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• Vi er en uafhængig, global
bevægelse, der arbejder for
menneskerettigheder for
alle.

• Vi kæmper for retfærdighed,
frihed, menneskeværd og
ligestilling.

HVAD LAVER VI?
Vi får magthavere, der udøver 
tortur, stillet for retten. Vi får 
ændret uretfærdige love og befriet 
mennesker, der er fængslet for at 
ytre deres holdninger. 
Når menneskerettigheder 
overtrædes:

• efterforsker vi sagen.
• afslører vi, hvad der er

sket.
• mobiliserer vi mennesker

til at lægge pres på
regeringer og andre for at
stoppe krænkelserne.

 

AMNESTY 
INTERNATIONAL: 
OM OS

HVEM ER VI?

HVAD STÅR 
VI FOR?
• Universelle og udelelige

menneskerettigheder.
• Almindelige menneskers

indflydelse og magt.
• Upartiskhed og uafhængighed.
• International solidaritet.

HVORDAN VI GØR DET
• Vi er uafhængige af politiske

interesserer og religiøs
overbevisning, og vores
efterforskning og kampagner er
udelukkende finansieret af vores
medlemmers bidrag.

• Vi støttes og finansieres af
medlemmer og mennesker som dig.

VI DRØMMER OM 
EN VERDEN, HVOR
• alle kender og kan gøre krav
på deres rettigheder.
• man kan nyde sine
menneskerettigheder og
retfærdighed uden
diskrimination.
• mennesker bliver beskyttet
under væbnede konflikter og
kriser.
• menneskerettighedskrænkere
bliver retsforfulgt.
• vi i fuldt omfang er en global
menneskerettighedsbevægelse,
der forsvarer menneske-
rettigheder for alle.

HVAD HAR VI 
OPNÅET?
• Samvittighedsfanger: Vores solidariske medlemmers arbejde
for retfærdighed og frihed har bevirket, at tusindvis af politiske
fanger verden over er blevet løsladt.

• FN’s våbenhandelstraktat: Efter 20 års fokuseret indsats
trådte FN’s våbenhandelsaftale i kraft i 2014. Den regulerer
den internationale handel med konventionelle våben.

• Dødsstraf: Da Amnesty i 1977 begyndte at arbejde for at
afskaffe dødsstraf i verden, havde kun 16 lande indført forbud.
I dag er der 140 lande, som ikke bruger dødsstraf.

• Stop tortur: Vi har hjulpet med at få frigivet torturoverlevere
og igangsat undersøgelser om torturbeskyldninger.

• Transkønnede: I 2016 aktionerede vi med kampagnen
#sygtsystem for, at transkønnethed skulle fjernes fra den
psykiatriske diagnosefortegnelse, og i januar 2017 fjernede
Danmark som det første land i verden diagnosen
’transseksualitet’ fra listen over psykiske lidelser.

VI ER GLOBALE 
• Vi er over 7 millioner

mennesker fra alle
samfundslag fra over 150
lande.
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