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AMNESTY INTERNATIONAL

Vision

Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske har glæ-
de af alle de menneskerettigheder, der er nedfældet i Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og 
-standarder.

Mission

At dokumentere og handle for at forhindre alvorlige krænkelser af menneskeret-
tighederne.
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Værdier

•	 International solidaritet
•	 Effektiv indsats for det enkelte offer
•	 Global gennemslagskraft
•	 Menneskerettighedernes almene gyldighed og udelelighed
•	 Upartiskhed og uafhængighed
•	 Demokrati og gensidig respekt

Kompetencer

•	 Amnesty adresserer regeringer, overnationale organisationer, væbnede poli-
tiske grupper, virksomheder og andre ikke-statslige aktører.

•	 Amnesty forsøger at afsløre menneskerettighedsovertrædelser præcist, hur-
tigt og vedholdende. Amnesty undersøger individuelle sager og mønstre af 
menneskerettighedsovertrædelser systematisk og upartisk. Resultaterne 
bliver offentliggjort, og medlemmer, støtter og ansatte mobiliserer folkeligt 
pres på regeringer og andre for at stoppe overtrædelserne.

•	 Amnesty opfordrer alle regeringer til at overholde retsstatsprincipper og 
at ratificere og implementere menneskerettighedsstandarder. Amnesty 
gennemfører en bred vifte af undervisningsaktiviteter på menneskerettig-
hedsområdet, og tilskynder overnationale organisationer, enkeltpersoner og 
alle samfundets institutioner til at støtte og respektere menneskerettighederne.

Opbygning og vedtægter

Amnesty International er en verdensomspændende bevægelse, der kæmper for 
menneskerettighederne og er uafhængig af regeringer, politiske ideologier, økono-
miske interesser og religioner.

Amnesty afholder international generalforsamling hvert andet år med deltagelse af 
repræsentanter fra alle de lande, hvor der er nationale afdelinger. Generalforsamlin-
gen kaldes Det internationale rådsmøde eller på engelsk The International Council 
Meeting (ICM). ICM er Amnestys overordnede beslutningsorgan. Her lægges organi-
sationens strategier og eventuelle ændringer i mandat, formål og arbejdsområde 
vedtages.
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På Det internationale rådsmøde vælges også Den internationale bestyrelse, som er 
Amnestys øverste ledelse. Den internationale bestyrelse udpeger Generalsekretæren, 
som er ansvarlig for den daglige udførelse af Amnestys internationale anliggender 
og leder af Det internationale sekretariat. Det internationale sekretariat ligger i 
London og fungerer som organisationens hovedkvarter. Her arbejder 320 ansatte og 
mere end 100 frivillige fra over 50 lande med research og kampagneplanlægning.

Amnesty i Danmark
Amnesty International Danmark er en af de over 50 nationale sektioner, som udgør 
Amnestys verdensomspændende medlemsorganisation. Amnestys danske sektions 
generalforsamling afholdes en gang om året på landsmødet, hvor der vælges en 
hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen ansætter den danske generalsekretær.
 
Det daglige arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger cirka 
40 medarbejdere og et antal frivillige. Her bearbejdes oplysninger fra London til 
danske kampagner og aktioner. Sekretariatet står for udgivelsen af medlemsbladet 
AMNESTY og for kontakt til pressen, relevante myndigheder og politikere.

    Amnesty International
    Gammeltorv 8, 5. sal – 1457 København K
    Website: www.amnesty.dk
    Tlf.: +45 - 33 45 65 65
    e-mail: amnesty@amnesty.dk
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Hvordan er dit syn
på menneskerettighederne?

Kan du få øje på dem, når de overtrædes?
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