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Se og læs mere om vores arbejde for menneskerettighederne på amnesty.dk

Amnesty International er verdens største 
menneskerettighedsbevægelse med over ti 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.

AMNESTY INTERNATIONAL 
er en gave for frihed og retfærdighed

 DIN HUSKELISTE  
 TIL SAMTALEN  
 MED ADVOKATEN 
•  Hvordan er din familiesituation – er du gift, har du været 

det, og hvad med børn?
•  Hvis du er gift – har I fælleseje eller særeje?  

Medbring kopi af ægtepagt.
•  Sidder du i uskiftet bo? Medbring skifteretsattesten.
•  Overblik over dine værdier – såsom bolig, bankkonti, aktier, 

obligationer, indbo og lignende.
•  Overblik over din gæld – det kan typisk være boliglån, 

kassekredit, restskat og lignende.
•  Hvordan skal arven fordeles? Ønsker du eksempelvis at 

begunstige en velgørende forening?
•  Skriv en liste med de personer og organisationer, som du 

ønsker at betænke i dit testamente. Inkludér oplysninger 
på arvinger – navn, cpr-nummer/cvr-nummer og adresse.

•  Skal modtagerens arv være særeje – i så fald, hvilken form?
•  Ønsker du at bestemme, hvem der skal arve hvad – såsom 

særligt indbo, smykker, fast ejendom og andet?
•  Hvem skal betale afgiften af arven og af eventuelle legater?
•  Ønsker du, at en bestemt advokat skal stå for bodelingen?
•  Har du tidligere oprettet testamente, er det en god idé at 

medbringe en kopi.

Fire gode råd til valg af rådgiver: 

1. Du bør vælge en rådgiver, der er specialist i familie-  
 og arveret.
2. Din rådgiver skal være ansvarsforsikret.
3. Du skal have personlig og individuel rådgivning.
4. Du bør på forhånd kende alle omkostninger ved  
 oprettelsen af dit testamente (som først betales efter,  
 at testamentet er godkendt). 

Inden du mødes med advokaten, er det en god idé at have 
forberedt sig. For at sikre den bedste rådgivning, har vi 
lavet en huskeliste, der kan hjælpe dig i samtalen med 
advokaten. Den kan rives ud af folderen og er lige til at 
tage med.

EN GAVE TIL
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Siden 1961 har Amnesty dokumenteret, 

rapporteret og råbt op, når magthavere 

verden over har forbrudt sig mod menneske-

rettighederne. Gennem tiden har vi oplevet 

store sejre såsom afskaffelsen af dødsstraf i 

over 100 lande, succesfulde brevskrivnings-

kampagner, der har ledt til løsladelsen af 

politiske fanger, og stor fremgang for 

kvinders rettigheder. Desværre er vi også 

vidner til, hvordan menneskerettighedskræn-

kelserne vokser i antal, og hvordan nye 

metoder til at forbryde sig mod disse 

rettigheder vinder indpas.  

 

Vores vigtigste formål er at kæmpe for en 

verden med frihed og værdighed for hvert 

enkelt menneske. Vi skal stå imod de 

kræfter, der rundt omkring i verden trækker  

i en anden retning. Vores fælles engagement 

og bidrag er afgørende for Amnestys arbejde 

og er det, der gør, at vi verden over kan gøre 

en forskel for dem, hvis rettigheder bliver 

krænket. Det er en kompromisløs kamp for 

den verden, vi vil efterlade til de næste 

generationer. Efter at have sikret dine kære 

håber jeg, at du vil betænke Amnesty i dit 

testamente. Ved at gøre dette er du samtidig 

med til at sikre det menneskeretlige håb for 

fremtiden. Med en testamentarisk gave til 

Amnesty kan vi fortsætte med at være 

uafhængige, og det er fundamentet for, at vi 

kan udføre vores arbejde. 

Med din hjælp fortsætter vi kampen for den 

verden, vi gerne vil give videre til vores børn. 

Med din hjælp ved jeg, at vi kan gøre en 

forskel. 

