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Kort om Amnesty 

Hovedaktivitet 

Amnesty International er en verdensomspændende og demokratisk medlemsorganisation, som arbejder 

for, at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker.  

Vi dokumenterer, informerer og aktionerer hurtigt og effektivt med det formål at forebygge og standse alle 

grove krænkelser af menneskerettighederne. 

 

Det begyndte med en avisartikel 

Det hele begyndte i maj 1961, hvor den britiske advokat Peter Benenson sad i Londons undergrundsbane 

og læste sin avis. Her fik han øje på en artikel om to portugisiske studenter, der var blevet fængslet for at 

sidde på en café og skåle for friheden. Som en reaktion skrev han artiklen ”De glemte fanger”, som blev 

bragt i avisen The Observer den 28. maj 1961. I artiklen opfordrede han læserne til at deltage i en kam-

pagne for at få løsladt de tusindvis af fanger, der sad gemt og glemt i fængsler rundt om i verden på grund 

af deres fredelige politiske eller religiøse holdninger. Det var fanger, som hverken havde anvendt eller op-

fordret til vold. Derfor kaldte han dem samvittighedsfanger - et begreb, Amnesty International har arbejdet 

med siden. Kampagnen skulle kun have varet året ud, men interessen var enorm og opgaven for stor til at 

kunne løses på så kort tid. Derfor blev Amnesty International oprettet. 

 

Verdensomspændende 

I dag har Amnesty International over 2 millioner medlemmer og bidragydere samt fem millioner aktive for-

delt på 216 lande og områder. I 72 lande findes Amnesty-sektioner, -strukturer eller nationale kontorer, og 

rundt om i verden er der tusindvis af lokale Amnesty-grupperinger og netværk. Amnestys internationale 

sekretariat (IS) har ansatte fordelt på 16 kontorer verden over. De arbejder bl.a. med den grundige re-

search, der forsyner de nationale afdelinger med materiale til appeller, kampagner og aktioner. På verdens-

plan beskæftiger Amnesty International i alt ca. 2.500 ansatte.  

 

Demokratisk 

Amnestys verdenskongres (ICM), der er organisationens højeste myndighed, afholder møde hvert andet år, 

hvor også Dansk afdeling deltager. Den danske afdeling ledes af en hovedbestyrelse på 7 personer og en 

suppleant, som vælges på det årlige landsmøde, hvor alle medlemmer kan deltage og har stemmeret. 

 

Økonomisk og politisk uafhængig 

Amnesty International er økonomisk og politisk uafhængig. Organisationens arbejde kan alene gennemfø-

res ved hjælp af medlemmernes frivillige indsats og økonomiske støtte samt støtte fra private bidragsydere, 

virksomheder, faglige organisationer, tipsmidler og fonde.  
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Kort om Amnesty, fortsat 

Internationalt anerkendt og respekteret 

Amnesty International nyder bred international anerkendelse og respekt. Organisationen har taleret i FN og 

sidder med, når der udarbejdes forslag til internationale retningslinjer for menneskerettighederne. Amne-

sty International har været initiativtager til en lang række konventioner gennem de seneste årtier, blandt 

andet konventionen mod tortur. I 1977 modtog Amnesty International Nobels fredspris og i 1992 Olof 

Palme Prisen. 

 

Amnestys afdeling i Danmark 

Den danske afdeling blev oprettet i 1964. Det daglige arbejde koordineres fra sekretariatet i København, 

som beskæftiger fastansatte medarbejdere, samt adskillige praktikanter og frivillige medarbejdere. Her be-

arbejdes oplysninger fra London til de appeller, kampagner, aktioner m.m., som Amnestys danske medlem-

mer og andre interesserede arbejder med. 

 

Nøgletalsoversigt 5 år 

 

 

*) I 2013 blev de tidligere lokalforeninger og grupper slået sammen under betegnelsen Amnesty-grupper. Tallet er ikke sammenlig-

neligt   

2016 2015 2014 2013 2012
Antal medlemmer og bidragydere 83.280     86.201     86.200     93.194     100.043   

Amnesty-grupper 40           42 43           41           

Antal deltagere i Lifeline 170.015   127.995   82.106     46.112     33.694     

ATP-heltidsbeskæftigede 84           102 79 77 80

Indtægter (mio. kr.) 87,2        80,2 78,4 81,1 81,7

Omkostninger (mio. kr.) 58,6        59,5 54,4 54,6 58,3

Bidrag til det internationale arbejde (mio. kr.) 19,5        26,0 25,8 24,1 21,9

Resultat (mio. kr.) 8,1          -4,4 -1,8 2,4 1,5

Egenkapital (mio. kr.) 22,7        14,6 19,0 20,9 18,5
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Hovedbestyrelsens skriftlige beretning 

 

I 2016 blev hovedbestyrelsens arbejde præget af en række store opgaver. I begyndelsen af året endte en 

åben og grundig proces med ansættelsen af en ny generalsekretær i Dansk afdeling, ligesom den nye stra-

tegi for Dansk afdeling kom på plads. Senere på året havde hovedbestyrelsen særligt fokus på at sikre be-

handling og høring blandt aktive af en ny aktivismestrategi. Hvordan vi styrker aktivismen i Dansk afdeling 

var på mange måder en ledetråd i hovedbestyrelsens arbejde i 2016.   

Efter valg af nye medlemmer til hovedbestyrelsen på Landsmødet i 2016 vedtog vi en vision for årets ar-

bejde med overskrifterne åbenhed, inddragelse og gennemsigtighed. Hovedbestyrelsen skylder en stor tak 

for det omfattende arbejde fra det såkaldte Rejsehold, som også i 2016 fik besøgt eller havde dialog med 

langt de fleste aktive grupper rundt omkring i landet. Hovedbestyrelsen tog også beslutning om jævnligt at 

holde et eller flere af vores syv årlige møder ude i landet. I december havde vi fornøjelsen af at holde ho-

vedbestyrelsesmøde i Aalborg, hvor vi også mødte mange af de lokalt aktive. Referater fra hovedbestyrel-

sesmøder kan findes på: http://amnesty.dk/om-amnesty/saadan-arbejder-hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen havde gennem især anden halvdel af 2016 stort fokus på at deltage aktivt i en række in-

ternationale konsultations-processer frem mod den internationale generalforsamling (ICM) i 2017, herun-

der om hvordan vi skal indrette de demokratiske spilleregler i vores internationale bevægelse: Hvordan sik-

rer vi bedst effektive og fair internationale beslutningsprocesser, der inddrager synspunkter fra hele bevæ-

gelsen? Dansk afdeling har den grundindstilling, at der må være en sammenhæng mellem antal medlem-

mer, grupper og aktivister og så det antal stemmer, hver afdeling får tildelt på den internationale general-

forsamling. På den anden side har vi også været lydhøre over for kritik fra mindre afdelinger i det globale 

syd, hvor der kan være tradition for andre medlemsbegreber, forståelse af foreningsdemokrati, og hvor det 

kan være økonomisk eller sikkerhedsmæssigt vanskeligt at registrere og kommunikere med medlemmer og 

aktivister. Hovedbestyrelsen har på internationale møder og formandstræf samt via kontakt med andre af-

delinger arbejdet målrettet for at være med til at skabe et stærkt fundament for gode beslutninger på ICM 

2017. Vi prioriterede derfor også at besøge landsmøder i andre afdelinger som Sverige, Norge og USA, lige-

som vi har nedsat et internationalt udvalg, der nu koordinerer det omfattende arbejde i forbindelse med 

internationale konsultationer og møder. 

Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU), som har til formål at bistå hovedbestyrelsen i arbejdet med for-

eningens fundraising og økonomi, mødes en gang i kvartalet. Det er FØU, som afgiver indstilling til hoved-

bestyrelsen vedrørende forslag med relation til økonomi og fundraising såsom indtægtsmål, budgetter, 

regnskaber og fundraisingplan. Det har været meget værdifuldt for kvaliteten af hovedbestyrelsens og se-

kretariatets arbejde at have en vidende partner og kritisk vagthund i FØU. I 2016 var rådgivning fra FØU 

ikke mindst vigtigt i forbindelse med udarbejdelsen af en ny reservepolitik, som betyder, at flere medlems-

bidrag kan gå direkte til arbejdet med menneskerettighederne, fordi kravet om økonomisk buffer er blevet 

mindre. FØU bidrager også hvert år til den grundige risikovurdering, der er brugbar for mange af vores øko-

nomiske dispositioner og sikrer, at vi agerer bevidst i vores politiske valg. 
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Ny strategi skal få flere med os  

Hovedbestyrelsen vedtog i begyndelsen af året en ny strategi for Dansk afdeling for perioden 2016-19, som 

blev præsenteret på Landsmødet i april: “Flere med for større impact”. Den nye strategi tager udgangs-

punkt i de globale strategiske mål, som blev vedtaget på den internationale generalforsamling i Dublin i au-

gust 2015, men set gennem en dansk linse: Hvordan kan Dansk afdeling med vores særlige forudsætninger 

bedst skabe resultater for menneskerettighederne og styrke den globale bevægelse? Strategien opererer 

med fire overordnede mål, der har det til fælles, at de alle handler om at få flere med til at skubbe på for 

positive forandringer, uanset om det drejer sig om beslutningstagere, meningsdannere, aktivister eller 

medlemmer. 

 

  MÅL 1: BESKYTTE MENNESKER PÅ FLUGT FRA VÆBNET KONFLIKT OG KRIG 
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 Styrke FN’s muligheder for at forebygge væbnede konflikter og retsforfølge de ansvarlige. Dan-

mark har styrket sit arbejde 

 for at fremme dette mål. 

 Sikre bedre beskyttelse og adgang til basale rettigheder for flygtninge i nærområderne, herun-

der beskyttelse af børnene og 

 genbosættelser af de mest sårbare flygtninge. Den danske indsats er styrket. 

 Fremme fælles løsninger i EU, der beskytter flygtninge og sikrer adgang til fair asylbehandling. 

Danmark er aktivt gået ind i dette arbejde. 

 Arbejde for at forbedre flygtninges og asylansøgeres menneskerettigheder i Danmark, herunder 

sikre børnenes rettigheder. 

 Øge den folkelige opbakning til og mobiliseringen for flygtninges rettigheder mhp. at sikre frem-

skridt på længere sigt. 

 Udvikle samarbejde med flygtninge og asylsøgere for at styrke arbejdet for deres rettigheder. 

 Kvalificere debatten for at forsvare flygtninges rettigheder. 

 

Væbnede konflikter sender millioner på flugt  

Omkring 60 millioner mennesker verden over er tvunget på flugt eller er internt fordrevne som følge af 

væbnede konflikter, forfølgelse og undertrykkelse, hvilket er det højeste antal siden perioden efter 2. ver-

denskrig. Den seks år lange krig i Syrien har fordrevet over ti millioner mennesker, mens sikkerhedssituatio-

nen i lande som Irak og Afghanistan fortsat sender mange på flugt. Flere væbnede konflikter i Afrika samt 

undertrykkelse og overgreb på civile i lande som Eritrea, Nigeria og Myanmar medfører også mange flygt-

ninge. 
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I 2016 dokumenterede researchere fra Amnesty International krigsforbrydelser i 23 lande. Tøndebomber, 

udbredt brug af tortur, forsvindinger, henrettelser uden dom og andre grove overgreb sendte endnu 

200.000 syrere på flugt i 2016 ifølge FN. Regeringstropper belejrede med luftstøtte fra Rusland flere byer, 

herunder Aleppo, hvilket fangede titusinder af civile. I flere tilfælde blev nødhjælpskonvojer angrebet og 

civile forhindret i at flygte i sikkerhed. I december udsendte Amnesty en hasteaktion om den civile befolk-

ning, der var fanget i Aleppo. Mere end 55.000 danskere skrev under, og på verdensplan nåede vi mere end 

300.000 underskrifter. Dette var med til at øge presset på FN’s Sikkerhedsråd, der sendte uafhængige ob-

servatører til byen og fik evakueret mange civile sikkert ud af Aleppo.  

