
 

 

Aktiv i Amnesty 
- en guide 

 

 

 

 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

- 1 - 
 

Indhold 

Intro ......................................................................................................................................................... 2 

A/ Hvorfor blive aktiv i Amnesty? .............................................................................................. 3 

B/ Sådan kan du være med ............................................................................................................ 4 

B1/ Aktivisme som alle har tid til at deltage i ........................................................................ 4 

B2/ Aktivisme for dig, der har lidt mere tid ........................................................................... 5 

C/ Hvordan får jeg støtte som aktiv? ......................................................................................... 8 

D/ Menneskerettighederne og Amnesty ............................................................................... 10 

E/ Amnestys holdninger på udvalgte områder .................................................................. 12 

F/ Amnestys arbejdsmåde .......................................................................................................... 18 

G/ Organisation og demokrati ................................................................................................... 20 

H/ Amnestys internationale opbygning ................................................................................ 22 

I/ Amnestys historie ...................................................................................................................... 24 

Kontaktadresser .............................................................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden - Fotograf: Kenneth Spohr  



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

- 2 - 
 

Intro 
Amnesty International er en global bevægelse af almindelige mennesker, som 

tager uretfærdighed personligt.  Vi mener, at verden kunne blive bedre og mere 

retfærdig, og med udgangspunkt i menneskerettighederne gør vi noget ved det. 

Du kan støtte Amnesty både gennem økonomiske tilskud og via frivilligt, ulønnet 

arbejde for menneskerettighederne. I Amnesty kalder vi frivillige for aktive eller 

somme tider aktivister, og siden du læser denne guide, går vi ud fra, at du 

allerede er eller gerne vil være aktiv for Amnesty. 

Faktisk behøver du slet ikke at læse guiden for at være med. Du kan sagtens 

deltage via f.eks. SMS Lifeline eller amnesty.dk uden at læse videre, men hvis du 

gerne vil vide mere og gøre lidt ekstra, er guiden et godt sted at begynde. Her 

kan du bl.a. læse om Amnestys holdninger, arbejdsmetoder og opbygning, 

ligesom du får et overblik over, hvordan du kan være med, hvor du møder andre 

aktive, og over hvilken støtte, du kan få i arbejdet. 

Amnesty udvikler sig hele tiden, så guiden vil løbende blive opdateret. Skulle du 

falde over f.eks. en fejl eller et dødt link til en hjemmeside, er du meget 

velkommen til at skrive til aktivservice@amnesty.dk. 

Hvis du er med i en amnestygruppe, anbefaler vi, at du læser guiden Aktivguide 

for Amnestygrupper, der er udarbejdet som et supplement til Aktiv i Amnesty - en 

guide. 
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A/ Hvorfor blive aktiv i Amnesty? 

Fordi det virker! 
Siden Amnestys start er der sket markante fremskridt på de områder, som 

Amnesty dengang koncentrerede sig om. Der er langt færre samvittighedsfanger, 

tortur er blevet forbudt i international lov, og under halvt så mange lande har 

dødsstraf.  

Vi kæmper stadig mod tortur og dødsstraf samt for løsladelse af 

samvittighedsfanger, men vi har også fået mange nye områder med, hvor vi 

allerede har opnået store resultater, f.eks. er der kommet en 

våbenhandelstraktat i hus. Som aktiv i Amnesty er du med til at sikre, at denne 

udvikling fortsætter! 

Fordi du selv kan vælge hvordan! 
Nogle mennesker arbejder bedst alene, mens andre helst vil være sammen med 

andre i en gruppe. Nogle mennesker har meget tid til at være med, mens andre 

blot kan afse få minutter. Uanset hvordan din situation er, har Amnesty et tilbud 

om at deltage, som passer til dig. 

 

Fordi Amnesty hjælper dig til at gøre en forskel! 
Der er alt for mange problemer i verden til, at vi kan løse dem alle sammen med 

det samme. Hvis vi forsøger på det, ender det bare med, at vi ingenting får 

ændret. Derfor opfordrer vi alle aktive til at arbejde med de samme emner på 

samme tid, så vi får mest mulig effekt for menneskerettighederne. Emnerne 

bliver valgt ud fra de internationale kampagner og danske og internationale 

prioriteter.  

Til gengæld for, at aktive arbejder i den samme retning, lover vi, at hvis du bliver 

opfordret til at gøre noget for Amnesty, har der været eksperter inde over enten 

internationalt eller i Danmark, som har vurderet, at aktionen har en chance for 

succes. Vi kalder det for Effektiv Aktivisme. 
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B/ Sådan kan du være med 
Alle kan være med i Amnestys arbejde uanset, om man har travlt eller har god 

tid, om man er ung eller ældre. Hvis du gerne vil deltage, og du ikke kan finde 

noget sted at melde dig til, er du altid velkommen til at kontakte Aktivservice 

enten via e-mail (aktivservice@amnesty.dk) eller via telefon (33 45 65 65). 

