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MENNESKERETTIGHED

S.02

DEN RETTIGHED, VI SOM MENNESKER HAR 
SOM EN KONSEKVENS AF DET AT VÆRE ET MENNESKE



I Human Revolution har vi spurgt os selv: Kan
vi løse de globale kriser, når menneskene er i
indre krise? Svaret blev et rungende "nej". 

Derfor har vi udviklet de 12 Human
Revolutionary Rights. De er vores forsøg på at
sikre mennesket retten til indre
bæredygtighed.

For ja: Vi har FNs menneskerettigheder. De
sikrer os ytringsfrihed, religionsfrihed,
foreningsfrihed, retten til ikke at blive
tortureret, etc. Disse rettigheder beskytter os
imidlertid ikke mod de indre ubalancer.
Ubalancer i form af stress, konstante krav om
produktivitet, vækst og mere vækst samt
forventninger om, at mennesket er teknologisk
til stede næsten døgnet rundt – for blot at
nævne nogle af dem.

"ret"

HVORFOR DE 12 HUMAN 
REVOLUTIONARY RIGHTS?

OPRINDELSE
norrønt réttr; jævnfør engelsk
right og tysk Recht; beslægtet
med adjektivet ret; egentlig
'hvad der er rigtigt'

S.03

Menneskerettighederne har derfor behov for
et supplement. Et supplement, der skal sikre
os retten til at være mennesker; til at leve et
liv, hvor vi har overskud til at gøre det, der er
meningsfuldt for os og for verden; til at leve
efter vores indre kompas og integritet – vores
natur – og ikke efter forældede strukturer og
regler. 

Vi har brug for at sikre menneskers ret til indre
bæredygtighed.

De 12 Human Revolutionary Rights (12 HRR)
er et sådant supplement. De skal understøtte
os i den indre transformation, som der er brug
for, så vi har overskuddet til løse de ydre
bæredygtige udfordringer. 

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=ret


Mennesker, der har taget en beslutning om at være med til at sætte et
positivt aftryk på mennesker og verden inden for det felt, de arbejder
med, ved at anerkende og skabe forbindelse imellem: 

CIRKULÆR LEDELSE
VI SER ALLE I ORGANISATIONEN SOM LEDERE

YDRE OG INDRE 
BÆREDYGTIGHED

PENGE OG REEL 
VÆRDISKABELSE

VERDENSMÅL 
OG EGNE MÅL

S.04

OPGAVE 
OG ANSVAR

FORTID, NUTID 
OG FREMTID

HOVED, KROP 
OG SJÆL

KULTUR 
OG NATUR



S.05

SÅDAN ER DEN BYGGET OP
For hver rettighed finder du 2-3 ledetråde som er de vejledende
principper for rettigheden, en forklaring til en adfærd, der
understøtter jeres arbejde med de 12 Human Revolutionary Rights
som organisation og individ, og en angivelse af, hvilke Verdensmål
rettigheden særligt peger ind i. 

Code of Human Behavior er designet til at gøre det håndgribelig at
arbejde med de 12 Human Revolutionary Rights. Det er også en
første version, der vil udvikle sig i takt med, at vores kunder
arbejder med den.

CODE OF HUMAN BEHAVIOR
Rettighed

Organisationens adfærd

Individets adfærd

Ledetråde

Verdensmål
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01. LEVE DET GODE LIV
02. FINDE OG SKABE MENING
03. VÆRE ET HELT MENNESKE
04. VÆRE I NATUREN
05. VÆRE EN VIGTIG DEL AF FÆLLESSKABET
06. BLIVE TILGIVET
07. BLIVE BEHANDLET MED ORDENTLIGHED
08. SIGE NEJ
09. TALE DIN SANDHED
10. VÆRE DIG
11.  FORDYBE DIG
12. OPNÅ DANNELSE HELE LIVET

DE 12 HUMAN REVOLUTIONARY RIGHTS
DU HAR RETTEN TIL AT...
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HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Fremstil produkter og ydelser med det sigte
at skabe størst mulig positiv påvirkning af
menneskers livskvalitet med mindst mulig
belastning af naturen

Engagér dig i at skabe anstændige jobs, især
for sårbare mennesker - både i din egen
virksomhed og i din leverandørkæde

Skab retfærdige arbejds- og lønvilkår.