Derudover vedtog FN’s Generalforsamling en resolution, som skal sikre, at krigsforbrydelser og forbrydelser 

mod menneskeheden i Syriens siden marts 2011 bliver retsforfulgt. Dansk afdeling har desuden drøftet den 

internationale straffedomstol (ICC) med Udenrigsministeriet forud for deres tale ved den årlige statsparts-

samling i Haag. Den danske regering støtter generelt Amnestys anbefalinger, herunder at forøge opbaknin-

gen til ICC i en tid, hvor flere lande har bebudet deres udmeldelse af ICC. Generelt må vi desværre konsta-

tere, at de involverede stater og væbnede grupper samt verdenssamfundet (herunder FN’s Sikkerhedsråd) i 

alt for mange tilfælde ikke vil eller evner at beskytte civile mod væbnede konflikter, forfølgelse og under-

trykkelse.  

Amnesty kunne i 2016 både dokumentere og aktionere imod de overgreb, der sender mennesker på flugt 

samt arbejde for at flygtninge får den beskyttelse, de desperat har brug for og krav på. Amnesty er således 

med hele vejen, men vi ved at det vil kræve en stor og langvarig indsats sammen med andre gode kræfter 

at forbedre den ulyksalige situation. Derfor besluttede Amnesty i 2015 at gøre dette arbejde til en af den 

internationale organisations topprioriteter i strategiperioden frem til 2019. Dansk afdeling har valgt særligt 

at fokusere på at øge beskyttelsen af flygtninge fra krigszoner, ikke mindst fra Syrien, hvor civile i størst an-

tal og mest akut har brug for beskyttelse og adgang til basale menneskerettigheder.  

 

Mere hjælp til nærområder er ikke nok 

Langt hovedparten af verdens flygtninge (86%) opholder sig i nabolande/nærområder, der typisk er udvik-

lingslande med svage økonomier, systemer og institutioner, der vanskeligt kan sikre flygtninges basale 

menneskerettigheder såsom adgang til beskyttelse, mad, bolig, sundhedsydelser, skolegang etc. Overgreb 

på kvinder og minoriteter er et stort problem i mange områder, og den internationale hjælp til de hårdest 

belastede lande som Libanon og Jordan er utilstrækkelig, mens flygtningelejre drevet af FN og nødhjælpsor-

ganisationer i nærområder fortsat er underfinansierede.  

I september kunne Amnesty med to rapporter dokumentere, hvordan 75.000 syriske flygtninge var stran-

det i ingenmandsland mellem Syrien og Jordan, og hvordan EU har svigtet løfter til titusinder af flygtninge i 

overfyldte græske lejre efter indgåelsen af aftalen mellem EU-Tyrkiet i marts 2016. Amnesty arbejdede i 

2016 for, at vigtig hjælp til nærområder suppleres med at løfte de mest sårbare ud af de usikre forhold i de 

hårdt belastede nærområder, herunder til Europa og Danmark. Amnesty blev i 2016 en stadig mere mar-

kant stemme i de danske medier, hvor vi konsekvent forsvarer rettighederne for mennesker på flugt. Am-

nestys kritik af EU-Tyrkiet-aftalen rullede over flere dage, efter vi kunne dokumentere tilbagesendelsen af 

200 flygtninge og migranter fra Grækenland til Tyrkiet, ligesom vores rapport om det dårligt fungerende 

spanske asylsystem blev bredt dækket af medierne i maj. 
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Trods ihærdig fortalervirksomhed med henvendelser til beslutningstagere, offentliggørelse af rapporter om 

overgreb i konfliktzoner og nærområder, underskriftindsamlinger samt nærområde-debatter i vores telt på 

årets Folkemøde, afviser regeringen fortsat, at Danmark kan gøre mere, selvom tilstrømningen af asylansø-

gere til Danmark i løbet af året faldt drastisk sammenlignet med 2015.  

 

Stramninger rammer flygtninge hårdt 

Den 26. januar 2016 besluttede et flertal i Folketinget, at mennesker med midlertidig beskyttelsesstatus i 

Danmark (“krigsflygtninge”) nu skal vente i mindst tre år, før de kan ansøge om at blive familiesammenført 

med deres børn og ægtefæller i Danmark. Det var blot én af dusinvis stramninger på flygtningeområdet i 

2016. Dansk afdeling offentliggjorde samme dag en video på Facebook med konstitueret generalsekretær 

Trine Christensen, som kaldte det for en sort dag for Danmark og for de syrere, der flygter fra krig og øde-

læggelse. Videoen blev set af 160.000 danskere og delt af næsten 2000 mennesker, men mange kritiske 

kommentarer viste også, hvor splittet befolkningen er i flygtningespørgsmålet. 

I forbindelse med Danmarks eksamination ved FN-mekanismen Universal Periodic Review (UPR) udgav Am-

nesty en international pressemeddelelse med kritik af de nye regler om tre års udsættelse på familiesam-

menføring, som blev dækket i udenlandske medier. Ved UPR-eksaminationer er det kun andre medlems-

lande, der kan stille anbefalinger, og Dansk afdeling var derfor i kontakt med Argentina, Brasilien, Ecuador, 

England, Finland, Holland, Indien, Island, Mexico, Norge, Schweiz, Sverige, Ungarn, USA og Østrig for at få 

dem til at fremme Amnestys anbefalinger. Herudover delte Amnestys sektioner vores anbefalinger natio-

nalt. Under eksaminationen tog 87 FN-medlemslande ordet og gav Danmark 199 anbefalinger. Danmark 

har accepteret 120 af anbefalingerne fuldt ud, mens 14 delvist er blevet accepteret. 65 er blevet afvist – 

herunder kritikken af reglerne for familiesammenføring. 

Samtidig med lanceringen af Dansk afdelings flygtningekampagne i september besluttede regeringen at 

standse for modtagelsen af kvoteflygtninge – de mest sårbare mennesker på flugt. Danmark har taget imod 

kvoteflygtninge siden 1978, og har siden 1989 efter aftale med UNHCR taget imod 500 kvoteflygtninge om 

året. Vi er således ikke på vej mod fremskridt i lovgivning og praksis – tværtimod. Til gengæld har vi taget 

hul på vores langsigtede strategi, hvor første skridt er at oplyse danskerne om, at man ikke kan klare alle 

udfordringerne ved blot at sende hjælp til nærområderne, hvilket var fokus for aktioner 35 forskellige ste-

der i Danmark i dagene omkring FN’s Menneskerettighedsdag den 10. december. Vigtigste resultat af aktio-

nerne var en masse samtaler om flygtninges rettigheder og Danmarks ansvar, god lokal mediedækning og 

tusindvis af underskrifter til integrationsminister Inger Støjberg (V) med krav om at genoptage modtagelsen 

af kvoteflygtninge. 

 

Et langt sejt træk 

Det er vanskeligt at skabe konkrete forbedringer i dansk lov og praksis på dette område, der er præget af 

en meget fastlåst politisk situation, hvor et stort flertal af partier fokuserer på stramninger. Så der er tale 

om et langsigtet arbejde, der i høj grad fokuserer på indirekte påvirkning af beslutningstagere gennem 

pressearbejde, mobilisering, undervisning og kampagne. I forbindelse med udviklingen af Amnestys globale 

indsats for at beskytte rettighederne for mennesker på flugt var Dansk afdeling i juni vært for et globalt 
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kampagnemøde i Gilleleje, hvor der især blev fokus på at dele viden og erfaringer med at styrke den folke-

lige opbakning til at arbejde for flygtninges rettigheder.  

Dansk afdeling fik i 2016 gennemført en række meningsmålinger, som viste, at et stort mindretal er meget 

flygtningekritiske. Imidlertid viser målingerne også et stort potentiale, som Amnesty håber på at kunne ud-

nytte over de næste tre år med henblik på at skabe større lydhørhed hos beslutningstagerne. Et lige så stort 

mindretal er nemlig uenige i den førte politik, mens op mod en fjerdedel har skiftende holdninger eller er i 

tvivl om, hvad de skal mene. Derfor agter vi i de næste faser af kampagnen at fokusere på at mobilisere de 

mange, der allerede deler vores ambitioner om en mere menneskevenlig flygtningepolitik, samtidig med at 

vi gennem gode argumenter og fakta forhåbentlig kan være med til at overtale mange tvivlere. På Facebook 

viste det sig i årets løb, at flygtninges rettigheder er et godt emne at nå bredt ud med. Gennem Facebook 

kunne vi kommunikere om emnet til helt nye målgrupper, hvilket har betydet, at vi også har kunnet tage en 

dialog med de mere flygtningekritiske målgrupper. 

For at skabe den fornødne holdningsændring, der med tilstrækkelig kraft kan påvirke beslutningstagerne, 

ønsker Dansk afdeling at samarbejde tættere med rettighedshavere og andre organisationer samt øge vi-

den og engagement blandt Amnesty-aktivister og medlemmer. Vi har i 2016 styrket vores samarbejde med 

herboende flygtninge samt søgt en tættere dialog med Læger uden Grænser, Dansk Flygtningehjælp, Refu-

gees Welcome, DFUNK, Ungdommens Røde Kors, Trampolinhuset og Venligboerne. I løbet af efteråret af-

holdtes en række kampagne-inspirationsaftener for Amnesty-aktivister landet over med deltagelse af flygt-

ninge, ligesom de årlige danske og internationale youth-møder havde fokus på den nye flygtningekam-

pagne. Det afstedkom mange lokale aktiviteter i byer og på gymnasier i Danmark med fin lokal mediedæk-

ning og tusindvis af samtaler med – og aktioner fra – almindelige danskere. 

 

  MÅL 2: FORSVARE FRIHEDEN TIL AT YTRE, FORSAMLE OG ORGANISERE SIG 
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 Beskytte menneskerettighedsforkæmpere og styrke civilsamfund under pres fra magthavere. 

 Sikre implementering af frihedsrettighederne i dansk udviklings- og udenrigspolitik. 

 Styrke frihedsrettighederne gennem aktiv implementering af EU’s naboskabspolitikker, strate-

gier og handleplaner.  

 Danmark har støttet dette arbejde. 

 Styrke tilslutningen til menneskerettighederne som et grundlæggende værdimæssigt princip, 

der ikke må tilsidesættes pga. kortsigtede politiske hensyn. 

 

Frihed og menneskerettigheder under pres 

Ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden er under pres. I mange lande verden over bliver der i disse år 

vedtaget lovgivning, der indskrænker civilsamfundets råderum, og vi er vidne til et voksende antal overgreb 

og fængslinger på menneskerettighedskæmpere og andre civilsamfundsaktører, der udfordrer magtha-

verne. Amnesty dokumenterede i 2016, at der skete drab på fredelige menneskerettighedsforkæmpere i 22 

lande samt fortsat censur og begrænsning af ytringsfriheden i endnu flere. Selv i veletablerede demokratier 
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er frihedsrettigheder og retssikkerhedsprincipper kommet under pres de senere år med hårde nedslag mod 

demonstrationer og krænkelser i forbindelse med anti-terrorindsatser. I Frankrig tilsidesættes frihedsret-

tigheder og retsgarantier fortsat, lang tid efter forfærdelige terrorangreb i Paris og Nice. Også i Danmark 

har vi med den såkaldte Tibet-sag set, hvordan retten til fredeligt at forsamle sig og demonstrere kan knæg-

tes.  

Samtidig er menneskerettighederne og centrale konventioner også i 2016 generelt blevet angrebet og poli-

tiserede. Det er ikke længere en selvfølge, at ansvarlige beslutningstagere anerkender menneskerettighe-

derne som et universelt værdigrundlag, som de er forpligtet til at overholde. Debatten om menneskeret-

tighederne er i stigende grad præget af fordomme, falske nyheder og en syndebukke-retorik, som skaber 

splid, stigmatiserer mindretal og øger risikoen for overgreb. Amnesty forsøgte i 2016 at imødegå denne 

tendens på flere fronter, herunder ved over for beslutningstagerne vedholdende at insistere på, at respekt 

for menneskerettighederne er en del af løsningen frem for problemet.  