B1/ Aktivisme som alle har tid til at deltage i 
Uanset om du er i en gruppe eller arbejder alene, opfordrer Amnesty alle til at 

tilmelde sig Amnesty Lifeline og til at følge med i vores aktivismetilbud på 

internettet. 

 

SMS Lifeline 

Dansk afdelings sms-netværk, Lifeline, gør det muligt for Amnesty lynhurtigt at 

samle tusindvis af underskrifter ind og lægge pres på regeringer i kampen for 

menneskerettighederne.  Og vi har brug for din underskrift. Du modtager hver 

måned 2-3 sms’er med hasteaktioner, og du skriver under via sms – det koster 

kun alm. trafiktakst. 

Det er så enkelt og hurtigt at benytte Lifeline, at du blot skal besvare Amnestys 

sms-opkald med ordet: Aktion, og trykke send, hvorved du på sekunder har 

leveret en indsats for menneskerettighederne. Senere modtager du en SMS med 

tak fra Amnesty samt opdateringer, når der sker noget vigtigt i en sag. 

Tilmelding sker ved at sende en SMS med teksten LIFELINE til 1220. Du kan til 

enhver tid afmelde dig ved at sende sms med LIFELINE STOP til 1220. Læs mere 

om Lifeline på amnesty.dk. 

Web-aktivisme 
På amnesty.dk og andre amnesty-hjemmesider kan du ofte finde 

underskriftsindsamlinger og andre aktioner, som er lige til at gå til. Du kan også 

følge med i Amnestys kampagner og se, hvad der måtte være af aktuelle tilbud 

om at være aktiv. Desuden kan du følge Facebook-gruppen Amnesty 

International Danmark, som er åben for alle. 
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B2/ Aktivisme for dig, der har lidt mere tid 

Skriv for Liv 
Det enkelte menneskes arbejde for at hjælpe et andet menneske har altid været 

en vigtig del af Amnestys identitet, og intet sted finder du det klarere end i Skriv 

for Liv, hvor du ved at sende breve og appeller har mulighed for at hjælpe andre 

mennesker i nød. Du kan både finde Skriv for Liv breve på amnesty.dk eller 

tilmelde dig det årlige Skriv for Liv, der ligger sidst på året og er dansk afdelings 

største kampagneforløb. 

Kampagneforløb 

Somme tider vælger vi at sætte fokus på et enkelt emne over længere tid, hvor vi 

også typisk gør noget ekstra ud af materialerne til aktive. Vi kalder det et 

kampagneforløb, og du kan tilmelde dig eller din gruppe aktuelle 

kampagneforløb. Følg med på amnesty.dk eller på medierne specielt for aktive 

(se næste kapitel). 

Kampagneforløb er en videreudvikling af det, som mange aktive tidligere kendte 

som aktivitetspakker. 

Digital ambassadør 

Amnesty og menneskerettighederne har brug for opbakning i den offentlige 

debat, så en vigtig rolle som aktiv er at være digital ambassadør for Amnesty, 

som støtter Amnestys budskab i medierne og viderebringer det ved at dele 

opslag på Facebook osv. Husk at holde en god tone, og at du altid taler på egne 

vegne og under eget navn og ikke repræsenterer Amnesty som organisation. 

Se også om dette emne i den supplerende guide for amnestygrupper under 

emnet: Digital aktivisme. 

Oplægsholdere og menneskerettighedsundervisning 
Amnesty målretter som regel ikke aktivisme til børn, men til gengæld støtter vi 

undervisning i menneskerettigheder. Der er et særskilt korps af frivillige 

foredragsholdere, som underviser gratis, som regel på skoler og gymnasier, men 

som også tager ud på højskoler, foreninger o.l. 

Læs mere på om oplægsholderne på amnesty.dk. 
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Amnesty Youth 

Amnesty Youth er et tilbud til unge om at deltage i Amnesty Internationals 

aktiviteter. Vi har grupper på gymnasier og andre ungdomsuddannelser i hele 

landet. Grupperne laver events og aktioner på deres skole, samler underskrifter 

og fortæller om Amnestys arbejde og budskaber. Læs mere om Amnesty Youth 

på amnesty.dk. 

 

Lokale amnestygrupper 
Landet over har Amnesty omkring 40 lokale amnestygrupper, der arbejder med 

at: 

I en Amnesty-gruppe er du med til at: 

• gøre Amnestys kampagner synlige i din by  

• repræsentere Amnesty ved lokale kultur- og mærkedage 

• få Amnestys budskaber i lokalpressen 

• udvikle jeres egne arrangementer om Amnestys kampagnetemaer 

• deltage i Amnestys årlige landsindsamling i december måned 

Hvis du er med i en amnestygruppe eller overvejer at tilslutte dig en 

eksisterende amnestygruppe, anbefaler vi, at du læser guiden Aktivguide for 

Amnestygrupper, der er udarbejdet som et supplement til nærværende guide. 
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Amnestygrupper med et tema 

