
Lægegruppen under Amnesty International Danmark 
 
Formål for Lægegruppen AI 
Lægegruppen er en aktiv gruppering indenfor Amnesty International Danmark (AI). Lægegruppen arbejder 
med sager og emner, der ligger indenfor dens lægefaglige kompetence, m.h.p. at fremme menneske-
rettighederne ved at arbejde mod tortur, dødsstraf og anden nedværdigende og umenneskelig behandling. 
Lægegruppen arbejder autonomt og på frivillig basis. Den består af 2 grupper: Lægegruppen der arbejder 
med dokumentation af tortur og lægegruppen mod dødsstraf. 
Det aktive arbejde udføres i overensstemmelse med AI's vedtægter, foreningens vedtægter og de af 
hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer.  
 
Medlemmer og engagement  
For at være medlem af gruppen kræves det at man er uddannet læge eller medicinstuderende på sidste år 
af studiet. 
Aktiviteterne i Lægegruppen sker på frivillig basis og efter idé fostret blandt eller båret af gruppens medlem-
mer.  
Kompetencerne i gruppen opgraderes løbende med intern undervisning og debat. 
 
Aktiviteter 
1. Generelt aktiviteter der ligger indenfor gruppens lægefaglige kompetence, m.h.p. at fremme menneske-

rettighederne og anden nedværdigende og umenneskelig behandling.  
2. Faglig assistance overfor AI’s danske afdeling og Hovedkontoret i London. Herunder vurdering af 

lægelige dokumenter, følger af fængsling, sultestrejker o.a. 
3. Initiering og udførelse af projekter/videnskabelige undersøgelser til afdækning af tortur og torturfølger.. 
4. Udbrede viden om Torturfølger: 

• Undervisning om tortur, torturfølger og Lægegruppens arbejde: af f.eks. Amnesty lokalgrupper, 
advokater i Flygtningenævn, ansatte i Ellebæk.  

• Udarbejde større rapporter og undersøgelser, der beskriver og dokumenterer tortur, torturfølger og 
konsekvenser af fængsling m.v. 

• Deltage i den offentlige debat som privatperson eller på gruppens vegne. I sidste tilfælde 
koordineret med AI’s sekretariat.  

5. Lægegruppen mod Tortur: Dokumentation af tortur er et af lægegruppens kerneområder. 
Torturundersøgelser udføres på begæring af flygtningeadvokater o.a. Undersøgelserne følger 
retningslinierne i Istanbulprotokollen og FN’s torturkonvention. Lægegruppen afgør selv hvilke 
undersøgelser den kan påtage sig. Principperne diskuteres løbende i gruppen. 
Der udarbejdes torturrapporter med fokus på dokumentation af torturfølgerne og den generelle 
helbredstilstand. 

6. Lægegruppen mod Dødsstraf: Gruppen arbejder på at få læger og lægeforeninger til at undsige 
dødsstraf og medvirken til samme, forhindre misbrug af medicin og medicinsk udstyr til henrettelser, 
samt på at påvirke myndigheder i lande med dødsstraf. Arbejdet er primært rettet mod udlandet. 

 
Organisering 

• Lægegruppen mod Tortur mødes regelmæssigt. På møderne diskuteres aktuelle emner.  
• Lægegruppen mod Dødsstraf mødes tilsvarende regelmæssigt flere gange årligt.  
• Lægegruppen ydes så vidt muligt bistand fra en koordinator fra AI’s sekretariat. Den faste 

koordinator støtter lægegruppen med praktiske opgaver. Koordinatoren er ydermere bindeleddet til 
AI. Ethvert projekt skal godkendes i AI.  

• Koordinatoren udarbejder i samarbejde med medlemmerne en dagsorden før hvert møde. 
• Der planlægges på møderne fremtidige møder og aktiviteter – undervisning af nye medlemmer, 

torturundersøgelser, nye projekter. Relevante emner tages op til debat. 
• De fremmødte, og medlemmer der på anden vis har tilkendegivet deres holdning, har indflydelse og 

beslutningskompetence. Beslutninger tages fortrinsvis på møderne og ved konsensus. 
• Nye projekter og aktiviteter bringes op for AI’s sekretariat, evt. arrangeres møde. 

 
Autonomi  
Det er afgørende for lægegruppen at autonomien, f.eks. lægefaglige vurderinger og personlige ressourcer, 
respekteres og holdes i hævd. 
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