Vibe Klarup

 
Generalsekretær  
Amnesty International Danmark

 KAMPEN FOR DEN VERDEN,  
 SOM VI GERNE VIL GIVE VIDERE  
 TIL VORES BØRN 

©
 Ulrik Jantzen/Büro Jantzen

Amnesty International er en del af Det Gode Testamente -  
en sammenslutning af over 45 danske, velgørende 
organisationer, der har til formål at øge kendskabet til 
muligheden for at testamentere til velgørenhed. Amnesty 
tror på styrken i fællesskaber, og derfor har vi valgt at 
være med i Det Gode Testamente. Vi mener, at budskabet 
om at betænke velgørenhed gennem arv er vigtigt, og at 
det spredes langt mere effektivt, når det gøres kollektivt. 
 
Der er også fordele for dig ved, at vi er en del af Det Gode 
Testamente. Sammen med Danske Familieadvokater og 
Danske Arveretsadvokater tilbydes der gratis og uforplig-
tende rådgivning om arv og testamente. På hjemmesiden 
finder du derudover råd og vejledning til at skrive et godt 
testamente. 

detgodetestamente.dk

 Det Gode Testamente 



  

At skrive testamente er en af de vigtigste ting, du nogensinde 
vil gøre. Vigtigst af alt vil det beskytte dem, du elsker.  
Det sikrer, at din arv bliver fordelt, præcis som du ønsker det. 
Og det fjerner unødig stress for dine nærmeste. 

I 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 du kan lade din stemme blive hørt 
længe efter, du er væk. 
 
Vores resultater har stor indflydelse på menneskers liv. Ved at 
betænke Amnesty i dit testamente kan vi blive endnu stærkere 
i fremtiden. Og vi kan fortsætte kampen for frihed, retfærdig-
hed og værdighed for hvert enkelt menneske. 

Vi ved også, at det kan være en svær proces med mange 
spørgsmål, når testamentet skal skrives. Derfor har vi lavet 
denne folder, som forhåbentlig kan hjælpe dig godt på vej.

VIL DU EFTERLADE  
EN GAVE TIL VERDEN?
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 JEG HAR ALDRIG FORLADT 
 AMNESTY, OG AMNESTY HAR 
 ALDRIG FORLADT OS 
Amnesty er meget betydningsfuld 
Ingrid Pedersen har skrevet Amnesty ind 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 betyd-
ningsfuld 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 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 anbe-
fale, at du tager imod Amnestys råd og får hjælp af en advokat til 
at skrive dit testamente.”
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 FORDELING AF ARVEN  
 UDEN TESTAMENTE 

 ”Selvom jeg ikke kommer til at efterlade en   
 stor formue, er jeg slet ikke i tvivl om, at det vil   
 gøre en forskel og være med til at sikre,
 at Amnesty fremover kan ændre verden.” 

I tilfælde af, at du ikke opretter testamente, træder arveloven i 
kraft, og din arv fordeles efter dens regler. Arveloven inddeler dine 
slægtninge i tre arveklasser. Har du ingen slægtninge i første arve-
klasse, går arven videre til klasse to og derefter til klasse tre.  
Har du ingen arvinger, der passer ind i nedenstående skema, vil 
din arv tilfalde staten. Medmindre du opretter et testamente. 
 
 
Første arveklasse:  
• Livsarvinger, altså børn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn 
• Ægtefælle 
 
Anden arveklasse:  
• Forældre
• Søskende 
• Nevøer, niecer og deres livsarvinger 
 
Tredje arveklasse:  
• Bedsteforældre
• Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre

Er der behov for ændringer? 
Det er altid muligt at ændre eller tilbagekalde et testamente - med-
mindre du har gjort det uigenkaldeligt. Det anbefales faktisk at du 
læser dit testamente igennem i ny og næ, særligt hvis der er sket 
ændringer i din livssituation. Et fælles testamente, hvor parterne har 
begunstiget hinanden, kan også frit tilbagekaldes. Det kræver blot, 
at den anden part bliver orienteret. 
 
Skulle du stå i en skilsmisse eller separation, vil testamenter mel-
lem dig og din tidligere ægtefælle bortfalde. Det samme gør sig 
gældende ved et udvidet samlevetestamente i tilfælde af, at I enten 
bliver gift, eller hvis jeres samliv ophører. 