Dansk afdeling har Amnesty Internationals længst eksisterende gruppe af aktive, 

der arbejder for børns rettigheder. Den hedder Amnestygruppen om Børn 

(AoB), og du kan læse mere om dens arbejde på gruppens hjemmeside amnesty-

international.dk/boern 

Arbejdet mod tortur er et af Amnestys helt grundlæggende arbejdsområder, og 

hos Amnestygruppen mod Tortur kan du deltage i arbejdet mod dette fortsat alt 

for aktuelle fænomen. Læs mere på amnesty-international.dk/antitorturgruppen 

Hvis du er læge eller medicinstuderende, kan du desuden deltage i arbejdet i en 

af Amnestys to lægegrupper. Den ene dokumenterer tortur, mens den anden 

arbejder mod lægers deltagelse i dødsstraf. Lægegruppen er ligesom AoB 

Amnesty Internationals ældste på sit område. 

Tematiske aktionsnetværk 

Både Amnestygruppen om Børn og Amnestygruppen imod Tortur har tilknyttet 

aktionsnetværk, som hvert har omkring 400 deltagere, der månedligt får tilsendt 

sager inden for gruppernes område med opfordring til at skrive under eller at 

sende appelbreve.  

Hvis du er læge eller medicinstuderende kan du desuden deltage i lægegruppens 

brevnetværk mod dødsstraf. 

Kontakt grupperne via deres hjemmesider eller kontakt 

aktivservice@amnesty.dk, hvis du gerne vil deltage. 
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C/ Hvordan får jeg støtte som aktiv? 

AktivService 
Hvis du har spørgsmål eller ikke kan finde rundt i systemet, kan du altid skrive 

til aktivservice@amnesty.dk og blive ledt videre. 

Amnesty Aktivisten 
Amnesty-Aktivisten er den månedlige nyhedsmail for aktive, der fortæller nyt 

om kampagnerne og aktivismen. Indlæg sendes til amnestyaktiv@amnesty.dk, 

hvor man også tilmelder sig som modtager.  

Der er også en Facebook-gruppe ved navn Amnesty-Aktivisten, som aktivister 

kan deltage i. 

Amnesty-Aktivisten universet omfatter også to faste sider bagest i vores 

medlemsblad Amnesty, der fast fortæller om aktivismen, arrangementer og 

resultater. 

Amnesty.dk 

Som aktiv finder du løbende masser af spændende information og 

aktionsmuligheder ved at følge med på Amnestys hjemmeside: amnesty.dk 

Kampagneseminar 

Hvert år i november afholder dansk afdeling det årlige Kampagneseminar i 

Odense. Her mødes aktive fra hele landet for at udveksle erfaringer og høre om 

planerne for de kommende års kampagnearbejde. Det er både hyggeligt, lærerigt 

og gratis at deltage. 
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Puljen til lokal kampagneaktivisme 
Hovedbestyrelsen sætter hvert år en pulje penge af, hvorfra alle aktive kan søge 

et tilskud til at gennemføre et lokalt kampagnearrangement på et af Amnestys 

prioriterede områder. 

Du finder ansøgningsskemaet på amnesty.dk eller ved at skrive til 

aktivservice@amnesty.dk 
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D/ Menneskerettighederne og Amnesty 
Overalt i verden arbejder Amnesty hen mod den samme fælles vision: 

Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder 

alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om 

Menneskerettigheder og i de internationale menneskerettighedskonventioner 

og -standarder. 

Amnestys vision refererer til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, der 

blev vedtaget af FN i 1948. Verdenserklæringen er et vigtigt dokument, fordi det 

viser en vision for fremtiden. Men en erklæring er ikke i sig selv lovbindende. 

Det skete først 18 år senere, da erklæringen blev udmøntet i to store, juridisk 

bindende konventioner. Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder og 

konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Desuden er der en række andre FN konventioner til støtte for grupper af 

mennesker med særlige behov: 

- Flygtninge (1961) 

- Racediskrimination (1965) 

- Kvinder (1979) 

- Tortur og andre grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling (1984)  

- Børn (1989) 

- Migrantarbejdere og deres familier (1990) 

- Handicappede (2006) 

- Forsvindinger (2006-07)  

Flere regioner har udviklet deres egne menneskerettighedssystemer, f.eks. har 

vi i Europa Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol. Desværre er der endnu ikke nogen global 

menneskerettighedsdomstol bortset fra International Criminal Court (ICC), der 

udelukkende tager sig af krigsforbrydelser og folkedrab. 

Menneskerettighederne handler om, hvad stater ikke må eller skal gøre for 

deres borgere. Derfor var Amnestys appeller fra starten rettet mod 

myndighederne og statslige magthavere.  Siden er også andre, f.eks. meget 

magtfulde virksomheder, kommet med. 
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En stat har pligt til at respektere, forsvare og fremme menneskerettighederne. 

