
 

  

 

 

AMNESTY AALBORG AKTIVISTEN   15. Sep., 2011 
            Aktiviteter og muligheder i Amnesty International i Aalborg Kommune 

 
Aktivitetskalender 2011  
05. sep. og frem Udstilling om diskrimination af romaer  Hovedbiblioteket 
07. sep. kl. 20 Amnesty Koncert    Skråen på Nordkraft 
07. sep.   Demokratidag    Danmarksgade 7, Aalborg 
21. sep. kl. 16-18 Amnesty foredrag    KUL på Nordkraft 
28. sep. kl. 19-22 Amnesty Workshops    KUL på Nordkraft 
05. okt. kl. 19-21.30 Teater krig i Afghanistan og foredrag  KUL/Det Hemmelige Teater 
Okt.  Teaterstykke om romaer og foredrag  KUL/Det Hemmelige Teater 
Okt.  Foredrag ”Blod i mobilen”   KUL på Nordkraft 
26. okt. kl. 19.30  Amnesty møde   Danmarksgade 7, Aalborg 
1.-10. dec.  Skriv for liv maraton (brevskrivning)  Diverse steder 
10. dec.  Fakkeloptog    Aalborg 
Dec.  Julefrokost    Danmarksgade 7, Aalborg 
 
 
Se detaljer om de enkelte aktiviteter sidst i nyhedsbladet – eller kontakt os for mere info 

 
 

Om Amnesty International 
Det hele begyndte i maj 1961, hvor den britiske advokat Peter Benenson sad i Londons undergrundsbane og læste en avis. Her var en 
artikel om to portugisiske studenter, der var blevet fængslet for at sidde på en café og skåle for friheden. Som en reaktion herpå skrev 
han artiklen ”De glemte fanger” som blev bragt i den engelske avis The Observer den 28. maj 1961. I artiklen opfordrede han læserne 
til at deltage i en kampagne for løsladelse af 1000 fanger, der sad gemt og glemt i fængsler rundt om i verden pga. deres politiske 
eller religiøse holdninger. Kampagnen skulle have varet ét år, men interessen var enorm, og opgaverne alt for store til at kunne blive 
løst på så kort tid. Sådan opstod Amnesty International. 
 
Hvem hjælper vi? 
I Amnesty International anser vi alle mennesker for ligeværdige, og respekterer den enkeltes kulturelle baggrund og religiøse 
udgangspunkt og antager, at alle mennesker har lige rettigheder. Vi arbejder mod menneskerettighedskrænkelser i stort set alle 
verdensdele, og kæmper f.eks. mod dødsstraf og tortur. 
 
Amnesty International i Aalborg 
Danmarksgade 7, 9000 Aalborg 
Tlf. 30 20 30 01 
Mail frivillig@amnesty-aalborg.dk 
Åbningstider: Onsdage kl. 15-17 
 
Læs mere på www.amnesty-aalborg.dk 

 
Eller få en snak med de aktive, se billeder og videoer m.m. fra Amnesty International på Facebook, Twitter, Flickr og Youtube 
 
Har du kommentarer, ideer til artikler, frivilligjobs, aktiviteter, ris, ros, øvrige ideer eller forslag vedrørende nyhedsbladet, så er du 
velkommen til at kontakte redaktionen på frivillig@amnesty-aalborg.dk 
 
Du kan tilmelde/afmelde dig Amnesty Aalborg Aktivisten via mail eller brevpost. 

 

 



 

 
Amnesty International 

 

søger aktive til Aalborg lokalforening 
 

Vil du være med til at gøre en forskel for dine, mine og andres rettigheder? 
Så er Amnesty i Aalborg, Danmark og resten af verden lige noget for dig! 
 

Alle kan være med! Over 15.000 danskere deltager allerede aktivt i  
Amnesty Internationals arbejde for menneskerettighederne! 

 

Vi er meget aktive i Amnesty i Aalborg! Vi arrangerer fakkeloptog, 
koncert, udstillinger, foredrag, filmaftener, teater og meget mere! Og vi 
giver dig mulighed for at arbejde med dine ide’er, interesser og evner! 
 
Du kan følge med i vores aktiviteter på www.amnesty-aalborg.dk eller 
gruppen ”Amnesty International i Aalborg” på facebook. Her kan du også 
finde vores online nyhedsbrev om kommende og igangværende aktiviteter. 
 

Du kan være aktiv på to måder: 
 

1) Koordinator på et udvalgt projekt, en aktivitet, for en gruppe m.m. 
2) Deltager i en aktivitet, som del af en gruppe eller alene 
 

Du kan vælge at koordinere eller deltage i eventbaserede aktiviteter som 
en Amnesty koncert, et teaterstykke m.m. 
 
Eller funktionsbaserede aktiviteter, hvor du udfylder en funktion som 
f.eks. foredragsholder, del af en lokal-, Youth- eller engelsktalende gruppe. 
 

Hvor meget tid skal jeg bruge? 
 

Vi har aktivmøde ca. hver anden måned, men du bestemmer selv, hvor meget 
tid du bruger som aktiv. Nogle aktive bruger få minutter om måneden pr. 
sms, mens andre har gjort arbejdet for Amnesty til en livsstil. 
 

Bliv aktiv ved hårdt arbejde, sjov, uddeling af info, 
på nettet, med mobilen, i Aalborg/Danmark/Verden, 
med pennen, med hjernen, med hjertet, med mere 

 

Hvad får jeg ud af det? 
• Viden om menneskerettigheder og kommunikation 
• Frivilligmiljø i verdens største menneskerettighedsorganisation 
• Nye kompetencer, samt øvelse i at forme idéer og realisere dem 
• Mulighed for at deltage i spændende aktiviteter, foredrag og kurser 

 
SMS/ring 30203001 eller mail frivillig@amnesty-aalborg.dk for info 
Amnesty International arbejder for, at hele FN’s menneskerettighedserklæring 
bliver respekteret overalt i verden. Det er Amnesty Internationals opgave at 
forebygge og gøre en ende på alle overtrædelser af menneskerettighederne. 



