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Aksjonsveiledning 
 

Krigen i Syria har ført til at halvparten av landets befolkning nå er på flukt. Dette er nå verdens 

største humanitære krise. Amnesty International setter i kampanjen #VelkommenSyria fokus på 

flyktningene fra Syria. Norge kan og bør ta i mot flere flyktninger fra Syria.  

Amnesty krever at Norge  

 øker antallet kvoteflyktninger fra Syria til minst 5000 i 2015 

 lar alle syriske asylsøkere som kommer til Norge få bli 

 

Spørsmål om kampanjen kan rettes til:  

Nina Langslet: nlangslet@amnesty.no 
Ina Tin: itin@amnesty.no 
Beate Slydal-Ekeløve: bslydal@amnesty.no 
Regionlederen din 

 

BAKGRUNN:  

HALVE SYRIA PÅ FLUKT 

Krigen i Syria har drevet over ti millioner mennesker på flukt. 6,5 millioner er på flukt inne i Syria, de 

er såkalt «internt fordrevne», mens fire millioner kvinner, barn og menn har flyktet over grensene til 

Syrias naboland. Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia har åpnet dørene for 95 prosent av alle 

flyktningene fra Syria.  

 ET FELLES ANSVAR Å HJELPE FLYKTNINGER 

I henhold til FNs charter og relevante resolusjoner vedtatt av FNs generalforsamling er det 

internasjonale samfunnet forpliktet til å bidra med humanitær hjelp og samarbeid i krisesituasjoner. 

Dette inkluderer hjelp til flyktninger. 

Det internasjonale beskyttelsesregimet for flyktninger legger særlig vekt på viktigheten av 

internasjonal byrde-og ansvarsfordeling for å unngå de negative konsekvensene en masse-

flyktningstrøm vil kunne ha på mottakerland. Dette er nedfelt i Flyktningkonvensjonen, og en 

nøkkelkomponent her er nettopp betydningen av gjenbosetting av flyktninger. 

Ifølge Flyktningkonvensjonen har verdenssamfunnet en plikt til å dele ansvaret når konflikt fører til 

masseflukt som blir en byrde for enkeltland. Ansvaret omfatter dels å ta i mot flyktninger i egne land 

og å yte finansiell støtte til flyktningarbeidet i de hardest belastede landene. 

For mennesker som må flykte fra sitt eget land er det en menneskerett å kunne søke asyl i et annet 

land. Vi ser at det blir stadig vanskeligere for mennesker på flukt å klare å komme seg til Europa på 
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en trygg og lovlig måte for å søke om beskyttelse, fordi Norge og andre land gjør dette stadig 

vanskeligere. 

DE MEST UTSATTE 

Vestlige regjeringer har hittil bare sagt ja til å ta i mot 0,13%  av flyktningene fra Syria. Nabolandene 

til Syria klarer ikke lenger å håndtere flyktningstrømmen alene. En del flyktninger trenger særlig 

beskyttelse for å overleve. De mest sårbare er kvinner og barn alene på flukt, flyktninger med 

alvorlige helseproblemer, torturoverlevere og mennesker som er utsatt på grunn av sin seksuelle 

orientering. 

VELKOMMEN SYRIA! 

Ved å ønske flyktninger fra Syria velkommen hos oss, kan vi dele ansvaret med Syrias naboland og vi 

kan gi noen av verdens mest sårbare mennesker beskyttelse og hjelp. Selv om 5000 flyktninger er en 

svært liten andel av de syriske flyktningene, vil en ny start i Norge bety alt for de det gjelder og som 

får sjansen til å starte på nytt her.  

MENNESKERETTSLIGE FORPLIKTELSER 

Norge har gjennom Flyktningkonvensjonen forpliktet seg til i fellesskap med andre land å dele 

ansvaret når en konflikt fører til en masseflukt av mennesker og detteblir en byrde for enkeltland. 

Ansvaret omfatter dels å ta i mot flyktninger i egne land og å yte finansiell støtte til flyktningarbeidet 

i de hardest belastede landene. 