Som en tommelfingerregel kan man sige, at de borgerlige og politiske  

rettigheder handler om det, som staten ikke må gøre mod borgerne, f.eks. at 

anvende tortur, mens de økonomiske, sociale og kulturelle (ØSK) rettigheder 

handler om det, som staten skal gøre for borgerne, f.eks. at sørge for basal 

undervisning.  

På samme måde kan man som en tommelfingerregel sige, at de borgerlige og 

politiske rettigheder er absolutte, f.eks. må stater aldrig torturere, mens øsk-

rettighederne er relative, f.eks. har man ret til bedre grundlæggende 

sundhedspleje i et rigt land end i et fattigt.  

Amnesty går ofte foran for at påvirke de internationale systemer. Det gælder 

f.eks. vores arbejde med at få dødsstraf forbudt og for at standse diskrimination 

mod seksuelle minoriteter. 

Amnestys holdning er, at menneskerettighederne er udelelige og universelle. Det 

vil sige, at man ikke kan sige, at nogen menneskerettigheder er vigtigere end 

andre, og at det står fast, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker 

uden undtagelse. 

Du kan læse mere om menneskerettighederne på amnesty.dk eller på den store 

portal menneskeret.dk, der drives af Institut for Menneskerettigheder. 
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E/ Amnestys holdninger på udvalgte områder 

Amnestys arbejde beskæftiger sig med en lang række problematikker, og 

nedenfor finder du en oversigt over en række af Amnestys væsentligste 

holdninger og indsatsområder, som du selv vil kunne diskutere med andre. 

 

Samvittighedsfanger og politiske fanger 

Amnestys første arbejdsområde var samvittighedsfanger, altså personer, som 

sidder fængslet alene pga. af deres politiske eller religiøse overbevisning, deres 

etniske eller sociale baggrund, seksualitet eller køn. Det kan også dreje sig om 

militærnægtere, som gives en uforholdsmæssig lang tjenestetid i forhold til ikke-

nægtere, eller om deltagere i civil ulydighed, som straffes urimeligt hårdt for 

deres deltagelse, som hvis man f.eks. idømmes tre års fængsel for at blokere 

trafikken. 

Amnesty International kræver samvittighedsfanger løsladt øjeblikkeligt og 

betingelsesløst. 

Da Amnesty begyndte at arbejde for løsladelsen af samvittighedsfanger, blev det 

hurtigt klart, at nogle af de, der var indespærret, havde anvendt eller opfordret 

til vold, og Amnesty måtte derfor finde ud af, om man kunne kræve løsladelse af 

personer, der havde anvendt vold, men som kæmpede i en god sags tjeneste. 

Problemet var, at det ikke var til at blive enige om, om en sag var "god" at 

arbejde for. Kæmpede den irske undergrundshær IRA f.eks. for en god sag, hvor 

nogle betragtede dem som frihedshelte, mens andre betragtede dem som 

terrorister? Derfor kalder Amnesty disse personer for politiske fanger og ikke 

samvittighedsfanger. 

Amnesty kræver, at politiske fanger får en retfærdig retssag, så man ikke bare 

kan spærre sine politiske modstandere inde på falske anklager. 

 

  



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

- 13 - 
 

Vold mod kvinder 

I 2004 iværksatte Amnesty den verdensomspændende kampagne Stop Vold mod 

Kvinder ud fra en erkendelse af at målene i den internationale kvindekonvention 

endnu langt fra var nået. Særligt satte vi fokus på problemet i, at mange lande 

ikke gjorde nogen indsats mod vold i ægteskabet, og at det i nogle lande ikke 

engang regnedes for at være ulovligt. 

Female Genital Mutilation (FGM), der med en dårlig oversættelse i Danmark 

kaldes for kvindelig omskæring, udgør en særlig form for vold mod kvinder, som 

Amnesty ønsker at stoppe.  

Amnestys holdning til provokeret abort er, at staten skal tilbyde en kvinde en 

gratis og sikker abort såfremt en graviditet skyldes voldtægt eller incest, eller 

såfremt kvindens liv er i fare. Desuden kræver Amnesty, at ingen kvinder må 

blive straffet for at få foretaget en abort. 

 

Seksuelle og reproduktive rettigheder 
Kvinders ret til at bestemme over deres egen krop hænger tæt sammen med 

problemet: vold mod kvinder. Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder 

handler kort fortalt om, at alle kvinder har ret til: 

- at bestemme antallet af og tidspunktet for at få børn.  

- information/uddannelse om seksuelle og reproduktive rettigheder  

- ikke at blive diskrimineret i sundhedsvæsnet  

 

Seksuelle minoriteters rettigheder (LGBTI) 

Ingen må diskrimineres pga. deres seksualitet eller straffes for at udøve den, så 

længe det sker privat mellem samtykkende voksne. Hvor man tidligere talte om 

homoseksuelles rettigheder, er arbejdet nu bredt ud til at dække en vifte af 

seksuelle minoriteter kaldet LGBTI (Lesbian Gay Bisexual Transgender and 

Intersex, eller på dansk lesbisk, bøsse, biseksuel, transseksuel og interseksuel). 
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Amnesty Danmark har bl.a. støttet gennemførelse af Prides i Baltikum og 

Østeuropa og betragter personer, der indespærres alene pga. deres seksualitet, 

som samvittighedsfanger. 

