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• Vi er en aktivistisk special-
gruppe under Amnesty, der ar-
bejder for at fremme psykolog-
faglige perspektiver i kampen 
for menneskerettighederne. 

• Vi består af psykologer og 
psykologistuderende på sidste 
del af kandidaten, der har 
en vision om en verden med 
retfærdighed, frihed, menne-
skeværd og ligestilling.

• Vi arbejder for at udvide psykologgruppen i Danmark. 

• Vores målsætning er at udvide gruppen til at omfatte 
psykologer fra andre lande, hvor Amnesty opererer.

Vi planlægger forskellige aktiviteter i Danmark, 
hvor psykologfaglige perspektiver er nødvendige 
i kampen for at sikre menneskerettighederne.

Nogle af vores arbejdsopgaver:

• Vi bidrager til Amnestys brevskrivning i sager om børn. 

• Vi bidrager til Amnestys menneskerettighedsundervisning. 

• Vi agerer fagspecifik sparringspartner med Amnestys øvrige 
specialgrupper, fx lægegruppen der arbejder med torturofre. 

• Vi sparrer med Amnestys medarbejdere i relations til arbejdet 
mod vold og seksuelle overgreb. 

• Vi deltager aktivt i den offentlige debat og styrker menneske-
rettighederne med psykologisk viden. 

• Sikring af børns rettigheder lokalt og globalt: Børnekonventi-
onen skal overholdes, og indsatser for børnene skal forankres 
så praksisnært som muligt. 

• Styrkelse af demokratiseringsprocesser: Vi søger at udvide 
menneskers handlerum og støtte dem i at opnå kompetencer 
til at skabe forandring ved at afsløre strukturelle betingelser. 

• Retfærdig behandling af udsatte befolkningsgrupper: Vi vil 
lægge et øget pres på staten og offentlige institutioner for at 
udbyde den støtte, borgerne har ret til ved at bidrage med 
den samfundspsykologiske vinkel på Amnestys mærkesager. 

• Afskaf Dødsstraf og stop tortur: Tortur giver ar på sjæl og 
krop, og vi anser dødsstraf som den ultimative begrænsning 
af menneskers handlemuligheder. Derfor vil vi lægge pres på 
at få regeringer verden over til at afskaffe dødsstraf og tortur. 

• Fokus på psykologiske konsekvenser af diskrimination og 
overgreb: Vi vil skabe øget fokus på sociale og psykologiske 
konsekvenser af diskrimination og overgreb og arbejde med 
en ressourcebaseret tilgang.

• Vi afholder arrangementer og møder i og uden for psykolog- 
gruppen. 

• Vi arbejder tæt sammen med Amnestys øvrige specialgrup-
per, fx lægegruppen, juristgruppen og børnegruppen. 

• Vi markerer os som en bred, stærk og visionær faggruppe. 

• En bevidsthed om, at retten til 
liv handler om mere og andet 
end blot at trække vejret. 

• Et community-psykologisk 
læringsbegreb, hvor vi lærer 
individuelt igennem deltagelse 
i det kollektive.  

• Et nuanceret blik på men-
nesker og samfund, hvor vi 
forstår at mennesker skaber 
samfund og samfund skaber 
mennesker. 

• Forebyggende og løsnings-
fokuserede tilgange hvor 
menneskers handlemuligheder 
udvides.

• Alle mennesker har mulighed 
for at ændre deres livsbetin-
gelser. 

• Alle mennesker har mulighed 
for at deltage i meningsfulde 
fællesskaber. 

• Alle mennesker har ret til at 
vælge selv.

HVEM ER VI?

HVAD STÅR VI FOR?

VI HAR VOKSEVÆRK

HVAD VIL VI OPNÅ?

HVORDAN GØR VI DET?

VI DRØMMER OM  
EN VERDEN, HVOR

HVAD LAVER VI?

Læs mere på amnesty.dk/psykologgruppen eller skriv til os på psykologgruppen@amnesty.dk


