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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 

kampagne 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 opfordret 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 fordelt på 216 lande og områder. I 

flere end 70 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 research, der forsyner de nationale afdelinger med materiale til appeller, kampagner og aktioner. På verdensplan beskæftiger 

Amnesty International i alt ca. 2.500 ansatte.  

 

Demokratisk 

Amnestys verdenskongres (Global Assembly, GA), der er organisationens højeste myndighed, afholder møde hvert 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 gennemføres ved hjælp af medlemmernes 

frivillige indsats og økonomiske støtte samt støtte fra private bidragsydere, virksomheder, faglige organisationer, tipsmidler og fonde. 

 

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. Amnesty 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 bearbejdes oplysninger fra London til de appeller, kampagner, 

aktioner m.m., som Amnestys danske medlemmer og andre interesserede arbejder med. 

 

  2017 2016 2015 2014 2013
Antal medlemmer og bidragydere 81.566     83.280     86.201     86.200     93.194     

Amnesty-grupper 41 40           42 43           41           

Antal deltagere i Lifeline 205.083   170.015   127.995   82.106     46.112     

ATP-heltidsbeskæftigede 80 84           102 79 77

Indtægter (mio. kr.) 81,3 87,2        80,2 78,4 81,1

Omkostninger (mio. kr.) 65,8 58,6        59,5 54,4 54,6

Bidrag til det internationale arbejde (mio. kr.) 16,1 19,5        26,0 25,8 24,1

Resultat (mio. kr.) -0,6 8,1          -4,4 -1,8 2,4

Egenkapital (mio. kr.) 22,1 22,7        14,6 19,0 20,9
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HOVEDBESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 
 

2017 var året, hvor et stigende antal statsledere brugte skræmmebilleder til at dæmonisere hele befolkningsgrupper, udpege syndebukke 

og skabe splid og utryghed – fra Trump i USA og Orbán i Ungarn til Erdogan i Tyrkiet og Duterte i Filippinerne. Et farligt skred, som vidner 

om manglende respekt for menneskerettighederne og internationale aftaler.  

 

Men 2017 var også året, hvor ekstraordinært mange mennesker tilsluttede sig den voksende globale bevægelse af aktivister, som kæmper 

for social retfærdighed. Det gælder ikke mindst Women’s March og #MeToo, der sætter fokus på kvinders rettigheder. Det giver et ægte håb 

om, at udviklingen imod øget konflikt og polarisering kan vendes. Det folkelige modsvar manifesterede sig også i Danmark, hvor Amnesty 

aldrig har mobiliseret så mange til at handle for menneskerettighederne som i 2017. 

 

Donald Trump indførte et såkaldt Muslim Ban mod en række muslimske lande og ønsker fortsat at rejse en mur mod Mexico, mens Rodrigo 

Duterte åbent erklærede, at han var parat til at skyde de menneskerettighedsaktivister, der stiller sig i vejen for hans krig mod narko. 

Præsident Erdogan sendte flere end 50.000 tyrkere i fængsel, afskedigede flere end 100.000 offentligt ansatte og lukkede 180 medier. 

Heller ikke Amnesty gik fri i klapjagten på kritiske stemmer og påståede kupmagere: Både generalsekretær Idil Eser og bestyrelsesformand 

Taner Kilic blev fængslet og risikerer op til 15 års fængsel. 

 

Budskabet fra populisterne er klart: Menneskerettighederne står i vejen for at skabe sikkerhed og 

tryghed, og for nogle ledere er det næsten blevet en hædersbevisning, når organisationer som 

Amnesty kritiserer dem. På den baggrund benyttede Amnesty sin årsrapport til at advare om, at den 

hadefulde retorik, der sætter dagsordenen i både Europa, USA og Asien, giver brændstof til et globalt 

tilbageslag for menneskerettighederne og efterlader et faretruende svagt værn mod de 

grusomheder, der bliver begået. 

 

Amnestys international generalsekretær Salil Shetty appellerede til verdens statsledere om at komme tilbage på sporet: “Selv de stater, der 

tidligere førte an for at udbrede menneskerettigheder i andre lande, har nu så travlt med at rulle rettighederne tilbage, at de ikke længere 

kan stille andre til regnskab. Jo flere lande, der vakler i deres opbakning til basale rettigheder, jo mere risikerer vi en dominoeffekt, hvor 

statsledere i andre dele af verden føler, at de frit kan nedbryde menneskerettighederne”, siger Salil Shetty. 

“Alt for mange politikere anvender en 
giftig og splittende retorik for at vinde 
stemmer, og de dæmoniserer hele 

befolkningsgrupper. Denne tendens 
truer med at frigøre de mørkeste 
aspekter af den menneskelige natur.” 

Salil Shetty, februar 2017. 
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Konsekvenserne ser vi således også i Europa og i Danmark. Aftalen med den stadig mere anti-

demokratiske Recep Erdogan i Tyrkiet om at bremse de flygtninge, der søger mod Europa, bliver 

fremhævet som et positivt eksempel. Danske partier taler åbent om at afvise spontane 

asylansøgere ved grænsen og sende dem til lejre i Nordafrika. Sideløbende arbejder den danske 

regering – som formand for Europarådet – på at svække Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol og øge den politiske indflydelse på domstolens afgørelser.  

 

MENNESKER PÅ FLUGT 

 

Rohingyaer i Myanmar 

Med 66 millioner mennesker på flugt globalt står vi midt i den største flygtningekrise i nyere tid. I august eksploderede Myanmar i etnisk 

motiveret overgreb i en skala, så der ifølge Amnesty og FN er tale om 

forbrydelser mod menneskeheden. Flere end 680.000 rohingyaer flygtede i 

løbet af efteråret over grænsen til Bangladesh på flugt fra militær og 

sikkerhedsstyrker. Rohingyaerne, som altovervejende er muslimer, har i 

årtier levet som andenrangsmennesker i Myanmar med begrænsede 

rettigheder og uden statsborgerskab. Diskriminationen er så vidtgående, at 

Amnesty betegner det som “apartheid” – et begreb, som Amnesty ellers ikke 

har knyttet til nogen lande siden Sydafrika i 1980erne.  

 

Ved hjælp af satellitfotos og researchere på jorden ved grænseovergangen 

mellem Myanmar og Bangladesh var Amnesty de første, der kunne 

dokumentere militærets overgreb på rohingya-befolkningen i Rakhine-provinsen, hvor de nedbrændte landsbyer tydeligt kunne ses fra 

rummet. 

 

Stop for hjemsendelser 

Mange af de flygtninge, der når til Europa, kommer fra Afghanistan, der har været præget af krig og konflikt i 30 år. Sikkerhedssituationen 

i landet bliver stadigt værre, og Afghanistan oplever det højeste antal civile dræbte nogensinde. Tusindvis af afghanere er blevet 

tvangshjemsendt fra europæiske lande i de senere år, men sidste år slog Amnesty alarm og opfordrede alle europæiske lande til at stoppe 

hjemsendelser af afviste asylansøgere. Den generelle situation i landet er så alvorlig, at der er for stor risiko for, at de hjemsendte 

asylansøgere blive udsat for overgreb. 

 

Den australske model 

Flygtningekrisen har i den grad sat dagsordenen i Europa i de senere år, og flere lande – deriblandt Danmark – skeler til Australien, som 

har indført et totalt stop for flygtninge. Siden 2013 er de blevet skubbet væk fra australsk farvand og til lejre i Papua Ny Guinea og Nauru, 

som har modtaget et milliardbeløb fra den australske regering for at opbevare dem under ekstreme forhold og uden fremtidsudsigter. 

UNHCR vurderer, at 88 procent af flygtningene lider af PTSD. 

 

Lejre i Nordafrika 

Alligevel er den australske model blevet en del af dansk politik. Oven i den byge af udlændingestramninger, som er vedtaget siden 2015 – 

nummer 50 blev fejret af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med en kage – tales der nu åbent om at oprette danske lejre 

i Nordafrika, så ingen længere kan søge spontant asyl ved den danske grænse. Amnesty fastholder, at Danmark sammen med de øvrige 

europæiske lande skal finde solidariske løsninger og skaffe husly til de flygtninge, som kommer til Europa, ligesom der skal skabes sikre 

veje væk fra krig og konflikt.  