 

Romaer i Europa 

Størstedelen af Europas romaer bliver diskrimineret – alene fordi de er romaer.  

Amnesty arbejder for bedre forhold for romaer over hele Europa. 

Amnesty har på europæisk plan særligt arbejdet med romabørns ligeret til at gå 

i skole og med at forhindre tvangsrydninger af romaers boliger. 

International våbenhandel 

Amnesty International har ført en langvarig kampagne for at få kontrol med den 

internationale våbenhandel, så våbnene ikke havner i de forkerte hænder hos 

lokale krigsherrer og kriminelle til stor skade for den almindelige befolkning. I 

marts 2013 lykkedes det at få gennemført en FN våbenhandelstraktat, som 

trådte i kraft december 2014. Men flere af de største våbeneksporterende lande 

mangler fortsat at skrive under, så arbejdet er ikke slut endnu. 

 

Ytringsfrihed 

Retten til at udtrykke sig frit er for Amnesty en helt central menneskerettighed, 

som desværre alt for ofte krænkes. 

Blandt andet arbejdet for samvittighedsfanger er tæt knyttet til ytringsfriheden. 

Uden ytringsfrihed kan vi ikke sikre og beskytte de andre menneskerettigheder, 

f.eks. er det meget vanskeligt at sikre grundlæggende sundhedsydelser, hvis man 

ikke kan kritisere regeringen for at ikke at gøre nok. Derfor er ytringsfrihed en 

helt grundlæggende rettighed, som altid har været i centrum af Amnestys 

arbejde. 

Amnesty anerkender dog, at ytringsfriheden ikke kan være total. Blandt andet 

kan man gribe ind mod børneporno eller hate speech, altså hadefulde udtalelser, 

som opfordrer til vold. F.eks. blev folkemordet i Rwanda startet af hate speech 

på radioen. 
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Tortur 
Arbejdet mod tortur er en af Amnestys mærkesager. Det var først og fremmest 

indsatsen mod tortur, der gjorde, at Amnesty International i 1977 fik tildelt 

Nobels fredspris, og Amnesty var hoveddrivkraften bag vedtagelsen af FN's 

konvention mod tortur i 1984. 

For at man kan tale om tortur, skal der være tale om alvorlig fysisk eller psykisk 

smerte, torturen foretages af en myndighedsperson, og der skal være et formål 

med handlingen. Hustruvold er f.eks. ikke omfattet af torturkonventionen, fordi 

det ikke er myndighederne, der udøver volden. 

Tortur er aldrig acceptabelt, og torturbødler og andre ansvarlige skal drages til 

ansvar. 

Spørgsmålet om tortur af terrorister kommer ofte op. Amnesty er altid imod 

tortur, også af terrorister, fordi: 

1) Menneskerettighederne omfatter alle, og hvis vi begynder at lave undtagelser, 

hvem bliver så de næste? 

2) Hvis først en regering får lov til at torturere terrorister, begynder en række 

andre regeringer også at definere deres modstandere som terrorister, og så er 

der pludselig åbnet for tortur af politiske modstandere. 

3) Man kan ikke være sikker på, at en mistænkt faktisk er skyldig. Hvis man er 

uskyldig og bliver tortureret for at indhente informationer, kan torturen blive 

ved, indtil man dør. 

4) Information frembragt under tortur kan man derfor heller ikke være sikker 

på er korrekt, da den mistænkte kan være uskyldig eller kan være villig til at 

tilstå hvad som helst for at få torturen til at ophøre. 

Spørgsmålet om tortur af terrorister har det med at afspore debatten om tortur, 

for faktisk er den kun en meget lille del af torturen, der udføres for at få 

informationer, og Amnesty kender ikke til nogen eksempler på tikkende 

bomber, der er blevet fundet som følge af tortur. Langt det meste tortur har til 

formål at undertrykke fattige og minoriteter. Hvis man gør noget, som 

magthaverne ikke bryder sig om, bliver man taget med på stationen, får et 
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ordentligt lag tærsk og bliver sendt tilbage igen til lokalsamfundet, så alle kan se, 

hvad der sker, hvis man sætter sig op mod overmagten. 

Amnestys danske afdeling har en særlig rolle i forbindelse med tortur, idet vores 

lægegruppe var de første til systematisk at arbejde for at rehabilitere torturofre, 

et arbejde der førte til oprettelsen af Rehabiliteringscentret for Torturofre (nu 

kaldet Dignity).  

 

Dødsstraf 
Amnesty er imod dødsstraf, selv for de groveste forbrydelser. Amnesty anser 

både selve henrettelsen og ventetiden inden henrettelsen for at være tortur eller 

grusom og nedværdigende behandling, som intet menneske må udsættes for.  

