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Ban Ki-moon i Danmark for at drøfte etablering af FN-museum i
København
FN’s forhenværende generalsekretær Ban Ki-moon besøger Danmark mandag d. 11. juni som led
i, at han træder ind i Global Leadership Council for det globale Museum for the United Nations UN Live
FN’s forhenværende generalsekretær Ban Ki-moon gæster Danmark mandag d. 11. juni i
forbindelse med, at han træder ind i UN Live’s Global Leadership Council.
Mens han er i Danmark, skal han bl.a. mødes med ministre, fonde og virksomheder for at drøfte
potentialet i at placere UN Live’s hovedkvarter og museumsbygning i København.
”Det er mig en stor glæde at støtte op om skabelsen af et nyt FN-museum, UN Live. Dette nye,
globale museum vil forbinde folk over hele verden med FN’s mål, arbejde og værdier. Det vil give
alle mulighed for at bidrage til opfyldelsen af FN´s verdensmål på en ny og meningsfuld måde,”
siger Ban Ki-moon.
Som FN’s generalsekretær tilkendegav Ban Ki-moon i 2016 FN’s formelle støtte til initiativet samt til
en mulig forankring i København. Tilstrækkelig funding til at opføre det fysiske oplevelsescenter og
museum er dog afgørende for, at placeringen bliver i Danmark.
UN Live er født i Danmark
”Projektet er født i Danmark, hvor vi har FN-byen og historisk stærke bånd til FN. Meget taler for
at forankre projektet i København, men det kræver, at der er mange, der går sammen og
understøtter det,” siger Lars Nittve, formand for byggekomitéen, UN Live.

Finansminister Kristian Jensen er en af de politikere, der skal mødes med Ban Ki-moon for at
drøfte det globale FN-museum. Han er begejstret for muligheden for en eventuel placering af
museet i Danmark:
”Udover at Danmark er et oplagt arnested for en udbredelse af FN’s arbejde og visioner, så har et
FN-museum bestemt også potentiale til at styrke Danmarks internationale profil. Og så ser jeg Ban
Ki-moons støtte til at placere UN Live i København som en indirekte anerkendelse af Danmarks
langvarige og aktive rolle som FN-nation. Det kan vi godt være stolte af,” siger Kristian Jensen.
UN Live er i dialog med danske fonde om midler til bygningen. Realdania er blandt dem, der har
støttet projektet i idéfasen og som også vil bidrage væsentligt til realiseringen af et fysisk
oplevelsescenter og museum i København, såfremt den resterende finansiering falder på plads.
”At gøre FN’s verdensmål nærværende og vigtige for nuværende og kommende generationer er
en helt afgørende opgave. Vi tror på, at det fysiske oplevelsescenter og museum – såvel som
onlineuniverset - kan være med til at oplyse og inspirere folk over hele verden til at gøre noget
hver især for at opfylde de 17 verdensmål. Det vil vi gerne bidrage til, at Danmark kan stå i spidsen
for,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.
Om UN Live
UN Live er en international institution, der har til formål at engagere mennesker verden over i FN’s
værdier og arbejde for at opnå de 17 verdensmål.
UN Live består af tre forbundne platforme:
1) UN Live Online – en online platform som er tilgængelig for alle.
2) UN Live Network – et netværk af partnerinstitutioner, der fremviser omrejsende
udstillinger og lokale events, som forbinder UN Live til lokalsamfund verden over.
3) UN Live Building – et oplevelsescenter og museum om FN og verdensmålene samt
hovedkvarter for UN Live. Der er mulighed for, at bygningen vil blive placeret i København
og kan dermed styrke Københavns rolle som international bæredygtighedshovedstad.
UN Live’s ledelse består af:
• Jan Mattsson, Executive Director og tidligere undergeneralsekretær for FN
• Jimmy Maymann, formand for Onlinekomitéen og tidligere CEO for Huffington Post og EVP
ved AOL
• Olafur Eliasson, formand for indhold- og designkomitéen og kunstner
• Lars Nittve, formand for byggekomitéen og tidligere stiftende direktør ved Tate Modern og
M+
• Michael Edson, digitalchef og tidligere Director of Web and New Media ved Smithsonian
Institution
UN Live er påbegyndt rekruttering af ny global CEO på baggrund af støtte fra Hempel Fonden.

UN Live er et selvstændigt initiativ – organiseret som en almennyttig dansk forening.
Global Leadership Council er et ambassadørkorps bestående af bl.a. Ban Ki-moon forhenværende
generalsekretær for FN, Darren Walker President, Ford Foundation, Ahmad Alhendawi
generalsekretær for World Organization of the Scout Movement og Jesper Nygård adm. direktør i
Realdania. Global Leadership Council’s opgave er at bidrage med strategisk rådgivning samt
hjælpe UN Live’s ledelse med at bringe projektet videre.
Læs mere om UN Live på www.unlivemuseum.org
For yderligere information kontakt:
Julie Mølgaard Thaysen på mail: jmt@primetime.dk eller tlf.: 41870805