I Flyktningkonvensjonen heter det at «..innrømmelse av asyl (beskyttels) kan påføre visse land 

uforholdsmessig store byrder, og at en tilfredsstillende løsning av et problem, hvis internasjonale 

natur og omfang er anerkjent av de Forente Nasjoner, derfor ikke kan oppnås uten gjennom 

internasjonalt samarbeid, som uttrykker ønsket om at alle stater, i erkjennelse av 

flyktningproblemets sosiale og humanitære karakter, vil gjøre alt som står i deres makt for å hindre 

at dette problem fremkaller et spent forhold statene imellom, som tar til etterretning at de Forente 

Nasjoners Høykommissær for Flyktninger har fått i oppgave å føre tilsyn med anvendelsen av de 

internasjonale overenskomster om flyktningers beskyttelse, og som erkjenner at en effektiv 

koordinering av de tiltak som treffes for å løse dette problemet vil avhenge av statenes samarbeid 

med høykommissæren.» 

Behovet for en byrdefordeling for å ivareta flyktningers rettigheter er nedfelt i flere av UNHCRs 

dokumenter, deriblant The Executive Committee of the UNHCR Programme Conclusion 22 (XXXII) fra 

1981 som handler om beskyttels av asylsøkere i situasjoner med masseflukt av mennesker: 

 Masseflukt kan føre til en urettferdig stor byrde for enkelte land, og en tilfredsstillende 

løsning kan kun oppnås ved internasjonalt samarbeid 

 Stater bør, innenfor rammen av internasjonal solidaritet og byrdefordeling, anvende alle 

nødvendige tiltak, når de blir bedt om det, til å bistå stater som har tatt imot en massestrøm 

av flyktninger 
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 Gi økonomisk støtte til det humanitære arbeidet for flyktningene i nabolandene. Her 

svikter det internasjonale samfunnet i dag. FNs humanitære program for de syriske 

flyktningene har bare mottatt 54% av de midlene som trengs for å gi flyktningene mat, bolig 

og akutt helsehjelp. De har derfor måttet kutte i hjelpen til flyktningene flere ganger.  Frem 

til utgangen av oktober i 2014 hadde FN for eksempel kun mottatt 28% av de 497 millioner 

dollar som er øremerket FNs arbeid for  de mer enn 2 millioner syriske flyktningene som 

befinner seg i Tyrkia. Det skaper en voldsom desperasjon blant flyktningene og påvirker 

samtidig vertslandene i negativ retning – det blir enda vanskeligere å håndtere situasjonen. 

Derfor krever både Amnesty og alle de store internasjonale humanitære organisasjonene at 

det internasjonale samfunnet må bevilge de pengene som trengs. På dette området er Norge 

et foregangsland. Siden krigen i Syria startet i 2011 har Norge bidratt med 1,7 milliarder 

kroner til Syria og regionen.  Av disse midlene har 1,3 milliarder gått til humanitær bistand og 

utviklingsbistand til Syria og nabolandene.  

 Ta i mot de mest sårbare av flyktningene fra Syria og gi dem trygghet og hjelp i et nytt 

hjemland. I praksis ber Amnesty, støttet av beregninger fra UNHCR, om at 10% av 

flyktningene i nabolandene, dvs 380.000 sårbare flyktninger blir bosatt i andre land innen 

utgangen av 2016. Så langt har Norge og det internasjonale samfunnet ikke tatt ansvar og 

fulgt opp UNHCR og de syriske nabolandenes gjentatte oppfordringer om å ta imot flere 

syriske flyktninger. De landene som går foran, er Sverige og Tyskland som til sammen har tatt 

i mot omtrent 100.000 flyktninger og asylsøkere fra Syria. Dette er grunnen til at Amnesty 

har startet den internasjonale kampanjen for å oppfordre en rekke land til å ta i mot flere 

flyktninger fra nabolandene til Syria. Det betyr alt for de som får en ny sjanse og det bidrar 

samtidig til å avlaste nabolandene, stabilisere situasjonen og vise solidaritet med land som 

hittil er alene om å gjøre en ekstraordinær innsats. 