 

Kvoteflygtninge 

Mindst lige så oprørende er det, at den danske regering har besluttet at stoppe Danmarks deltagelse i FN’s 

kvoteflygtningeprogram. Siden 1989 har Danmark ellers modtaget gennemsnitligt 500 kvoteflygtninge om 

året, men ifølge ledende danske politikere har Danmark brug for et “pusterum”, og det rammer nu nogle 

af de mest udsatte flygtninge i verden. Amnesty afleverede i foråret flere end 50.000 danske underskrifter 
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til Inger Støjberg (V) i protest mod beslutningen og har gennemført en lang række lokale aktioner for at fastholde Danmark i den solidariske 

kvoteflygtningeordning.  

 

Selvom vi desværre fortsat ser nye stramninger for asylansøgere og mennesker med flygtningebaggrund i Danmark, så har vi med vores 

#RettilSikkerhed kampagne formået at etablere Amnesty som en væsentlig stemme i debatten, og vi har oparbejdet et bredt netværk af 

rettighedshavere og samarbejdsorganisationer, og lokalt aktive har haft dialoger med mennesker på gaden i hele landet om nærområder 

og kvoteflygtninge.  

 

I See You og Give A Home 

Sideløbende har Amnesty sat fokus på at møde de mennesker på flugt, der kommer til Danmark. Det 

har vi blandt andet gjort med projektet I See You, hvor deltagere på Folkemødet og Roskilde Festival 

kunne se en person med flygtningebaggrund i øjnene i fire minutter – uden ord. De mange personlige 

møder skabte nye bånd og bekendtskaber – og stærke følelsesmæssige reaktioner fra deltagerne. I 

september deltog vi i den internationale Give A Home event, hvor musikere i hele verden spillede 

koncerter i private hjem til fordel for mennesker på flugt. Med koncerter i flere end 300 byer var der 

tale om verdens største musikfestival. Herhjemme var der koncert i København, Odense og Aarhus 

med blandt andre Katinka, Fallulah og Per Vers. 

 

KØN OG IDENTITET 

 

LGBTI-rettigheder 

Det vakte international opmærksomhed, da Danmark som det første land i verden fjernede transkønnethed som en psykisk lidelse den 1. 

januar 2017. Initiativet var et direkte resultat af Amnestys kampagne og indsats i samarbejde med transaktivister. Derudover har den 

danske regering nu for første gang nogensinde udarbejdet en handlingsplan om LGBTI-rettigheder, og Amnesty er med til at rådgive om 

indholdet. Dette har blandt andet betydet, at der er afsat 600.000 kr. til at sikre, at forældre til interkønnede børn har den rette viden til at 

træffe informerede valg om deres barns behandling.  

 

I foråret udgav vi en international rapport, som dokumenterede, at interkønnede børn i Danmark og Tyskland udsættes for ikke-akutte, 

invasive operationer og hormonbehandlinger med det formål at “normalisere” deres kroppe så kønsudtrykket stemmer overens med 

samfundets opfattelse af drenge og piger. Operationer og hormonbehandlinger kan ikke gøres om og medfører i de fleste tilfælde både 

fysiske og psykiske men senere i livet. Amnesty anbefaler, at man venter med operationerne og hormonbehandlingerne, til barnet er gammelt 

nok til selv at kunne træffe en beslutning. 

 

Samarbejde med DBU 

Sammen med DBU satte vi fokus på homofobi i fodbold under to fodboldlandskampe i juni – Danmark-Tyskland for 

mænd og Danmark-England for kvinder. Anførerbindene og hjørneflagene var i regnbuefarver, og vores aktivister delte 

materialer ud før kampene. Sammen med DBU, spillerforeningen og Københavns Kommune satte vi store plakater op 

i byrummet, og sammen med Pan Idræt og DBU afholdt vi en workshop om homofobi i sport, hvor ligestillingsminister 

Karen Ellemann (V) samt LGBTI- og sportsorganisationer deltog. Som en del af LGBTI handlingsplanen har ministeren 

afsat 1,8 millioner kroner til at undersøge homofobi i og nedbryde barrierer i sport og andre fritidsaktiviteter. Amnesty 

har briefet DBU’s spillere og ledere om menneskerettigheder i en række af de lande, som holdene spiller i, og vi indledte 

en konstruktiv dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF) om et lignende samarbejde. 

 

Online chikane mod kvinder på nettet 

I oktober udgav Amnesty International kvantitativ undersøgelse om digital chikane og vold mod kvinder i Danmark og syv andre lande. 17 

procent af de adspurgte danske kvinder oplyste, at de har oplevet digital chikane og vold. Vi interviewede også 20 danske lokalpolitikere 

på tværs af partier om deres oplevelser med digital chikane. Begge publikationer fik tilsammen 202 pressehits, og vi samarbejdede med 

Jysk-Fynske Medier om emnet. Sammen med #MeToo kampagnen er digital chikane et af de hotteste politiske emner, og Amnesty følger op 

med undervisning og kampagner for digital sikkerhed i 2018. Vi modtog også 480.000 kroner fra TRYG-fonden til at lave research om 

voldtægtsofres manglende retssikkerhed i Danmark i 2018.  
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FRIHEDSRETTIGHEDER 

 

#FreeTurkeyMedia 

Efter kupforsøget i Tyrkiet i juli 2016 blev over 150 medier lukket af myndighederne, og lige så mange journalister 

sidder fængslet på udokumenterede anklager om at have støttet terrorgrupper eller kupmagerne. Desuden er flere 

end 100.000 offentligt ansatte blevet fyret eller suspenderet, og over 50.000 tyrkere er arresteret. På World Press 

Freedom Day den 3. maj allierede Amnesty sig med journalister og medier i hele verden med online-kampagnen 

#FreeTurkeyMedia. I Danmark stillede chefredaktører fra Ekstra Bladet, Mandag Morgen, Altinget, Radio24syv og 

Zetland samt mange journalistiske medarbejdere op til fotografering med et #FreeTurkeyMedia skilt, som blev delt 

over 100.000 gange på Twitter. Den eksilerede tyrkiske chefredaktør Can Dündar gæstede vores landsmøde, hvilket 

ligeledes skabte opmærksomhed om pressefrihedens sørgelige tilstand i Tyrkiet. 

 

I juni blev Amnestys tyrkiske bestyrelsesformand Taner Kilic fængslet for terroranklager, og i juli blev ti deltagere i en workshop i Istanbul 

om menneskerettigheder anholdt – deriblandt Amnestys generalsekretær Idil Eser. De ti blev løsladt mod kaution i oktober, men Taner Kilic 

er fortsat bag tremmer. Retssagerne fortsætter ufortrødent. Amnesty aktionerede på gaden under Kulturnatten i oktober og igen med en 

demonstration foran Tyrkiets ambassade i november, ligesom vi opretholder et pres på den danske regering for at gøre sin indflydelse 

glædende både bilateralt og gennem EU. 

 

MODIG – støtte til menneskerettighedsforkæmpere  

Alle har ret til fredeligt at kæmpe for deres egne og andres rettigheder uden frygt for at blive 

forfulgt eller straffet, men desværre ser vi et stigende pres på menneskerettighedsforkæmpere, 

hvor stater, virksomheder og andre magtfulde aktører aktivt arbejder for at begrænse og 

forfølge dem. Mange modige mennesker sætter alligevel alt på spil for at tale mod 

uretfærdighed, og Amnesty ser det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe med at beskytte 

og styrke disse modige menneskerettighedsforkæmpere.  