Enhver kan forestille sig, hvor forfærdeligt det må være at sidde på dødsgangen 

og tælle ned til dagen, hvor man skal henrettes. Her hjælper det ikke, at man i 

f.eks. Japan i stedet lader mennesker sidde på dødsgangen i årevis uden at 

fortælle dem, hvornår de bliver henrettet. De ved blot, at en morgen bliver de 

vækket og ført til galgen. 

Fejlagtig henrettelse af uskyldige borgere er et særligt problem, hvor handlingen 

ikke kan gøres god igen. Efter indførelsen af DNA tests har undersøgelser i USA 

desuden vist, at man i en række tidligere tilfælde var kommet til at henrette de 

forkerte. 

Alt for ofte benyttes dødsstraffen diskriminerende, således at fattige eller 

medlemmer af minoritetsgrupper henrettes for forbrydelser, som andre ikke 

bliver henrettet for. 

Der er ingen dokumentation for, at dødsstraf virker mere afskrækkende end 

fængsel på livstid.  

Amnesty stiller i forbindelse med dødsstraf spørgsmålet "Hvorfor slå ihjel for at 

vise, at det er forkert at slå ihjel?" 
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Forsvindinger og politiske mord 

En forsvinding forekommer, når en person forsvinder, mens vedkommende er i 

myndighedernes varetægt. Forsvundne personer skal findes, og hvis de er blevet 

dræbt, skal der gøres rede for deres skæbne. 

Amnesty kræver, at forsvindinger og politiske mord stopper, og at de ansvarlige 

drages til ansvar.  

 

Flygtninge, internt fordrevne og migranter 

Helt fra begyndelsen har Amnesty arbejdet for flygtninges rettigheder. Ingen må 

sendes tilbage til deres hjemland, hvis personens liv er i fare på grund af 

vedkommendes race, religion, nationalitet, politiske holdninger eller 

medlemskab af en social gruppe. 

En person, der flygter, men bliver i sit eget land, f.eks. ved at flygte fra én del af 

Syrien til en anden, kaldes en internt fordrevet.  

Personer, der ikke flygter fra krig eller forfølgelse, men i stedet forsøger at 

komme væk fra sult og elendighed, kaldes migranter.  

Hverken internt fordrevne eller migranter er dækket af FN's 

flygtningekonvention, men Amnesty kræver, at alle grupper skal beskyttes, og at 

der skal finde en menneskeligt forsvarlig løsning, f.eks. på problemet med 

desperate mennesker, der via Middelhavet forsøger at komme væk fra krig og 

elendighed i Nordafrika og Mellemøsten, men som alt for ofte drukner 

undervejs. 

 

Krig 

Amnesty vælger aldrig side i forbindelse med krig eller territoriale stridigheder, 

men Amnesty dokumenterer og aktionerer mod menneskerettighedskrænkelser 

fra alle konfliktens parter. 
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F/ Amnestys arbejdsmåde 

Amnestys mission 

Den måde, vi arbejder på for at nå vores vision, er beskrevet i vores mission. 

Amnesty Internationals mission er at ”dokumentere og handle” for at forhindre 

alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. 

 

Samarbejde med andre NGO'er 
Amnesty samarbejder gerne med andre NGO'er, også på det lokale plan, men vi 

ser altid på, om samarbejdet giver mening for begge parter, at det ikke må være 

til skade for Amnestys omdømme, og at vi kan komme ordentligt ud af det igen, 

hvis samarbejdet ikke længere giver mening. 

 

Politik og religion 
Amnesty har ikke partipolitiske holdninger, og vi har ikke nogen religiøse 

standpunkter.  

Menneskerettigheder er ofte en del af den politiske debat, men Amnesty holder 

sig altid ude af partipolitik. Så selvom nogle partier i Folketinget er mere enige 

med os end andre, går vi aldrig ud og støtter enkelte partier, ligesom vi 

henvender os til hele det politiske spektrum i vores arbejde. 

Uafhængige af statstilskud 
Amnesty International modtager generelt ikke statstilskud, og mere end 

halvfems procent af vore indtægter kommer fra medlemskaber og 

privatpersoners donationer direkte til Amnesty.  

Tipsmidler regnes ikke som statstilskud, men indsamlingsmidler, og kan derfor i 

nogle tilfælde modtages i begrænset omfang.  

Desuden udgør menneskerettighedsundervisning en undtagelse fra reglen om 

statstilskud, idet vi vurderer at stater ikke kan skade eller manipulere Amnestys 

arbejde ved at give tilskud til undervisning i menneskerettighederne.  
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Research og rapporter 

Vi arbejder ved at dokumentere grove menneskerettighedskrænkelser over hele 

kloden. Amnestys researchere tager på fact finding-missioner og samarbejder 

med lokale menneskerettighedsforkæmpere og organisationer, inden der 

rapporteres om menneskerettighedskrænkelser.   

