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Din arv kan sikre den næste generation
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At skrive et testamente er en af de vigtigste ting, du nogen- 
sinde vil gøre. Vigtigst af alt vil det beskytte din familie, og 
dem du elsker. Det sikrer, at din arv bliver fordelt, præcis sådan 
som du ønsker det. Og det fjerner unødig stress for dine 
nærmeste.  

Men hos Amnesty mener vi, at dit testamente kan gøre meget 
mere end det – det kan være din arv til fremtiden.
Du kan sikre, at dine værdier lever videre og lade din stemme 
blive hørt, længe efter du er væk.

Vores resultater har stor indflydelse på individers liv. Med en 
gave til Amnesty i dit testamente kan vi blive endnu stærkere i 
fremtiden, så vi kan fortsætte kampen for frihed, retfærdighed 
og værdighed for hvert enkelt menneske.
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 Hussain Dad og hans familie blev forfulgt i Afghanistan på grund af deres   

 Hazara etnicitet. Familien flygtede og fik asyl i Australien. På billedet ses   

 Hussains kone Maryam, og datter Zohal.  

VIL DU EFTERLADE
EN GAVE TIL VERDEN?



 DET ER EN LETTELSE  
 AT HAVE BESLUTTET 
 HVORDAN MINE PENGE  
 SKAL FORDELES  
 
Min støtte gør en tydelig forskel 
Dorthe Friis Christensen har skrevet Amnesty i sit testamente:  
 
”Hos Amnesty oplever jeg, at min støtte gør en tydelig forskel.  
Jeg vil gerne kunne fortsætte min støtte, også når jeg ikke længere 
er her. Derfor har jeg skrevet Amnesty i mit testamente. 

Det er en letteste at have besluttet, hvordan mine penge skal 
fordeles. Jeg vil ikke have, at der er nogle, som skal slås eller blive 
uvenner over mine penge. 

Der er jo aldrig nogle garantier for, hvor meget der er tilbage af ens 
arv, men derfor kan du sagtens skrive Amnesty i dit testamente og 
samtidig tilgodese din familie. Det behøver ikke at være så meget 
du donerer, lidt har også ret. Og når vi er mange, som testamente-
rer, så bliver det jo til noget.”

Dorthe Friis Christensen, pensioneret tale-høre-døvelærer
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 DIN STØTTE VIRKER 
 ”Jeg er så taknemmelig for Amnesty 
 International og alle de mennesker, der  
 deltog i kampagnen for min løsladelse.  
 Mange tak til hver og en af   jer. Ikke kun   
 for jeres kampagner for min løsladelse  
 og for frigivelsen af   andre fanger men  
 for at hjælpe med at holde vores håb og   
 vores tro i live. Jeg håber, at vi sammen  
 vil fortsætte vores kamp indtil vores  
 fælles drøm om menneskerettigheder og  
 retfærdighed for alle går i opfyldelse.” 
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Phyoe Phyoe Aung

 Phyoe Phyoe Aung blev frigivet i april 2016 efter et års fængsel   

 i Myanmar for at have organiseret fredelige studenterdemonstrationer. 
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Amnesty er 100 procent uafhængige af politiske ideologier og 
økonomiske interesser. Vores research og kampagner er derfor 
udelukkende finansierede af støtter som dig – der står sammen i 
deres tro på frihed og retfærdighed. Derfor vil en gave i dit testa-
mente gøre en kæmpe forskel for vores arbejde. 
 
Vores arbejde redder liv
Amnesty International er verdens største menneskerettigheds-
organisation. Vi er en bevægelse af mennesker, som kæmper for 
ytringsfrihed og imod diskrimination og overgreb. Gennem de 
sidste 50 år har vi opnået en lang række enestående resultater. 
Samvittighedsfanger bliver løsladt. Dødsstraffe bliver omstødt. 
Torturbødler bringes for en domstol. Regeringer ændrer love og 
holdninger. 

Lad lyset brænde
Amnesty-lyset er for mange blevet et symbol på retfærdighed, 
frihed og håb. En gave til Amnesty i dit testamente vil sikre, at 
dette lys fortsætter med at brænde for menneskerettighederne.  
At efterlade en arv til Amnesty vil betyde, at din stemme fortsæt-
ter med at være en del af det globale kor, som forsvarer mennes-
kerettighederne.