  Inger Lise Larsen, testator, tidligere HR-chef og medlem siden 1977.  



Ved at oprette et testamente får du mulighed for at være 
med til at bestemme, hvordan din arv skal fordeles.  
Vi har her skitseret forskellige scenarier, hvis du skriver 
testamente. 

Er du ugift?
Er du ugift, og har du ingen børn, har du råderet over hele 
din formue. Se figur 1. 

Er du ugift, men har børn og eventuelt børnebørn, har de 
krav på 25 % af din formue. Den resterende del kan du selv 
bestemme over. Se figur 2. 
 
Lever du papirløst?
Hvis du lever i et papirløst forhold, skal du være opmærksom 
på, at din partner ikke er arveberettiget efter loven.  
  I skal oprette et udvidet samlevertestamente, hvis I vil sik-
re hinanden. I dette tilfælde kan I arve hinanden på næsten 
lige vilkår, som var I gift og havde særeje. Se figur 3.

 FORDELING AF ARVEN 
 MED TESTAMENTE 

Enlig eller samlevende uden børn

Du råder over hele din formue.

Din samlever arver op til 87,5 %  
af din formue.

Tvangsarv udgør 25% af din formue.

Du råder over 75% af din formue.

Tvangsarv udgør 12,5% af din formue.

Enlig eller samlevende med børn

Figur 1.

Figur 2.

Med udvidet samlevertestamenteFigur 3.



Er du gift?
Har du og din ægtefælle delingsformue/fælleseje, tilhører 
halvdelen af boet den længstlevende.  

Har I ingen livsarvinger, arver den længstlevende det hele. 
Har I børn, arver ægtefællen 50%, og børnene deler de 
resterende 50%. Har I mistet et barn, går andelen til jeres 
barns livsarvinger – altså jeres eventuelle børnebørn eller 
oldebørn. 
 
Af den halvdel af jeres fælles formue, som falder i arv efter 
dig, er 25 % tvangsarv. Denne tvangsarv har du ikke råderet 
over, når du skriver testamente. Tvangsarven går til din æg-
tefælle og til jeres eventuelle børn. Af jeres fælles formue er 
12,5 % derfor tvangsarv.  
 
Har I børn, vil 6,25 % derfor gå til dem og 6,25 % til din 
ægtefælle. Når I skal skrive testamente, har I derfor mulig-
hed for at bestemme over 37,5 % af hver jeres halvdel, eller 
75 % af jeres samlede formue. Se figur 4 og 5.

Hvis du er gift og har delingsformue, 
men ingen børn

Figur 4.

Enlig eller samlevende med børnFigur 5.

Din ægtefælles tvangsarv er 12,5 % af jeres fælles formue.

Din ægtefælles tvangsarv er 6,25 % af jeres fælles formue.

Du råder over 37,5% af jeres fælles formue.

Dit barns eller dine børns tvangsarv er 6,25% af den fælles formue.

Du råder over 37.5% af jeres fælles formue.

Din ægtefælles del af jeres formue er 50%.

Din ægtefælles del af jeres formue er 50%.



Min støtte gør en tydelig forskel 
Dorthe Friis Christensen har skrevet Amnesty ind i sit testamente. 

”Hos Amnesty oplever jeg, at min støtte gør en betydelig forskel. 
Jeg vil kunne fortsætte min støtte, også når jeg ikke længere er her. 
Derfor har jeg skrevet Amnesty ind i mit testamente. 

Det er en lettelse at have besluttet, hvordan mine penge skal forde-
les. Jeg vil ikke have, at der er nogle, som skal slås eller blive uven-
ner 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 ind 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 testa-
menterer, så bliver det jo også til noget.” 

Dorthe Friis Christensen, pensioneret tale-høre-døvelærer.

 DET ER EN LETTELSE AT HAVE  
 BESLUTTET, HVORDAN MINE  
 PENGE SKAL FORDELES 
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Amnesty er uafhængig af politiske ideologier og økonomiske 
interesser. Vores research og kampagner er udelukkende finansie-
rede af støtter som dig – der står sammen i troen på frihed og 
retfærdighed. Derfor vil en gave i dit testamente aldrig være for stor 
eller for lille, men altid gøre en kæmpe forskel for vores arbejde. 

