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PROGRAM

ALLE DAGER 2.-8.MARS // 11:00-23:00 // CAFÉ NI MUSER

VELKOMMENSYRIA
Kunstutstillingen «VelkommenSyria», produsert av studenter ved
Norges Kreative Høyskole. [GRATIS INNGANG]

MAN 2. MARS // 19:00-21:00 // STUDENTERSAMFUNDET, KLUBBEN

TORTUR, ANGÅR DET OSS?
Temamøte om tortur og hvordan ulike profesjoner møter mennesker som  har
opplevd tortur.

Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, vil sammen med statsadvokat
Bjørn Soknes og ph.d. psykolog Håkon Stenmark holde innlegg på møtet. 

Det vil også bli lagt opp til en debatt, hvor innlederne vil få mulighet til å
diskutere ulike aspekter ved håndtering av tortur og torturoverlevere.
[GRATIS INNGANG]

TIR 3. MARS // 18:00-20:00 // PARKGÅRDEN

HVEM ER BOKO HARAM 
OG HVORDAN HAR DE BLITT SÅ STERKE?
Hele verdens øyne rettet seg mot Boko Haram da de kidnappet 276
skolejenter i april 2014. Til tross for stor internasjonal oppmerksomhet og
mediedekning, bl.a. #BringBackOurGirls, er 219 av disse jentene fortsatt
savnet. Men hvem er Boko Haram og hvordan har de blitt så sterke? 

Temamøte om Boko Haram med førsteamanuensis Trond Waage fra UiT, 
som gir oss ett innblikk i utviklingen til en av verdens mest voldelige terror-
grupper.

Waage kommer for å fortelle om terrorgruppen og deres utvikling i Nigeria,
Kamerun og Niger. Hvordan ble protestbevegelsen mot dårlige skoler til en
av verdens mest voldelige terrorgrupper? For å forklare dette vil Trond Waage
fortelle hvordan lokale og regionale elementer har ledet til Boko Harams
fremvekst til en av verdens største terrororganisasjoner. [GRATIS INNGANG]

IKKE ALLE JURISTER
KAN TALE DIN SAK USTRAFFET.

TOR LANGBACH,   JURIST I TRONDHEIM
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ONS 4. MARS // 19:00-21:00 // CAFÉ NI MUSER

STEMMER FRA SYRIA
Konsert med den syriske sangeren Racha Rizk.
Dette er en unik mulighet til å oppleve syrisk musikk tett og personlig.
Racha Rizk er født i Damaskus og gjorde seg tidlig bemerket med sitt
 allsidige musikalske talent.

Krigen i Syria har tvunget 10 millioner mennesker på flukt. I tillegg til de
internt fordrevne har fire millioner krysset grensen til nabolandene. Hele
regionen er berørt av det som benevnes som den største humanitære krisen
siden andre verdenskrig.

Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty med Midtøsten som spesialfelt,  forteller om
sine opplevelser som etterforsker for Amnesty i  flyktningleire i Libanon og
Beirut.

Turnéen er støttet av Fritt Ord og Kulturrådet. [GRATIS INNGANG]

TOR 5. MARS // 18:30-20:30 // TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK, RÅDHUSSALEN

STATUS RUSSLAND
Temamøte om menneskerettighetssituasjonen i Russland. 
Hvordan er den faktiske situasjonen i Russland og for  menneskerettighetene?
Hva er bakgrunnen for menneske rettighetsbruddene i landet? 
Hvordan påvirkes utviklingen i Russland av det utenrikspolitiske klima?
Vil sanksjoner mot landet fremme menneskerettighetene?

Paneldebatt med Aage Borchgrevink (seniorrådgiver i Den norske
 Helsingforskomiteen), Kjell Dragnes (tidligere utenriksredaktør i Aftenposten),
Patricia Kaatee (politisk rådgiver i Amnesty) og Petter Normann Waage
 (forfatter og journalist).

Møtet arrangeres i samarbeid med Kosmorama. [GRATIS INNGANG]
IKKE ALLE JOURNALISTER

KAN SPØRRE OM HVA DE VIL.
LAJLA ELLINGSEN OG MARI K. BY RISE, JOURNALISTER I TRONDHEIM
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FRE 6. MARS // 10:00-21:15 // NOVA KINOSENTER

RUSSLAND ER ET EGET STED
Hva er det med Russland? Hvordan kan Russland ha fostret så store
 forfattere og filmskapere, samtidig som det har en så kaotisk og totalitær
 politisk historie?