 

Øget pres på autoritære magthavere 

Dansk afdeling har grundlæggende to måder, hvorpå vi kan håbe at skabe positive forbedringer for rettig-

hedshavere og civilsamfundsgrupper i lande, hvor menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet pres-

ses eller undertrykkes. Vi kan dels søge indirekte indflydelse gennem den danske regering og internationale 

aktører i dansk erhvervs- og kulturliv eller direkte søge at påvirke gennem mobilisering af aktivister samt 

gennem henvendelser til landenes ambassader i Danmark. Alle metoderne blev taget i brug i 2016, og sær-

ligt ift. enkeltsager med nogen succes.    

Vi har gennem nogle år haft et særligt fokus på at hjælpe samvittighedsfanger og fremme respekten for 

menneskerettighederne i Golflande som Saudi-Arabien og Bahrain. Som følge af en målrettet lobbyindsats 

bakkede flere udenrigsordførere fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti op om vores krav om suspendering af 

Saudi-Arabiens medlemsrettigheder ved FN’s Menneskerettighedsråd. I forbindelse med en højtprofileret 

dansk handelsdelegation til Saudi-Arabien udtrykte Amnesty stærk kritik af deltagelsen af Kongehuset, idet 

vi frygtede, at man således ville medvirke til at blåstemple den voksende undertrykkelse af menneskeret-

tigheder i landet og saudiske krigsforbrydelser i Yemen. 

Det afstedkom en invitation til at mødes med den daværende udenrigsminister før afrejsen. Selvom mini-

steren ikke var enig med Amnesty i, at det ikke var det bedste tidspunkt for et statsbesøg, så lovede han at 

tage menneskerettighederne op, og herunder specifikt dødsstraf for mindreårige. Det lykkedes desuden 

efter års forsøg på at få kontakt at afholde møde med den saudiske ambassadør i Danmark, hvor vi direkte 

kunne udtrykke vores kritik af forholdene i landet og bombardementer i Yemen.  

I september samlede vi 41.897 underskrifter på vegne af 22-årige Dilip Roy, der risikerer at tilbringe 14 år i 

fængsel, fordi han kritiserede Bangladeshs premierministers miljøpolitik i to opslag på Facebook. Den 14. 

november besluttede Dhaka High Court at løslade Dilip mod kaution. I august samlede vi 43.202 underskrif-

ter på vegne af egyptiske Islam Khalil, som var forsvundet sporløst i 122 dage. Da familien endelig hørte fra 

ham, sad han fængslet baseret på tilståelser fremkommet under tortur med risiko for at blive idømt døds-

straf. Det lykkedes at få Khalil løsladt mod kaution efter mere end ét års uretfærdig fængsling og tortur.  

I 2016 arrangerede Dansk afdeling i samarbejde med Globalt Fokus en konference om de grove overgreb, 

som civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere bliver udsat for i mange lande verden 
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over, og hvad virksomheder kan gøre for at bidrage til gode og velfungerende retssamfund i de lande, som 

de opererer i. Blandt oplægsholderne var FN’s “Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Expression 

and of Assembly” Maina Kiai og Ursula Wynhoven fra UN Global Compact (FN’s initiativ for virksomheders 

samfundsansvar). 

 

Menneskerettighederne er ikke forældede 

I forbindelse med det kommende danske formandskab af Europarådet har vi haft løbende tæt kontakt med 

Amnesty i Strasbourg og det danske udenrigsministerium. Vi har drøftet vores anbefalinger til temaer og 

ytret vores forbehold over for den danske regerings ønske om at debattere, hvordan den Europæiske Men-

neskerettighedsdomstol fortolker den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Gennem nogle år har 

flere danske partier slået på, at menneskerettighederne er forældede og forhindrer danske politikere i at 

føre den mest hensigtsmæssige politik for landet. Det italesættes bredt, men reelt koncentreres kritikken 

om menneskerettigheder for udlændinge og særligt spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge, 

samt at statsløsekonventionen skulle tvinge Danmark til at give dansk statsborgerskab til statsløse unge, 

selv om de er mistænkt for terrorisme. 

Amnesty har i to år forsøgt at få svar på, hvor det står, at man ikke kan berostille en sag i den tid, det tager 

at undersøge, om der er hold i terrormistanken. Vi har skrevet til både regeringen og til retsudvalget uden 

at få svar. Vi var desuden en del i medierne i 2016 om “behovet for at slanke eller justere menneskeret-

tighederne” og om retten til familieliv. Vi har flere gange advaret om, at hvis det lykkes for Danmark at 

overtale andre landes regeringer til at få omskrevet de menneskerettigheder, som irriterer som sten i 

skoen, så åbner det op for svækkelse af andre meget centrale menneskerettigheder (fx uafhængige dom-

stole og frie medier), som regeringer i Ungarn, Polen, Rusland og Tyrkiet meget vel kan tænkes at ville for-

søge sig med. 

Danmarks nye udviklingsstrategi blev i 2016 sendt i høring, og Amnesty gav input flere gange i processen. 

Menneskerettighederne har en ret centralt placeret rolle i strategien, og selvom der er mange steder, vi 

gerne ser forbedringer, så har vi set en styrkelse af menneskerettighederne fra det første udkast til den en-

delige strategi. Amnesty har i arbejdet med at sikre, at strategien kom til at hvile på respekt for menneske-

rettighederne allieret os med andre danske NGO’er i Globalt Fokus, hvor Amnesty bl.a. sidder med i en ar-

bejdsgruppe om Civilsamfundets vilkår og råderum. 

 

Flere allierede i menneskerettighedskampen  

Dansk afdeling arbejdede i 2016 målrettet på at øge opbakningen til menneskerettighederne gennem sam-

arbejde med andre organisationer, brancheforeninger og øvrige civilsamfundsaktører. I slutningen af 2015 

underskrev Dansk afdeling en partnerskabsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU), og samarbejdet tog til i 

2016. DBU ønsker at engagere sig yderligere i menneskerettighederne, herunder ved at lægge fælles nor-

disk pres på FIFA og UEFA ifm. tildeling af værtskaber for de store mesterskaber. I 2016 deltog DBU’s for-

mand bl.a. i vores debat på Folkemødet og arrangerede med input fra Amnesty et besøg i Qatar for de nor-

diske foldboldformænd, som Amnesty vurderer som et reelt løft for DBU’s engagement i at skabe forbed-
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ringer i Qatar. Amnesty briefede desuden efter aftale med DBU U17-landsholdsspillere om menneskeret-

tighedsforholdene i Aserbajdsjan og Israel-Palæstina, hvor herre- og kvindeholdene skulle deltage i turne-

ringer. 

Amnesty arbejdede også i 2016 sammen med andre organisationer såsom PROSA (IT-fagforening) for at for-

hindre genindførelsen af den såkaldte sessionslogning, som krænker retten til privatliv. Amnesty var aktive 

hele året i pressen i kritikken af masseovervågning i Danmark og udlandet og deltog desuden i kampagnen 

for at benåde NSA-whistlebloweren Edward Snowden. Vi havde tæt kontakt med den danske distributør af 

Oliver Stones film om Snowden, hvilket resulterede i en mindre Amnesty-promovering under gallapremie-

ren samt et eksklusivt interview med den verdensberømte filminstruktør i medlemsbladet AMNESTY. Her-

udover afholdt vi sammen med to danske politiske partier en særforestilling af filmen med indlagt debat 

med deltagelse af bl.a. Amnesty. Vores underskriftsindsamling på sagen resulterede i 50.028 underskrifter i 

Danmark, og globalt var det samlede resultat over 1,1 millioner underskrifter.  

Det lykkedes for Dansk afdeling sammen med andre NGO’er i 2016 at bibeholde regeringens fokus på virk-

somheders respekt for menneskerettighederne og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv 

(UNGP). I lang tid var der ellers fare for, at regeringen kun ville fokusere på danske virksomheders positive 

bidrag til de 17 nye verdensmål gennem produktinnovation og øget eksport. Det var især på grund af op-

bakning fra LO og Dansk Industri, at det lykkedes at få bibeholdt ovennævnte fokus. I januar 2017 blev der 

desuden vedtaget en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde, hvorefter Investeringsfonden for Ud-

viklingslande (IFU) vil være pålagt ved lov at arbejde med FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og 

Erhverv. Gennembruddet skyldtes ikke mindst det gode samarbejde i den danske NGO-kreds gennem bl.a. 

NGO-platformene Globalt Fokus og 92-gruppen, hvor Amnesty spiller en betydelig rolle.  

På grund af flygtningekampagnen blev årets Skriv for Liv-kampagne forbeholdt vores indsats på skolerne, 

hvor 265 lærere deltog fordelt på 482 klasser med omkring 10.500 elever. Vores produktion af undervis-

ningsmaterialer, herunder en fondsstøttet video om rettighedshaverne, er med til at gøre lærere og elever 

bevidste om menneskerettighedernes værdier. Skriv for Liv på skolerne kan være med til at bygge et stærkt 

folkeligt fundament til forsvar for menneskerettighederne i fremtiden og vise, hvordan almindelige menne-

sker kan gøre en forskel gennem aktivisme som eksempelvis brevskrivning. 

 

  MÅL 3: SIKRE KVINDER OG LGBTI-PERSONER MOD OVERGREB OG DISKRIMINATION 
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 Fremme beskyttelsen af kvinder og LGBTI-personers rettigheder i FN, EU og andre lande. Styrke 

den danske indsats 

 på området, især i samarbejdslandene. 

 Styrke retten til seksuelle og reproduktive rettigheder samt beskytte LGBTI-personer mod vold og 

diskrimination i  

 relevante enkeltsager og lande. 

 Sikre adgang til lige rettigheder og ligebehandling for LGBTI-personer. 

 Forbedre beskyttelsen mod voldtægt og anden seksuel vold. 
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Tæt samarbejde med rettighedshavere skaber resultater 

I 2014 kunne Amnesty sammen LGBTI-aktivister fejre, at vi sammen havde skabt forudsætningerne for, at 

det nu blev enkelt og hurtigt juridisk at skifte køn. Efter loven om juridisk kønsskifte ændrede Sundhedssty-

relsen desværre vejledningen for behandling af transkønnede, så de ikke længere kunne modtage hormon-

behandling gennem privatpraktiserende gynækologer. I stedet fik Sexologisk Klinik på Rigshospitalet mono-

pol på at udrede og godkende transpersoner til alle former for behandling. Her var vente- og behandlingsti-

den årelang, og transkønnede blev tvunget gennem ekstremt ydmygende forløb. Samtidig stod transkøn-

nethed fortsat på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste over psykiatriske lidelser. Fra efteråret 2015 forberedte 

Dansk afdeling derfor i tæt samarbejde med omkring 30 transkønnede rettighedshavere en kampagne, som 

skulle sikre adgang til en værdig og ikke-diskriminerende behandling og fjerne transkønnethed fra listen 

over psykiatriske lidelser.  

Den 4. marts udgav Dansk afdeling rapporten “Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark”, der bl.a. byg-

gede på interviews med 21 danske transkønnedes erfaringer med Sexologisk Klinik, research af behand-

lingsforløb samt en menneskeretlig analyse. En af vores centrale anbefalinger var, at transkønnede ikke 

længere skulle påtvinges en psykiatrisk diagnose for at få adgang til behandling, hvilket lykkedes efter en 

intensiv kampagne. Det er et bemærkelsesværdigt resultat, idet der i begyndelsen ikke var megen politisk 

velvilje at spore, men tværtimod udbredt modstand blandt Folketingets største partier. At det lykkes kan i 

høj grad tilskrives de modige transkønnede rettighedshavere samt de mange Amnesty-aktivister, der deltog 

i #SygtSystem-kampagnen fra marts til maj 2016. Ganske fortjent blev trans-aktivisterne tildelt årets Men-

neskerettighedspris uddelt af Institut for Menneskerettigheder i december 2016. Som en del af kampagnen 

deltog Amnesty også i 2016 i Copenhagen Pride med fokus på transkønnedes rettigheder, hvor Amnesty gik 

som en af de første grupper sammen med omkring 200 mennesker. 

