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Amnesty International er en verdensomspændende, demokratisk medlems
organisation med over 80 nationale sektioner og aktiviteter i 150 lande.

Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder
alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og
-standarder.
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menneskerettighederne, informere om tilstandene og aktionere for at ændre
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Det er nemt at blive del af Amnestys arbejde. Vi har grupper overalt i landet,
som arbejder for menneskerettighederne. Måske er der allerede en gruppe i
din by, du kan være med i. Du kan også sagtens deltage alene eller sammen
med et par venner.
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Vil du arbejde for menneskerettighederne sammen med andre i den by, hvor
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Her kan du:
• gøre Amnestys kampagner synlige på gader og torve ved at deltage i
Amnestys aktivitetspakker
• repræsentere Amnesty ved lokale kultur- og mærkedage
• få Amnestys budskaber i lokalpressen
• gøre Amnesty og menneskerettighederne synlige på biblioteker og lokale
kulturinstitutioner
• arbejde på sager, hvor menneskers rettigheder trues
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