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HISTORISK SEJR FOR KVINDERS RETTIGHEDER 

Historiebøgerne vil nok dedikere 2020 til corona, men i Amnesty Danmarks historie vil det 

blive husket som det år, hvor vi fik en historisk sejr for kvinders rettigheder i Danmark i hus. 

Efter at Amnesty i mere end 10 år har arbejdet med at forbedre voldtægtsofres retssikkerhed, 

vedtog et enigt Folketing den 17. december en ny samtykkebaseret voldtægtslov, der styrker 

voldtægtsofres retssikkerhed, og bringer den danske lovgivning i overensstemmelse med 

internationale menneskerettighedsstandarder.  

Foto: Søren Malmose 

Sejren blev fejret primært online pga. corona sammen med aktivister, politikere og en lang 

række kvindeorganisationer, som vi har kæmpet sammen med. Vi tror, at lovændringen vil 

være med til at skabe en kulturændring – og dermed også forebygge seksuel vold. Amnestys 

arbejde på voldtægtsområdet er blandt andet blevet muligt med støtte fra TrygFonden til 

vores internationale rapport om voldtægt i Danmark: “Give us Respect and Justice.” 

 

 

Projektet med at udvikle undervisningsmateriale, som skal forebygge voldtægt blandt unge, 

samt ruste dem til at hjælpe og støtte hinanden efter en voldtægt, kom også godt fra start 

i 2020 med støtte fra Offerfonden og RoskildeFonden. Undervisning af advokater ifm. 

samtykkearbejdet blev støttet af TrygFonden. 

Samtidig med arbejdet for at ændre lovgivningen har vi sammen med Operation Dagsværk 

og Amnesty Youth kørt en kampagne på landets gymnasier om bedre seksualundervisning. 

De unge har holdt lobby-møder med politikere om en bedre og samtykkebaseret seksual-

undervisning, og har blandt andet mobiliseret elevorganisationer og ungdomspartier til at 

støtte Amnestys anbefalinger. I 2021 vil de overlevere de mere end 30.000 underskrifter for 

en bedre seksualundervisning til Undervisningsministeren og ordførerne i Folketinget.  

I 2020 fik Amnesty for første gang penge til to projekter finansieret af CISU, som er en 

sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer. De to projekter i 

henholdsvis Ghana og Nigeria fokuserer på seksuel vold og voldtægt på universiteter. Et af 

målene er at skabe et rum. hvor overlevere, aktivister og kvindeorganisationer fra Ghana, 

Nigeria og Danmark kan udveksle erfaringer og strategier og lære af hinanden.  

Amnesty har derudover fået penge fra det Obelske Familiefond til at fortsætte partnerskabet 

med Sexual Minorities Uganda (SMUG). 2020 var første år i det nye projekt, hvor SMUG 

blandt andet har udført træning af politi og andre myndigheder samt udført 

kampagnearbejde i et land, hvor det er risikabelt at arbejde for LGBTIQ-rettigheder, og hvor 

homoseksualitet er forbudt. 

 

Copenhagen21 – World Pride 
Amnesty er også placeret centralt i arbejdet med LGBTIQ-rettigheder i forbindelse med World 

Pride i København i 2021. Amnesty blev i 2020 ‘Executive partner’ sammen med blandt andre 

Human Rights Watch og flere globale LGBTIQ-organisationer. Det betyder, at Amnesty er en 

tæt samarbejdspartner, som sammen med Copenhagen21 vil skabe et globalt fokus på 

LGBTIQ-rettigheder op til World Pride, som afholdes i København i august 2021. Derudover 

sidder en repræsentant fra Amnesty Danmark med i styregruppen, der planlægger en stor 

fem-dages menneskerettighedskonference. 

 

 

https://amnesty.dk/danmark-faar-en-samtykkebaseret-voldtaegtslov/
https://amnesty.dk/danmark-faar-en-samtykkelov/
https://amnesty.dk/vores-arbejde/samtykke/
https://amnesty.dk/vores-arbejde/samtykke/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR1897842019ENGLISH.PDF
https://amnesty.dk/skriv-under/danmark-samtykkebaseret-seksualundervisning/
https://sexualminoritiesuganda.com/health-workers-the-lgbtiq-response-to-covid19-in-uganda/
https://copenhagen2021.com/human-rights/


 

3 
 

LANDSMØDE 2021 

CORONAKRISEN BLEV EN GLOBAL MENNESKERETTIGHEDSKRISE 

2020 blev året, hvor COVID-19 gik fra at være en virus langt væk i en by i Kina til at ramme 

os alle. Pandemiens indtog har haft store omkostninger, både for os hver især, men også for 

menneskerettighederne.  