DERFOR HAR VI BRUG 
FOR DIN STØTTE 

 Studerende deltager i en flash mob i London. De kræver retfærdighed 

 for alle dem, som er blevet udsat for tortur.  



 JEG HAR ALDRIG FORLADT 
 AMNESTY, OG AMNESTY 
 HAR ALDRIG FORLADT MIG 
 
 
Amnesty er meget betydningsfuld
Ingrid Pedersen har skrevet Amnesty i sit testamente:  

”Amnesty har altid været en del af mit liv. Jeg blev medlem i 1972, 
da jeg gik i gymnasiet og Amnesty har været med til at danne mig og 
min opfattelse af verden. Amnesty er meget betydningsfuld for mig og 
for verden. De udretter virkelig store ting for mennesker, og derfor føler 
jeg, at mine penge er godt anbragt her.

Jeg regner selvfølgelig med at blive 120 år og har sikkert brugt alle 
mine penge selv, men skulle der ligge lidt på kistebunden, så er det 
rart selv at have besluttet, hvad der skal ske med dem. 

Det er vigtigt at få skrevet et testamente. Alle kan finde eksempler 
på episoder, hvor arven er gået til de forkerte. Jeg havde snakket om 
at skrive testamente i flere år, og så en dag gjorde jeg det bare. Det 
er en opgave, ligesom alt andet, der skal gøres. Jeg vil anbefale, at 
du tager imod Amnestys tilbud og får hjælp af en advokat til at skrive 
testamente.”

Ingrid Pedersen, journalist
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 EN GAVE TIL AMNESTY I DIT TESTAMENTE 
 VIL SIKRE FLERE FLOTTE RESULTATER SOM DISSE 

I 2016 aborterede 21-årige Evelyn Hernández spontant 

derhjemme og blev efterfølgende idømt 30 års fængsel for 

at have dræbt sit ufødte barn.

Men den 19. august 2019 frikendte en domstol i El 

Salvador hende efter et stort pres fra Amnesty og andre 

organisationer. 71.482 danskere skrev under for hendes 

frihed, og hendes løsladelse er en sejr for menneskeret-

tighederne og for kvinderne i El Salvador og deres basale 

rettigheder.

Den 17. januar 2018 blev den amerikanske nødhjælpsak-

tivist Scott Warren arresteret. Han blev anklaget for at 

have tilbudt vand og husly til to mennesker på flugt i 

Arizona-ørkenen på grænsen mellem USA og Mexico.

Amnesty har arbejdet hårdt på at få ham frikendt, hvilket 

lykkedes i november 2019. Tak til de 37.666 danskere, 

der skrev under for Scott Warrens løsladelse. Det må ikke 

være kriminelt at hjælpe mennesker i nød, og det må 

aldrig være forbudt at redde menneskeliv.

Takket være et massivt internationalt pres frifandt 

præsidenten i Myanmar de to fængslede Reuters-

journalister Wa Lone og Kyaw Soe Oo. De  stod til 7 års 

fængsel for at have rapporteret om konkrete forbrydelser, 

som Myanmars væbnede styrker begik mod uskyldige 

civile i den nordlige provins Rahkine. 

49.387 danskere skrev under for deres løsladelse, og i 

maj 2019 blev de genforenet med deres familier efter 

500 dage i fængsel. Det er en sejr for pressefriheden.

 Evelyn Hernández  Scott Warren  Wa Lone og Kyaw Soe Oo 
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Har du tænkt på, hvilken arv du vil efterlade verden?
Hvis du ønsker at efterlade en gave til Amnesty, kan du oprette et 
testamente. Uden et testamente vil arven blive fordelt efter 
arveloven til dine slægtninge. Har du ingen slægtninge, tilfalder 
hele arven staten.

Boafgift
Som hjælpeorganisation er Amnesty fritaget for boafgift. Din 
ægtefælde betaler heller ikke boafgift, men tvangsarvinge som 
børn, børnebørn og forældre betaler 15 % og andre arvinger betaler 
25 % i tillægsboafgift. Hvis du efterlader et legat eller en procent-
del af din arv til Amnesty, vil det fulde beløb gå til at skabe en 
bedre verden. Derfor er ingen arv for stor eller lille.