 

Vi så i årets løb mange eksempler på restriktiv lovgivning og praksis, der synes at sprede sig 

som en steppebrand fra land til land, med utallige eksempler på drab, angreb, fysiske trusler, brug af overvågning, chikane og 

stigmatisering. Amnesty lancerede vores kampagne til forsvar for verdens menneskerettighedsforkæmpere – MODIG – i september på 

Ungdommens Folkemøde. I 2017 var der 24 Amnestygrupper, 28 youthgrupper og 27 individuelle aktivister i hele landet som deltog i 

kampagnen, som også var tema for årets Skriv for liv-aktivitet, hvor der deltog over 600 skoleklasser med flere end 12.600 elever fra 318 

grundskoler. Amnesty er i dialog med Udenrigsministeriet om både enkeltsager og i forhold til vigtigheden af Danmarks arbejde for 

beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere udenrigs- og udviklingspolitisk. 

 

En af de sager, MODIG-kampagnen har taget op, er den egyptiske advokat 

Azza Suliman, som kæmper for mennesker, som er blevet udsat for tortur, 

vilkårlige anholdelser, vold og voldtægt, selvom hun trues af årelang 

fængselsstraf for sin fredelige aktivisme. Azzas sag har været delt på 

Lifeline, Facebook og også offline er der samlet underskrifter flere steder i 

landet, og vi nået op på næsten 60.000 underskrifter, der i januar 2018 blev 

afleveret til den egyptiske ambassade ved en event. 

 

Dansk formandskab for Europarådet 

I efteråret indtog Danmark formandsstolen for Europarådets 47 medlemsstater. Det skete med et erklæret mål om at skabe konsensus om 

en Københavner-erklæring, som skal reformere det europæiske menneskerettighedssystem og holde Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol i en kortere snor. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde i sin tale til Europarådet, at 

“Menneskerettighedsdomstolen er ude af sync med medlemslandene og den brede offentlighed”. 

 

Amnesty har flere gange advaret den danske regering mod at svække domstolens uafhængighed, fordi det risikerer at underminere 

menneskerettighederne i medlemslande som Tyrkiet, Rusland og Ungarn. Amnestys generalsekretær var inviteret til regeringens juridiske 
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ekspertkonference i november og understregede, at “menneskerettighedsdomstolen er folkets domstol. Den er til for borgerne – ikke for 

regeringerne”. Heldigvis har det danske reformforslag hidtil mødt meget ringe opbakning fra lande som Tyskland, Sverige, Norge og Island.  

 

Kina strammer grebet 

Kinas præsident Xi Jinping strammer grebet om magten og blev i 2017 genvalgt for en ny femårig periode. Gennem et massivt 

overvågningsprogram og såkaldt social kapital er kineserne underlagt ekstrem kontrol fra staten. Hundredvis af advokater, systemkritikere 

og kunstnere er fængslet. Nobelprisvinderen Liu Xiaobo, som i 2009 blev idømt ti års fængsel for at forfatte frihedsdokumentet Charter 08, 

blev prøveløsladt på grund af fremskreden leverkræft, men døde få dage senere. 

Amnesty og Støttekomiteen for Tibet arrangerede et debatarrangement i København i november, da den tibetanske eksilpræsident Lobsang 

Sangay var i Danmark. “Historien om Tibet er en tragedie, og Kina gør fortsat intet for at forbedre forholdene for tibetanerne, der nægtes 

helt basale menneskerettigheder”, siger generalsekretær Trine Christensen. 

 

Med Trump ved roret 

USA's præsident Donald Trump har sat nye negative standarder for, hvad en præsident kan tillade sig. Fra anklager om seksuelle overgreb 

og voldsomme udfald mod politiske modstandere til bunker af løgne og usandheder på Twitter. Politisk har Trump sat sig for at bygge en 

mur mod Mexico, han vil bevare – og måske udvide – Guantánamo-fangelejren, og han har indført indrejseforbud for personer fra primært 

muslimske lande, det såkaldte “Muslim Ban”. Som en af sine første embedshandlinger godkendte han også den omdiskuterede 

olierørledningerne DAPL og Keystone XL, som præsident Obama havde bremset efter de store protester fra USA’s oprindelige folk. Dog er 

modstanden mod Trump er vokset fra dag et i Det Hvide Hus. Først med Women’s March, hvor Amnesty også deltog i København, og senere 

blandt andet med #MeToo kampagnen og med sorte sportsfolk, der har nægtet at rejse sig under nationalsangen. 

 

Danmark dropper blasfemiparagraf 

Den 2. juni tog Folketinget det historiske skridt at afskaffe straffelovens paragraf 140, forbuddet mod blasfemi. Amnesty bakker op om 

beslutningen, som flugter med anbefalingerne fra Europarådet og FN: “Religioner skal kunne kritiseres og diskuteres på lige fod med 

ideologier og idéer. De love, der forbyder blasfemi, bruges i andre dele af verden til at forfølge mindretal eller kritikere. Det er mennesker, 

der har krav på beskyttelse, ikke religioner”, sagde Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark. 

 

Håb for mennesker på tålt ophold 

Men der er en øvre grænse for, hvor længe mennesker på tålt ophold kan pålægges daglig melde- 

og opholdspligt, fastslog Højesteret, der i en konkret sag om en libanesisk mand satte grænsen 

ved 3 år og 11 måneder. Højesteret lagde blandt andet vægt på, at der ikke var konkret risiko for, 

at manden ville skjule sig for politiet, at der ikke var udsigt til, at udvisningen kunne gennemføres 

inden for en overskuelig fremtid, ligesom der ikke var noget andet land, han kunne udrejse til. 

Efter 3 år og 11 måneder var opholds- og meldepligten efter Højesterets opfattelse et 

uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Flere sager er på vej ved til 

domstolene i disse måneder, og det tænder et håb for de mennesker, der allerede har afsonet deres fængselsstraf, men som hidtil alene 

har kunnet se frem til et tidsubestemt ophold på Kærshovedgård med daglig meldepligt.  

 

Virksomheders ansvar 

I 2017 har Amnesty Danmark fortsat repræsenteret NGO-netværket 92-gruppen i regeringens rådgivende organ for virksomheders, 

investorers og offentlige myndigheders samfundsansvar kaldet “Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst”. Fokus har i det arbejde især 

været at fastholde Dialogforums og regeringens opmærksomhed på ansvarlig virksomhedsadfærd og at vise respekt for 

menneskerettighederne som en væsentlig del af arbejdet med at opfylde FNs verdensmål – SDGerne. Amnesty Danmark har også sammen 

med andre NGOer i 92-gruppen bidraget væsentligt til en ny vejledning om ansvarlige investeringer samt anbefalinger til regeringen om 

ansvarlige offentlige indkøb. 

 

 

Amnesty på Altingets magtbarometer 

Amnesty kom i 2017 ind på en 7. plads på Altingets liste over de organisationer, der har mest politisk indflydelse i Danmark. Nummer et 

og to er Kræftens Bekæmpelse og Ældresagen. Ifølge Altinget bokser Amnesty “over sin vægtklasse”, når man tager i betragtning, at 

organisationen kun har en omsætning på cirka 80 millioner kroner årligt. Tidligere justitsminister Lars Barfod er citeret for at sige: “Der er 

“Det skal være så utåleligt som overhovedet 
muligt at være på tålt ophold i Danmark”.  
Sådan lød det fra Inger Støjberg (V), da hun 

i 2016 strammede grebet yderligere om de 
mennesker, der ikke kan udvises af 
Danmark og derfor ender på tålt ophold.  
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ikke nogen tvivl om, at deres stemme i debatten er så stærk, at Amnesty i en vis udstrækning påvirker den danske regerings udenrigspolitik 

og handelspolitik”. 

 

Orden i etikken 

Efter en grundig gennemgang af danske bankers etiske profil har Amnesty Danmark skiftet pengeinstitut til Merkur Andelskasse. Merkur 

Andelskasse investerer sine overskud i bæredygtige projekter og vurderer virksomheders miljømæssige og sociale aftryk, inden de låner 

dem penge. “Merkur er en lille bank, men det er en etisk sværvægter i Danmark”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty 

Danmark.  

 

FLERE HANDLER FOR MENNESKERETTIGHEDERNE 

 

Der blev i 2017 foretaget 1,5 million handlinger for menneskerettighederne gennem dansk afdeling, hvilket vidner om, at der er rigtig 

mange danskere, som insisterer på at menneskerettighederne skal beskyttes. I 2017 kunne vi fejre en fantastisk milepæl, da vores SMS 

hasteaktionsnetværk Lifeline rundede 200.000 danskere. Det gør det muligt både at skabe positive forandringer i de konkrete sager, vi 

tager op, men også at anspore mennesker, der aktionerer med Amnesty til også at blive aktiv på andre måder og siden blive betalende 

medlem.  