Flere steder har magthavere udnyttet situationen til at indføre nødret og hastet lovgivning 

igennem, der blandt andet har indskrænket folks ret til at ytre sig og forsamle sig – og i 

værste fald er blevet brugt til at slå hårdt ned på aktivister, journalister og mennesker, der 

mener noget andet end den siddende regering. Overdreven magtanvendelse er blevet taget 

i brug af myndigheder og adgang til information om sygdommen, forebyggelse, behandling 

og nu en vaccine, har fremhævet uligheden i verden.  

Mange af disse menneskerettighedskrænkelser har Amnesty været med til at dokumentere, 

og i dansk afdeling har vi brugt vores dokumentation til at fremføre vores synspunkter i den 

offentlige debat og i medierne samt overfor relevante beslutningstagere.   

Pandemien har forstærket eksisterende uligheder i adgangen til menneskerettigheder og 

særligt i forhold til adgangen til sundhed. Adgang til sundhed er en basal menneske-

rettighed, som med pandemiens sociale slagside har ansporet Amnesty til at prioritere 

området højere.  

Amnesty er allerede en del af People’s Vaccine Alliance, som blandt andet arbejder for at 

vacciner skal være et globalt offentligt tilbud, der er gratis, retfærdigt fordelt og baseret på 

behov. Ifølge People’s Vaccine Alliance har regeringer i Vesten opkøbt vaccinedoser til at 

immunisere, hvad der svarer til tre gange deres befolkninger ved udgangen af 2021. Til 

sammenligning vil 67 fattige lande kun være i stand til at vaccinere hver 10. borger, hvis 

ikke regeringer eller medicinalindustrien gør mere for at sikre vacciner til dem også.   

 

Corona-krisen i Danmark 
Også i Danmark så vi problemer i forbindelse med pandemien. Med en hastebehandlet 

epidemilovgivning blev stor magt centraliseret hos den danske regering, og Amnesty gjorde 

opmærksom på de faldgruber og kritikpunkter, vi kunne se. I efteråret blev en ny epidemilov 

sendt i høring, og vi indgav høringssvar med skarp kritik af manglende transparens, 

demokratisk kontrol og adgang til klage- og domstolskontrol.  

De værste knaster er siden ændret, og hovedparten af vores anbefalinger er gennemført i 

den lovgivning, som Folketinget stemmer om i 2021.  

Under den første nedlukning viste det sig også, at vold mod kvinder steg i Danmark. Det 

havde Amnesty advaret om, og vi tog desuden initiativ til en påskeægsaktion sammen med 

Dansk Kvindesamfund, hvor børn og kvinder på krisecentre modtog solidaritetsbreve og 

påskeæg fra vores aktivister. 

En anden kedelig konsekvens var, at etniske minoriteter i Danmark oplevede stigende 

diskrimination og racisme, og det viste endnu engang behovet for, at problemet erkendes i 

det danske samfund, og at der bliver lavet en handlingsplan til bekæmpelse af racisme og 

etnisk diskrimination.  

På den internationale bane har vi som en del af Amnestys koordinerede internationale 

fortalerarbejde haft fokus på, at Danmark spillede en positiv rolle for at sikre, at respekt for 

menneskerettigheder blev inkluderet i pandemi-kontrollen internationalt, herunder i 

internationale fora som FN og WHO, og at de rigere lande forpligtede sig til at yde støtte til 

lande, der har svært ved at respondere effektivt på COVID-19. De danske ministerier har 

været positivt indstillet, og Amnesty kan samlet set notere flere eksempler på, at vores 

arbejde har haft en positiv effekt, herunder på formuleringen af en central WTO-resolution i 

maj, hvor staters respekt for menneskerettighederne blev indskrevet efter pres fra Amnesty.  

Pandemien har også haft konsekvenser for Amnestys arbejde, både globalt og i Danmark. 

Rejserestriktioner har gjort det svært for vores researchere at rejse til lande og dokumentere 

menneskerettighedskrænkelser, og planlagt arbejde blev sat på pause. Det samme gjorde 

aktivisme mange steder, fordi det sundhedsmæssigt og på grund af restriktioner ikke var 

muligt at demonstrere og lave offentlige arrangementer.  

Men trods det enorme benspænd lykkedes det både aktivister, vores researchere og policy-

medarbejder, kommunikation- og kampagnefolk og fundraisere at tilpasse sig situationen 

og finde nye måder at udføre deres arbejde på til gavn for menneskerettighederne. Og det 

gav også synlige resultater, som vi ikke må glemme i et år, hvor en pandemi rystede og 

påvirkede os alle. 