Her følger et udpluk af aktiviteter og resultater fra kampagnen: 

• 9 organisationer har Amnesty arbejdet sammen med i ind og udland om kampagnen: LGBT Dan-

mark, Sabaah, LGBT Ungdom, Mix filmfestival. Copenhagen Pride, Fatid, Aidsfondet, TGEU (Trans-

gender Europe) og WPATH. 

• 25 møder med blandt andet Sundhedsstyrelsen, sundhedsordførerne fra alle partier, Sexologisk 

Klinik, Psykiatri Hovedstaden, VU og foretræde for Sundhedsudvalget. Til alle møder deltog trans-

kønnede sammen med Amnesty. 

• 40 transkønnede rettighedshavere arbejdede tæt sammen med Amnesty om kampagnen. 

• 55 arrangementer: Debataftener, demonstrationer, oplysningsevents og underskriftsindsamlinger 

arrangeret af Amnesty-aktivister fra landets gymnasier, lokale Amnesty-grupper samt transaktivi-

ster i hele Danmark. 

• 300 omtaler i danske og udenlandske medier i løbet af kampagnen. 

• 2.000 frivillige aktivister, Amnesty-medlemmer og transkønnede rettighedshavere opfordrede med 

personlige breve til samtlige sundhedsordførere til at transkønnethed blev taget af sygdomslisten. 

• 55.000 danskere skrev under på Amnestys opfordring om, at transkønnethed fjernes fra Sundheds-

styrelsens diagnosefortegnelse over psykiske lidelser. 

• 300.000 mennesker så vores Facebook event om “Transrettigheder nu”, og tusindvis af nye aktivi-

ster blev mobiliseret og fik næret deres interesse i at melde sig ind i Amnesty. 
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Fra en situation, hvor kun to partier bakkede helhjertet op om vores krav, var det en stor sejr, da et enigt 

Sundheds- og Ældreudvalg i Folketinget den 31. maj stemte ja til at fjerne transkønnethed fra sygdomsli-

sten som det første land i verden. Regeringen arbejder nu aktivt for at inspirere FN’s Verdenssundhedsor-

ganisation (WHO) samt andre lande til at følge trop. Dansk afdeling har fortsat fokus på at sikre, at Sund-

hedsstyrelsens kommende vejledning om behandling af transkønnede også i praksis vil blive baseret på 

ikke-diskrimination, informeret samtykke og værdig behandling. Den 8. februar 2017 blev Amnesty Dan-

mark tildelt aktivist-prisen for #SygtSystem-kampagnen til Danish Rainbow Awards.  

 

My Body My Rights 

Amnesty samarbejdede i 2016 med Politiken og Ekstra Bladet om årets Mediekonkurrence for skoleelever. 

180 skoler deltog i konkurrencen, hvor eleverne selv skulle producere aviser og hjemmesider om en række 

seksuelle og reproduktive menneskerettigheder udvalgt af Amnesty: 

• Retten til selv at bestemme om - og hvornår - du vil have børn 

• Retten til selv at vælge din partner 

• Retten til at få seksualoplysning 

• Retten til fødsels- og lægehjælp og adgang til prævention 

• Retten til et liv uden voldtægt og seksuelle overgreb 

 

Med økonomisk støtte fra DANIDA udviklede Dansk afdeling på en særlig hjemmeside en omfangsrig sam-

ling af materialer, cases og videoer, som eleverne kunne tage udgangspunkt i (mediekonkurrence.amne-

sty.dk). I den uge, hvor eleverne arbejdede, bistod sekretariatet med ekspertviden og til interviews fra ele-

verne. De mange elevproducerede aviser og hjemmesider nåede gennem elevernes familier og netværk ud 

til samlet set 600.000 mennesker, og de bedste blev præmieret ved en stor afsluttende event i JP/Politikens 

Hus.  

Foruden Mediekonkurrencen havde Dansk afdeling i første halvår af 2016 fortsat fokus på overgreb på kvin-

der og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder med kampagnen My Body My Rights. I april overrakte vi 

sammen med Gaye Edwards, som på egen krop har mærket konsekvenserne af Irlands abortlov, 41.137 un-

derskrifter til den irske ambassadør med opfordring om at afkriminalisere abort i Irland. Dansk afdeling 

søgte at lægge yderligere pres på den irske regering ifm. Irlands Universal Periodic Review (UPR) i maj, hvor 

Amnestys anbefalinger til Danmarks bidrag til Irlands UPR-eksamination nærmest blev ordret fulgt af det 

danske udenrigsministerium. Senere i maj udtalte den irske justits- og ligestillingsminister Frances Fitzge-

rald så, at den irske regering nu havde til hensigt at revidere abortlovgivningen. 

Justitsministeren i Burkina Faso har i et brev til Amnesty bekræftet, at regeringen vil arbejde for at fjerne 

tidlige og tvangsmæssige ægteskaber som følge af, at de modtog korrespondance fra folk fra hele verden. 

Regeringen har igangsat en række tiltag, som kan være med til at sikre piger og kvinders seksuelle og repro-

duktive rettigheder. I Danmark har vi til ambassaden afleveret 37.845 underskrifter og 2.946 breve indsam-

let under Skriv for Liv med krav om, at regeringen sætter en stopper for landets mange børne- og tvangs-

ægteskaber. Dialogen på mødet viste tydeligt, at ambassaden støtter arbejdet for at beskytte Burkina Fasos 

børn mod tvangsægteskaber. I Polen var der et lovforslag om et totalt forbud mod abort. Amnesty var med 
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til at sætte fokus på konsekvenserne af et sådant forbud. Forslaget blev i første omgang forkastet, men Am-

nesty følger fortsat situationen i både Polen og Spanien, hvor en strengere abortlovgivning ligeledes er til 

debat.  

Verdens største konference med fokus på piger og kvinders rettigheder Women Deliver blev afholdt i Kø-

benhavn i maj 2016. Amnesty International afholdt tre debatter, og vi mødte stærke rettighedshavere, or-

ganisationer og aktører fra hele verden bl.a. UN Women. Vi præsenterede vores kampagner for en lang 

række aktører heriblandt sundhedsministeren fra Uganda, den danske udenrigsminister og Kronprinsesse 

Mary. Derudover havde vi to debatter på Talk Town festivalen i samarbejde med kvinde- og LGBTI-organisa-

tioner, som blev arrangeret som et folkeligt modstykke til konferencen i Bella Centret. 

 

Fortsat mange ofre for voldtægt i Danmark 

Dansk afdeling har gennem flere år haft fokus på de stadig høje voldtægtstal i Danmark og ikke mindst den 

kendsgerning, at de fleste voldtægtssager aldrig kommer for retten. Den daværende justitsminister Søren 

Pind lancerede i 2016 pakken ‘Respekt for voldtægtsofre’ med en række tiltag til forbedring af politiets be-

handling af voldtægtsofre. Politiet har fået nationale retningslinjer, bedre registreringspraksis og fokus i le-

delse og efteruddannelse på bedre afhøring og behandling af voldtægtsofre. Amnesty deltager i rådgiv-

ningsforum for Rigspolitiets arbejde på området, og indgik også i justitsministeriets møderække op til udgi-

velsen af voldtægtspakken som resultat af vores mangeårige arbejde med området og 2015-kampagnen 

#jatilkaffeerikkejatilsex. 

Statsanklagerne følger og undersøger nu de alt for mange henlæggelser af voldtægtssager, og straffeloven 

er ændret, så normalstraffen for voldtægt øges med cirka et år. Det understreges endvidere, at det ikke er 

en formildende omstændighed, at en voldtægt bliver begået i relation til socialt samvær, som svar på Am-

nestys bekymring for, at loven ville straffe voldtægt af en fremmed hårdere end voldtægt af en bekendt.  

Vi fortsatte i 2016 vores dialog med retsordførere og andre interessenter på voldtægtsområdet, hvor flere 

nu bakker om vores anbefalinger. Partilederne for S, R og SF støttede officielt indførelse af en samtykkeba-

seret voldtægtslovgivning i en kronik i Berlingske. Amnesty havde forudgående været i dialog med de tre 

partier (og de øvrige partier i Folketinget samt justitsministeren) med dette politiske ønske. 

Den såkaldte Herfølgesag, hvor tre unge mænd var anklaget for at have voldtaget en ung kvinde, der grun-

det alkoholindtag og ureguleret sukkersyge ikke var i stand til at modsætte sig overgrebet førte til debat og 

demonstrationer, da de anklagede i første omgang blev frikendt af byretten bl.a. med henvisning til, at of-

ret havde danset ‘sexet’. Amnesty fulgte sagen i landsretten, som idømte de tre mænd fængselsstraffe og 

understregede, at forudgående dans ikke havde indflydelse på, at der havde været tale om voldtægt. Det er 

en positiv udvikling, der viser, at ‘forsvarsløse’ ofre også i praksis beskyttes af den lov, som Amnesty var 

med til at ændre i 2013. 
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  MÅL 4: STØRRE, MERE SYNLIG OG AKTIV BEVÆGELSE MED STÆRKERE GENNEMSLAGSKRAFT 
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 ØGET INDFLYDELSE 

 Flere beslutningstagere har handlet til gavn for vores menneskeretlige hovedprioriteter, og Am-

nesty står stærkere i forhold 

 til at udøve indflydelse. 

 STÆRKERE OPBAKNING 

 Større og stærkere folkelig opbakning til Amnesty og vores hovedprioriteter. 

 STØRRE MOBILISERING 

 350.000 personer engageret i Amnesty Danmarks menneskerettighedsarbejde. 

 FLERE MEDLEMMER OG ØGET ØKONOMISK STØTTE 

 Et styrket Amnesty gennem 100.000 medlemmer og 100 millioner i indtægter. 

 

Flere med 

Kun ved at bygge en stærkere bevægelse kan vi gøre os håb om at gøre en markant forskel for menneske-

rettighederne. Jo flere almindelige mennesker, der tager stilling og handler sammen med Amnesty, jo 

større er chancen for at beslutningstagere anerkender menneskerettighederne som et fælles værdigrund-

lag og handler derefter. Når vi kan inspirere mange til at engagere sig, får vi flere medlemmer samt højere 

indtægter, der kan finansiere ny research og mere slagkraftige kampagner. Det er kernen i Dansk afdelings 

2016-19 strategi. 

 

Flere mennesker inspireres 

Set i lyset af den dalende politiske opbakning til menneskerettighederne er det vigtigt, at vores dokumenta-

tion, anbefalinger og budskaber når bredt ud og kan inspirere flere til at engagere sig. I en tid med stort fo-

kus på “falske nyheder” har Amnesty med vores fortsat høje troværdighed, grundige research og aktuelle 

emner gode forudsætninger for at nå ud til mange mennesker gennem traditionelle og sociale medier. I 

2016 blev Amnesty nævnt i 8365 artikler og indslag i danske medier, en fremgang fra 7302 i 2015. Andelen 

af webnyheder, hvor Amnesty er nævnt, er steget fra 66 procent i 2015 til 70 procent i 2016 i takt med, at 

flere og flere orienterer sig via de elektroniske medier.  

Amnesty kunne i årets løb gentagne gange være med til at sætte dagsordenen og præge debatten om vores 

vigtigste mærkesager. Ikke mindst nåede vi langt ud med rapporter, analyser og kommentarer om flygtnin-

ges rettigheder, overgreb på civile under væbnede konflikter, samvittighedsfanger samt diskrimination på 

baggrund af etnicitet, religion, køn eller seksuel orientering. Vi har i løbet af 2016 desuden forstærket vores 

indsats for at nå ud i lokale og regionale medier med stor hjælp fra lokale Amnesty-aktivister, hvilket fortsat 

vil være et fokus i 2017. Vi arbejdede i 2016 løbende med at forbedre indhold og brugeroplevelse på hjem-

mesiden amnesty.dk, hvor vi nu i højere grad anvender videoklip til at formidle vores budskaber. Der var i 

2016 i alt 616.025 længerevarende besøg på hjemmesiden fra 439.455 unikke brugere.  
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Amnestys Facebook-side spiller en særdeles vigtig rolle i at skabe bred synlighed om de emner og sager, vi 

har prioriteret at fokusere på. Derudover er det en unik platform til at engagere vores følgere igennem de-

bat, aktioner og events. I 2016 steg antallet af mennesker, der liker vores side fra godt 80.000 til 91.000. Vi 

har generelt oplevet en støt stigning af følgere de sidste år, og gennem annoncering via Facebook nåede vi i 

2016 bredt ud til nye målgrupper.  Generelt er Facebook vores største platform til daglig dialog med dan-

skerne, og derfor var det i 2016 vigtigt at tage os tid til at svare dem, der kommentarer vores opslag. Vi var 

således i 2016 mere til stede i kommentarsporet på hver enkelt post. Facebook var i 2016 vores primære 

kilde til rekruttering af medarbejdere til telemarketing og gadehvervning samt en vigtig måde at komme i 

kontakt med nye potentielle medlemmer. Derudover blev der udviklet og vedligeholdt forskellige akti-

visme- og kampagnefora på Facebook med fokus på konkrete aktiviteter og specifikke emner. 