Vores arbejde redder liv
Amnesty er verdens største menneskerettighedsorganisation. Vi er 
en bevægelse af mennesker, som kæmper for ytringsfrihed og mod 
diskrimination og overgreb. Gennem mere end 60 år har vi opnået 
en lang række enestående resultater. Samvittighedsfanger bliver 
løsladt; dødsstrafdomme bliver omstødt; torturbødler bringes for en 
domstol; regeringer ændrer holdninger og lovgivninger. 

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 fortsat er 
en del af det globale kor, som forsvarer menneskerettighederne.

 DERFOR HAR VI  
 BRUG FOR DIN STØTTE Vores eksperter undersøger og doku-

menterer krænkelser af menneskeret-
tighederne foretaget af regeringer og 
magthavere i hele verden.

Vi bruger vores analyser og dokumen-
tation til at påvirke og lægge pres på 
regeringer,virksomheder og beslut-
ningstagere til at overholde og forbedre 
menneskerettighederne.

Gennem underskriftsindsamlinger, breve 
og kampagner lægger aktivister pres på 
myndigheder og magthavere, så de lever 
op til menneskerettighederne.

Vi styrker børn og unges viden om men-
neskerettighederne, så de kan kræve 
deres rettigheder og kæmpe for andres. 
Det gør vi blandt andet gennem undervis-
ningsmateriale og kampagner.



 HVEM SKAL  
 BETALE AFGIFT? 
Man betaler en afgift til staten, når man arver. Dette hedder en 
boafgift. Afgiftens størrelse afhænger af størrelsen på arven samt 
relationen til afdøde. Det er kun ægtefæller og velgørende organisa-
tioner som Amnesty, der er fritaget for at betale boafgift. 

For børn, stedbørn, adoptivbørn og deres efterkommere samt 
forældre, svigerbørn og personer, som har haft fælles bopæl med 
den afdøde i mindst to år før dødsfaldet, er boafgiften 15 %.  
Dog er der et afgiftsfrit bundfradrag, der reguleres årligt (312.500 
kr. i 2022). Der er ét bundfradrag pr. dødsbo. Når et uskiftet bo 
skiftes efter den længstlevende er afgået ved døden, er der derfor 
to bundfradrag.

Arvinger, der ikke har en af de ovenstående relationer til den 
afdøde, skal betale en tillægsboafgift på 25 %. Dog fratrækkes 
boafgiften først, og derefter udregnes tillægsboafgiften. I praksis 
betyder det derfor en samlet afgift på ca. 36,25 %.

• Ægtefæller
• Velgørende organisationer

• Andre

• Børn, stedbørn, adoptivbørn 
   og disses efterkommere
• Forældre
• Fraseparerede/fraskilte  
   ægtefæller
• Svigerbørn
• Plejebørn (visse betingelser)
• Personer med fælles bopæl  
   med afdøde i to år (visse regler)

Ingen afgift

Boafgift
15 %
Bundfradrag:
312.500 kr. (2022)

Tillægsafgift 
25% 
(I alt ca. 36,25%)



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 
procentdel 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 

STATEN

Bror testamenterer en mio. kr. til niece

Arv 
1.000.000 kr.

Eksempler:

Bruttoarv  
til niece 

1.000.000 kr.

Afgifter 
326.308,75 kr.

Nettoarv  
efter afgifter 

673.691,25 kr.

Bror testamenterer en mio. kr. til niece og en velgørende organisation

Arv 
1.000.000 kr.

Bruttoarv til niece 
700.000 kr.

Bruttoarv  
til organisation 
300.000 kr.

Nettoarv  
til organisation  
82.441,25 kr.

Organisation   
betaler afgifter  

for niece 
217.558,75 kr.

Nettoarv til niece 
700.000 kr.

STATEN



                   

 VORES LØFTE TIL DIG  
 
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 retfærdig-
hed, lighed og værdighed. Her er til gengæld vores løfte til dig: 

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 krone, du giver Amnesty, vil ændre liv. Vi vil bruge dine penge 
fornuftigt – der hvor de har størst effekt. 
 
