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Jeg sender dig hermed Amnesty Internationals årsrapport 2016/2017, som er internationalt 
klausuleret indtil den 22. februar. På baggrund af research i 159 lande gør vi i årsrapporten 
status på den aktuelle globale menneskerettighedssituation.  
  
2016 var året, hvor politiske ledere og politikere på valg i flere dele af verden erklærede sig i 
opposition til det etablerede og brugte skræmmebilleder til at dehumanisere grupper af 
mennesker, udpege syndebukke og skabe splid og utryghed. Tendenser, vi også har set i 
Danmark med en øget ’os-og dem’ retorik blandt politikere og diskussioner om danskhed.  
Der er derfor behov for, at andre politikere markerer sig tydeligt på den globale bane og holder 
fast i de basale værdier om menneskerettigheder, værdighed og lighed, hvilket vi håber, du vil 
arbejde for.  
 
Amnesty International dokumenter, at der sidste år blev dræbt fredelige 
menneskerettighedsaktivister i 22 lande. Vi opfordrer den danske regering til fortsat at støtte 
civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere. Derudover har vi igen været vidner til et 
handlingslammet internationalt samfund, herunder FN’s Sikkerhedsråd, når det gælder 
håndteringen af en lang række internationale kriser i blandt andet Syrien, Yemen, Libyen og 
Sudan. Derfor appellerer vi til, at den danske regering fortsat støtter med humanitær bistand og 
arbejder for fælles internationale løsninger.  
 
Selvom Danmark relativt set er blandt fortalerne for menneskerettighederne, ser vi også her 
tendenser til, at internationale menneskerettighedskonventioner anfægtes. I årsrapportens 
afsnit om Danmark (side 141) kritiserer vi den danske regering for at have sat en stopper for 
kvoteflygtninge, at mennesker med beskyttelsesstatus skal vente op til tre år, før de kan søge 
om familiesammenføring, samt reglerne for tålt ophold. Vi udtrykker bekymring over den meget 
brede definition af terrorisme i straffeloven og politiets vide beføjelser til at opfange 
kommunikation, der kan resultere i masseovervågning.  
 
Årsrapporten dokumenterer et stærkt behov for at styrke arbejdet for menneskerettighederne, 
og jeg håber, at du vil anvende den i arbejdet for at fremme respekten for disse rettigheder, 
både nationalt og internationalt. Rapporten er vedlagt og vil i øvrigt kunne findes fra i nat øverst 
på http://amnesty.dk/nyheder 
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