Vi prægede også den mediemæssige og politiske dagsorden med læserbreve i landsdækkende og regionale 

aviser samt gennem vores twitter-profiler. Vores @amnesty Twitter profil står stadig stærkere i billedet og 

er vokset til godt 5.600 følgere. Målt på indhold og engagement kaster vores tweets i stigende grad medie-

henvendelser af sig. Det gælder blandt andet vores kommentarer til Københavns Politi, der i en sag om ro-

maer brugte udtrykket ”zi…” som en antydning af sigøjnere. Det medførte to længere interview til Ekstra 

Bladet og journalisten.dk og en uforbeholden undskyldning fra politidirektøren. Politisk oplever vi også sti-

gende dialog og engagement med folketingsmedlemmer. 

Flere velresearchede historier i medlemsbladet AMNESTY blev i årets løb citeret i danske medier, og har 

også medført andre positive konsekvenser. I AMNESTY #3 skrev vi eksempelvis to længere artikler om de 68 

personer på tålt ophold, som vi senere fulgte op med to videointerview med henholdsvis Folketingets Om-

budsmand, Jørgen Steen Sørensen, og advokat Christian Dahlager, som kunne ses på amnesty.dk. Vi ud-

sendte også en udvidet pressemeddelelse, da det stod klart, at Christian Dahlager på baggrund af en kon-

kret sag fra vores afdækning af området besluttede at stævne staten for at få sin klient af tålt ophold. 

Denne stævning medførte en stribe artikler i landets medier via Ritzau, hvor AMNESTY-bladet blev citeret, 

samt i Jyllands-Posten, som har fulgt flytningen af personer på tålt ophold til Kærshovedgård. Sagen ventes 

at komme i landsretten inden sommerferien. 

 

Flere bliver engageret i menneskerettighedsarbejdet  

Menneskerettighederne er under pres – også i Danmark. Derfor er det vigtigt at demonstrere opbakning til 

menneskerettighederne over hele landet både digitalt og på gaden. Næsten 200.000 mennesker i Danmark 

handlede i 2016 sammen med Amnesty – typisk i en af vores underskriftsindsamlinger (70%). Omkring 28% 

af Dansk afdelings medlemmer var i 2016 aktivt engageret i menneskerettighedsarbejdet udover at give 

vigtig økonomisk støtte, hvoraf mange i årets løb var aktive til lokale events, brevskrivning, foredrag, debat-

arrangementer, demonstrationer og anden gadeaktivisme. Der var ved årets udgang 40 Amnesty-grupper 

og 40 aktive youth-grupper. Samlet blev der foretaget mere end 1,2 mio. handlinger for menneskerettighe-

derne i 2016, hvoraf Lifeline stod for 86%. 
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På få timer kan Dansk afdeling nu samle titusindvis af 

underskrifter til vigtige hasteaktioner på Lifeline, Fa-

cebook og hjemmesiden, og vi er jævnligt den afde-

ling i verden, der indsamler flest underskrifter til in-

ternationale aktioner. Når så mange almindelige 

mennesker engagerer sig i en aktion, gør det indtryk 

på magthaverne. Set over de seneste to år kan vi do-

kumentere fremskridt i hver anden Lifeline-sag. Der 

var ved årets udgang 170.015 personer tilmeldt Li-

feline mod godt 40.000 i 2013, og der arbejdes fort-

sat med at få engageret en stor gruppe på 60.000, 

som endnu ikke har skrevet under på en aktion efter 

tilmelding. Den store fremgang i antal medlemmer af 

Lifeline blev fornemt understøttet af de 40 Amnesty- og Youth-grupper, der i maj gik på gaden for at hverve 

nye Lifeline-aktivister. Danske Lifeline-aktivister udgør nu næsten en tredjedel af Amnestys globale hasteak-

tionsnetværk.   

I de seneste år har vi oplevet stigende efterspørgsel efter vores dygtige frivillige foredragsholdere, især fra 

skoler og under vores Skriv for Liv-kampagne. Alene i perioden september-midt december 2016 modtog vi 

64 henvendelser fra skoler og gymnasier, der ville have et oplæg. Vores foredragsholdere modtager god 

feedback og er med til at styrke det langsigtede menneskeretlige bolværk. 

Hovedbestyrelsen iværksatte i 2016 arbejdet for at udvikle en ny strategi for aktivismen, som sigter på at få 

langt flere deltagere i den digitale aktivisme til også at engagere sig i aktivismen på et dybere niveau, f.eks. 

ved også at deltage i kampagnedage eller i arbejdet i en gruppe. Desuden skal Dansk afdeling styrkes som 

bevægelse, både ved at skabe nye muligheder og tilbud samt ved at styrke de eksisterende strukturer. 

Strategien har to gange været til høring blandt landets aktivister landet over, og der har været workshops 

om den på Youthdagen 2016 samt på Kampagneseminaret 2016. Det har givet en lang række gode, kritiske 

og indsigtsfulde kommentarer, som har været med til at gøre strategien meget stærkere, end den var i før-

ste udkast. En række af strategiens elementer er allerede iværksat, blandt andet i form af mere undervis-

ning og træning i forbindelse med kampagner og Facebook-gruppen Amnesty-Aktivisten, der spiller sam-

men med en månedlig nyhedsmail og aktivismesider i vores medlemsblad Amnesty. Meget mere skal virke-

liggøres i de kommende år i samspil mellem aktivister, hovedbestyrelsen og sekretariatet. 
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Større økonomisk støtte men færre medlemmer 

 

Jo flere medlemmer vi har, jo større legitimitet har vi 

over for de beslutningstagere, som har magten til at 

gøre en positiv forskel for menneskerettighederne. Som 

det fremgår af den økonomiske del af beretningen, var 

årets resultat tilfredsstillende, mens der desværre var et 

mindre fald i antal medlemmer i 2016. Selvom der kom 

12.245 nye medlemmer til i 2016, måtte vi således des-

værre sige farvel til lidt flere (15.231). Derfor arbejdes 

der fortsat fokuseret på at styrke medlemsloyaliteten 

gennem forskellige initiativer, herunder at øge tilskyn-

delsen for medlemmer til også at deltage som aktive i 

vores menneskerettighedsindsatser, da vi kan se, at dybere engagement generelt medfører højere med-

lemsloyalitet. 

I 2016 investerede vi særligt i en regionalisering af vores F2F gadehvervningsprogram, hvilket havde til for-

mål at styrke vores medlemshvervning uden for for hovedstadsområdet og sprede rekrutteringsrisikoen på 

flere geografiske placeringer. Dog viste 2016 sig at være et vanskeligt hverveår, hvor vi har været udfordret 

pga. udskiftning i vores programkoordinatorlag, som vanskeliggjorde støtten til den enkelte hververs udvik-

ling og performance. Derfor valgte vi i andet halvår af 2016 midlertidigt at indskrænke vores F2F aktiviteter 

til færre regioner. Det var dog opmuntrende, at vi godt kunne rekruttere gadehververe samt hverve i regio-

ner, hvilket styrker vores fokus for fremtiden. Samtidig styrkede vi i løbet af året diversificeringen af vores 

hvervekanaler gennem eksempelvis eksternt telemarketingsamarbejde samt udvidelse af de digitale og 

SMS-kanaler.  

I 2016 investerede vi ligeledes i en styrkelse af vores arbejde med at søge økonomisk støtte fra fonde. I lø-

bet af 2016 identificerede vi en række potentielle fonde, og deres økonomiske bidrag til vores nationale og 

internationale menneskerettighedsarbejde overgik vores forventninger. Fremadrettet forventer vi at øge 

vores økonomiske støtte fra fonde yderligere.  

 

Øget indflydelse 

Amnesty har ingen formel magt og er derfor fuldkommen afhængig af, at vi kan overbevise beslutningsta-

gere om gyldigheden af vores dokumentation og anbefalinger. Det kræver, at vi prioriterer omhu, faktatjek, 

taktisk overblik og analyse, så vi kan maksimere sandsynligheden for, at vores anbefalinger bliver gjort til 

virkelighed. I en situation, hvor menneskerettighederne er under pres, er opbygningen af langvarige og 

gensidige relationer til beslutningstagere, meningsdannere, mulige allierede samt rettighedshavere ekstra 

vigtig, så vi kan skabe et solidt fundament for fremskridt på kort og lang sigt.  

Vi arbejdede systematisk gennem året på at opbygge nye og vedligeholde eksisterende relationer til strate-

gisk relevante aktører med reel mulighed for direkte eller indirekte indflydelse på lovgivning og/eller prak-

sis. Samtidig opnåede vi en større politisk bredde i vores relationer, så vi kan opnå indflydelse på den sid-

dende regering, og er positioneret til at opnå indflydelse længere ude i fremtiden.  

 -
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Relationsopbygningen med beslutningstagere foregår på mange måder, herunder gennem personlige mø-

der, skriftlige og telefoniske henvendelser og dialog samt gennem interaktion på de sociale medier. Amne-

sty var igen i 2016 en markant deltager på årets Folkemøde, hvor adgangen til relevante aktører er let og 

utvungen. Vi opgraderede også vores interaktion på sociale medier med beslutningstagere og meningsdan-

nere gennem oprettelsen af flere nye sociale arbejdsprofiler for medarbejdere med ansvar for vores hoved-

prioriteter og som talspersoner for Amnesty. 

I arbejdet med at fremme vores synspunkter over for beslutningstagerne arbejdede Dansk afdeling i 2016 

tæt sammen med andre NGO’er, brancheforeninger og fagnetværk med henblik på at danne effektive alli-

ancer på tværs af politiske skel. Vores partnerskab med DBU er et eksempel og det øgede samarbejde med 

Dansk Industri (DI) et andet. DI er således en allieret i udvalgte sammenhænge, hvor vi oplever DI som rela-

tivt mere progressiv end DI’s søsterorganisationer i andre dele af Europa. Derfor samarbejde vi i 2016 bl.a. 

med Dansk Industri og Udenrigsministeriet om et “Business for the rule of law”-seminar. 

De flotte resultater af vores #SygtSystem-kampagne om transkønnedes rettigheder skyldtes i høj grad, at vi 

over en årrække seriøst og vedholdende har arbejdet tæt sammen med individuelle rettighedshavere og 

LGBTI-grupper. Det giver stor troværdighed, når vi arbejder hånd-i-hånd med de mennesker, hvis rettighe-

der står på spil. Når vi arbejder tæt sammen, bliver krænkelserne og løsningerne gjort mere konkrete og 

lettere at identificere sig med og engagere sig i. I 2016 vedtog hovedbestyrelsen en ny strategi for, hvordan 

vi arbejder med metoder og tilgange inden for menneskerettighedsundervisning, hvor der fremover vil 

være større fokus på at inddrage rettighedshavere og aktive. 
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Hovedbestyrelsens økonomiske beretning 

 

Udviklingen i aktiviteter og generelle økonomiske forhold 

Det samlede resultat for 2016 blev en del bedre end ventet, som det fremgår af den første figur herunder. 