Lokal lobbyguide 
 

I år er det lokalvalg i Norge. Det betyr at det er mye som skjer på den politiske agendaen, fra 

landsmøter om våren til valgkamp om sommeren. Dette er et godt tidspunkt for å sette de syriske 

flyktningene på dagsorden.  

Amnesty har som mål 

 Grupper og aktivister tar kontakt med så mange lokale partilag som mulig i forkant av 

partienes landsmøter 

 Kommunepolitikere i forkant av lokalvalget utfordres på hvor mange syriske 

kvoteflyktninger de vil ta i mot i sine kommuner 

 

Målgruppe: Alle politiske partier, men særlig Høyre og Arbeiderpartiet, samt deres ungdomspartier.  

Her er forslag til hva dere kan gjøre: 

 Lobby mot lokale partilag eller fylkeslag!  
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Før landsmøtene: Før landsmøtene til partiene er det demokratiske prosesser i partiet. Lokale 

partilag og fylkeslag blir enige om saker de ønsker å fremme for landsmøtet.  

Dette er et svært godt tidspunkt for å komme med innspill til partienes  

politikk. Be om et møte, spør om du kan komme på årsmøtet, ring eller  

send e-post. Kontaktinformasjon til lokale partilag eller politikere finner  

du som regel på lokalpartiets hjemmeside eller Facebookside.  

I møte med politikeren kan du presentere kampanjen #VelkommenSyria.  

Forklar kravene vi har i kampanjen, og begrunn disse med den  

menneskerettslige forankringen. Fortell at vi i Norge kan utgjøre en forskjell  

for noen av de mest sårbare blant flyktningene fra Syria. Norge kan bli et  

foregangsland for andre land i Europa og ellers i verden.  Dette avhenger av 

 den politiske viljen. Spør politikeren/lokallaget om hvordan de stiller seg til  

Amnestys krav, og hvor mange kvoteflyktninger fra Syria de mener at kommunen  

kan ta i mot?  

I møtet overleverer du Amnestys lobbybrev (som du på forhånd har tilpasset sånn at det står riktig 

parti/navn på lokallag og riktig dato). Du kan også overlevere rapportene «Hardship, Hope and 

Resettlement. Refugees from Syria tell their stories» og «Left out in the cold. Syrian refugees 

abandoned by the international community”  

I valgkampen: 

Bruk alle anledninger i forbindelse med valget til å fremme de syriske kvoteflyktningene.  

Be om et møte, still spørsmål på stand, eller dukk opp på åpne møter og debatter. Spør kandidatene 

om hvor mange kvoteflyktninger fra Syria de vil ta imot i sine kommuner, og hvor mange 

kvoteflyktninger partiet deres mener Norge bør ta i mot. Gi dem Amnestys lobbynotat (som du har 

tilpasset og skrevet ut på forhånd). Du kan også overlevere rapportene «Hardship, Hope and 

Resettlement. Refugees from Syria tell their stories» og «Left out in the cold. Syrian refugees 

abandoned by the international community”  

Om ikke politikerne kan svare deg der og da, kan du gjerne be om en tilbakemelding innen en viss 

dato før valget slik at dere kan bruke svarene i valgkampen. Vær ikke redd for å formidle 

kontaktpunktene til oss på sekretariatet som er ansvarlige for kampanjen dersom det er politikere 

som har spørsmål det er vanskelig å svare på eller som ønsker mer informasjon. 

  

 Send brev/e-post 

Send Amnestys lobbynotat og rapporter sammen med et brev til din lokale politiker. Du finner 

kontaktinformasjon enten på kommunens hjemmeside eller på lokalpartiets 

hjemmeside/Facebookside.  

