
FLYKTNINGDAGEN 20. JUNI 
 

 
Bildet er tatt i forbindelse med en demonstrasjon Amnesty hadde i forkant av EU / Tyrkia-avtalen i mars 2016.  

 

VI KREVER LOVLIGE OG TRYGGE VEIER TIL EUROPA  
 
I forbindelse den internasjonale flyktningdagen ønsker vi å benytte anledningen til å skape 
oppmerksomhet rundt kampanjen vår Forsvar Artikkel 14 og aksjonen Trygge og lovlige veier til 
Europa.  
 
Artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår fast at det er en menneskerett å søke 
og ta imot asyl. 
 
Krigen i Syria har drevet mer enn 12 millioner mennesker på flukt. Dette er nå verdens største 
humanitære krise. 7,6 millioner er på flukt inne i Syria, mens over 4,6 millioner har flyktet til Syrias 
naboland. I fjor omkom over 3700 mennesker på flukt over havet. Så langt i år har 1375 forsvunnet 
eller dødd på vei til trygghet over Middelhavet.  
 
En million flyktninger og migranter ankom Europas grenser i 2015. Over 75 % av disse er flyktninger 
fra konflikt og forfølgelse i Syria, Afghanistan eller Irak. 
 
De europeiske landene lager fysiske og juridiske stengsler for å hindre flyktningene i å komme til 
Europa og reise gjennom Europa. Dette innebærer at man i praksis fratar flyktningene deres rett til å 
søke asyl og til å få beskyttelse. 
 
Endringer i Utlendingsloven 
Endringene i Utlendingsloven innebærer at det både skal bli vanskelig å få adgang til Norge for å søke 
asyl, og at dersom man allikevel klarer å komme til Norge og få opphold så skal rettighetene dine 
begrenses. Det er derfor veldig viktig at vi fortsetter å oppfordre politikerne til å stemme nei til de 
foreslåtte endringene. Fortsett gjerne med å sende brev til stortingspolitikerne sentralt, eller til 
stortingspolitikere fra din region, ditt parti eller alle sammen. Her finner dere kontaktinformasjon til alle 
stortingsrepresentantene og i aksjonsveiledningen for kampanjen er det skrevet forslag til brev (se 
side 7). 
 

http://www.amnesty.no/artikkel14
http://www.amnesty.no/aksjon/trygge-og-lovlige-veier-til-europa
http://www.amnesty.no/aksjon/trygge-og-lovlige-veier-til-europa
https://www.stortinget.no/no/Stottemeny/kontakt/Partier-og-representanter/Representantenes-e-postadresser/
http://www.amnesty.no/sites/default/files/122/aksjonsveiledning_forsvarartikkel14_april2016.pdf


AKSJONSVEILEDNING 
 
Formålet på Verdens flyktningdag er å få oppmerksomhet omkring de brutale konsekvensene det har 
for mennesker på flukt at de trygge og lovlige veiene til Europa er stengt, og at praksisen må endres. 
Vi bruker redningsvester, som har blitt et internasjonalt symbol på den krisen vi nå står ovenfor, for å 
skape oppmerksomhet rundt situasjonen for flyktninger som må risikere livet for å nå Europa. 
 
Vårt krav: Trygge og lovlige veier til Europa må gjøres tilgjengelig for mennesker på flukt 
 
I forkant av 20. juni 
  
1) Skaff redningsvester. Veldig mange har redningsvester, enten hjemme eller på hytta. Kan du 

samle sammen så mange som mulig i forkant av flyktningdagen? Vær kreative – ta kontakt 
med venner og bekjente, lokale butikker og organisasjoner og spør om å få låne vester.  

2) Tillatelse. Skal dere stå på stand, lage installasjon eller arrangere stunts på gaten eller torget? 
Husk å søke om polititillatelse i god tid.  

3) Ta kontakt med lokale medier og fortell om aksjonen. Fokuser på hvorfor dere som lokale 
Amnesty-aktivister engasjerer dere i denne saken. Husk at medier gjerne vil ha lokale 
vinklinger på sakene de skriver. Vi sender ut oppdatert leserinnlegg halvannen uke før 
flyktningdagen (9. juni, etter den første Stortingshøringen). 

4) Inviter lokalgruppene til våre samarbeidsorganisasjoner i 
kampanjen til å være med på aksjonen (f.eks. Røde Kors, 
Norsk Folkehjelp, Redd Barna/Press, Kirkens 
Nødhjelp/Changemaker).  

5) Print ut flyers som forklarer hva aksjonen handler om. 
Denne kan lastes ned fra temasiden vår fra 9. juni.  