Hav modet til at mærke efter og turde
forandre

Øv dig på at disponere din energi, så du har 
 overskud til det, der er vigtigt for dig i dit
(arbejds)liv

Øv dig på at være nærværende i dit liv

Udvis empati og medfølelse for menneskers
livssituationer.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at leve det gode liv
peger især ind i Verdensmål: 
01, 02, 08, 09 og 12

Stop op, og reflektér over, om du lever 
det liv, der er rigtigt for dig

LEVE DET GODE LIV
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Livsbalance,
værdier og handling01
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HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Arbejd også med et højere formål, der tydeligt
angiver, hvordan I bidrager til at gøre en
forskel for verden og ikke alene for
virksomhedens økonomiske vækst

Gør de 17 Verdensmål til jeres mål, og fortæl
omverdenen, hvordan I arbejder med dem.

Hav blik for det kollektive og fælles bedste.
Vi lykkes, når alle lykkes

Hav tålmodighed, og vær vedholdende -
forandringer tager tid

Hav modet til at gøre op med etablerede
strukturerer, der ikke tjener
menneskehedens, samfundets og jordens
velbefindende.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at finde og skabe
mening peger især ind i
Verdensmål: 01, 02, 11 og 12

Løs problemer, der er vigtige for dig, og som 
påvirker verden positivt, fordi alt andet er
meningsløst

FINDE OG SKABE MENING
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Visionsevne, kritisk-konstruktiv
tænkning og vedholdenhed02
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HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Anerkend, at hele mennesker både har et
mind, body og soul

Giv mennesker mulighed for at holde sig
fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive,
uden at nogen føler sig ekskluderet.

Kalibrér dit indre kompas (MBS: Mind, Body
og Soul), så du bevarer din integritet

Øv dig på at være i dine egne følelser,
mindst forstyrret af andre menneskers
meninger, domme og vurderinger

Brug dine sanser til at være tilstede; se, hør,
mærk, duft og smag.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at være et helt
menneske peger især ind i
Verdensmål: 03, 06, 08 og 10

Find din balance mellem det rationelle, 
det kropslige og det spirituelle

VÆRE ET HELT MENNESKE
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Integritet og fremtidssans03
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HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Understøt en kollektiv bevidsthed om, at
organisation også er natur

Gør din produktion og forretningsmodel
bæredygtig ved at omstille fra en lineær til en
cirkulær tankegang

Indtænk People, Planet og Prosperity i din
drift og beslutninger.

Anerkend, at alt har sin naturlige rytme

Tænk pausen ind som en naturlig
forudsætning for det at være aktiv

 Mærk efter, hvornår der er tid til at handle,
og hvornår der er tid til at være.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at være i naturen peger
især ind i Verdensmål: 
12, 13, 14 og 15

Kom i kontakt med dine rødder, 
bliv groundet, og mærk livet

VÆRE I NATUREN
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Rytme, 
tålmodighed og regeneration 04



VÆRE EN VIGTIG DEL AF 
ET FÆLLESSKAB

S.11

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Verden er alt for kompleks til, at vi kan fikse
tingene selv. Forbind dig med andre for
sammen at forme nye virkeligheder og
handlinger

Skab en mangfoldig og inkluderende
organisation med bred diversitet i køn, alder,
seksualitet, etnicitet, persontype og handicap.

Sørg for, at alle føler sig som en vigtig del af
fællesskabet

Slip kontrollen en gang imellem, og øv dig på
at føle dig forbundet til noget større. Skab
sammen med andre

Når du møder diskrimination, så stop det
med det samme.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at være en vigtig del af
fællesskabet peger især ind i
Verdensmål: 05, 07, 11 og 17

Tag din plads, og giv plads til andre

RETTEN TIL AT

Ledetråde: Forbundethed, 
inklusion og ligeværdighed05
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HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Verden kalder på nye løsninger og innovativ
tænkning for at skabe de bæredygtige idéer.
Når vi betræder nye stier, begår vi fejl. Ud af
fejl opstår der ny læring. Skab en kultur, hvor
det er ok at fejle - det er ny læring, der bringer
verden og jer videre

Skab klare og realistiske processer, der
minimerer fejl, spild, ressourcer og ærgrelser.