 

Da året var gået, havde 167.000 danskere aktioneret med os gennem Lifeline eller som underskrivere på aktioner på vores hjemmeside, 

hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til 2016. Det skabte i årets løb mange gode resultater. Mange af de, som er tilknyttet Lifeline 

vil gerne være medlem Der er dog også en stor andel, som fortsat ønsker at engagere sig i Amnesty arbejde på anden vis end vores 

medlemskab. Derfor er det vigtigt at vi fremover tilbyder forskellige engagementsmuligheder udover medlemskab i Amnesty. Ved at styrke 

vores indsats overfor andre aktiviteter, styrkes Amnestys arbejde for menneskerettighederne.  

 

Dialog på sociale medier 

2017 var året hvor vi for alvor oprustede vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook. Vi lavede en helt ny tilgang, hvor vi 

opprioriterede dialogen med vores følgere. Nu er vi massivt til stede i alle kommentarspor, og tager dialogen med alle uanset om folk er 

enige eller uenige med os. Det har betydet, at folk i langt højere grad interagerer med vores kommunikation på Facebook, hvor der ved 

udgangen af 2017 var 108.100 personer, som “synes godt om” vores facebookside. Vi kunne også spore en stor fremgang i løbet af året af, 

hvor mange mennesker som bliver eksponeret for et opslag fra Amnesty Danmark i deres feed, og hvor mange interaktioner (kommentarer, 

likes, delinger) der er på vores opslag (157.599 unikke personer i fjerde kvartal).  

 

Menneskerettighedsundervisning 

Der var ved årets udgang 33 registrerede oplægsholdere over hele landet, som modtog over 50 

forespørgsler om oplæg, hvoraf vi kunnet imødekomme de 30, hvilket svarer til at cirka 690 

skoleelever har fået et oplæg fra Amnesty. Udover den konkrete Skriv for liv indsats på skoler har vi 

knap 400 lærere, der abonnerer på vores nyhedsbrev, og vi har årligt over 15.000 besøg på vores 

undervisningssite. Via vores skoleservice har vi behandlet henvendelser fra 371 projektgrupper i 

2017, svarende til omkring 1114 elever. Eleverne deler deres menneskerettighedsprojekter i deres 

klasser, gennem fremlæggelser og diskussion, og vi forventer, at de også deler deres viden med 

deres familier. De udgør således aktive ambassadører for menneskerettighederne. 

 

Mere og bedre aktivisme 

Der blev i 2017 udarbejdet seks handlingsplaner i forbindelse med nye aktivismestrategi, som skal gennemføres frem til 2019. Af de 

konkrete tiltag i 2017 kan nævnes oprettelsen af brugerpaneler for aktivister og nye specialgrupper samt udarbejdelsen af nye 

kommunikationsflader til aktivister. På årets kampagneseminar var der fokus på Modig-kampagnen, og programmet blev udviklet, så der 

var flere aktivistiske workshops end normalt, ligesom aktivismetræffet om søndagen på Landsmødet havde fokus på at skabe mulighed for 

at vi kan inspirere hinanden. Der var i 2017 også fokus på, hvordan vi kan sikre, at Youth-aktivister vil forsætte deres Amnesty-engagement, 

når de er færdige på gymnasiet, ligesom vi igangsatte arbejdet med digitale aktivister for at øge vores tilstedeværelse og gennemslagskraft 

på sociale medier og i den offentlige debat på nettet. 
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Det nytter noget  

Et eksempel er sagen om Erkin Musaev fra Usbekistan, som blev torteret og uretfærdigt fængslet, og som 

vi aktionerede for i 2014, men først i 2017 blev løsladt 10 år før tid. “Jeg vil gerne udtrykke min dybfølte 

tak til alle Amnesty-aktivister, så vel som alle der støttede mig og min familie i min svære tid. Min løsladelse 

er virkelig en stor sejr, og jeres indsats er uvurderlig,” sagde Erkin efter sin løsladelse og tilføjede: “Jeg vil 

gerne understrege, at fængselspersonalets holdning over for mig ændrede sig, efter jeg modtog støttebreve 

fra Amnestys aktivister. Fængselskoloniens personale begyndte at behandle mig med større forsigtighed, 

og jeg blev overført til lettere arbejde.”  

 

NYE VEJE TIL VÆKST 

 

Til trods for at Amnesty havde 1,5 millioner handlinger for menneskerettigheder og 200.000 personer på vores SMS hastenetværk har vi 

fortsat udfordringer med at få vendt stagnationen i antal af medlemmer og til den nye vækstperiode, som den alvorlige 

menneskerettighedssituation kalder på. I 2017 oplevede vi en medlemstilbagegang særligt blandt nye medlemmer. Vi har derfor forsat et 

fokus på at styrke medlemsloyaliteten og medlemsengagementet blandt denne målgruppe. 

 

Fundamentet i vores strategi er fortsat at gøre os mindre afhængige af vores gadehverveprogram og i stigende grad at engagere mennesker 

til først at blive aktive i menneskerettighedsarbejdet og derved lære organisationen at kende og siden anspore til medlemskab og økonomisk 

støtte. Derfor blev der i årets løb eksperimenteret med mange nye indsatser med lovende resultater, ligesom vi fortsat har fokus på en 

stram økonomistyring hvad angår udgifter.  

 

Med den store donation fra TRYG-fonden til vores research på voldtægtsområdet kunne vi se et konkret resultat af vores indsats for at 

tiltrække flere fondsmidler til vores prioriterede arbejde. Selvom resultatet af vores første landsindsamling nogen sinde ikke var på niveau 

med vores forventninger, så beviste vi, at vi kunne motivere flere tusinde mennesker til at bruge en søndag eftermiddag på samle ind til 

fordel for menneskerettighederne og Amnesty. Vi har identificeret en række læringspunkter, som vi nu målrettet vil arbejde på at 

gennemføre, så landsindsamlingen de næste år kan blive en vigtig indtægtskilde for Amnesty. 

MEDLEMSDEMOKRATI I UDVIKLING 

 

I løbet af de seneste fire år har Amnesty arbejdet på en gennemgribende reform af vores internationale beslutningssystem, som kan sikre, 

at vi i Amnesty er i stand til at træffe rettidige og velovervejede beslutninger. Indtil nu har hver afdeling haft mellem én og seks stemmer 

på den internationale generalforsamling (ICM), der blev fordelt efter antallet af medlemmer, som en afdeling repræsenterede. Dansk 
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afdeling har hidtil bakket op om principperne for et vægtet stemmesystem, men på ICM 2017 blev det tydeligt, at et stort flertal i bevægelsen 

ønsker at gå i en ny retning. 

 

Global Assembly: Én stemme per afdeling 

Efter en lang proces og mange meningsudvekslinger bakkede den danske delegation således også op om de nye principper for 

stemmefordeling, hvor hver afdeling har én stemme. Samtidig afløses de toårige internationale generalforsamlinger af et årligt Global 

Assembly møde med tre deltagere fra hver afdeling. Global Assembly mødes fysisk en gang om året, men organet træder formelt ikke af 

mellem møderne. Det betyder, at vi fremover vil være i stand til at træffe hurtigere beslutninger, når situationen kræver det. 

 

Den danske delegation udmærkede sig flot ved at være velforberedte og aktive på alle mødets diskussioner, hvilket også betød, at mange 

af vores forslag og ændringsforslag til resolutioner gik igennem. På ICM blev der også diskuteret vigtige menneskerettighedsspørgsmål om 

eksempelvis klimaforandringernes forstærkning af menneskerettighedskrænkelser, en revision af Amnestys abortpolitik og den såkaldte 

“krig mod narkotika”, der i hele verden fører uproportionale sanktioner med sig og tjener som undskyldning for grove menneskerettigheds-

krænkelser.  