Det skyldes flere ting, men især et usædvanligt godt år i forhold til testamentariske gaver, hvor årets pro-

venu var 8,1 mio. kr. mod en forventning om 1,4 mio. kr. ved årets start. Blandt testamenterne var et enkelt 

på ca. 6,8 mio. kr., som er øremærket til Amnestys lægegruppe. Herudover havde vi også en positiv udvik-

ling i bidrag fra fonde, og endelig lå forbruget af udgifter lavere end budgetteret. 

 

 

 

Årets fundraising-aktiviteter var i øvrigt præget af arbejdet med en regional struktur for Face2Face, en om-

lægning af vores telemarketingaktiviteter samt en videreførelse og udbredelse af arbejdet med Lifeline. 

Planen med den regionaliserede Face2Face-indsats var ved indgangen til 2016 at erstatte det hidtidige rej-

sehold med Face2Face-grupper i 3-4 større byer vest for Storebælt. I slutningen af 2015 var der etableret 

en gruppe i Odense, og i foråret 2016 blev der etableret grupper i Århus og Ålborg.  

I årets løb viste det sig, at det var muligt at rekruttere de medarbejdere, der var behov for i de regionale 

enheder, samt at de – med fyldestgørende oplæring og ledelse – var i stand til at opnå gode resultater i for-

hold til hvervning af nye medlemmer. Desværre viste det sig samtidig vanskeligt at rekruttere de mellemle-

dere, der var en forudsætning for at opretholde grupperne, og derfor blev det i årets løb besluttet indtil vi-

dere at lukke for aktiviteterne i Odense og Ålborg. Den regionale enhed i Århus er fortsat aktiv og fungerer i 

foråret 2017 godt. 

Med henblik på at opnå en professionalisering af aktiviteterne i vores telemarketingafdeling blev ansættel-

ser af phonere fra 2014 omlagt til fuldtidsansatte på funktionærvilkår. Efter en evaluering af ordningen i 

foråret 2016 blev ordningen omlagt, så vi fremover har en blandet bemanding med enkelte funktionæran-

satte og et flertal af timelønnede. Samtidig er vi gået i gang med at afprøve brug af eksterne telemarketing-
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bureauer, hvilket giver risikospredning og sikring mod rekrutteringsmæssige udfordringer, og som samtidig 

tilfredsstiller vores krav til etik og resultater. 

Lifeline – hvor vi hverver personer til et mobilt aktivismenetværk og først senere opfordrer dem til at blive 

medlemmer – har fortsat spillet en betydelig rolle i 2016, og for telemarketing var Lifeline i 2016 den vigtig-

ste kanal for emner, som stod for mere end 40% af alle indtægter fra nye medlemmer. Programmet blev i 

2016 støttet af et tilskud på 4 mio. kr. fra Amnestys globale budget. Den type tilskud er en investering i ud-

valgte fundraising-aktiviteter med henblik på at øge det samlede globale budget på sigt. 

Netværket, som både omfatter medlemmer og ikke-medlemmer, voksede i 2016 til 170.000 deltagere, og 

bortset fra den betydning, det har for medlemshvervningen, er det en vigtig del af vores arbejde med akti-

visme og understøttelses af vores lobbyindsats, hvor vi indsamler elektroniske underskrifter til støtte i en 

lang række af vores sager om personer, som udsættes for forfølgelse. 

Målet om at skabe en forøgelse af medlemstallet i 2016 blev desværre ikke opfyldt, idet vi oplevede et fald 

fra godt 86.000 medlemmer og støtter til godt 83.000 i årets løb. En væsentlig årsag hertil var, at de regio-

nale Face2Facegrupper ikke udviklede sig som ventet. I forhold til den samlede økonomi har vi stort set 

nået målet for medlemsindtægter, dels på grund af højere indbetalinger fra eksisterende medlemmer, og 

dels fordi vi medio året hævede standardbeløbet for nye medlemmer. 

 

Indtægter 

I en tid hvor mange andre danske NGO’ers økonomi er præget af faldende statslige tilskud og nedskæring i 

aktiviteterne er det meget tilfredsstillende at opleve en høj grad af stabilitet i økonomien takket være vores 

medlemmer.  

 

 

Note: øvrige indtægter omfatter bl.a. bidrag fra Kulturministeriets udlodningsmidler, 

Andelskassen Merkur samt en række private fonde 
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Vi havde i 2016 samlede indtægter på 87,2 mio. kr., hvoraf 75,1 mio. kr. kom fra vores medlemmer mod 

74,8 mio. kr. året før. Som det fremgår af figuren herover, er personlige bidrag ud over medlemsgebyret en 

væsentlig del af vores finansiering. 

Medio 2016 hævedes startbeløbet i vores gadehvervning fra 75 kr. til 100 kr., hvilket helt som ventet var 

uden indflydelse på hvervningens resultater. Da vores medlemshvervning som følge af problemer med de 

regionale kontorer lå lavere end ventet, var vores kontingenter og bidrag fra nye medlemmer desværre la-

vere end året før. Udviklingen i medlemstal fremgår af figuren herunder. Inden for de seneste fem år har vi 

desværre oplevet et fald i antal medlemmer, mens de indbetalte kontingenter og bidrag har været ret sta-

bile omkring de nuværende niveau. 

 

 

 

Testamentariske gaver lå med en samlet indtægt på 8,9 mio. kr. på et usædvanligt højt niveau. Af det sam-

lede beløb tegner en enkelt arv sig for et beløb på 6,8 mio. kr. I øvrigt er arven som noget usædvanligt øre-

mærket til formål vedrørende dansk afdelings gruppe af frivillige læger, som arbejder med tortursager m.v.  

Primo 2016 besattes en nyoprettet stilling som major donor fundraiser med henblik på at øge indtægterne 

fra fonde, testamenter og andre store donationer. Det har i årets løb øget fondsindtægterne med ca. 0,5 

mio. kr. ud over de donationer, der i forvejen var kendte. På lidt længere sigt forventer vi, at der vil være et 

noget større potentiale gennem tilskud fra fonde. 

Udlodningsmidlerne (de tidligere Tipsmidler) lå på et niveau, som svarede til de forudgående år, og takket 

være et politisk forlig om ordningen, regner vi med fortsat at modtage tilskud på omtrent samme niveau i 

de kommende år. 

Endelig var der de særlige indtægtsområder som Andelskassen Merkurs støttekonto, som i 2016 gav en ind-

tægt til dansk af deling på ca. 82.000 kr., og vores salg af merchandise, som i 2016 indbragte ca. 113.000 kr. 

 

Udgifter 

Som omtalt oven for i hovedbestyrelsens skriftlige beretning foregår en stor del af Amnestys aktiviteter i 

perioden 2016-2019 inden for rammerne af en ny fireårig international strategi, som danner grundlag for 

en ny dansk strategi. 
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I figuren herover er vist fordelingen af udgifter i 2016 på de overordnede mål i strategien. Under hvert af 

disse overordnede mål er defineret 4-7 underliggende mål. Kun under strategisk mål 4, som vedrører op-

bygning af en stærkere bevægelse, er her foretaget en opdeling på de underliggende mål, mens der for mål 

1-3 kun vises udgifter på hovedmålets niveau. Da 2016 er strategiperiodens første år, er her ikke medtaget 

sammenligningstal fra tidligere år. 

Mål 4.1 til 4.4 retter sig mod hhv. væsentlige beslutningstagere, den brede offentlighed, aktive for dansk 

afdeling (uanset om de er medlemmer eller ej) samt hvervning og fastholdelse af vores medlemmer. En væ-

sentlig del af udgifterne ligger i mål 4,4, som bl.a. omfatter udgifter til Face2Face og telemarketing. Et andet 

udgiftskrævende område er mål 4.3, som omfatter rekruttering af aktive til menneskerettighedsarbejde 

samt deres arbejde. Dette omfatter bl.a. Lifeline-netværket og de grupper af frivillige, som arbejder på for-

skellige områder. 

I den efterfølgende resultatopgørelse og noterne hertil er der af formelle grunde vist regnskabstal for 2015 

ombrudt til de nye strategimål som sammenligningstal. Sammenligningstallene viser en række forskelle 

mellem 2016 og 2015, hvilket bl.a. skyldes det ændrede fokus i den nye strategi. Således er der f.eks. i 2016 

anvendt betydeligt flere ressourcer på mål 1 (Beskytte mennesker på flugt), som ikke var tilsvarende priori-

teret i den tidligere strategi.  

Da medlemsstøttede organisationer i modsætning til erhvervsvirksomheder ikke kan fratrække moms på 

normal vis, modtager vi momskompensation fra en pulje under Finansministeriet. En fast pulje deles mel-

lem de berettigede ansøgere, hvorved vi i de seneste år har fået dækket ca. 38 % af vores udgifter til moms. 

Nettorenteindtægten hidrører fra investering af en del af vores reserve i værdipapirer.  

Bidrag til det internationale arbejde udgør 19,4 mio. kr., hvilket umiddelbart er mindre end i de forudgå-

ende år (se f.eks. figuren i næste afsnit). Årsagen hertil er, at vi som tidligere nævnt har modtaget et tilskud 

fra det internationale budget på ca. 4 mio. kr. til Lifeline-netværket. Dette tilskud er trukket fra vores bidrag 

til det internationale arbejde, og uden det ville vores tilskud ligge på et niveau svarende til de forudgående 

år. 

Hovedstrategier                   Mio kr. 2016

1. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig 4,7

2. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig 3,4

3. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimination 4,7

4.1 Øget Indflydelse 2,2

4.2 Stærkere opbakning 4,0

4.3 Større mobilisering 10,5

4.4 Flere medlemmer og øget økonomisk støtte 29,5

Ledelse og governance 1,5                        

Momskompensation -0,7                      

Nettorenteindtægt -0,3                      

Bidrag til det internationale arbejde 19,5                     

I alt 79,0                     
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Årets resultat 

Nettoresultatet for 2016 udgjorde et overskud på 8,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,6 mio. kr. 

Dette forbedrede resultat er især opnået gennem flere testamentariske indtægter og fondsdonationer end 

budgetteret samt gennem et mindre underforbrug. Under de givne forudsætninger vurderer vi årets resul-

tat som tilfredsstillende, idet vi i 2017 har fokus på at styrke vores indsats for nye og eksisterende medlem-

mer og dermed vende udviklingen i medlemstallet i de kommende år. 

Hovedbestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med resultatdisponeringen i 

resultatredegørelsen for 2016. 

 

 

 

Likviditet  

De væsentligste forskydninger i foreningens likviditet i forhold til 2015 fremgår af nedenstående penge-

strømsanalyse. 

 2016 

 mio.kr.  _______ 

Årets resultat 2016 8,1 

Afskrivninger 1,1  _______ 

Likviditetsvirkning fra driften 9,2 

 

Tillagt 

Ændringer i den kortfristede gæld 1,9 

 

Fratrukket  

Årets investeringer (0,1) 

Ændringer i finansielle anlægsaktiver 1,9 
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Ændringer i værdi af omsætningsaktiver 0,6  _______ 

Likviditetsforskydning 2016 13,5 

 

Likvid beholdning 01.01.2016 1,9  _______ 

Likvid beholdning 31.12.2016 15,4 
 

Egenkapital og reserver 

Som følge af årets resultat stiger egenkapitalen med 8,1 mio. kr. til 22,7 mio. kr. Heraf er 6,8 mio. kr. dog 

øremærkede, så de henlægges til formål vedrørende lægegruppen under dansk afdeling. Den disponible 

egenkapital udgør herefter 16,0 mio. kr. Dansk afdelings hovedbestyrelsen har i 2016 truffet beslutning om 

ændring af reglerne for fastlæggelse af minimumsreserven. Den aktuelle reserve overholder kravene i disse 

regler. 

 

Anvendelse af det internationale budget 

En del af den danske afdelings indtægter anvendes som nævnt til finansiering af Amnestys internationale 

sekretariat. Sekretariatet ligger i London med regionale kontorer i de fleste verdensdele. Det internationale 

sekretariats budget blev i 2016 anvendt som vist herunder. Som det fremgår, er dansk afdelings strategimål 

2 i den internationale strategi opdelt i to mål, nemlig mål 1 og 4 herunder. Herudover omfatter Grants to 

sections primært tilskud vedrørende fundraisingprojekter, mens global Transition Program omfatter udflyt-

ning af research-funktioner fra London til regionale kontorer. 