 

  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/campaigners-warn-that-9-out-of-10-people-in-poor-countries-are-set-to-miss-out-on-covid-19-vaccine-next-year/
https://amnesty.dk/amnesty-om-dansk-epidemilov-mangler-parlamentarisk-kontrol-transparens-og-domstolsproevelse/
https://amnesty.dk/coronaen-saetter-kvinders-rettigheder-under-pres/
https://www.facebook.com/events/255337058829768/?active_tab=discussion
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YTRINGSFRIHED OG FORSAMLINGSFRIHED 

I ly af corona-krisen fortsatte Hongkongs regering med at slå ned på fredelige aktivister, der 

kæmper for at bevare bystatens frihedsrettigheder. I solidaritet med aktivisternes kamp 

opstillede Amnesty i samarbejde med kunstneren Jens Galschiøt og Uffe Elbæk – og med 

støtte fra en lang række folketingspolitikere og 

ungdomspolitikere – en særlig udgave af den 

internationale skulptur ‘Skamstøtten’ foran 

Christiansborg Slotsplads.  

Initiativet fik stor opmærksomhed i både 

danske og internationale medier, blandt andet 

fordi den kinesiske ambassade forsøgte at få 

Københavns kommune til at trække tilladelsen 

tilbage. Skamstøtten blev senere brugt i en ny 

anledning, da prominente demokrati-

forkæmpere blev arresteret – igen for at bruge 

deres ytrings- og forsamlingsfrihed. Denne 

gang var det også i samarbejde med Kinas 

svar på Banksy, den kinesiske systemkritiker 

og kunstner Badiucao. 

Amnesty Danmark har løbende haft samtaler med danske politikere om situationen i 

Hongkong, og presser på for at Danmark lægger pres på Hongkongs regering og Kina for at 

stoppe de massive krænkelser af menneskerettighederne. I sommer indførte Kina en 

sikkerhedslov, som slår hårdt ned på kritik af styret og frihedsrettighederne i Hongkong. 

 

Forsvar af frihedsrettigheder i Europa 
Vi har løbende fulgt situationen i Ungarn, hvor menneskerettighedssituationen er kritisk, og 

retsprincipperne er under angreb. Ikke mindst under COVID-19, hvor der blev gennemført 

lovgivning, der gav næsten enerådig magt til Præsident Orban. Ny lovgivning kriminaliserer 

desuden civilsamfundsorganisationers arbejde, og Amnestys eget Ungarn-kontor har været 

udsat for chikane fra myndighedernes side.  

I Danmark har vi været i dialog med udenrigsministeriet om situationen, og vi deltog i 

udenrigsministerens lukkede dialog om angreb på retsprincipperne i EU – med særligt fokus 

på Ungarn og Polen.  

 

Solidaritet med tyrkisk afdeling 
Også i Tyrkiet blev grebet om menneskerettighedsaktivister og fortalere strammet yderligere. 

Det mærkede Amnesty på egen krop, da Amnestys tidligere formand og nuværende 

æresformand Taner Kilic ved retten i Istanbul i sommer blev idømt seks år og tre måneders 

fængsel for at “tilhøre en terrororganisation”, mens Idil Eser (Amnesty Tyrkiets tidligere 

direktør) samt Özlem Dalkiran og Günal Kursun fik 25 måneders fængsel for angiveligt at 

“assistere en terrororganisation”. 

Dommene faldt efter en tre år lang retssag, hvor anklagemyndigheden forsøgte at bevise, 

at 11 menneskerettighedsaktivister, herunder disse fire, skulle have en tilknytning til den 

forbudte Gülen-bevægelse, som ifølge Tyrkiets præsident Erdogan var indblandet i 

kupforsøget i 2016.  

Retssagen er blevet fulgt intens af Amnestys internationale sekretariat, som også var til 

stede i retten. I dansk afdeling har vi lavet fortalerarbejde og pressearbejde om sagen, 

ligesom hovedbestyrelsen i løbet af året var i kontakt med vores kolleger i tyrkisk afdeling 

for at yde støtte i en meget vanskelig situation 

 

Menneskerettighedsforkæmpere i centrum  
Vi har i 2020 haft et særligt fokus på kvindelige menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-

Arabien gennem både aktioner og politisk lobby i forhold til udenrigsministeriet og den 

danske ambassadør i Saudi Arabien. En række kvindelige menneskerettighedsforkæmpere i 

Saudi-Arabien har fået deres sager for en domstol og kan se frem imod løsladelse indenfor 

kort tid efter flere års fængsel uden dom.  