 

ICM 2017 blev historisk, men ikke kun fordi det var det sidste af sin slags. Amnesty har sat kursen mod en endnu større og stærkere global 

bevægelse, der vil forsvare menneskerettighederne på tværs af kulturer, landegrænser og øvrige politiske synspunkter. Vi er et fællesskab 

af mennesker, der tager uretfærdighed personligt.  

 

Som del af dansk afdelings internationale engagement besøgte medlemmer af hovedbestyrelsen i løbet af året landsmøder i Storbritannien, 

Spanien, Tyrkiet og Tyskland, og bød selv velkommen til repræsentanter fra Zimbabwe, Nepal, Norge, Færøerne, Tyskland, Tunesien, Schweiz 

og Frankrig på vores eget landsmøde. 

 

Tættere kontakt til aktive 

På vores decembermøde fortsatte hovedbestyrelsen vores nye tradition med at invitere lokalt aktive til at deltage i dele af møderne for at 

øge gennemsigtigheden og mindske afstanden mellem aktive og hovedbestyrelsen. Mødet blev denne gang holdt i København, og her deltog 

den nye eventgruppe, youth’ere og andre lokale aktivister livligt i diskussionerne om, hvordan vi kan skabe bedre og mere aktivisme, hvilket 

der kom mange konkrete forslag ud af, som der nu arbejdes videre med.  

 

Aktivisterne understregede blandt andet behovet for erfaringsudveksling og inspiration til eget arbejde, og det har efterfølgende været en 

glæde for hovedbestyrelsen at følge, hvordan en gruppe af aktivister har gjort et stort stykke arbejde for selv at skabe et 

weekendarrangement i maj måned for alle Amnestygrupper med fokus på netop erfaringsudveksling og inspiration, hvor dansk afdeling 

kun har behøvet at skulle give en vis økonomisk støtte, mens alt det praktiske ordnes af aktivisterne selv.  

 

Strategirevision 

På decembermødet vedtog hovedbestyrelsen desuden en række mindre ændringer i vores fireårige strategi. Hvad angår vores 

menneskerettighedsprioriteter, vil vi i den resterende del af strategiperioden frem til 2019 i højere grad søge at påvirke økonomiske 

beslutningstagere til at bakke op om de menneskeretlige grundværdier. En anden mindre ændring vedrørte, at vi fremover i strategien ikke 

kun vil arbejde i et FN-spor, når det gælder om at retsforfølge de ansvarlige for grove menneskerettighedskrænkelser. Endelig er vores nye 

2019 mål at engagere 300.000 danskere i vores menneskerettighedsarbejde i stedet for det oprindelige mål på 350.000. Til gengæld kan 

vi så have mere opmærksomhed på at styrke aktivismetilbud og muligheden for at engagere sig dybere.    

 

Næstformand i hovedbestyrelsen Martin Isenbecker måtte i sensommeren trække sig af tidsmæssige årsager, og hovedbestyrelsen vil gerne 

sende sen stor tak for det store læs, Martin har trukket i bestyrelsesarbejdet. Der blev derfor konstitueret et nyt forretningsudvalg i 

hovedbestyrelsen, hvorefter vores hidtidige kasserer Oliver de Mylius blev valgt som næstformand og Ilja Sabaj-Kjær som kasserer.  
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HOVEDBESTYRELSENS ØKONOMISKE BERETNING 

 

Udviklingen i aktiviteter og generelle økonomiske forhold 

Det samlede resultat for 2017 blev lidt dårligere end forventet, idet det endte på et lille underskud frem for det ventede overskud. 

Medvirkende til resultatet var især dårligere resultater af hverveaktiviteterne over for nye medlemmer og et lavere resultat end ventet af 

Amnestys første landsindsamling i december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 bød på en del udfordringer for Face2Face som hvervekanal for nye medlemmer, og som konsekvens heraf lukkedes den sidste regionale 

Face2Face-enhed i Århus i løbet af efteråret, så aktiviteterne nu er centreret omkring Face2Face-enheden i København med besøg i de 

større byer inden for daglig rejseafstand. 

 

Face2Lifeline fungerer stadig som en vigtig hvervekanal for nye medlemmer. Ud over at netværket i 2017 var vokset til over 200.000 

personer, der deltog i Amnestys sms-aktivisme, var det fortsat grundlag for en væsentlig del af de hvervninger, der skete i løbet af året, og 

bidrag med næsten 5.000 hvervninger. 

 

I løbet af året udvidede vi vores aktiviteter på sociale medier, og det er hensigten, at vi fremover skal hente en væsentlig del af de leads 

(tilladelser til at kontakte potentielle nye medlemmer), der bruges i telemarketing, via vores tilstedeværelse på de sociale medier. 

 

De ændringer, der i løbet af 2017 er sket i vores fundraising og medlemshvervning, er baseret på en revision af vores strategi for området, 

hvorefter vi fremover vil satse mere på telefonisk hvervning via leads fra aktive fremfor hvervning gennem Face2Face. Baggrunden for dette 

er, at medlemmer hvervet gennem leads fra Lifeline nok er dyrere at hverve, men baseret på de hidtidige erfaringer mere loyale og derfor i 

længden bedre medlemmer. 

 

Omlægningen betyder, at vi skal forvente at bruge flere ressourcer på hvervningen, men til gengæld håber på en mere stabil medlemsbase. 

 

Søndag den 10. december 2017, i øvrigt på årsdagen for FN’s menneskerettighedserklæring, gennemførte vi Amnestys første 

landsindsamling. Indsamlingen, som i praksis dækkede alle dele af landet, omfattede op mod 3000 frivillige, som indsamlede over 2 mio. 

kr.  

 

Indtægter 

Vores samlede indtægter udgjorde i 2017 81,3 mio. kr., hvoraf 74 mio. kr. var individuelle bidrag fra vores medlemmer mod 75,1 mio. kr. 

året før. Samtidig betød højere indtægter gennem især landsindsamlingen dog, at de samlede individuelle bidrag i 2017 udgjorde 76,8 

mio. kr. mod 75,9 mio. kr. i 2016. 
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Note: Øvrige indtægter omfatter bl.a. bidrag fra Kulturministeriets udlodningsfonde, Andelskassen Merkur samt en række private 

fonde 

 

De testamentariske gaver udgjorde 1,2 mio. kr., hvilket er under gennemsnittet for de seneste år. Her var 2016 dog ret usædvanligt, hvor 

en enkelt arv på 6,8 mio. kr. udgjorde hovedparten af indtægterne det år.  

Der var i 2017 indtægter fra en række fondsdonationer på i alt 1,7 mio. kr. Heraf kunne 1,1 mio. henføres til en donation givet i 2014 til 

finansiering af to flerårige projekter, mens de resterende 0,6 mio. vedrører donationer givet i 2016 eller 2017. Herudover var der ved årets 

udgang allerede modtaget tilsagn om fondsdonationer på ca. 640.000 kr. til anvendelse i 2018, hvor de forventes indtægtsført. 

Herudover modtog dansk afdeling i alt 1,4 mio. kr. i tilskud fra hhv. drifts- og anlægspuljen under Kulturministeriets udlodningsmidler (de 

tidligere Tipspuljer). Amnestys retningslinjer for offentlige tilskud tillader i øvrigt ikke modtagelse af generelle driftstilskud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af det ovenstående, er indtægter fra vores medlemmer stadig en afgørende indtægtskilde, som i 2017 udgjorde over 91 

% af de samlede indtægter. Som nævnt har vi i 2017 set en lille nedgang i denne type indtægter, som kan forbindes med medlemmerne. 

Det skal ses i lyset af, at vi i 2017 havde et fald i antallet af medlemmer, som ved årets udgang var 81.566 mod 83.280 året før. Udviklingen 

i medlemstal fremgår af figuren herover. 

 

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 dansk afdelings strategi i samme periode. Tabellen herunder 

viser udgiftsfordelingen for 2017 sammenholdt med året før, som var strategiperiodens første år. Opdelingen svarer til den, der er anvendt 

i den skriftlige beretning. 
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Under strategisk mål 4, som vedrører opbygning 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.  