6)  Trenger dere materiell til standen (postkort, buttons, 
armbånd) Ta kontakt med din regionleder.  

 
På selve dagen: 
 

1) Bruk redningsvester til å lage en installasjon eller kle statuer eller andre monumenter med 
redningsvester. I Oslo vil det for eksempel kunne være å kle statuene i Vigelandsparken i 
redningsvester, eller statuen foran Nationaltheatret.  

2) Gå med redningsvestene på stand når dere samler inn signaturer. 
3) Bruk redningsvest i deres daglige gjøremål, på vei til jobb, skole eller trening. Ta med deg 

flyers som du kan dele ut til forbipasserende for å forklare hvorfor du går med redningsvest 
(Denne kan lastes ned fra temasiden vår fra 9. juni).   

 
Aksjon: Trygge og lovlige veier til Europa 
For å samle underskrifter kan dere bruke aksjonen trygge og lovlige veier. Print ut underskriftslister 
eller bruk postkort. Ta kontakt med din regionleder for å motta materiell.  
 
Vi har klart å samle inn i overkant av 32 000 signaturer på aksjonen. Det er veldig bra! Vi satte oss et 
mål om å nå 30 000, og det har vi klart – så nå er det bare å fortsette med det gode arbeidet! Vi har 
bedt om et møte med Statsminister Erna Solberg i begynnelsen av juni for å overrekke signaturene, 
men vi skal fortsette å samle inn signaturer frem til september hvor det skal være et toppmøte i FN om 
flyktninger og migranter. Da kommer Amnesty til å overlevere alle signaturene som har blitt samlet inn 
globalt til FN. Vi oppfordrer dere derfor til å fortsette å samle inn signaturer på aksjonen frem til midten 
av september. 
 
Send signaturene til:  
Amnesty International 
v/ kampanjeavdelingen 
P.O. Box 702 sentrum 
0106, Oslo 
 
LESERINNLEGG  
I tillegg kommer vi til å skrive utkast til et leserinnlegg som vi oppfordrer dere til å sende inn til lokal- 
eller nasjonal media. Ønsker du og/eller din gruppe å skrive leserinnlegg? Send mail til Katinka Asplin 

http://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria
http://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria
http://www.amnesty.no/aksjon/trygge-og-lovlige-veier-til-europa


(kasplin@amnesty.no), så er vi sikre på at flere ikke sender til samme avis. Målet er å komme på trykk 
flest mulig steder! For å sørge for at vi har den mest oppdaterte informasjonen vil vi sende ut dette 
utkastet 9. juni (etter den første Stortingshøringen).  
  
Har du ikke anledning til å arrangere noe på 20. juni kan du gjerne gjøre det i forkant eller etter 
flyktningdagen. Vi kommer også til å lage materiale som enkelt kan deles på sosiale medier. Følg med 
på våre Facebook-sider.  
 
Den kinesiske kunstneren Ai Weiwei har invitert Amnesty til å delta i et samarbeid med ham som 
starter på Verdens flyktningdag den 20. juni og varer frem til september 2016. Detaljer om 
samarbeidet er ikke klart ennå, men vi sender ut informasjon så snart planene er klare. Han har 
tidligere lagd flere installasjoner for å skape oppmerksomhet rundt flyktningkrisen.   
  
Har du spørsmål knyttet til kampanjen eller gode ideer til aktivisme? Ta gjerne kontakt med din 
regionleder eller prosjektleder for kampanjen, Katinka Asplin. Del gjerne også ideer på 
kampanjegruppa på Facebook. 
  
Tusen takk for veldig bra innsats! 
 
Merk deg at endringene i Utlendingsloven skal opp på Stortinget 9. juni og at det kan skje endringer i 
hva vi ønsker å kommunisere. Vi sender ut oppdatert informasjon etter den første høringen, halvannen 
uke før flyktningdagen.  
 
Viktige linker 
 
Kampanjesiden: http://www.amnesty.no/artikkel14  
Temasiden: http://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria  
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1569725273279242/  

 

mailto:kasplin@amnesty.no
https://www.facebook.com/AmnestyNorge/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.amnesty.no/aktuelt/amnesty-pris-til-ai-weiwei-og-joan-baez
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/ai-weiwei-covers-berlin-venue-14000-life-jackets-160213190435403.html
mailto:kasplin@amnesty.no
https://www.facebook.com/groups/1569725273279242/
http://www.amnesty.no/artikkel14
http://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria
https://www.facebook.com/groups/1569725273279242/