Danmark ledte desuden en fælles udtalelse i FN’s menneskerettighedsråd og hører også 

blandt de ambassader, der søger at følge retssagerne mod kvinderne. Men kampen for de 

modige kvindelige menneskerettighedsforkæmpere er ikke slut, før alle er ude af fængsel og 

de rejseforbud og andre restriktioner, de er pålagt, bliver løftet.  

https://time.com/5634635/badiucao-chinese-dissident-artist/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-faengsler-tidligere-amnesty-chef-korrespondent-kalder-retssagen-bizar
https://amnesty.dk/kvindelige-aktivister-faengslet-mens-saudi-arabien-praediker-om-ligestilling-til-topmoede/
https://amnesty.dk/kvindelige-aktivister-faengslet-mens-saudi-arabien-praediker-om-ligestilling-til-topmoede/
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Danmark har i løbet af 2020 arbejdet på en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, som 

Amnesty gerne vil have til at tage udgangspunkt i menneskerettighederne. Derfor har vi 

indsendt et notat med anbefalinger til udenrigsministeriet og blev efterfølgende inviteret til 

møde om menneskerettighedernes placering i strategien. Udenrigsministeren har udtalt at 

værdier som demokrati og menneskerettigheder skal stå centralt i strategien. 

De danske børn i Syrien 
Omkring 30 danske børn sidder fanget i lejre i Syrien, fordi deres danske mødre er mistænkt 

for at have tilsluttet sig den væbnede gruppe ISIL. Forholdene i lejrene er forfærdelige. På 

trods af at PET har vurderet, at børnene ikke udgør en sikkerhedstrussel umiddelbart, så 

nægter den danske regering at hjælpe dem hjem til Danmark.  

Amnesty arbejder for, at alle danske børn bliver hentet hjem i sikkerhed, og at mødrene 

stilles for retten i Danmark, hvis de er mistænkt for at have deltaget i krigsforbrydelser eller 

terrorhandlinger. I 2020 afleverede vi 33.498 underskrifter til regeringen og fortsætter 

presset i traditionelle og sociale medier. 

 

Afviste asylansøgere i Udlændingecenter Ellebæk 
I løbet af året har Amnesty haft fokus på forholdene for afviste asylansøgere på 

Udlændingecenter Ellebæk. Forholdene er gentagne gange blevet kritiseret af Europarådets 

Torturkomité.  

I september var justitsministeren kaldt i samråd om Ellebæk. I den forbindelse afholdt Amnesty en 
stille protest uden for Christiansborg. 

De afviste asylansøgere bor i celler med tremmer for vinduerne og risikerer 

isolationsfængsling for småting. De er på centret, fordi de ikke vil rejse frivilligt hjem, eller 

fordi de ikke kan vende hjem af forskellige årsager. Amnesty har talt med tidligere indsatte 

om livet bag tremmerne, og det er der blandt andet kommet en podcast ud af.  

“I Iran slog de mig, da de fangede mig. I 2008, da jeg var i iransk 
fængsel, havde jeg ondt i min krop. Men i Ellebæk slog de mig ikke. 
Jeg havde ikke ondt i min krop. Men de ‘slår mig i min hjerne’. Folk 
som har været i Ellebæk, skal til psykolog. Efter jeg har siddet i 
Ellebæk, er jeg altid syg.” 

Parviz, kurder og flygtet fra Iran pga. sit politiske arbejde. Har tilbragt 6 mdr. i Ellebæk. 

Derudover har der været en underskriftsindsamling om at forbedre forholdene. Amnesty 

mener blandt andet, at der skal være en mere systematisk screening af, om de indsatte 

tidligere har været udsat for tortur og har behov for behandling, isolationsfængsling skal 

ophøre, og der skal indføres en besøgsordning.  

MASSER AF SEJRE I 2020 
• Saudi-Arabien afskaffer dødsstraf for mindreårige.  

• Fremtrædende menneskerettighedsaktivister løslades efter flere års fængsel 

heriblandt Nabeel Rajab fra Bahrain og Narges Mohammedi fra Iran. 

• Sudans overgangsregering har besluttet, at den tidligere præsident Omar al-

Bashir skal udleveres til Den Internationale Straffedomstol (ICC), hvor han er 

anklaget for folkemord og krigsforbrydelser i forbindelse med konflikten i Darfur. 

Amnesty har længe presset på for at Bashir skal retsforfølges.  

• I Nordirland beviste Amnesty sammen med andre gode kræfter, at retten til abort 

også skal gælde i et af Europas mest konservative lande, samt retten til at gifte 

sig med den, man elsker, uanset køn.  

