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1. AFTALENS FORMÅL 

1.1. Med denne aftale bygger Dansk Boldspil-Union (DBU) og Amnesty International Danmark 

(Amnesty), herefter benævnt ’aftaleparterne’, videre på samarbejdet etableret mellem 

aftaleparterne som led i ”Samarbejdsaftale mellem DBU og Amnesty” af 2015. 

Nærværende aftale genforpligter aftaleparterne i et gensidigt forpligtende samarbejde om fremme 

af menneskerettigheder i bredeste forstand som led i begge parters nationale og internationale 

arbejde. 

1.2. Aftaleparternes samarbejde har det udgangspunkt, at fodboldens verden påvirker det 

omkringliggende samfund, og at det for fodbolden generelt set kan være nødvendigt at tage 

hensyn til andre forhold end de rent sportslige. 

1.3. Endvidere er parterne enige om, at sporten kan være med til at løfte debatten om 

menneskerettigheder såvel nationalt som internationalt ved at sætte fokus på særlige 

menneskerettighedsforhold. 

 

2. AFTALENS OMRÅDER 

Samarbejdet indbefatter - men er ikke nødvendigvis begrænset til - følgende områder: 

 

2.1. På den nationale bane vil aftaleparterne, i det omfang det er muligt, arbejde aktivt med 

relevante menneskeretslige problematikker samt fremme forholdene for menneskerettighederne. 

2.2. På det internationale område vil DBU, i videst muligt omfang, konsultere Amnesty om 

menneskerettighedssituationen i de lande, som DBU interagerer med. Tilsvarende vil Amnesty, i 

videst muligt omfang, stå til rådighed for at følge og informere om menneskerettighedssituationen 

i kommende værtslande og i øvrige lande, som DBU finder relevant for DBU’s arbejde i bred 

forstand. 



2.3. Under pkt. 2.2. kan dette være, men ikke udtømmende, i forbindelse med DBU’s træningslejre, 

turneringer, venskabs- og/eller kvalifikationskampe, internationale rejser samt bud på VM- og EM-

turneringer i FIFA- eller UEFA-regi m.v. 

2.4. Hvis der er kritiske forhold, vil DBU i samarbejde med Amnesty identificere disse og såfremt 

det skønnes relevant hos begge parter, bringe disse op i internationale fora (UEFA, FIFA m.v.) 

samt over for værtslandenes fodboldorganisationer og støtte op om forbedringer af de kritiske 

forhold. 

 

3. AFTALENS OMFANG 

3.1. Aftaleparterne forpligter sig til at holde hinanden orienterede om emner, som kan være 

relevante for parterne. 

3.2. Aftaleparterne afholder regelmæssige møder for at drøfte emner, der tager udgangspunkt i 

nærværende aftale, samt øvrige relevante forhold. 

3.3. DBU’s formand og Amnestys generalsekretær mødes til årlige statusmøder. 

 

4. AFTALENS VARIGHED 

4.1. Aftalen gælder, så længe begge parter ønsker at opretholde denne. 

4.2 Ved det årlige status møde, jf. pkt. 3.3, revideres samarbejdsaftalen om nødvendigt.  
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