 

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtrådt begivenheder efter afslutningen af 2016, som ændrer ved konklusionerne vedrørende 

foreningens soliditet eller økonomiske stilling i øvrigt.  

Hovedområder                   Mio kr. 2016

Goal 1. Reclaiming Freedoms 48,8

Goal 2. Securing Equal Rights For All 34,0

Goal 3. Responding To Crisis 47,0

Goal 4. Ensuring Accountability 52,7

Goal 5. Maximising Resources & Engagement 42,6

Reactive/Work Across All Goals 49,6

Ongoing Work 47,1

Core Costs & Governance 121,6

Grants to sections 76,5

Global Transition Program 16,9

Other costs & forex gains/losses -4,0

I alt 532,6            

Valuta omregnet med GBP ultimo 2016
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Ledelsespåtegning 

 

Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. de-

cember 2016 for Amnesty International, dansk afdeling. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og årsregnskabslovens principper for 

indregning og måling. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet gi-

ver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det 

vores opfattelse, at hovedbestyrelsens økonomiske beretning indeholder en retvisende redegørelse for de 

forhold, beretningen omhandler. 

 

København, den 4. marts 2017 

 

Generalsekretær 
 

 

Trine Christensen 

 

Hovedbestyrelse 
 

 

 

 
Nina Monrad Boel Martin Isenbecker  Sophie Jo Rytter 
(formand) (næstformand)  (kasserer) 

 

 

 

 
Oliver de Mylius  Moustafa Mahmoud Moustafa  Ole Ankjær Madsen 
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Til hovedbestyrelsen i Amnesty International, Dansk afdeling 
 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Amnesty International, Dansk afdeling for regnskabsåret 01.01.16 - 

31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-

skabet udarbejdes efter god regnskabsskik og årsregnskabslovens principper for indregning og måling. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 

31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Forenin-

gen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 

disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnska-

bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-

dere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der ud-

føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
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at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 

på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 

at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 

gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om den skriftlige og økonomiske beretning 

Ledelsen er ansvarlig for den skriftlige og økonomiske beretning. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke den skriftlige og økonomiske beretning, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om den skriftlige og økonomiske beretning. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse den skriftlige og økonomiske be-

retning og i den forbindelse overveje, om den skriftlige og økonomiske beretning er væsentligt inkonsistent 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væ-

sentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om den skriftlige og økonomiske beretning indeholder krævede op-

lysninger i henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at den skriftlige og økonomiske beretning er i over-

ensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i den skriftlige og økonomiske beretning. 

 

 

København, den 4. marts 2017 

Beierholm 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Hakon Rønn Jensen 

Statsaut. revisor 
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Fundraising- og Økonomiudvalgets påtegning 
 
Møder 
Der er i 2016 afholdt tre møder i udvalget, hvor der ud over udvalgets medlemmer har været deltagelse fra 
sekretariatet og bestyrelsen. Endvidere har repræsentanter fra udvalget deltaget i det årlige risikoseminar, 
hvor der sker en vurdering af, hvilke økonomiske risici, dansk afdeling kan udsættes for i det kommende år 
med henblik på at sikre, at vi råder over de fornødne reserver, hvis uheldet skulle være ude. Udvalget er 
løbende orienteret om og har som resultat heraf drøftet, om de økonomiske dispositioner i henhold til ved-
tægterne er “i overensstemmelse med foreningens formål og relevante landsmødebeslutninger”. Drøftel-
serne har ikke givet anledning til at betvivle dette. 
 
Årets resultat 
Der blev fra årets start budgetteret med et lille underskud på 0,6 mio. kr. Resultatet blev et overskud på 8,1 
mio. kr. hvori dog indgår en væsentlig, enkeltstående testamentarisk donation øremærket lægegruppens 
arbejde på 6,8 mio. kr., som det i sagens natur ikke har været muligt at budgettere med. Selv når denne do-
nation fraregnes, må resultatet imidlertid betegnes som tilfredsstillende. Det kan konstateres at en del af 
overskuddet stammer fra et underforbrug på visse aktivitets poster. Der er givet klare forklaringer på dette 
underforbrug, ligesom underforbruget administrativt er monitoreret tilfredsstillende. 
 
Medlemmer og fundraising 
Det er trods flere ressourcer til fundraising i såvel 2015 som 2016 ikke lykkedes at fastholde sidste års stabi-
lisering af medlemstallet, som er faldet fra ca. 86.000 til ca. 83.000. Om end et højt medlemstal er et ønsk-
værdigt mål i sig selv, er det dog vurderingen, at foreningens økonomiske udvikling ikke på kort sigt er 
truet, idet de nyhvervede medlemmer enkeltvist bidrager med forholdsmæssigt mere. Endvidere er det 
vurderingen, at Lifeline fortsat bibringer et meget stort antal hverveemner, som gør det muligt at fastholde 
det langsigtede mål om 100.000 medlemmer. Udviklingen understreger det nødvendige i fortsat at forny og 
diversificere fundraising-strategien med flere virkemidler som eksempelvis landsindsamling og øget fokus 
på institutionelle donorer. 
 
Økonomistyring 
De tidligere års intensive monitorering af driften er fortsat i 2016 og det er FØU’s opfattelse, at den tilveje-
bringer det fornødne grundlag til løbende at foretage hurtig korrektion ved budgetafvigelser. Den etable-
rede reservepolitik og de nye principper for afregning af internationale bidrag har endvidere skabt stabile 
rammer om den overordnede økonomiske styring. 
 

København, den 7. marts 2017 

 

Claus Høxbro    Vivi Basballe 

 

Carsten Fenger   Ib Ketelsen 

 

Kristoffer Olsen   Jakob Diness 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostninger 

Omkostninger henføres til det år, hvor omkostningen er afholdt. 

Der foretages fordeling af omkostninger på de enkelte strategimål i resultatopgørelsen. Lønninger fordeles 

ud fra et estimat af den enkelte medarbejders tidsforbrug på konkrete projekter i årets løb, hvorefter pro-

jekterne henføres til relevante strategimål. Fællesudgifter fordeles i forhold til fordelt løn. 

 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver omfatter edb-programmel samt licenser og måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til anskaf-

felsen af edb-programmel og licenser indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget for edb-programmel er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet 

restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akti-

vernes forventede brugstider: 

 

Edb-programmel 3 år 

 

Licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 20 år. 

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Indretning af lejede lokaler, edb-anlæg samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afslut-

tet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 

Indretning af lejede lokaler og inventar  5 år 
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It-udstyr og udvikling     3 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, der 

måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 

er lavere.  

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, 

der skal afholdes for at effektuere salget. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaven-

der, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 

og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 

poster.  
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Bemærkning til regnskabsopstillingen 

 

Regnskabsopstillingen for 2016 viser udgifterne fordelt i forhold til de strategimål, der er fastsat i dansk af-

delings strategi for perioden 2016-2019, og som knytter sig til Amnestys internationale strategi for den 

samme periode. 

Til sammenligning viser opstillingen dansk afdelings udgifter i 2015. Udgifter afholdt i 2015 var, som det 

fremgik af årsrapporten for 2016, knyttet til de strategimål, der gjaldt for perioden 2010-2015. For at kunne 

give en meningsfuldt sammenligningsgrundlag for 2016-tallene, er udgifterne for året før ombrudt ved at 

fordele udgifterne på projektniveau til det strategimål, som bedst dækker aktiviteterne i 2015. 

Lønninger er fordelt i forhold til den enkelte medarbejders fordeling på projekter. 

Fællesudgifter er fordelt i forhold til lønforbrug pr. strategimål. De lønninger, der indgår i fællesudgifterne, 

er alene lønninger vedrørende medarbejdere, hvis tid ikke direkte kan henføres til strategimålene. 

 

Amnesty Internationals danske afdeling er medlem af ISOBRO, indsamlingsorganisationernes fællesorgani-

sation. ISOBRO har i tilknytning til sine indsamlingsetiske retningslinjer udarbejdet retningslinjer for åben-

hed om økonomi i medlemsorganisationerne, herunder et forslag til økonomisk årsrapportering, som med-

lemsorganisationerne frit kan følge. Dansk afdeling følger disse retningslinjer, idet nærværende årsrapport 

indeholder de relevante informationer om indtægter og udgifter. 

ISOBROS eksempelregnskab indeholder forslag til nøgletal, som medlemsorganisationerne kan lade indgå i 

årsrapporteringen. Forskelle i organisationernes opbygning og arbejdsområder betyder i øvrigt, at nøgletal 

ikke umiddelbart kan sammenlignes på tværs af organisationer. Vores nøgletal vises herunder. 

Overskudsgraden ved indsamlinger m.v. viser den andel af de indsamlede beløb, der er tilbage efter fra-

drag af udgifter ved indsamlingen. For dansk afdeling udgør overskudsgraden ved indsamlinger 66%. 

Administrationsprocenten viser den andel af organisationen indtægter, der anvendes til administration. 

Procenten er her opgjort som den andel af lønomkostningerne, der vedrører personale direkte beskæftiget 

med administrative opgaver samt den forholdsmæssige andel af fællesudgifter (husleje, afskrivninger m.v.), 

som svarer hertil sat i forhold til de indsamlede beløb. For dansk afdeling udgør administrationsprocenten 

således opgjort 6%. 

Formålsprocenten viser den andel af de indsamlede beløb, som er anvendt til menneskerettighedsarbejde 

inkl. ledelse (herunder den politisk valgte ledelse) heraf. Andelen opgøres her inkl. beløb, der er overført til 

Amnestys internationale arbejde. Formålsprocenten udgør således opgjort 56%. 
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Resultatopgørelse pr. 31.12 2016    

                 2016        2015  

 Note                    Kr.         t.kr. 

    
Indtægter 1     87.178.026    80.164  

    
Indtægter       87.178.026    80.164  

    

    
1. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig 2       4.729.739      1.842  

2. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig 3       3.376.393      2.687  

3. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimina-
tion 4       4.720.265      3.390  

4.1 Øget Indflydelse 5       2.199.478      4.190  

4.2 Stærkere opbakning 6       4.019.365      5.900  

4.3 Større mobilisering 7     10.466.541      6.958  

4.4 Flere medlemmer og øget økonomisk støtte 8     29.522.351    33.131  

Ledelse og governance 9       1.491.935      1.385  

Momskompensation 10         -717.203        -800  

Nettorente - indtægt 11         -252.800         -64  

    
Omkostninger 12     59.556.065    58.619  

    

    

Resultat før bidrag til det internationale arbejde      27.621.962    21.545  

Bidrag til det internationale arbejde 13     19.480.656    25.971  

    

Årets resultat        8.141.305     -4.425  

    

    

    

Overskudsdisponering    
Henlæggelse vedrørende Amnestys lægegruppe        6.759.043           -    

Overført resultat        1.382.262     -4.425  

    
Årets resultat        8.141.305     -4.425  
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Balance pr. 31.12 2016    

               2016         2015  

 Note                   Kr.           t.kr. 

    
IT software og udvikling af systemer 14              600.017         879  

    
Immaterielle anlægsaktiver               600.017         879  

    

    
Indretning af lejede lokaler 15              511.005      1.023  

Edb-anlæg og inventar 16              115.474         315  

    
Materielle anlægsaktiver           626.479      1.339  

    
Aktier 17          266.938         257  

Obligationer 17     10.343.454    12.280  

Deposita           912.239         880  

    
Finansielle anlægsaktiver      11.522.631    13.417  

    

Anlægsaktiver      12.749.127    15.635  

    

    
Varelager           118.296         150  

    
Varebeholdninger           118.296         150  

    

    
Debitorer, det internationale sekretariat           238.245         328  

Debitorer øvrige Al sektioner             11.399           -    

Øvrige tilgodehavender           160.938          15  

Forudbetalte omkostninger, periodeafgrænsningsposter 18           1.322.414      1.955  

    
Tilgodehavender        1.732.996      2.297  

    

    
Likvide beholdninger      15.389.819      1.854  

    

    

Omsætningsaktiver       17.241.111      4.300  

    

    

Aktiver       29.990.238    19.935  
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Balance pr. 31.12.2016    

                 2016          2015  

 Note                   Kr.           t.kr. 