• I Danmark blev voldtægtsofres retssikkerhed endelig styrket med en ny 

samtykkelov. Det har Amnesty kæmpet for i mange år. Loven kommer til at ændre 

den måde, vi taler om voldtægt og samtykke på og giver et stort håb for en bedre 

fremtid for alle unge. 

https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/7220/notat-udenrigspolitisk-strategi_amnesty-international.pdf
https://open.spotify.com/episode/3VL00MOvJQW0xhZsAj3XnI?si=AG4G7lDBTh2pNucek1-0Lg&fbclid=IwAR1oB0WIaVHmjWEbOdxZeKIIN1BtjHexQYysO5kTx3ywePtp2cfo-TRaNrc&nd=1
https://amnesty.dk/hvorfor-amnesty/fordi-det-virker/bahrain-loeslader-kendt-menneskerettighedsaktivist
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/narges-mohammadi-er-loesladt
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/sudan-albashir-handover-to-icc-necessary-move-for-justice-for-victims/
https://www.amnesty.org.uk/abortion-rights-northern-ireland-timeline
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/danmark-faar-en-samtykkelov
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/danmark-faar-en-samtykkelov
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Diskriminerende lovgivning for såkaldte “ghettoer” 
I 2020 var Danmark genstand for international kritik for den diskriminerende lovgivning, 

hvor op mod 11.000 mennesker risikerer at blive udsat fra deres bolig. Lovgivningen 

definerer nemlig en såkaldt ‘ghetto’ ud fra en række kriterier, men det afgørende kriterium 

er andelen af personer med ‘ikke-vestlig’ oprindelse i det pågældende boligområde.  

Vi har været aktive i at skabe baggrunden for denne kritik, idet vi har rejst det overfor FN’s 

komite for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og i den rapport, vi har indgivet i 

forbindelse med at Danmark skal eksamineres i 2021 i FN’s Menneskerettighedsråd. Vi 

deltog også i en række demonstrationer mod loven og har støttet op om et borgerforslag, der 

kræver, at lovgivningen skal skrottes. 

 

Klima og menneskerettigheder 
Klimaforandringer betyder, at flere mennesker fremover vil få krænket deres rettigheder. Det 

gælder både retten til liv, adgangen til sundhed, en passende bolig, mad og vand samt 

ytrings- og forsamlingsfrihed. Derfor har Amnesty det seneste år arbejdet for at sikre, at 

national og international klimapolitik både beskytter klimaet og menneskerettighederne.  

I forbindelsen med vedtagelsen af den danske klimalov bidrog Amnesty Danmark med tekst 

til 92-gruppen og Globalt Fokus’ høringssvar på området foruden vores eget høringssvar og 

bidrag til den grønne dagsorden og til klimahandlingsplanerne. 

Vi engagerede os også i det danske udspil i forbindelse med en global klimastrategi, hvor vi 

på møder med relevante embedsfolk påpegede det essentielle i, at respekt for menneske-

rettighederne konsekvent tænkes ind i de danske klimaindsatser.  

Derudover var vi et aktivt medlem i Globalt Fokus’ undergruppe ‘klima og udvikling’, hvor vi 

især bidrog til den danske udviklingspolitiske strategi. På aktivismefronten bakkede 

Amnesty op om enkelte demonstrationer og events på klimaområdet. 

 
Virksomheders ansvar 
Virksomheder og finansielle institutioner har stigende indflydelse på den verden, vi lever i. 

De har derfor også et ansvar for at sikre, at deres aktiviteter ikke påvirker 

menneskerettigheder og miljø negativt i forbindelse med deres globale aktiviteter. 

Coronakrisen har kun gjort dette endnu mere vigtigt.  

Primært frivillige retningslinjer har ikke været nok til at få virksomheder og finansielle 

institutioner til at gøre en ordentlig indsats på området. Derfor har det været et af Amnestys 

primære fokusområder i 2020 – både internationalt og i Danmark – at fremme bindende 

regler (lovpligtig nødvendig omhu eller due diligence) på området. 

I foråret resulterede mange års arbejde i, at EU-kommissionen meddelte, at den vil lancere 

et lovforslag på området i juni 2021. Nu gælder det så om at få Danmark til at være blandt 

de lande, der går foran ved at sikre en ambitiøs EU-lov på området og ved at lave en national 

lovgivning, der kan inspirere resten af EU.  