 

 

 AKTIVITETSKALENDER 2011  
Vil du være med som aktiv i kommende Amnesty Aalborg aktiviteter så ring tlf. 30 20 30 01, mail 

frivillig@amnesty-aalborg.dk eller besøg os i Danmarksgade 7, Aalborg 

 

 
 

Fra 5. september finder du en Amnesty-udstilling på Hovedbiblioteket i Aalborg om diskrimination af romaer  
– Udstillingen er både trykt og digital, så hold godt øje med TV-skærmene, når du er på Hovedbiblioteket ☺ Bl.a. kan du se en 
række billeder fra Amnestys tidligere fotokonkurrence mod diskrimination. Billederne herfra er positive og flotte billeder, der 
viser nogle af menneskets bedste sider. 
 

 
 

7. september er der Amnesty ”Unity In Diversity” koncert kl. 20 på Skråen i Nordkraft om aftenen – Koncerten sætter 
fokus på diskrimination med hovedvægten på diskrimination af romaer. De 4 bands STEBYE, Xylop, Søren Raashou kvartet og 
Broadcast vil hver især spille ca. 30-40 minutter og i pauserne imellem bands fortæller Amnesty om diskrimination. Der vil blive 
forsøgt at lave livefeeds til repræsentanter fra Romani CRISS i Rumænien samt Amnesty-gruppen Masvingo i Zimbabwe. Entré 
er 40 kr.  

Dørene åbner kl. 19, koncerten starter kl. 20. 

 

7. september er der Demokratidag i Danmarksgade 7 formiddag eller eftermiddag – Kom forbi og spil med i 
”Demokratispillet”! 

 
 

21. september kl. 16-18 i KUL på Nordkraft er der ”Menneskerettigheder gennem 50 år” – to jurastuderende samt en 
repræsentant for Amnesty vil fortælle om menneskerettigheder samt om Amnesty organisationen og dens forskellige kampagner. 
 

 
 

28. september kl. 19-22 i KUL på Nordkraft kan du deltage i 4 forskellige Amnesty workshops - Disse workshops er 
inspireret af Amnesty Internationals ”Security with Human Rights” kampagne mod tortur. Publikum kan turnere mellem disse 
workshops. Posterne vil på forskellig vis give publikum en mulighed for at få en personlig oplevelse samt blive klogere på 
diverse menneskerettighedsovertrædelser og løsningerne på disse. 
 
Der vil være frivillige fra Amnesty Aalborg ved hver post. 
 

 
 

5. oktober opfører Det Hemmelige Teater på KUL et stykke om krigen i Afghanistan – Der vil også være et relevant 

foredrag efter teaterstykket 
 
Oplev teaterstykket ”En dag i Helmand” – en monolog om krigen i Afghanistan. En dramatisk og tankevækkende rejse i krigens 
barske virkelighed. Carsten Jensen har skrevet manuskriptet inspireret af sine rejser i Afghanistan. 
 
Instruktør: Jens Svane Boutrup. Koreograf: Kasper Ravnhøj. Medvirkende Enesto Piga Carbone. 



 

 
Amnesty Aalborg vil efterfølgende supplere med et foredrag, som omhandler organisationens nye kampagne vedr. tortur. Stinne 
Bech, som er International koordinator for Amnesty, vil fortælle om organisationens aktioner imod tortur samt drage paralleller 
til teaterstykket og Afghanistan. 
 
 

 
 

 
I oktober opfører Det Hemmelige Teater og eller KUL et stykke om diskrimination af romaer i Europa – Teaterstykket er 
skrevet af Amnesty Masvingo-gruppen i Zimbabwe. Stykket handler om diskrimination af romaer i Europa. Efter teaterstykket 
vil der være foredrag ved Tendai Tagarira, der er en forfatter oprindeligt fra Zimbabwe. I dag lever han i Danmark pga. hans 
kritik af Mugabe-regimet. 
 
Datoen er ikke endeligt fastlagt. 
        

 

 

 
I oktober planlægges i KUL et foredrag af manden bag ”Blod i mobilen” 
– Vi håber engang i oktober at kunne præsentere den prisvindende instruktør Frank Poulsen, der med sin film rejser ind i 
skyggesiden af vores forbrugersamfund og stiller en række spørgsmål: Hvor langt rækker ansvar? Føler mobilselskaberne ansvar? 
Gør vi som forbrugere? Og hvad kan gøres? 
 
Arrangeres af KUL i samarbejde med Amnesty. 
 
Datoen er ikke endeligt fastlagt. 

 
 

26. oktober kl. 19.30 er der lokalforeningsmøde i Amnesty Aalborg i Danmarksgade 7, Aalborg 
– Mødet er åbent for alle interesserede, bare duk op! Vi evaluerer på hovedsageligt på vores afholdte aktiviteter i september og 
oktober samt planlægger de kommende aktiviteter i november og december. 

 

 
 

1-10. december kan du deltage i Amnestys Skriv For Liv Maraton (brevskrivning) - Vi skriver igen breve i de 10 første dage 
af december og slutter af med lystændinger landet over, dvs. også i Aalborg. 
 

 
 

10. december kan du deltage i Amnestys årlige fakkeloptog  
- hvert år d. 10. december på FN’s Menneskerettighedsdag afholder Amnesty i Aalborg et fakkeloptog for at gøre opmærksom på 
menneskerettighederne. Kom og vær med! 

 
 

I december er der julefrokost – med en skål for friheden! 


