 93, E: anne.poulsen@wfp.org
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WHO – Verdenssundhedsorganisationen
Verdenssundhedsorganisationens WHO’s regionale kontor for Europa
ligger i København. Det dækker 53 medlemslande - fra Irland til
Usbekistan. Der er mere end 500 medarbejdere i København og på de
29 landekontorer og fem tekniske centre. Kontorets mål er at sikre den
bedste mulige sundhedstilstand for de næsten 900 millioner mennesker,
der bor i den europæiske WHO-region. WHO arbejder derfor tæt sammen
med sine medlemslande og partnere for at opnå dette ved brug af eksperters tekniske viden og via støtte til områder
der dækker over smitsomme sygdomme, ikke-smitsomme sygdomme, sygdomsforebyggelse, sundhedssystemer og
folkesundhed, miljø og sundhed, sundhed i alle livets faser og i nødsituationer.

Pressekontakt: Liuba Negru, pressemedarbejder, T: +45 4533 6789, E: lne@euro.who.int

GGGI - Global Green Growth Institute
Global Green Growth Institute (GGGI) er en ny international organisation
med formål at fremme bæredygtig grøn vækst. GGGI har
hovedkontor i Seoul i Sydkorea og regionale kontorer i København,
Abu Dhabi og London. Det er en ny, hybrid international organisation –
tvær-disciplinær, med både lande- og privatsektor partnere og drevet af
udviklingslandenes prioriteringer – etableret af en første gruppe af 18 lande ved underskrivelse af traktat under UN
Rio+20 Konferencen i Juni måned 2012. GGGI har som overordnet målsætning at hjælpe regeringer og
virksomheder med at udvikle og implementere en ny økonomisk vækst strategi, grøn vækst, der både integrerer
ambitiøse økonomiske og miljømæssige målsætninger og samtidig adresserer fattigdomsbekæmpelse, jobskabelse
og social inklusion, såvel som bekæmpelse og imødegåelse af klimaforandringer, biodiversitet og effektiv ressource
forvaltning. GGGI’s tilgang er specielt egnet og målrettet udviklingslande, da bæredygtig vækst er en afgørende
faktor i såvel økonomisk som menneskelig udvikling. GGGI er designet som en åben, global platform med
muligheder for afprøvning af nye metoder og tilgange. GGGI har som formål at fremme samarbejde og læring
mellem udviklingslande, som søger en grøn vækst strategi der målrettet søger afkobling af den hidtidige ressource
intensive og miljømæssigt ubæredygtige model for industriel udvikling. GGGI støtter disse landes ambitioner ved at
udvikle nationale grønne vækst strategier, fremme offentlig-privat samarbejde herom og lancerer forskning og
analyse af grønne vækstmuligheder.

Pressekontakt: Hans Jakob Eriksen, direktør, T: +45 4533 5341, E: hansjakob.eriksen@gggi.org

IOM – Den Internationale Migrationsorganisation
IOM København er en del af IOM’s globale netværk på mere end 470 kontorer. Selv om
IOM ikke formelt er en del af FN-systemet, arbejder IOM tæt sammen med FN og har
underskrevet samarbejdsaftaler med de fleste FN-organisationer. IOM er medlem af FN’s
Country Team i mange lande, inklusive Danmark, og organisationens 151 medlemslande
opfordrer til stadigt tættere samarbejde med FN. IOM har siden 2009 haft et mindre
kontor i København for at kunne udføre IOM’s mandat - “managing migration for the
benefit of all” - også i Danmark. For tiden yder IOM logistisk og anden praktisk
assistance til de danske myndigheder og migranter i Danmark i forbindelse med
frivillig hjemrejse til oprindelseslande, menneskehandel, direkte hjælp til særligt sårbare
migranter og andre migrationsrelaterede aktiviteter. Eftersom sammenhængen mellem
migration og udvikling vil stå højt på FN’s og IOM’s dagsorden i 2013 på grund af FN’s højniveaudialog om migration
og udvikling i oktober 2013, forventer IOM København at styrke sit samarbejde på området ikke bare med FN, men
også at udvide sine informationsaktiviteter rettet mod udlændingegrupper i Danmark.

Pressekontakt: Jacob T. Jørgensen, Programme and Liason Officer, T: +45 2979 5258, E: jjorgensen@iom.int

UNICEF Danmark
UNICEF Danmark er en selvstændig national NGO og en af UNICEF’s
36 nationalkomiteer i de industrialiserede lande. UNICEF Danmark har
til formål at oplyse om og samle penge ind til UNICEFs arbejde for at
beskytte børns rettigheder og give børn en sund og tryg opvækst og
mulighed for at nå deres fulde potentiale. UNICEF Danmark rejser midler
fra den private sektor gennem tusindvis af faste bidragydere, enkeltdonationer, virksomhedssamarbejder, kampagner
m.v. I 2012 samlede UNICEF Danmark 137 millioner kr. ind til UNICEFs arbejde for verdens mest udsatte børn.

Pressekontakt: Karin Aaen, informationschef, T: +45 2539 6099, E: kaaen@unicef.dk
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