I efteråret afholdt vi en international konference på Nationalmuseet i samarbejde med en 

lang række partnere heriblandt det danske Global Compact netværk, der har over 400 

virksomheder som medlemmer, Dansk Initiativ for Etisk Handel, der har både 

fagbevægelsen, offentlige myndigheder og andre NGO’er i medlemskredsen. På konferencen 

deltog oplægsholdere fra EU-kommissionen, EU-parlamentet og andre europæiske lande 

samt alle de vigtige aktører i Danmark. Over 200 deltog i konferencen – langt de fleste 

virtuelt på grund af corona.  

Kampagnen Go’ Stil, der sætter fokus på, at Danmark skal have en etisk lov for ansvarlig 

virksomhedsadfærd og ansvarlige finansielle investeringer, blev på grund af corona udskudt 

til første halvdel af 2021. 
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Ansvarlig sport 
VM i Qatar fyldte både presse- og lobbymæssigt i 2020. Amnestys fokus har været på at 

dokumentere migrantarbejderes forhold i Qatar og benytte VM til at øge det internationale 

pres for at forbedre situationen. Selvom vi i løbet af året kunne notere visse, mindre 

fremskridt i Qatar som følge af det stigende internationale pres, så går det stadig for 

langsomt. 

Derfor er det naturligt, at kravet om boykot af den store begivenhed bliver mere markant i 

den offentlige debat. Det er positivt, at flere og flere bliver opmærksomme på situationen 

for migrantarbejderne, og gerne vil handle. Amnesty vurderer, at det store pres, der er på 

landet i forbindelse med afholdelsen af VM, giver mulighed for at fastholde reformerne og 

få implementeret dem ordentligt. Derfor beder vi ikke om boykot, men hvis man vælger at 

deltage i eventet, medfølger der et stort ansvar.    

Amnesty dokumenterede i 2020, at der er behov for at FIFA gør endnu mere for, at Qatar 

leverer på de reformer, de har lovet at gennemføre. Derfor arbejder flere Amnesty sektioner 

på at engagere deres nationale fodboldforbund til at bruge deres stemme over for FIFA. 

Amnesty var i 2020 i tæt dialog med DBU omkring forholdene i landet, og hvad der er behov 

for af forbedringer. I sidste ende er det op til de deltagende lande at træffe en beslutning 

om boykot eller ej. 

 

Menneskerettighedsundervisning  
Pilotprojektet Justice Warriors rettet mod udskolingselever i Nordjylland blev afsluttet i 2020. 

I projektet deltog 22 lærere, og 1434 elever er nu Justice Warriors. Både lærere og elever var 

meget glade for undervisningsforløbet og hele 87% af eleverne har fået en bedre forståelse 

af menneskerettighederne. 

”Jeg synes, det er godt, at vi unge får kendskab til rettigheder. 
Der er meget, der er helt fucked i verden, så jeg synes, at det 
er mega-relevant at få kendskab til rettigheder.” 

Elev, Justice Warriors. 

Skriv for Liv-kampagnen havde vokseværk i 2020. I alt valgte 8.308 elever at skrive breve i 

aktuelle menneskerettighedssager – det er 1.000 elever mere end året før. 

I 2020 har Amnesty Danmark opstartet flere nye strategiske internationale partnerskabs-

projekter, der skal sikre menneskerettighedsundervisning for rettighedshavere ude i verden. 

I slutningen af året modtog Amnesty støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) til menneske-

rettighedsundervisningsprojekter i Peru og Ghana. Projekterne fokuser på oprindelige folks 

rettigheder – især kvindernes rettigheder i Peru og om seksuel- og kønsbaseret vold i Ghana. 

Igennem CISU er Amnesty også i gang med at udvikle en online undervisnings- og 

engagementsplatform, Act For Rights, som skal understøtte online undervisning, interaktion 

og aktivisme samt udvekslingen mellem danske unge og aktivister i vores internationale 

projekter. Platformen udvikles i tæt samarbejde med Amnesty Youth. 

Desværre måtte Operation Dagsværk-projektet i Peru udskydes pga. COVID-19 og Operation 

Dagsværk-dagen blev derfor rykket til marts 2021.  Fokus for projektet er seksuel chikane 

og vold i skolerne i Peru. Særligt unge piger og LGBTIQ-personer bliver presset til at give 

seksuelle ydelser til deres lærere i bytte for bedre karakterer. De må gå uden om bestemte 

områder på skolen, som er ‘hotspots’ for overgreb. Nogle dropper ud pga. graviditeter som 

følge af overgreb på skolen.  De unge er utrygge og frustrerede, fordi der ikke er nogen hjælp 

at hente fra de voksne på skolerne.  

Men nu siger de unge stop sammen med danske unge – og pengene fra Operation Dagsværk 

vil gå til aktiviteter, der vil give de unge styrken og værktøjerne til at stå frem og sige fra 

over for seksuel vold og chikane. De unge bliver også i stand til at støtte og hjælpe ofrene 

og vil inddrage lærere, skoleledere og forældre i at blive en del af løsningen.  