Lad Amnesty betale boafgiften for dine arvinger
Vidste du, at du i nogle tilfælde kan efterlade en gave til Amnesty i 
dit testamente og samtidig give en større del af arven end ellers til 
dine efterladte? Det sker ved, at du gør Amnesty til arvemodtager 
på betingelse af, at vi betaler boafgiften for de andre arvemodta-
gere. På denne måde kommer donationen både Amnesty og dine 
øvrige arvinger til gode.

 STØT AMNESTY UDEN AT DET  
 KOSTER DINE ØVRIGE  
 ARVINGER NOGET 
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  En ung pige holder et stearinlys ved en sympatiaktion  

  for Libyen arrangeret af Amnesty Schweiz i Bern. 



TAK AMNESTY 
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Tep Vanny

“Jeg rækker min hånd ud til enhver, som 

har arbejdet for min frihed og tilladt mig 

at blive genforenet med mine børn og 

mine forældre. I trøstede mig og gjorde, 

at jeg ikke følte mig alene. Jeg værd-

sætter jeres venlighed og jeres arbejde 

for at styrke menneskerettighederne 

verden over”

 
Efter 735 dage bag tremmer i Cambodja blev 
menneskerettighedsaktivisten Tep Vanny endelig 
løsladt efter en kongelig benådning. Hun var 
idømt fængsel for fredeligt at demonstrere imod 
tvangsrydninger af familier i landets hovedstad. 
Tusindvis af familier er blevet tvunget til at 
forlade deres huse, da der skal gøres plads til 
nyt luksusbyggeri. Mere end 200.000 
mennesker fra hele verden, heriblandt 45.198 
danskere, støttede sammen med Amnestys Tep 
Vanny ved at kræve hendes frihed.
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Din familie og dine nærmeste er vigtigst.  Vi forstår og respekterer, at 
de kommer i første række.
 
Vi respekterer dit privatliv. Dit testamente er et privat og personligt 
dokument. 
 
Hver en øre, du giver os, vil ændre liv. Vi vil bruge dine penge 
fornuftigt – der hvor de vil have størst effekt. 
 
Det er din beslutning. Vi forstår, at det er en stor beslutning, og vi vil 
altid respektere dit behov for at overveje dine muligheder nøje og i dit 
eget tempo. 

Vi er diskrete. Du behøver ikke fortælle os, om du efterlader en gave til 
Amnesty, men hvis du gør, vil det hjælpe os til at planlægge vores 
fremtidige arbejde. Vi vil selvfølgelig holde din beslutning fuldstændig 
fortrolig. 

Vi står altid til rådighed. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som 
muligt. Kontakt os på 33 45 65 58 eller arv@amnesty.dk

 
En gave til Amnesty i dit testamente er et løfte om 
en bedre fremtid, et løfte som betyder, at vi kan 
fortsætte vores arbejde for retfærdighed, lighed og 
værdighed. Her er til gengæld vores løfte til dig:

 VORES LØFTE TIL DIG 

  Amnesty i Sydkorea afholdt i 2007 en børnedag, hvor 400 børn   

  byttede deres legetøjspistoler med bøger. Her ses en mor og   

  datter deltage i aktiviteten ’Håndaftryk for fred’.  



 LAD TRYGHED VÆRE DEN ARV,  
 DU EFTERLADER VERDEN 

 Den iranske advokat Nasrin Sotoudeh giver sin søn Nima  

 et knus efter at være blevet løsladt.  
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 SPØRGSMÅL OG SVAR 
 
Hvordan opretter jeg et testamente?
Du kan vælge at få dit testamente oprettet hos en advokat. Her giver 
Amnesty et tilskud til advokatsalæret. Kontakt os på 33 45 65 58 
og hør nærmere. Det er vigtigt, at du efterfølgende registrerer det 
hos en notar. Hvert år havner store beløb et andet sted, end afdøde 
havde tiltænkt, fordi der ikke var skrevet testamente, eller det ikke var 
registreret hos en notar. Når du opretter et testamente, kan du vælge 
at indsætte Amnesty som arving til en fast sum, til en procentdel, eller 
som arving til hele din formue, med forbehold for tvangsarvinge. 