Det er din beslutning. Vi forstår, at det er en stor beslutning, og vi vil 
respektere dine behov for at overveje dine muligheder nøje og i dit 
eget tempo. 

Vi er diskrete. Du behøver ikke at 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 på arv@amnesty.dk.

  Amnesty i Sydkorea afholdt en børnedag, hvor 400 børn   

  byttede deres legetøjspistoler med bøger. Her ses en mor og   

  datter deltage i aktiviteten ’Håndaftryk for fred’.  
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 SPØRGSMÅL OG SVAR 
 
Hvordan opretter jeg et testamente?
Vi anbefaler at få dit testamente oprettet hos en advokat. I det tilfælde 
giver Amnesty et tilskud på 5.000 kr. til advokatsalæret. Du finder en 
huskeliste til samtalen med advokaten og gode råd til valg af råd-
giver sidst i folderen. Kontakt Regitse Nielsen på 33456558 for at 
høre nærmere.  

Derudover er det vigtigt, at du efterfølgende registrerer det hos en no-
tar. Hvert år havner store beløb et andet sted, en afdøde havde tænkt, 
fordi der ikke var skrevet testamente, eller det ikke var registreret hos 
en notar. Når du skriver dit testamente, kan du vælge at betænke Am-
nesty deri. Enten som arving til en procentdel, en fast sum eller hele 
din formue med forbehold for tvangsarvinger.
 
Hvad sker der med mine ting?
Vælger du at testamentere ejendom, indbo eller andre værdier til 
Amnesty, vil vi omsætte dem til penge, så arven hurtigst muligt kan gå 
til arbejdet for en mere retfærdig verden. Mange benytter sig af denne 
mulighed for at skåne øvrige arvinger for opgaven med at forhandle 
salg af hus eller koordinere salg af andre værdier. 
 
Hvad nu, hvis jeg ingen arvinger har? 
Hele din arv tilfalder staten, hvis du ingen legale arvinger har, og du 
ikke har skrevet testamente. Vælger du at testamentere til Amnesty, er 
vi fritaget for at betale boafgift til staten. På den måde bliver din arv 
ikke en afslutning, men en ny start, der er med til at sikre menneske-
rettighederne 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 ret-
færdig verden. Amnesty har kæmpet for vores 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?
Det helt korte svar er ja. Der er ingen gave, der 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 håbet om en bedre verden for fremtiden.
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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 Nielsen, 33 45 65 58 
E-mail: rmnielsen@amnesty.dk
Hjemmeside: amnesty.dk/arv

 FÅ TILSKUD TIL  
 AT OPRETTE TESTAMENTE 
Vi anbefaler altid at få en advokat til at udarbejde dit testamente. Det er 
med til at sikre, at processen fra du opretter testamentet, til at boet skal 
opgøres er så god som mulig. Vi tilbyder derfor et tilskud på op til 5000 
kr. til advokatsalæret. Vi hjælper også gerne med at finde en advokat i dit 
nærområde. Ring og hør nærmere på 33 45 65 58.
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Siden 1961 har Amnesty dokumenteret, 

rapporteret og råbt op, når magthavere 

verden over har forbrudt sig mod menneske-

rettighederne. Gennem tiden har vi oplevet 

store sejre såsom afskaffelsen af dødsstraf i 

over 100 lande, succesfulde brevskrivnings-

kampagner, der har ledt til løsladelsen af 

politiske fanger, og stor fremgang for 

kvinders rettigheder. Desværre er vi også 

vidner til, hvordan menneskerettighedskræn-

kelserne vokser i antal, og hvordan nye 

metoder til at forbryde sig mod disse 

rettigheder vinder indpas.  

 

Vores vigtigste formål er at kæmpe for en 

verden med frihed og værdighed for hvert 

enkelt menneske. Vi skal stå imod de 

kræfter, der rundt omkring i verden trækker  

i en anden retning. Vores fælles engagement 

og bidrag er afgørende for Amnestys arbejde 

og er det, der gør, at vi verden over kan gøre 

en forskel for dem, hvis rettigheder bliver 

krænket. Det er en kompromisløs kamp for 

den verden, vi vil efterlade til de næste 

generationer. Efter at have sikret dine kære 

håber jeg, at du vil betænke Amnesty i dit 

testamente. Ved at gøre dette er du samtidig 

med til at sikre det menneskeretlige håb for 

fremtiden. Med en testamentarisk gave til 

Amnesty kan vi fortsætte med at være 

uafhængige, og det er fundamentet for, at vi 

kan udføre vores arbejde. 

