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Peter Benenson
Amnestys grunnlegger, ved
Amnestys 20-årsjubileum
i London, 1981.
Foto: Raoul Shade.

«Når den siste samvittighetsfangen er
satt fri, når det siste torturkammeret er
stengt, når FNs menneskerettigheter er
en realitet for alle verdens mennesker,
først da er jobben vår fullført.»
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Hvis du er en av dem som vurderer å gi en
gave til Amnesty i ditt testament vil jeg gjerne
få si tusen, tusen takk. På vegne av Amnesty
og menneskene vi jobber for blir jeg dypt rørt
når noen velger å la engasjementet sitt leve
videre gjennom oss.
Jobben som generalsekretær er både et
privilegium og en utfordring. Det kan være tøft
og brutalt å fronte saker om dyp urettferdighet
og grusomme skjebner. Det kan være uendelig
givende å få stå opp mot urett, å si noe om
det som aldri skulle skjedd og ikke minst å se
positiv endring som ikke kunne skjedd uten
vårt arbeid.
Noe av det beste med jobben er å
oppleve støtten vi har. Amnesty mottar
ikke statsstøtte, og er derfor avhengige
av enkeltpersoner som tar urettferdighet
personlig. Medlemmene og støttespillerne
er det som gjør Amnesty til Amnesty, og den
aller viktigste grunnen til at vi kan fortsette
å kjempe for likeverd, rettferdighet og
solidaritet.
Hver eneste gave kommer godt med, og jeg
kan love at vi vil forvalte din gave med den
største respekt slik at den vil komme flest
mulig til gode.

Foto: Erik F. Brandsborg

Med respekt,

EN TAKK
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JOHN PEDER EGENÆS
Generalsekretær, Amnesty Norge
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Noen milepæler
fra vår historie

Amnesty International

Siden starten i 1961 har Amnesty
bidratt til at titusenvis av
samvittighetsfanger har blitt
løslatt. Her er noen andre av
gjennombruddene.

2006
1972
1961
Etter at to portugisiske
studenter blir fengslet for
å skåle for frihet lanserer
advokaten Peter Benenson en
«Appell for Amnesty» i avisen
The Observer.

Den første kampanjen mot tortur
lanseres. 12 år senere vedtar
FN konvensjonen mot tortur og
annen grusom, umenneskelig
eller nedverdigende behandling
eller straff.

1980
Den første kampanjen mot
dødsstraff lanseres. I 1961
hadde kun 9 land avskaffet
dødsstraff, i 2017 var tallet
141.

Nelson Mandela blir utnevnt
til «Amnesty Ambassador Of
Conscience». Han har tidligere
skrevet at Amnesty var en stor
inspirasjon under rettssaken
mot ham.

2014
Etter 20 år med press fra
Amnesty og støttespillere
blir en livreddende
våpenhandelsavtale signert.

1963
Den ukrainske erkebiskopen
Josyf Slipyi blir den første
samvittighetsfangen som
løslates. Det tenner gnisten
for å aksjonere på vegne av
mennesker som forfølges for sin
tro.
På Ljan og Tåsen etableres
Amnestys første grupper i
Norge.
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1993
1977
Amnesty hedres med Nobels
fredspris for arbeidet med å
forsvare menneskerettigheter
over hele verden.

Amnesty aksjonerer for å få
på plass en internasjonal
domstol for krigsforbrytelser
og folkemord. I 2002
blir Den Internasjonale
Straffedomstolen (ICC)
opprettet.

2007
Kampen for ytringsfrihet flyttes
til internett. Ali Sayed alShihabi løslates etter å ha vært
fengslet for å publisere prodemokratiartikler i Syria.
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Å SKRIVE
TESTAMENT
NOEN GODE RÅD

Å skrive et testament sikrer at arven etter deg
fordeles slik du vil. Hvis du har god oversikt
over dine egne verdier og arveforholdene kan
du selv sette opp et testament, så lenge det
er tydelig og i tråd med arveloven. For at
testamentet ditt skal være gyldig må visse
krav oppfylles, og vi anbefaler deg derfor å
rådføre deg med en advokat.
Dersom du ønsker å gi en gave til Amnesty
i ditt testament, kan vi dekke utgifter til
oppsett av et enkelt testament ved hjelp av
vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Hjort.
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HUSKELISTE FOR OPPSETT
AV TESTAMENT
→
→
→
→