Vis og skab tillid

Hav det storsind, der gør, at andre tør fejle

Anerkend uenighed som en kilde til udvikling

 Løs konflikter, så de ikke vokser sig store.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at blive tilgivet peger
især ind i Verdensmål: 
09, 12 og 17

Vis storsind, og giv andre modet 
til at turde fejle

BLIVE TILGIVET
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Tillid, sårbarhed og empati06



BLIVE BEHANDLET 
MED ORDENTLIGHED

RETTEN TIL AT

Ledetråde: Værdighed, 
(med)menneskelighed og ydmyghed

S.13

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Definer principper/værdier for, hvordan I
omgås hinanden og arbejder sammen -
internt som eksternt

Efterlev FN's Menneskerettigheder og
principper for antikorruption.

Mød mennesker - og dig selv - med empati

Respekter sårbarhed, og skab tryghed
omkring dig

Sig fra over for brud på principper og værdier
- også, når det er svært. 

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at blive behandlet med
ordentlighed peger især ind i
Verdensmål: 03, 05, 08 og 10

Gør plads til din og andres sårbarhed
07



Skab dit eget rum, 
og definér dine grænser

SIGE NEJ
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Anerkendelse og mod

S.14

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Hav modet til at sige fra over for kunder og
samarbejdspartnere, når:

Der opstår brud på jeres principper og
værdier

Du skal gå på kompromis med jeres
bæredygtighedsarbejde.

Respektér andre menneskers grænser

Gør det legitimt at sige fra

Sæt dine egne grænser.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at sige nej peger især
ind i Verdensmål: 
05, 08,10, 12 og 16

08



Stå ved dig selv, lad andre mærke, 
hvem du er

TALE DIN SANDHED
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Kreativitet, 
kommunikation og ærlighed

S.15

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Vær transparent, så dine samarbejdspartnere
ved, hvem de samarbejder med

Vær tydelig med hensyn til holdninger og
værdier - det, organisationen står inde for.

Sæt dig selv i spil - og på spil - så andre kan
mærke dig som det menneske, du er

Inspirér mennesker omkring dig med din
kreativitet

Vær ærlig - også når du tager fejl.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at tale din sandhed
peger især ind i Verdensmål: 
08, 12, 16 og 17

09



Du skal ikke leve op til nogens idealer; 
du er lige præcis, som du skal være

VÆRE DIG
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Selvindsigt, 
taknemlighed og tydelighed

S.16

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Vær tydelig på, hvad jeres organisation
bidrager med til verden, som er unikt på
grund af jer

Brug jeres unikke DNA til at skabe de
løsninger, verden har brug for.

Find ind i din egen autenticitet 

Vær taknemlig for den, du er

Se værdien i hvert menneskes unikke bidrag.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at være dig peger især
ind i Verdensmål: 08 og 17

10



Gå et lag dybere, og skab rum til nye 
perspektiver og udvikling

FORDYBE DIG
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Ro, stilhed og energi

S.17

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Vær bevidst om, hvornår tiden er til vækst, og
hvornår tiden er til konsolidering eller
stabilisering

Find ind i en rytme, og læg mærke til, hvornår
organisationen har brug for tempo, og
hvornår den har brug for ro.

Lær at fornemme stemninger og strømninger,
og skab plads til nye perspektiver

Skab plads og tid til fordybelse

Vær ekstra vågen over for uhensigtsmæssige
forstyrrelser, der kommer til at styre din tid.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at fordybe dig peger
især ind i Verdensmål: 17

11



Vær nysgerrig, og giv plads til det
åndelige, det kulturelle og det filosofiske

OPNÅ DANNELSE HELE LIVET
RETTEN TIL AT

Ledetråde: Læring, 
perspektivering og nysgerrighed

S.18

HUMAN BEHAVIOR: ORGANISATION
Understøt mennesker i at vokse fagligt og
alment menneskeligt

Skab en kultur, der:
Omfavner det uforudsigelige 
Der kan tænke det utænkelige
Forholder sig konstruktivt kritisk og
fordomsfrit åbent
Skaber mening i kompleksitet.

Vær nysgerrig og reflekterende på, hvilken
læring der gemmer sig i det uvante

Vær (op)søgende på, hvem du er. Læg mærke til
uhensigtsmæssige indre mønstre, der
begrænser dig

Øv dig i at være i kompleksitet uden at blive
overvældet. Accepter, at der ikke findes simple
svar på alt.

HUMAN BEHAVIOR: LEDER

Retten til at opnå dannelse hele
livet peger især ind 
i Verdensmål: 03 og 04.

12
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