    
Henlæggelse til Amnestys lægegruppe 19       6.759.043           -    

Overført resultat 20          15.974.945    14.593  

    

Egenkapital i alt 21         22.733.988    14.593  

    

    
Kreditorer, det Internationale Sekretariat                    -             -    

Kreditorer, øvrige AI sektioner                1.132              2  

Kreditorer i øvrigt        1.983.100      1.053  

Skyldige feriepenge        2.551.350      2.611  

ATP              72.044            83  

Periodeafgrænsningsposter                    -             -    

Forudbetalte donationer i projekter        1.553.069          602  

Skyldige omkostninger        1.095.555          992  

    
Kortfristede gældsforpligtelser        7.256.250      5.342  

    

    

Gæld        7.256.250      5.342  

    

    

Passiver      29.990.238    19.935  

    

    
Eventualforpligtelser 22   
Sikkerhedsstillelser 23   
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Noter   

       2016   2015  

            Kr.       t.kr.  

   

1. Indtægter   
Kontingenter     21.145.005      20.101  

Personlige bidrag     50.432.705      50.874  

Kontingenter og personlige bidrag fra medlemmer tilgået i året       4.288.034        4.456  

Testamentariske gaver       8.866.732        2.813  

Fonde og fagforeninger          960.957           419  

Udlodningsmidler       1.278.627        1.284  

Merkur bank           82.810              72  

Foreninger og grupper                   -                -    

Andre indtægter          123.156           145  

   
Total     87.178.026      80.164  

   

   

2. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig.  
Flygtninge og konflikt (kampagne)          275.141             -    

Flygtningearbejde generelt                  -              12  

Lægegruppens torturundersøgelser           18.294            27  

Folkemøde på Bornholm           34.251            -    

Øvrige kampagner                  -              39  

Amnesty Bladet          217.538          208  

Landsmøde          117.783          100  

Amnesty hjemmeside          149.301            73  

Lønninger       2.348.159          840  

Fællesudgifter       1.569.272          543  

   
Total       4.729.739       1.842  

   

   
3. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig   
Human Rights Defender kampagne           19.503             -    

Menneskerettighedsundervisning (lobby)           30.079            51  

Folkemøde på Bornholm           34.251             -    

Amnesty Bladet          217.538          208  

skriv for liv           89.268          171  

Øvrige kampagner                  -              39  

Landsmøde          117.783          100  

Amnesty hjemmeside          149.301            73  

Lønninger       1.629.606       1.241  
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Fællesudgifter       1.089.065          803  

   
Total       3.376.393       2.687  

   

   
4. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimination  
My Body My Rights           80.097          207  

Icebreakers, Uganda          176.039            76  

SMUG, Uganda          179.909            63  

Diskrimination, køn og identitet (kampagne)          196.644             -    

Race og diskrimination                  -              80  

Folkemøde på Bornholm           34.251             -    

Amnesty Bladet          217.538          208  

Landsmøde          117.783          100  

Amnesty hjemmeside          149.301            73  

Lønninger       2.139.127       1.568  

Fællesudgifter       1.429.577       1.015  

   
Total       4.720.265       3.390  

   

   
5. Øget indflydelse   
Faglig udvikling og læring i kampagner         4.125,71             -    

Erfaringsudveksling kampagneteams         5.450,94             -    

Folkemøde på Bornholm       34.250,88             -    

International koordination og møder       13.513,20             -    

Law and Policy, medlemsskaber     132.186,26            98  

Generelt lobbyarbejde       53.949,59            58  

Øvrige kampagner                  -              39  

Generalsekretær       10.188,58             -    

Lønninger  1.166.345,26       2.408  

Fællesudgifter     779.467,50       1.558  

   
Total       2.199.478       4.162  

   

   
6. Stærkere opbakning   
Corporate accountability           31.500            27  

Stop torture             4.685            52  

Menneskerettighedsundervisning (lobby)           30.079            51  

International koordination og møder       13.513,20              0  

Øvrige kampagner                  -              39  

Traditional media          233.486          216  

Amnesty Bladet          217.538          208  
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Generalsekretær       10.188,58             -    

Global identitet           16.156            10  

Amnesty hjemmeside          149.301            73  

Lønninger       1.985.806       3.172  

Fællesudgifter       1.327.113       2.053  

             -    

Total       4.019.365       5.900  

   

   

7. Større mobilisering   
Corporate accountability       31.500,19            27  

Stop torture         9.369,89          103  

Human Rights Defender kampagne       19.502,69             -    

Erfaringsudveksling kampagneteams         5.450,94             -    

Outreach og events           166,75             -    

Menneskerettighedsundervisning (kampagne)         7.463,82             -    

Lægegruppen, møder         9.793,80            14  

Amnesty bladet     108.769,20          104  

Gruppen om børns rettigheder         1.841,75            25  

Effektiv mobilisering og aktivservice       15.905,44            12  

Capacity building       36.252,00            41  

Finansiering af aktivisme       40.533,20            59  

Landsmøde     117.782,89          100  

Kampagneseminar       38.351,25            37  

Center Frøslev       70.452,20            55  

Center Ålborg       96.552,16            94  

Face2Lifeline  3.121.368,40       1.579  

Lifeline drift af netværk  1.311.009,70       1.000  

Innovation og test af nye programmer       37.927,29             -    

Youth-grupper     112.535,35            99  

Amnesty hjemmeside     398.135,82          193  

Fundraising forsikring       17.066,12            12  

Lønninger  2.912.433,35       2.081  

Fællesudgifter  1.946.376,62       1.347  

   
Total     10.466.541       6.985  

   

   
8. Flere medlemmer og øget økonomisk støtte   
Stop tortur             4.685            52 

Amnesty bladet     108.769,20          104 

Amnesty Bladet distribution          381.367           371 

Landsmøde     117.782,89          100  
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Hvervning af nye medlemmer     14.288.421      15.079  

Eksisterende medlemmer       5.175.556       6.320  

Fondsarbejde                479            28  

Testamenter          230.684          135  

Virksomheder         -152.262             -    

Major donors                500             -    

Koordinering og ledelse, fundraising           55.893            90  

Kurser, fundraising          185.340          231  

Medlemsanalyser          109.515            17  

Database          176.027          201  

CRM licenser m.v.          111.558          117  

Innovation og test af nye programmer       37.927,29          117  

Merchandise og royalties          110.322            99  

Fundraising forsikring           68.264            50  

Lønninger       5.101.917       6.084  

Fællesudgifter       3.409.607       3.937  

   
Total     29.522.351      33.131  

   

   
9. Ledelse og governance   
Strategi             4.156             -    

Hovedbestyrelse          199.606          105  

Landsmøde          196.305          167  

Forretningsudvalg og Økonomiudvalg             2.738              4  

Internationalt formandsmøde           23.262            21  

European Regional Space             5.317          125  

International Council Meeting                  -            173  

Lønninger          635.708          479  

Fællessudgifter          424.843          310  

   
Total       1.491.935       1.385  

   

   

10. Momskompensation   
Momskompensation          717.203          800  

   

Total          717.203          800  

   

   

11. Nettorenter - indtægt   
Renteindtægter obligationer         -212.548          245  

Renteindtægter og lignende i øvrigt            -3.719            14  
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Renteindtægt på FIF-lån                  -               -    

Renteudgifter obligationer, handelsrenter                258           -28  

Kursregulering aktier og obligationer          -34.996           -51  

Kursregulering i øvrigt         -140.463           -15  

Renter og gebyr i øvrigt          138.667         -103  

   

Total        -252.800            64  

   

   

12. Fællesomkostninger    (indgår i udgifterne note 2-9)   

Lønninger vedrørende fællesfunktioner       3.745.762       3.947  

Efteruddannelse          259.023          383  

IT drift og vedligeholdelse          679.864          361  

Human ressources          221.012            97  

Lokaler       3.361.213       3.337  

Kontorartikler          186.322          109  

Printing and publications            56.022            44  

Advokat                  -              28  

Revision          254.971          278  

Afskrivninger       1.106.139       1.149  

Porto          133.361          106  

Telefon          222.816          221  

Forsikringer           98.394            51  

Sociale udgifter          907.150          950  

Øvrige personaleudgifter          452.063          367  

Bruttolønsordninger          117.490          105  

Other general expense           44.456            43  

Andre fællesomkostninger          129.262           -10  

             -    

Total     11.975.320      11.566  

   

   

13. Bidrag til det internationale arbejde   
Bidrag til det internationale arbejde, ordinært     21.995.936      23.861  

Internationalt tilskud til fundraising-projekter      -4.100.000             -    

Bidrag til EU-sammenslutningen          903.900       1.375  

Relief og kapacitetsopbygning          680.821          735  

   

Total     19.480.656      25.971  
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14. Immaterielle anlægsaktiver   
Anskaffelser primo, overført fra EDB-anlæg og inventar       7.379.815       6.327  

Årets tilgang           91.875       1.053  

Årets afgang                  -               -    

   

Anskaffelser ultimo       7.471.690       7.380  

   

   
Afskrivninger primo, overført fra EDB-anlæg og inventar      -6.500.879      -6.296  

Årets afskrivninger         -370.794         -205  

Afskrivninger på afgang                  -               -    

   

Afskrivninger ultimo      -6.871.673      -6.501  

   

   

Regnskabsmæssig værdi          600.017          879  

   

   

15. Indretning af lejede lokaler   
Anskaffelser primo       6.011.334       5.988  

Årets tilgang                  -              23  

Årets afgang                  -               -    

   

Anskaffelser ultimo       6.011.334       6.011  

   

   
Afskrivninger primo      -4.987.840      -4.337  

Årets afskrivninger         -512.489         -651  

Afskrivninger på afgang                  -               -    

   

Afskrivninger ultimo      -5.500.329      -4.988  

   

   

Regnskabsmæssig værdi          511.005       1.023  

   

   

16. Edb-anlæg og inventar   
Anskaffelser primo       3.700.912       3.669  

Årets tilgang           23.213            32  

Årets afgang                  -               -    

   

Anskaffelser ultimo       3.724.125       3.701  
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Afskrivninger primo      -3.385.795      -3.093  

Årets afskrivninger         -222.856         -292  

Afskrivninger på afgang                  -               -    

   

Afskrivninger ultimo      -3.608.651      -3.386  

   

   

Regnskabsmæssig værdi          115.474          315  

   

   

17. Værdipapirer   
Aktier          266.938          257  

Obligationer     10.343.454      12.280  

   
Værdipapirer i alt     10.610.392      12.537  

   

   

18. Forudbetalte omkostninger, periodeafgrænsningsposter  
Husleje, forsikringer, leasing mv.          857.878       1.620  

Øvrige periodeafgræsningsposter          440.390          311  

Udlæg til centerledere og projektkoordinatorer           24.145            24  

   

Total       1.322.414       1.955  

   

   

19. Henlæggelse til Amnestys lægegruppe   

Henlæggelse primo                  -              -    

Årets resultat     6.759.043            -    

   

Henlæggelse ultimo     6.759.043            -    

   

20. Overført resultat   
Overført resultat primo     14.592.683      19.018  

Årets resultat       1.382.262      -4.425  

   

Overført resultat ultimo     15.974.945      14.593  

   

   

21. Egenkapital   
Egenkapital primo     14.592.683      19.018  

Henlæggelse til Amnestys lægegruppe       6.759.043             -    
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Overført resultat       1.382.262      -4.425  

   

Egenkapital ultimo     22.733.988      14.593  

   

   

22. Eventualforpligtelser   
Leasingforpligtelser           63.790            96  

Huslejeforpligtelse       1.346.775       1.419  

   

Total       1.410.565       1.514  

   

   

23. Sikkerhedsstillelser   

Til sikkerhed for Dansk afdelings kredit i Nordea er givet pant i for-
eningens beholdning af værdipapirer. Kredittens maksimum er 3 
mio. kr.   

 