Med din hjælp fortsætter vi kampen for den 

verden, vi gerne vil give videre til vores børn. 

Med din hjælp ved jeg, at vi kan gøre en 

forskel. 

Vibe Klarup

 
Generalsekretær  
Amnesty International Danmark

 KAMPEN FOR DEN VERDEN,  
 SOM VI GERNE VIL GIVE VIDERE  
 TIL VORES BØRN 
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Amnesty International er en del af Det Gode Testamente -  
en sammenslutning af over 45 danske, velgørende 
organisationer, der har til formål at øge kendskabet til 
muligheden for at testamentere til velgørenhed. Amnesty 
tror på styrken i fællesskaber, og derfor har vi valgt at 
være med i Det Gode Testamente. Vi mener, at budskabet 
om at betænke velgørenhed gennem arv er vigtigt, og at 
det spredes langt mere effektivt, når det gøres kollektivt. 
 
Der er også fordele for dig ved, at vi er en del af Det Gode 
Testamente. Sammen med Danske Familieadvokater og 
Danske Arveretsadvokater tilbydes der gratis og uforplig-
tende rådgivning om arv og testamente. På hjemmesiden 
finder du derudover råd og vejledning til at skrive et godt 
testamente. 

detgodetestamente.dk

 Det Gode Testamente 
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Gammeltorv 8, 5 sal
1457 København K 
 
33 45 65 65 
arv@amnesty.dk 
amnesty.dk/arv 
 
Se og læs mere om vores arbejde for menneskerettighederne på amnesty.dk

Amnesty International er verdens største 
menneskerettighedsbevægelse med over ti 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.

AMNESTY INTERNATIONAL 
er en gave for frihed og retfærdighed

 DIN HUSKELISTE  
 TIL SAMTALEN  
 MED ADVOKATEN 
•  Hvordan er din familiesituation – er du gift, har du været 

det, og hvad med børn?
•  Hvis du er gift – har I fælleseje eller særeje?  

Medbring kopi af ægtepagt.
•  Sidder du i uskiftet bo? Medbring skifteretsattesten.
•  Overblik over dine værdier – såsom bolig, bankkonti, aktier, 

obligationer, indbo og lignende.
•  Overblik over din gæld – det kan typisk være boliglån, 

kassekredit, restskat og lignende.
•  Hvordan skal arven fordeles? Ønsker du eksempelvis at 

begunstige en velgørende forening?
•  Skriv en liste med de personer og organisationer, som du 

ønsker at betænke i dit testamente. Inkludér oplysninger 
på arvinger – navn, cpr-nummer/cvr-nummer og adresse.

•  Skal modtagerens arv være særeje – i så fald, hvilken form?
•  Ønsker du at bestemme, hvem der skal arve hvad – såsom 

særligt indbo, smykker, fast ejendom og andet?
•  Hvem skal betale afgiften af arven og af eventuelle legater?
•  Ønsker du, at en bestemt advokat skal stå for bodelingen?
•  Har du tidligere oprettet testamente, er det en god idé at 

medbringe en kopi.

Fire gode råd til valg af rådgiver: 

1. Du bør vælge en rådgiver, der er specialist i familie-  
 og arveret.
2. Din rådgiver skal være ansvarsforsikret.
3. Du skal have personlig og individuel rådgivning.
4. Du bør på forhånd kende alle omkostninger ved  
 oprettelsen af dit testamente (som først betales efter,  
 at testamentet er godkendt). 

Inden du mødes med advokaten, er det en god idé at have 
forberedt sig. For at sikre den bedste rådgivning, har vi 
lavet en huskeliste, der kan hjælpe dig i samtalen med 
advokaten. Den kan rives ud af folderen og er lige til at 
tage med.

EN GAVE TIL
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