 

En væsentlig del af udgifterne ligger i mål 4,4, som bl.a. omfatter udgifter til Face2Face og telemarketing, samt i mål 4.3, som bl.a. 

omfatter udgifter til Lifeline-netværket og andre aktive. I forbindelse med den fremadrettede prioritering af dyrere hvervekanaler med 

forventet højere loyalitet hos de hvervede er udgifterne her steget. 

 

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 mellem de berettigede ansøgere, hvorved vi i 2017 modtog 

refusion af 36,7 % af vores udgifter til moms afholdt i 2016. 

 

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

Bidrag til det internationale arbejde udgør 16,1 mio. kr., hvilket umiddelbart er mindre end i de forudgående år (se figuren i næste afsnit). 

Det skyldes dels fradrag ved beregningen vedrørende højere fundraising-udgifter, som omtalt ovenfor, dels at vi modtog et tilskud fra det 

internationale budget på 3,6 mio. kr. til udviklingsprojekter vedrørende fundraising, hvilket er trukket fra vores bidrag. 

 

Årets resultat 

Nettoresultatet udgjorde et underskud på 0,6 mio. Kr. mod et budgetteret overskud på 1,4 mio. kr. Resultatet skyldes især, at indbetalinger 

fra medlemmer har ligget under det forventede, samt at resultatet fra årets landsindsamling lå under det budgetterede. 

Det er vores forventning, at den gennemførte omlægning af medlemshvervningen vil vise sig at forbedre de fremtidige resultater herfra. 

Herudover forventes de erfaringer, der er opnået i den første landsindsamling, at give grundlag for et højere provenu af indsamlingen 

allerede i 2018.  

 

Hovedbestyrelsens indstiller, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med resultatdisponeringen i resultatopgørelsen for 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstrategier                   Mio kr. 2017 2016

1. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig 5,1 4,7

2. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig 3,7 3,4

3. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimination 4,9 4,7

4.1 Øget Indflydelse 2,2 2,2

4.2 Stærkere opbakning 4,0 4,0

4.3 Større mobilisering 11,4 10,5

4.4 Flere medlemmer og øget økonomisk støtte 34,0 29,5

Ledelse og governance 1,6              1,5              

Momskompensation -1,0             -0,7             

Nettorenteindtægt -0,1             -0,3             

Bidrag til det internationale arbejde 16,1            19,5            

I alt 81,9            79,0            



   

16 

 

Likviditet 

De væsentligste forskydninger i foreningens likviditet i forhold til 2016 fremgår af nedenstående pengestrømsanalyse. 

 2017 

 mio.kr. 
 _______ 

Årets resultat 2017 -0,6 

Afskrivninger 0,9 
 _______ 

Likviditetsvirkning fra driften 0,3 

 

Tillagt 

Ændringer i den kortfristede gæld 0,9 

 

Fratrukket  

Årets investeringer (0,1) 

Ændringer i finansielle anlægsaktiver 1,8 

Ændringer i værdi af omsætningsaktiver -0,3 
 _______ 

Likviditetsforskydning 2017 2,6 

 

Likvid beholdning 01.01.2017 15,4 
 _______ 

Likvid beholdning 31.12.2017 18,0 

 

 

Egenkapital og reserver 

Som følge af årets resultat falder egenkapitalen med 0,6 mio. kr. til 22,1 mio. kr. Heraf er ved årets udgang 6,7 mio. kr. øremærket og 

henlagt til formål vedrørende lægegruppen under dansk afdeling. Den disponible egenkapital udgør herefter 15,4 mio. kr. Dansk afdelings 

hovedbestyrelse har i 2016 fastlagt principper for fastlæggelse af minimumsreserven. Den aktuelle reserve overholder kravene til 

minimumsreserven. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtrådt begivenheder efter afslutningen af 2017, som ændrer ved konklusionerne vedrørende foreningens soliditet eller 

økonomiske stilling i øvrigt. 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 giver 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 3. marts 2018 

 

Generalsekretær 

Trine Christensen 

 

 

Hovedbestyrelse 

 

 

 

 

Sophie Jo Rytter Oliver de Mylius   Ilja Sabaj-Kjær 

(formand) (næstformand)  (kasserer) 

 

 

 

 

Anne Katrine Andersen Moustafa Mahmoud Moustafa  Ole Ankjær Madsen 

    

 

 

 

John Hansen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
Til hovedbestyrelsen i Amnesty International, Dansk afdeling 

 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med 

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og 

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere 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. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Vi henleder opmærksomheden på beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis, hvoraf det fremgår, at foreningen har fået dispensation for 

afgivelse af detaljerede specifikationer nævnt under § 33, stk. 4, litra 1-4 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske 

og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.   

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 

af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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  

 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 

ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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, 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, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.  
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Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 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 revisionshandlinger, 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 regnskabsmæssige skøn og 

tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 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 fortsætte 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 tilstrækkelige, 

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 noteoplysningerne, 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 placering af revisionen samt 

betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om 

ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 

ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 

i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere 

af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 

love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 

forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte 

emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed 

for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi 

med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom 

i denne udtalelse.  

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

Søborg, den 3. marts 2018 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

 

Hakon Rønn Jensen 

Statsaut. Revisor 

MNE-nr. mne23419 
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FUNDRAISING- OG ØKONOMIUDVALGETS PÅTEGNING 
 

Møder 

Der er i 2017 holdt 4 møder i udvalget, hvor der ud over udvalgets medlemmer har været deltagelse fra sekretariatet og fra bestyrelsen. 

Endvidere har repræsentanter fra udvalget deltaget i det årlige risikoseminar, hvor der ud fra en international ramme sker en vurdering af, 

hvilke økonomiske risici dansk afdeling kan udsættes for i det kommende år. På den baggrund sikres det, at de nødvendige reserver er til 

stede, hvis uheldet er ude. På baggrund af møderne og en løbende orientering om udviklingen af dansk afdelings økonomi, har vi i 

overensstemmelse med vedtægterne vurderet, om de økonomiske dispositioner er ”i overensstemmelse med foreningens formål og relevante 

landsmødebeslutninger.” Det er vores vurdering, at dette er tilfældet. 

 

Årets resultat 

Der blev fra årets start budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. Resultatet blev et underskud på 0,6 mio. kr., hvilket primært kan 

henføres til et mindre overskud end forventet af dansk afdelings første landsindsamling, samt et lidt dårligere økonomisk resultat end 

forventet fra nye medlemmer. Landsindsamlingen og medlemsudviklingen har sekretariatet efterfølgende analyseret grundigt for at skabe 

et mere sikkert grundlag for hovedbestyrelsens løbende vurdering af den økonomiske udvikling i 2018. 

 

Medlemmer og fundraising 

Medlemstallet er i 2017 faldet svagt med ca. 1.500 medlemmer til ca. 82.000 medlemmer ved årets udgang. Til gengæld er antallet af 

Lifeline aktivister nu over 200.000, hvilket giver mulighed for mere loyale medlemmer, som delvist kan imødegå det vigende medlemstal. 

Det er vigtigt fortsat at følge udviklingen i medlemstallet tæt, ligesom de igangværende bestræbelser på at finde andre indtægtskilder bør 

fortsættes. 

 

Økonomistyring 

Udgiftsstyringen har de seneste år været tæt og effektiv og har gjort det muligt at gribe hurtigt ind, hvis indtægterne svigter, som det i 

nogen grad har været tilfældet i 2017. Indtægtsnedgangen er faldet sidst på året, og det har derfor ikke været muligt fuldt ud at kompensere 

for nedgangen i indtægterne, og det budgetterede overskud i budget 2017 har ikke været tilstrækkeligt til at skabe et positivt resultat. Der 

arbejdes løbende med nye procedurer for økonomistyringen, og sammenholdt med de nye principper for afregning af bidrag til den 

internationale bevægelse er det vores opfattelse, at der findes et solidt grundlag for styringen af økonomien. 

 

København, den 12. marts 2018 

 

 

 

 

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 projekterne henføres til relevante strategimål. Fællesudgifter fordeles 

i forhold til fordelt løn. 