Det må være skriftlig.
Det må tydelig fremgå at det er et testament.
Testamentet bør være datert.
Du må signere testamentet med to vitner til
stede, som igjen må signere i ditt nærvær.
Vitnene skal bekrefte at de vet at dokumentet
er et testament, at du har godkjent dem
som vitner, at dere alle signerte i hverandres
nærvær etter ditt ønske, og at testamentet ble
signert av deg av egen fri vilje og ved full sans
og samling.
→ Vitnene må være over 18 år og habile. Det vil
si at de ikke selv kan være arvinger, ikke kan
ha bånd til arvingene eller på andre måter ha
egeninteresse av testamentet.
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HVEM KAN ARVE?
Dersom du er gift, har samboer som du har
felles barn med, eller har barn, har disse
lovbestemt rett til en del av arven etter deg.
Dersom et barn har falt fra tidlig, går hans
eller hennes andel av arven direkte videre
til eventuelle barn han eller hun måtte
etterlate seg.
Lovbestemt arv til ektefelle, samboer
med felles barn og til barn kalles pliktarv.
Den kan bare begrenses i henhold til helt
bestemte forutsetninger. Når du eventuelt
har oppfylt kravene til pliktarv kan du fritt
velge hvordan resten av verdiene skal
fordeles dersom du skriver testament. Om
du velger å tilgodese flere personer fra
familien, en venn eller en hjertesak, er det
helt opp til deg.

Arverekkefølgen uten testament

1.

Ektefelle, eller samboer med felles barn

og

2.

Barn eller deres etterkommere
(barnebarn, ev. oldebarn etc.)

eller

3.

Egne foreldre eller deres etterkommere
(søsken, nieser, nevøer, etc.)

eller

4.

Besteforeldre eller onkler og tanter
eller kusiner og fettere

eller

5.

Staten

Dersom du ikke har ektefelle, samboer med
felles barn eller barn, har du full frihet til å
velge hvem som skal arve deg dersom du
skriver testament.

10

11

Informasjon om arv og testamentariske gaver

TROEN PÅ
MENNESKET
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Dette er artikkel 1 i FNs verdenserklæring om
menneskerettigheter. For meg betyr det troen på
mennesket, likeverd og medmenneskelighet - store
og viktige verdier man ofte ikke bruker så mye tid
på i hverdagen. Men som lege ser jeg at det er
disse tingene folk gjerne snakker om når de stilles
overfor de store spørsmålene om liv og død.
Jeg ønsker at den verden barna mine vokser opp
i skal være rettferdig og gi alle mennesker de
samme mulighetene. At rettsvesenet skal forsvare
dem om de blir utsatt for urett. At ingen skal
risikere å bli arrestert, torturert eller henrettet fordi
myndighetene ser dem som en trussel. At ingen
skal bli straffet med døden for å stå opp for de
idéene de tror på.

«Alle mennesker er født frie og med samme
menneskeverd og menneskerettigheter. De
er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør
handle mot hverandre i brorskapets ånd.»

Det er derfor jeg synes Amnestys arbeid er så viktig.
Det er derfor jeg vil la engasjementet mitt leve
videre når jeg er borte.

WASIM ZAHID
Lege og styremedlem i Amnesty Norge
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HAR DU SPØRSMÅL OM
TESTAMENTARISKE GAVER?
Jeg hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål
rundt vårt arbeid eller vurderer å gi en gave til
Amnesty. Om du ønsker å tilgodese Amnesty
bistår vi gjerne for å sikre at det blir som
du vil. Vi kan også tilby oppsett av et enkelt
testament ved hjelp av vår samarbeidspartner
Advokatfirmaet Hjort. Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende samtale!

«The struggle for justice doesn’t end
with me. This struggle is for all the
Troy Davises who came before me and
all the ones who will come after me.»

Troy Davis ble henrettet i
USA 21. september 2011,
til tross for en sterk tvil og
manglende bevis.

Sidsel Stanmore Andersen
Ansvarlig for arv og testament
E-post: sandersen@amnesty.no
Mobil: 934 23 632
amnesty.no/testament
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DET ER BEDRE Å
TENNE ET LYS ENN Å
FORBANNE MØRKET