Kosmorama presenterer en seminarserie med filmer og foredrag om
 Russland. Utgangspunktet for filmserien og seminarrekken er at vi kan forstå
Russland og Russlands historie gjennom russisk kultur – da spesielt film og
litteratur. Blant foredragsholderene er Patricia Kaatee fra Amnesty som skal
snakke om menneskerettighetssituasjonen i Russland (kl.19:30).

Se www.kosmorama.no for omtale av filmene og kjøp av biletter.

15:30-17:30
Møt Amnestys prosjektgruppe på Kosmorama. Vi har stand for å fortelle om
menneskerettighetssituasjonen i Russland og noen av våre pågående
 aksjoner i regionen.

FRE 6. MARS // 18:00-19:30 // ANTIKVARIATET

NÅR PENNEN REDDER LIV
Litterært møte med forfatter og tidligere samvittighetsfange, Mansur Rajih
fra Jemen. Mansur ble utsatt for tortur, og satt fengslet i Jemen i over
femten år for en forbrytelse han ikke hadde begått. Etter langvarig inter -
nasjonalt press ble han til slutt frigitt. Mansur er i dag Fribyforfatter og
bosatt i Stavanger. Han vil fortelle sin historie, og fremføre noen av sine dikt
på arabisk. Det vil bli gitt en norsk fremføring av diktene, og være musikalsk
innslag ved Catharina Janner.

"Jeg ventet på at de skulle drepe meg. Ble torturert. Brevenes innhold boret
hull i fengselets vegger. Jeg fikk et gløtt av friheten, og det reddet livet mitt."
- Mansur Rajih. 
[GRATIS INNGANG]

IKKE ALLE FORFATTERE
KAN SKRIVE HVA DE VIL.

CARL FRODE TILLER, FORFATTER I TRONDHEIM
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LØR 7. MARS // 11:00-16:00
KJØPMANNSGATA 5 (FN-SAMBANDETS LOKALER I 3. ETG)

MEDLEMSMØTE I AMNESTY 
INTERNATIONAL REGION MIDT
Amnesty invitere gamle og nye medlemmer til medlemsmøte. Vi håper å
møte deg som allerede er aktiv i organisasjonen vår, samt deg som er ny og
nysgjerrig på arbeidet vårt!

Lurer du på hvordan du kan bidra til færre overgrep i verden eller har du bare
lyst til å lære mer om menneskerettigheter og Amnesty? Vi arrangerer denne
våren åpne møter for alle våre engasjerte medlemmer og aktivister rundt om i
landet.

Her kan du lære mer om hvordan være aktiv i Amnesty og hvordan du kan
bidra til årets store kampanje for syriske flyktninger. Vi lover også at du vil
treffe mange andre hyggelige og engasjerte Amnestyaktivister, samt ansatte
og representanter fra Amnestys styre i Norge. [KREVER PÅMELDING]

Påmelding Send epost med navn og kontaktinformasjon innen 4. mars 
til tpaasche@amnesty.no (merk at det gjelder møtet i Trondheim da vi
 arrangerer andre medlemsmøter i regionen i samme perioden).

Deltakerinformasjon Møtet er åpent for alle, ingen forkunnskaper kreves.
Vi vil kunne dekke reise etter billigste alternativ for to fra hver registrerte
Amnesty-gruppe. Enkeltaktivister som er medlem kan også søke om
 reisestøtte. På tross av at vi ikke har mulighet for å dekke reiseutgifter for
alle, håper vi allikevel at du har mulighet til å bli med! 

SØN 8. MARS // 13:00 // TORGET I TRONDHEIM

AMNESTY DELTAR I 8.MARS TOGET
Amnestys grupper og frivillige deltar i årets 8. mars tog under parolen 
«Gi beskyttelse til syriske kvinner på flukt». 
Appell ved Amnesty.
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IKKE ALLE BLOGGERE
KAN POSTE FRITT.

ANNA EDWIN, BLOGGER I TRONDHEIM

°°



Amnesty International er en av verdens største
menneskerettighets organisasjoner. Det er en global

 bevegelse av mer enn 3 millioner medlemmer som jobber
for å sikre at alle mennesker får sine grunn  leggende
menneskerettigheter oppfylt og ikke opplever overgrep
eller å få sine rettigheter krenket. Amnesty International

er en  politisk  uavhengig organisasjon som 
styres av sine medlemmer.

I uke 10 arrangerer Amnesty International Region Midt
en  Menneskerettighetsuke med temamøter, utstillinger 

og kulturelle  arrangement om ulike temaer 
relatert til menneskerettigheter.
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