 

Foreningen har fået dispensation for afgivelse af detaljerede specifikationer nævnt under § 33, stk. 4, litra 1-4 i bekendtgørelse nr. 1701 

af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Den nævnte 

bestemmelse er alene relevant i relation til det tilskud, dansk afdeling modtager fra Kulturministeriets udlodningsmidler (de tidligere 

Tipsmidler), da vores regler i øvrigt ikke tillader modtagelse af generelle offentlige driftstilskud. 

 

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 anskaffelsen 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 aktivernes 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 regnskabsmæssige 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 tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 

blive taget i brug.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Indretning af lejede lokaler og inventar  5 år 

It-udstyr og udvikling     3 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 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.  
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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 efterfølgende 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. Tilgodehavender, 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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NØGLETALSBEREGNING 
 

Amnesty International, dansk afdeling er medlem af ISOBRO, indsamlingsorganisationernes fællesorganisation. ISOBRO har i tilknytning 

til sine indsamlingsetiske retningslinjer udarbejdet retningslinjer for åbenhed om økonomi i medlemsorganisationerne, herunder et forslag 

til økonomisk årsrapportering, som medlemsorganisationerne frit kan følge. Dansk afdeling følger disse retningslinjer, idet nærværende 

årsrapport indeholder de relevante informationer om indtægter og udgifter. 

ISOBROS eksempelregnskab indeholder endvidere 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.  

 

Dansk afdeling har for 2017 beregnet følgende tre nøgletal, som anbefales af ISOBRO: 

 

Overskudsgraden ved indsamlinger m.v. viser den andel af de indsamlede beløb, der er tilbage efter fradrag af udgifter ved indsamlingen. 

For dansk afdeling udgør overskudsgraden ved indsamlinger 58%. 

 

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 58%. 
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RESULTATOPGØRELSE 01.01.2017 - 31.12.2017    

  2017 2016  

 Note   

    
Indtægter 1     81.344.129    87.178  

    
Indtægter       81.344.129    87.178  

    
1. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig 2       5.072.489      4.730  

2. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig 3       3.666.603      3.376  

3. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimination 4       4.900.961      4.720  

4.1 Øget Indflydelse 5       2.210.995      2.199  

4.2 Stærkere opbakning 6       4.048.816      4.019  

4.3 Større mobilisering 7     11.354.570    10.467  

4.4 Flere medlemmer og øget økonomisk støtte 8     34.048.014    29.522  

Ledelse og governance 9       1.568.726      1.492  

Momskompensation 10      -1.007.798        -717  

Nettorente - indtægt 11            61.291        -253  

    
Omkostninger 12     65.924.668    59.556  

    

    

Resultat før bidrag til det internationale arbejde      15.419.461    27.622  

Bidrag til det internationale arbejde 13     16.050.994    19.481  

    

Årets resultat          -631.533      8.141  

    

    

    

Overskudsdisponering    
Henlæggelse vedrørende Amnestys lægegruppe            -88.874      6.759  

Overført resultat          -542.659      1.382  

    
Årets resultat          -631.533      8.141  
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BALANCE PR. 31.12 2017   
  2017 2016 

 Note Kr. t.kr. 

    
IT-software og udvikling af systemer 14 281.384 600 

    
Immaterielle anlægsaktiver  281.384 600 

    

    
Indretning af lejede lokaler 15 74.595 511 

Edb-anlæg og inventar 16 31.918 115 

    
Materielle anlægsaktiver  106.513 626 

    
Aktier 17 255.229 267 

Obligationer 17 8.508.554 10.343 

Deposita  917.069 912 

    
Finansielle anlægsaktiver        9.680.852    11.523  

    

Anlægsaktiver      10.068.749    12.749  

    

    
Varelager           151.914         118  

    
Varebeholdninger           151.914         118  

    

    
Debitorer, det internationale sekretariat           849.947         238  

Debitorer øvrige Al sektioner              6.903          11  

Øvrige tilgodehavender           668.986         161  

Forudbetalte omkostninger, periodeafgrænsningsposter 18          470.613      1.322  

    
Tilgodehavender        1.996.449      1.733  

    

    
Likvide beholdninger      18.033.069    15.390  

    

    

Omsætningsaktiver       20.181.432    17.241  

    

    

Aktiver       30.250.181    29.990  

   

   

   



   

27 

 

BALANCE PR. 31.12.2017    

  2017 2016 

 Note Kr. t.kr. 

    
Henlæggelse til Amnestys lægegruppe 19       6.670.169      6.759  

Overført resultat 20     15.432.287    15.975  

    

Egenkapital i alt 21     22.102.456    22.734  

    

    
Kreditorer, det Internationale Sekretariat                    -             -    

Kreditorer, øvrige AI sektioner              1.132            1  

Kreditorer i øvrigt        3.881.622      1.983  

Skyldige feriepenge        2.776.306      2.551  

ATP              69.392          72  

Periodeafgrænsningsposter                    -             -    

Forudbetalte donationer i projekter        1.414.536      1.553  

Skyldige omkostninger              4.737      1.096  

    
Kortfristede gældsforpligtelser        8.147.725      7.256  

    

    

Gæld        8.147.725      7.256  

    

    

Passiver      30.250.181    29.990  

    

    
Eventualforpligtelser 22    
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NOTER   

  2017   2016  

  kr.   t.kr.  

1. Indtægter   
Kontingenter       19.849.835      21.145  

Personlige bidrag       53.070.178      50.433  

Kontingenter og personlige bidrag fra medlemmer tilgået i året         3.887.601       4.288  

Testamentariske gaver         1.164.654       8.867  

Fonde og fagforeninger         1.690.409          961  

Udlodningsmidler         1.383.612       1.279  

Andelskassen Merkur             74.959            83  

Andre indtægter            222.881          123  

   
Total       81.344.129      87.178  

   

2. Beskytte mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig.  
Flygtninge Research             87.810             -    

Flygtninge Advocacy               3.335             -    

Flygtninge Kampagne            419.737          275  

Konflikter Advocacy               3.288             -    

Lægegruppens torturundersøgelser             23.496            18  

Lægegruppen projekt vedrørende tortur, trauma og PTSD             88.874             -    

Folkemøde på Bornholm             35.793            34  

Amnesty Bladet            233.636          218  

Landsmøde            139.215          118  

Amnesty hjemmeside               1.380          149  

Lønninger         2.555.561       2.348  

Fællesudgifter         1.480.364       1.569  

   
Total         5.072.489       4.730  

   
3. Forsvare friheden til at ytre, forsamle og organisere sig   
Human Rights Defender kampagne                    -              20  

Menneskerettighedsundervisning (lobby)             29.565            30  

Frihed/MR grundværdier Research            109.502             -    

Frihed/MR grundværdier Advocacy             14.319             -    

Frihed/MR grundværdier Mobilisering            316.475             -    

Folkemøde på Bornholm             35.793            34  

Amnesty Bladet            233.636          218  

skriv for liv                    -              89  

Landsmøde            139.215          118  

Amnesty hjemmeside               1.380          149  

Lønninger         1.764.559       1.630  

Fællesudgifter         1.022.159       1.089  

   
Total         3.666.603       3.376  
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4. Sikre kvinder og LGBTI-personer mod overgreb og diskrimination  
My Body My Rights                    -              80  

Icebreakers, Uganda            576.592          176  

SMUG, Uganda            121.700          180  

Køn og kønsidentitet Research             41.069             -    

Køn og kønsidentitet Advocacy               5.043             -    

Køn og kønsidentitet Mobilisering             74.010          197  

Folkemøde på Bornholm             35.793            34  

Amnesty Bladet            233.636          218  

Landsmøde            139.215          118  

Amnesty hjemmeside               1.380          149  

Lønninger         2.325.453       2.139  

Fællesudgifter         1.347.069       1.430  

Total         4.900.961       4.720  

   
5. Øget indflydelse   
Faglig udvikling og læring i kampagner               9.656              4  