 

Digital aktivisme 
Selv om vi fik ændret mange af vores aktivisme- og kampagneplaner i 2020 på grund af 

corona, var der stadig masser af aktiviteter og mennesker over hele landet, der kæmpede 

for menneskerettighederne. I stedet for at lave fysiske events og aktiviteter, forgik 

aktivismen primært digitalt. 

Amnesty Academy blev født – en digital oplægsrække – hvor Amnestys egne eksperter sad 

klar på Zoom med spændende og relevant undervisning til oplægsholdere, aktivister og 

medlemmer. Fokus var blandt andet på, hvordan vi skaber opbakning via sociale medier, 

hvordan man bliver en bedre taler, og hvordan man kunne arbejde med Prides i en coronatid.  

Amnesty Aalborg eksperimenterede med en læsekreds om menneskerettigheder, og oplæg 

https://amnesty.dk/to-aar-til-vm-nu-skal-qatar-og-fifa-ind-i-kampen/
https://amnesty.dk/to-aar-til-vm-nu-skal-qatar-og-fifa-ind-i-kampen/
https://amnesty.dk/vaer-med/aktivisme/tilmelding-amnesty-academy/
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samt diskussioner om vores samtykke-kampagne Lets Talk About Yes foregik live på 

Instagram ligesom vores generalsekretær, Trine Christensen, afholdt Sankt Hans tale via 

Facebook live. 

Hen over sommeren var aktivister over hele landet med til at sætte fokus på hadforbrydelser 

begået mod LGBTIQ-personer i Danmark. Kampagnen blev især foldet ud på de sociale 

medier.  

En af årets store sejre var da menneskerettighedsforkæmperen Narges Mohammadi endelig 

blev løsladt efter mere end fem års fængsel. Hun kæmpede mod dødsstraf i Iran, hvor hun 

blev fængslet for at starte organisationen Legam. Siden fængslingen har Amnesty og andre 

arbejdet utrætteligt for at sikre hendes helbred i fængslet og for at få hende fri.  

Aktivister i Amnesty Danmarks lokalgruppe i Furesø har i flere år kæmpet for at få hende 

løsladt, blandt andet gennem appelbreve til de myndigheder, underskriftsindsamlinger og 

demonstrationer.  

Drabet på den ubevæbnede sorte mand George Floyd skabte massedemonstrationer i hele 

USA og blev symbolet på racisme og politivold. Også i Danmark skabte den åbenlyse 

uretfærdighed forargelse og demonstrationer. 75.000 danskere støttede Amnestys aktion for 

George Floyd på aktionsnetværket Lifeline. 

2020 Getty Images 

Globalt blev der samlet mere end én million underskrifter fra borgere, der støtter kravet om, 

at alle involverede i drabet skal stilles til ansvar for deres handlinger. Udover at kræve 

retfærdighed arbejder Amnesty for reformer i det amerikanske politivæsen. Amnesty 

Danmark afleverede underskrifterne på USA’s ambassade.  

I løbet af året bakkede aktivister op om en samtykkelov i kampagnen Lets Talk About Yes, 

og især ungdomsgrupperne i Amnesty Youth kæmpede for en bedre og tidssvarende seksual-

undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne med fokus på samtykke for at 

forebygge voldtægt og gøre op med stereotype forestillinger om hinandens køn. Dette arbejde 

fortsætter i 2021. 

 

Pandemien spændte ben og krævede kreative løsninger 
COVID-19 pandemien betød, at mange planlagte aktiviteter måtte enten aflyses, udskydes 

eller omdannes, så vi ikke risikerede at sprede smitte. Amnesty var hurtig til at ”omskole” 

gadehververe til telefonisk medlemshvervning i stedet, ligesom vi også var hurtige til at få 

gadehververne tilbage på gaden, da det blev muligt i takt med at sommeren nærmede sig 

og smitteniveauet aftog.  

Vi ser heldigvis en voksende interesse for at engagere sig i vores arbejde på andre måder 

end det traditionelle medlemskab. Det være sig via arv og testamenter, engangsdonationer 

samt støtte fra større donationer i form af fondsdonationer til vores arbejde.  