Hvad sker der med mine ting?
Vælger du at testamentere indbo, ejendom eller andre værdier til Am-
nesty, vil vi omsætte dem til penge, så arven hurtigst muligt kan gå til 
arbejdet for en mere retfærdig verden. Mange bruger denne mulighed 
til at skåne deres børn for det store besvær med at forhandle salg af 
hus eller koordinere salget af værdier. 
 
Hvad nu hvis jeg ingen arvinger har? 
Hele din arv tilfalder staten, hvis du ingen legale arvinger har, og 
du ikke har lavet et testamente. Hvis du vælger at testamentere til 
Amnesty, er vi fritaget for boafgift til staten. Så bliver din arv ikke en 
afslutning, men en ny start, der er med til at sikre menneskerettighe-
derne for fremtidige generationer.

Hvad betyder min arv for Amnesty?
Vores arbejde finansieres næsten udelukkende af private bidrag - vi 
modtager ikke midler fra staten. Derfor har testamenter til Amnesty 
stor betydning for, at vi kan fortsætte vores arbejde for en mere retfær-
dig verden. Amnesty har kæmpet for dine og mine rettigheder siden 
1961. Ved at give en gave til Amnesty i dit testamente er du med til 
at sikre, at vi kan fortsætte kampen for menneskerettighederne for de 
næste generationer. 

Har jeg råd til at efterlade en gave  
i mit testamente?
Ingen gave er for lille – alle bidrag tæller og gør en stor forskel for 
vores arbejde. At efterlade en gave i testamentet er en fantastisk måde 
at lade sine værdier leve videre og overdrage en bedre verden til den 
næste generation. 

Hvad hvis jeg har spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at kontakte os på 33 45 65 58 – vi kan 
besvare dine spørgsmål og henvise dig til vores pro bono advokatfirma 
NJORD Law Firm, som kan yde gratis og uforpligtende rådgivning.
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 PERSONLIG VEJLEDNING  
 OG MERE INFORMATION 
Hvis du overvejer at efterlade os en gave i dit testamente, vil vi meget 
gerne tale med dig om denne vigtige beslutning og hjælpe dig med at 
komme videre. Ring til vores arveansvarlige Regitse Møller Nielsen og få 
en uforpligtende samtale om, hvordan du kommer i gang med at oprette 
dit testamente – hun glæder sig til at høre fra dig. 

Kontakt: Regitse Møller Nielsen, Telefon: 33 45 65 58
E-mail: rmnielsen@amnesty.dk, Hjemmeside: amnesty.dk/arv 

Amnesty er medlem af Det Gode Testamente, hvor 40 velgørende organi-
sationer er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der 
overvejer at testamentere til velgørenhed. Det handler om at give noget 
godt videre.

 FÅ TILSKUD TIL  
 AT OPRETTE TESTAMENTE 
Ønsker du at mødes med en advokat, som kan udarbejde dit testamente, 
vil vi gerne give et tilskud til det. Vi kan give op til 4.000 kr. + moms 
til advokatsalæret. Vi hjælper også gerne med at finde en advokat i dit 
nærområde. Ring og hør mere på 33 45 65 58.
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 LAD HÅB VÆRE DEN ARV DU EFTERLADER VERDEN 

  Den danske statsborger og menneskerettighedsforkæmper Abduhadi al-Khawaja har siden 2011 siddet fængslet i   

  Bahrain med en livstidsdom for at deltage i en fredelig demonstration. Her ses en demonstration for hans løsladelse  

  fra 2012 på Nytorv i København.   



Amnesty International
Gammeltorv 8, 5 sal
1457 København K 
 
33 45 65 65 
arv@amnesty.dk 
amnesty.dk/arv 
 
Se og læs mere om Amnesty arbejde på amnesty.dk

Amnesty er verdens største menneskerettigheds-
bevægelse med over 7 millioner mennesker, som 
tager uretfærdighed personligt. Vi er næsten 
udelukkende drevet af private bidrag, og arv er 
vores anden største indtægtskilde. Ved at efterlade 
en gave til Amnesty lader du lyset brænde for 
retfærdighed.