Erfaringsudveksling kampagneteams                    -                5  

Folkemøde på Bornholm             35.793            34  

International koordination og møder             13.191            14  

Law and Policy, medlemskaber            135.477          132  

Generelt lobbyarbejde             26.379            54  

Generalsekretær             14.976            10  

Lønninger         1.250.908       1.166  

Fællesudgifter            724.615          779  

Total         2.210.995       2.199  

   
6. Stærkere opbakning   
Corporate accountability             43.533            32  

Stop tortur                    -                5  

Menneskerettighedsundervisning (lobby)             29.565            30  

International koordination og møder             13.191            14  

Traditional media            299.923          233  

Amnesty Bladet            233.636          218  

Generalsekretær             14.976            10  

Global identitet                  535            16  

Amnesty hjemmeside               1.380          149  

Lønninger         2.160.539       1.986  

Fællesudgifter         1.251.538       1.327  

Total         4.048.816       4.019  

   

7. Større mobilisering   
Corporate accountability             43.533            32  

Stop tortur                    -                9  

Human Rights Defender kampagne                    -              20  

Erfaringsudveksling kampagneteams                    -                5  

Outreach og events            -11.002              0  
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Menneskerettighedsundervisning (kampagne)            105.977              7  

Lægegruppen, møder             14.610            10  

Amnesty bladet            116.818          109  

Gruppen om børns rettigheder               1.169              2  

Effektiv mobilisering og aktivservice             21.683            16  

Rådgivning om aktivisme i andre afdelinger             36.685            36  

Finansiering af aktivisme             72.783            41  

Landsmøde            139.215          118  

Kampagneseminar             41.421            38  

Center Frøslev             71.622            70  

Center Ålborg             86.166            97  

Face2Lifeline         3.637.627       3.121  

Lifeline drift af netværk         1.672.151       1.311  

Innovation og test af nye programmer             74.925            38  

Youth-grupper            182.201          113  

Amnesty hjemmeside               3.680          398  

Fundraising forsikring             18.798            17  

Lønninger         3.181.535       2.912  

Fællesudgifter         1.842.972       1.946  

Total       11.354.570      10.467  

   
8. Flere medlemmer og øget økonomisk støtte   
Stop tortur                    -                5  

Amnesty bladet            116.818          109  

Amnesty Bladet distribution            287.179          381  

Landsmøde            139.215          118  

Hvervning af nye medlemmer       16.830.857      14.288  

Eksisterende medlemmer         4.792.115       5.176  

Fondsarbejde               6.530              0  

Testamenter            401.525          231  

Virksomheder            -68.609         -152  

Major donors             10.211              1  

Koordinering og ledelse, fundraising            105.400            56  

Kurser, fundraising            138.215          185  

Medlemsanalyser                    -            110  

Database             71.542          176  

CRM-licenser m.v.            106.849          112  

Innovation og test af nye programmer             74.925            38  

Landsindsamling         1.585.931             -    

Merchandise og royalties            178.341          110  

Digital engangsdonation            203.008             -    

Fundraising forsikring             75.191            68  

Lønninger         5.694.253       5.102  

Fællesudgifter         3.298.518       3.410  

Total       34.048.015      29.522  
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9. Ledelse og governance   
Strategi                    -                4  

Hovedbestyrelse            132.107          200  

Landsmøde            232.024          196  

Forretningsudvalg og Økonomiudvalg               7.239              3  

Internationalt formandsmøde             31.140            23  

European Regional Space                    -                5  

International Council Meeting            170.392             -    

Lønninger            630.558          636  

Fællesudgifter            365.265          425  

Total         1.568.726       1.492  

   

10. Momskompensation   
Momskompensation         1.007.798          717  

Total         1.007.798          717  

   

11. Nettorenter - indtægt   
Renteindtægter obligationer             96.077          213  

Renteindtægter og lignende i øvrigt             47.356              4  

Renteindtægt på FIF-lån                    -               -    

Renteudgifter obligationer, handelsrenter                    -           - 

Kursregulering aktier og obligationer            -25.567            35  

Kursregulering i øvrigt               8.068          140  

Renter og gebyr i øvrigt           -187.226         -139  

Total            -61.291          253  

   

12. Fællesomkostninger   

Lønninger vedrørende fællesfunktioner         3.552.940       3.746  

Efteruddannelse            237.301          259  

IT-drift og vedligeholdelse            780.469          680  

Human ressources            171.614          221  

Lokaler         3.202.048       3.361  

Kontorhold            195.303          186  

Trykning              88.157            56  

Advokat             86.250             -    

Revision            259.075          255  

Afskrivninger            908.599       1.106  

Porto            158.181          133  

Telefon            202.966          223  

Forsikringer            173.852            98  

Sociale udgifter, ATP m.v.            756.776          907  

Øvrige personaleudgifter            409.625          452  

Bruttolønsordninger             96.230          117  

Øvrige driftsudgifter             38.552            44  



   

32 

 

Andre fællesomkostninger             14.562          129  

Total       11.332.500      11.975  

Ovenstående fællesudgifter indgår i udgifterne i note 2-9 og er fordelt i forhold til lønforbrug 

   

13. Bidrag til det internationale arbejde   
Bidrag til det internationale arbejde, ordinært       18.070.598      21.996  

Internationalt tilskud til fundraising-projekter        -3.579.000      -4.100  

Bidrag til EU-sammenslutningen            923.301          904  

Relief og kapacitetsopbygning            636.095          681  

Total       16.050.994      19.481  

   

14. Immaterielle anlægsaktiver   
Anskaffelser primo, overført fra EDB-anlæg og inventar         7.471.690       7.380  

Årets tilgang             70.000            92  

Årets afgang                    -               -    

Anskaffelser ultimo         7.541.690       7.472  

   
Afskrivninger primo, overført fra EDB-anlæg og inventar        -6.871.673      -6.501  

Årets afskrivninger           -388.633         -371  

Afskrivninger på afgang                    -               -    

Afskrivninger ultimo        -7.260.306      -6.872  

Regnskabsmæssig værdi            281.384          600  

   

15. Indretning af lejede lokaler   
Anskaffelser primo         6.011.334       6.011  

Årets tilgang                    -               -    

Årets afgang                    -               -    

Anskaffelser ultimo         6.011.334       6.011  

   
Afskrivninger primo        -5.500.329      -4.988  

Årets afskrivninger           -436.410         -512  

Afskrivninger på afgang                    -               -    

Afskrivninger ultimo        -5.936.739      -5.500  

Regnskabsmæssig værdi             74.595          511  

   

16. Edb-anlæg og inventar   
Anskaffelser primo         3.724.125       3.701  

Årets tilgang                    -              23  

Årets afgang                    -               -    

Anskaffelser ultimo         3.724.125       3.724  

   
Afskrivninger primo        -3.608.651      -3.386  

Årets afskrivninger            -83.556         -223  

Afskrivninger på afgang                    -               -    

Afskrivninger ultimo        -3.692.207      -3.609  

Regnskabsmæssig værdi             31.918          115  



   

33 

 

   

17. Værdipapirer   
Aktier            255.229          267  

Obligationer         8.508.554      10.343  

Værdipapirer i alt         8.763.782      10.610  

   

18. Forudbetalte omkostninger, periodeafgrænsningsposter  
Husleje, forsikringer, leasing mv.             67.500          858  

Øvrige periodeafgræsningsposter            392.612          440  

Udlæg til centerledere og projektkoordinatorer             10.502            24  

Total            470.613       1.322  

   

19. Henlæggelse til Amnestys lægegruppe   

Henlæggelse primo       6.759.043            -    

Årets resultat           -88.874       6.759  

Henlæggelse ultimo       6.670.169      6.759  

   

20. Overført resultat   
Overført resultat primo       15.974.945      14.593  

Årets resultat           -542.659        1.382  

Overført resultat ultimo       15.432.287      15.975  

   

21. Egenkapital   
Egenkapital primo       22.733.988      14.593  

Henlæggelse til Amnestys lægegruppe             -88.874       6.759  

Overført resultat           -542.659       1.382  

Egenkapital ultimo       22.102.456      22.734  

   

22. Eventualforpligtelser   
Leasingforpligtelser                31.895           64  

Huslejeforpligtelse           1.458.116         1.347  

Total         1.490.011       1.411  

 

 

 

 

 