Nye betalingsmetoder blev desuden introduceret, og for at kunne støtte op om danskernes 

ønsker for at støtte os på forskellige måder, brugte vi i 2020 mange kræfter på at 

implementere et såkaldt engagementssystem, der gør os i stand til at håndtere dette. 

https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/narges-mohammadi-er-loesladt
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2020/narges-mohammadi-er-loesladt
https://amnesty.dk/en-million-underskrifter-for-george-floyd/
https://amnesty.dk/en-million-underskrifter-for-george-floyd/
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Flere og flere danskere skriver Amnesty ind i sit testamente. I 2020 fik vi den højeste 

udbetaling af arv til vores arbejde nogensinde. Vi forsøger hele tiden at videreudvikle vores 

aktiviteter på dette område, så endnu flere for mulighed for at give gaver videre til de næste 

generationer. 

Igennem de sidste fem år har vi med en markant indsats set en stigende interesse fra større 

donorer – særligt fonde – der ønsker at hjælpe os i vores arbejde. Fondsdonationerne er 

øremærkede til særligt strategiske indsatser. 

 

Landsmøde afløst af digital generalforsamling  
Corona-restriktionerne medførte desværre også, at vores generalforsamling ikke kunne 

afholdes fysisk på Hotel Nyborg Strand. Derfor besluttede hovedbestyrelsen efter drøftelser 

med bla. vores mangeårige dirigent på landsmødet Claus Høxbro at lave en kort digital 

generalsamling i stedet.  

Omkring 60 medlemmer deltog i mødet på Zoom, og det lykkedes trods ændringen med kort 

varsel at få gennemført en meningsfuld generalforsamling med valg af ny hovedbestyrelse 

mv. 

Hovedbestyrelsen afholdt syv møder i 2020 med særligt fokus på udvikling af ny danske og 

international strategi samt de økonomiske tilpasninger, der desværre viste sig at være 

nødvendige på baggrund af især corona-restriktionerne.  

På hovedbestyrelsens møde i januar måned blev det på baggrund af en grundig drøftelse af 

fordele og ulemper besluttet at stoppe Amnestys landsindsamling og i stedet fokusere på 

andre fundraising- og engagementsindsatser – en beslutning som i lyset af de efterfølgende 

corona-nedlukninger skulle vise sig meget velvalgt.  

I november måned blev der afholdt en forkortet og online udgave af den internationale 

generalforsamling, Global Assembly. Hovedbestyrelsen valgte de to deltagere i delegationen 

i form af hovedbestyrelsens leder Oliver de Mylius og generalsekretær Trine Christensen. 

Global Assembly var kraftigt reduceret i omfang og fokuserede især på valg og godkendelse 

af beretningerne. 

I forbindelse med økonomien og det internationale arbejde har hovedbestyrelsen haft et tæt 

og givtigt samarbejde med hovedbestyrelsens to “faste” udvalg: Fundraising- og 

Økonomiudvalget (FØU) og Internationalt Udvalg (IU). 

Amnesty International havde i 2020 desuden fokus på anti-racisme i verden såvel som 

internt i organisationen, så vi stiller de samme krav til os selv, som vi stiller til andre. 

Hovedbestyrelsen vedtog en samlet arbejdsplan for arbejdet med køn, diversitet og anti-

racisme, og der blev etableret en rådgivende gruppe på sekretariatet, der er forankret i 

samarbejdsudvalget og rapporterer til ledelsen. 

 

Ny strategi på vej 
Hovedbestyrelsen fortsatte sit engagement i udviklingen af en ny global strategi for Amnesty 

og indsendte et dansk konsultationssvar til det første udkast til ny global strategi på 

baggrund af input fra sekretariatet, internationalt udvalg og aktive, som deltog i 

dialogmøder med hovedbestyrelsen. COVID-19 pandemien kom desværre også her i vejen, 

og arbejdet med at udvikle den globale strategi blev udskudt til 2021. 

Mens den globale strategiproces blev sat på hold i 2020, så fortsatte hovedbestyrelsen i tæt 

samarbejde med sekretariatet udviklingen af nogle strategiske pejlemærker for dansk 

afdeling, som skal kvalificeres og udvikles yderligere i 2021.  

Pejlemærkerne skal bidrage til at sikre retning for dansk afdeling i det kommende år i 

perioden mellem udløb af den seneste strategiperiode ved udgangen af 2020 og frem til at 

en ny global strategi træder i kraft. Samtidig indgår de i forberedelserne til en ny dansk 

strategi og tager udgangspunkt i, hvordan vi skal definere vores rolle og bidrag til 

menneskerettighedskampen. 

Målet er, at hovedbestyrelsen kan vedtage en ny strategi for dansk afdeling i slutningen af 

2021, når vi kender det endelige resultat af den nye globale strategi, som efter planen skal 

behandles og vedtages på den internationale generalforsamling (Global Assembly) i 

september 2021. 
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