 
Kampagner og aktioner 
Vi arbejder ikke kun ved at dokumentere og blotlægge 

menneskerettighedskrænkelser, men arbejder aktivt for en bedre verden 

gennem offentlige aktioner og internationale kampagner. Her mobiliserer vi 

vores medlemmer og støtter til at lægge pres på regeringer, selskaber og 

internationale institutioner. 

 

Aktiv deltagelse 
Amnesty ønsker at arbejde sammen med og ikke bare for personer, der har 

overgreb tæt inde på livet. Det kan for eksempel dreje sig om romaer, 

homoseksuelle eller slumbeboere. Vi kalder dem for rettighedshavere, og 

samarbejde med rettighedshavere kommer stadig mere i fokus for Amnestys 

kampagner og aktivisme.   
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G/ Organisation og demokrati 
Amnesty International, dansk afdeling havde ved indgangen til 2015 86.200 

medlemmer i Danmark. 

Landsmødet 

Hvert år i april eller maj måned afholder dansk afdeling landsmøde, de seneste 

år har det været i Nyborg. Her lærer vi en masse om menneskerettighederne og 

lytter til spændende oplægsholdere. Landsmødet er også en generalforsamling, 

som er dansk afdelings højeste beslutningsorgan, og her vælger vi også 

foreningens hovedbestyrelse. Sidst, men ikke mindst, er landsmødet et virkelig 

godt sted at møde andre mennesker, der er engagerede i arbejdet for 

menneskerettighederne.  

Det er billigt, men du skal være medlem for at kunne deltage. 

Hovedbestyrelsen (HB) 

Hovedbestyrelsen (HB) er dansk afdelings politiske ledelse mellem 

landsmøderne. Den består af syv ulønnede medlemmer og en suppleant, som 

årligt afholder en række møder, herunder ca. 7 ordinære bestyrelsesmøder. 

Hovedbestyrelsen beslutter planer og budgetter for dansk afdeling og overvåger, 

at de bliver overholdt. Det er desuden HB, der ansætter generalsekretæren, som 

leder dansk afdelings sekretariat. 

HB vælger et lille og hurtigt arbejdende forretningsudvalg (FU), der består af 

formanden, næstformanden og kassereren samt generalsekretæren og en 

eventuel vicegeneralsekretær. 

Til hjælp på det økonomiske område har HB et Fundraising- og Økonomiudvalg 

(FØU) som støtte, og HB har desuden nedsat et rejsehold af aktive til at besøge 

landets amnestygrupper. Læs mere om Rejseholdet i guiden til 

amnestygrupperne. 

Du har mulighed for at møde og snakke med HB's medlemmer på landsmødet og 

Kampagneseminaret. 
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Hvis du selv ønsker at stille op til HB, skal du have fem navngivne stillere samt 

have været medlem af foreningen i mindst et halvt år før landsmødet. Opstilling 

med angivelse af stillere skal som regel ske inden 1. marts. Der er kun mulighed 

for opstilling på landsmødet, hvis der ikke er nok opstillede kandidater senest 

den 1. marts.  

Sekretariatet 
Dansk afdelings sekretariat ligger på Gammeltorv 8 i København, og her 

arbejder et halvt hundrede faste medarbejdere på tre etager under ledelse af 

dansk afdelings generalsekretær.  

Sekretariatet beskæftiger sig bl.a. med mediearbejde, kampagner, policy, 

menneskerettighedsundervisning, kommunikation, fundraising og servicering af 

dansk afdelings mange medlemmer og aktive. 

Du kan se en oversigt over de faste medarbejdere og deres arbejdsområde på 

amnesty.dk. 

Sekretariatet beskæftiger desuden en række timelønnede medarbejdere under 

dansk afdelings telemarketing og Face2Face programmer. 

Centret i Aalborg 
Dansk afdelings center i Aalborg ledes udelukkende af frivillige, og det fungerer 

som udgangspunkt for Amnestys arbejde i Aalborg og Nordjylland. 

Du kan læse mere om arbejdet på Amnesty Aalborgs hjemmeside amnesty-

aalborg.dk 

Museet i Frøslev 
Amnesty har sin egen udstillings- og informationsbarak i Frøslevlejren nær 

grænsen til Tyskland. Udstillingen er åben i sommerhalvåret og udelukkende 

bemandet med aktive. Hvert år kommer der tusindvis af besøgende. Hvis du selv 

kunne tænke dig at besøge udstillingen eller at bo i barakken en uges tid eller to 

som kustode, kan du læse mere om museet i Frøslevlejren på amnesty.dk.   
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H/ Amnestys internationale opbygning 
Dansk afdeling har altid taget aktivt del i Amnestys internationale indsats, og på 

trods af Danmarks ret beskedne befolkningstal er vi blandt de 10 nationale 

afdelinger, der økonomisk bidrager mest til Amnestys internationale indsats. 

Amnesty verden over 

Amnesty International havde ved optællingen i 2014 to millioner medlemmer og 

støtter samt fem millioner aktive verden over. Vi har sektioner, strukturer eller 

nationale kontorer i 72 lande, og Amnesty har aktiviteter i over 200 lande og 

territorier. 

Det Internationale Sekretariat (IS) 

Amnesty internationale sekretariat IS har 540 medarbejdere. Oprindelig lå IS 

kun i London, og dér er to tredjedele af medarbejderne fortsat.  Men i de senere 

år er der gjort en meget stor indsats for at få det internationale sekretariat ud, 

hvor overgrebene sker, og derfor er den sidste tredjedel af medarbejderne nu 

fordelt på 15 andre kontorer rundt om i verden, hvoraf nogle fungerer som 

regionale kontorer, der dækker flere lande i samme område.  

IS står blandt andet for research, det globale mediearbejde, gennemførelsen af 

de globale kampagner og for at støtte Amnestys afdelinger verden over. 

Den internationale generalforsamling (Global Assembly) 

Hvert år afholder Amnesty International en international generalforsamling 

(Global Assembly, GA). Det er Amnesty Internationals øverste myndighed. Her 

mødes repræsentanter for Amnestys afdelinger verden over og fastlægger 

Amnestys overordnede holdninger og strategi samt vælger den internationale 

bestyrelse. 

Dansk afdeling repræsenteres af en delegation nedsat af hovedbestyrelsen. 

Den Internationale Bestyrelse (IB) 
Den internationale bestyrelse (IB) består af engagerede, ulønnede medlemmer 

fra hele verden. Den har meget den samme funktion som den danske 
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hovedbestyrelse, bare på et internationalt niveau. Den beslutter planer og 

budgetter for hele vores globale organisation og overvåger, at de bliver 

overholdt. IB ansætter den internationale generalsekretær, der leder det 

internationale sekretariat i London. 
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I/ Amnestys historie 
Amnesty International startede i 1961, da den britiske advokat Peter Benenson 

skrev artiklen 'The Forgotten Prisoners' i avisen The Observer. I artiklen 

opfordrede han læserne til at slutte op om en international kampagne for at 

befri de tusindvis af mennesker, der sad fængslet verden over på grund af deres 

politiske holdninger eller religiøse overbevisninger. Kampagnen, som Benenson 

kaldte Appeal for Amnesty 1961 fik en overvældende respons – tusindvis af 

læsere sendte appelbreve til de ansvarlige regeringer, og artiklen blev oversat og 

bragt i aviser verden over.  

I løbet af de følgende måneder tegnede der sig et grundlag for en international 

bevægelse for befrielsen af samvittighedsfanger, og ved en konference i Belgien 

året efter besluttede man at gøre organisationen permanent, og Amnesty 

International blev officielt grundlagt. Den danske sektion blev oprettet den 9. 

maj 1964.  

Amnestys arbejde begyndte snart at brede sig til andre områder blandt andet 

flygtninge og tortur, hvilket var hovedbegrundelsen for, at Amnesty 

International i 1977 fik Nobels fredspris, og det førte til, at FN i 1984 vedtog den 

internationale torturkonvention. 

I 1977 blev kampen mod dødsstraf også optaget på listen over foreningens 

arbejdsområder. 

I 1990'erne skete der en række politiske og teknologiske omvæltninger. Verden 

blev åbnet op, og internet og e-mail kom til. Pludselig kunne Amnesty komme i 

kontakt med helt nye grupper af mennesker, som ønskede at få Amnesty til at 

tage flere rettigheder som f.eks. retten til sundhed og til undervisning med i 

arbejdet, og som kunne have svært ved at forstå, at verdens største 

menneskerettighedsorganisation næsten kun gjorde noget for mænd, som sad i 

fængsel. 

Siden årtusindskiftet har Amnesty derfor arbejdet for at blive mindre vestlig og 

mere global samt gjort en stor indsats for at samarbejde med de mennesker, 

Amnesty ønsker at beskytte. Der er også blevet taget helt nye emner på 

dagsordenen. bl.a. vold mod kvinder, kontrol med våbenhandel og LGBTI-

personers rettigheder.  
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Kontaktadresser 
 

Amnesty International, dansk afdeling, Gammeltorv 8, 5. sal, 1457 København K,  

e-mail: amnesty@amnesty.dk, tlf. 33 45 65 65, www.amnesty.dk 

 

Aktive kan desuden altid skrive til aktivservice@amnesty.dk 

Amnestys museumsbarak i Frøslevlejren: Barak W 6, Lejrvej 83, 6330 Padborg, 

web: http://www.amnesty.dk/artikel/udstilling/amnesty-i-froslev-0  

Centret i Aalborg: Jernbanegade 23, 1. th., 9000 Aalborg, web: amnesty-

aalborg.dk 

 

Mangler du adresseoplysninger vedr. amnestygrupperne og kontaktpersoner til 

Frøslev og centret i Aalborg, kan disse findes på amnesty.dk, hvor man også kan 

finde sekretariatets medarbejdere. 

Oplysninger vedrørende youth-grupper fås ved henvendelse til sekretariatets 

youth-koordinator via aktivservice@amnesty.dk. 
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