 

Forslag til tekst:  

Datoer for landsmøter 2015:  

13.-15. mars: Sosialistisk 

Venstreparti 

20.-22. mars: Senterpartiet 

10.-12. april: Venstre 

16.-19. april: Arbeiderpartiet 

24.-26. april: Høyre 

8.-10. mai: Miljøpartiet de Grønne 

http://www.amnesty.no/sites/default/files/94/4495_syria_report_web_final.pdf
http://www.amnesty.no/sites/default/files/94/4495_syria_report_web_final.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE24/047/2014/en/f9a8340f-d247-4c84-b3b8-ce4e8cbebf0d/mde240472014en.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE24/047/2014/en/f9a8340f-d247-4c84-b3b8-ce4e8cbebf0d/mde240472014en.pdf
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Hei XXXX 

Jeg/vi tar kontakt med deg i forbindelse med Amnesty Internationals kampanje #VelkommenSyria. Vi 

inviterer til en norsk dugnad for syriske flyktninger. 

Vi utfordrer dere i XXXX [sett inn riktig partinavn] til å bli med på dugnaden for syriske flyktninger! 

Hvor mange kvoteflyktninger vil dere ønske velkommen i XXXX [sett inn riktig kommunenavn]?  

Krigen i Syria har ført til at vi står ovenfor verdens største humanitære krise etter den andre 

verdenskrig. Nabolandene til Syria kneler, og deres samfunn har for lengst sprengt kapasiteten for 

hvor mange flyktninger de kan håndtere. Syrias naboland og FNs høykommissær for flyktninger har 

gjentatte ganger bønnfalt Norge og resten av verden om å dele ansvaret og ta imot flere syriske 

flyktninger.  

Norge kan utgjøre en forskjell for noen av de mest sårbare blant flyktningene fra Syria. Norge kan 

også bli et foregangsland for andre land i Europa og ellers i verden. Vi inviterer til en norsk dugnad: Vi 

kan og bør ta i mot minst 5000 kvoteflyktninger fra Syria! 

Vi ser fram til å høre fra dere!  

Med vennlig hilsen  

[ditt navn og tilknytning til Amnesty, for eksempel gruppeleder i ungdomsgruppa  i Solør] 

Legg ved lobbynotatet og rapportene (se lenker lenger oppe) 

 

 Bruk media og sosiale medier 

Skriv innlegg til lokale aviser eller andre medier. Se forslag til debattinnlegg under. Be gjerne 

politikere om å skrive leserinnlegg om temaet. Da kan du gjerne sende politikeren lobbynotatet og 

rapporten, sånn at vedkommende har noen punkter fra #VelkommenSyria-kampanjen.  

 

Forslag til debattinnlegg VelkommenSyria 

Jeg ønsker henne velkommen! 

Jeg har bestemt meg. Jeg vil at mitt lokalmiljø, min by og min kommune skal være raus. Jeg vil ikke at 

vi bare skal se det skje og snu oss bort, men ta stilling her hjemme. Det handler om en positiv 

handling, om å ønske noen mennesker velkommen hit.   

Mayada er mor, men hun kan ikke ta seg av barna sine. Hun ble alvorlig skadd i et granatangrep i 

Syria da hun etter en uke uten mat, våget seg ut for å kjøpe brød. Hun våknet opp fra koma med 

kroppen full av granatsplinter. Etter flere operasjoner sitter hun nå på gulvet i plastteltet sitt i en 

liten og selvbygd flyktningleir i Libanon. Hun har konstante smerter og betennelse i et ben som leger 

sier må amputeres hvis ikke hun får en ny operasjon. Ingen penger, ingen hjelp. Hun ber om å få 
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komme til et land som kan lege hennes krigsskader. Hun drømmer om den dagen hun igjen kan være 

mor. Amnesty møtte henne i Bekaa-dalen i Libanon. 

Verdens største humanitære katastrofe handler om fire millioner flyktninger fra Syria som desperat 

forsøker å få endene til å møtes hver eneste dag i Syrias naboland. De fleste får matkuponger av FN, 

men brorparten bor ikke i organiserte flyktningleirer og må selv skaffe seg et tak eller en teltduk over 

hodet. Og de aller fleste helseproblemene må de betale av egen lomme for å få løst. Men lommene 

er tomme. De aller mest sårbare har ikke en sjanse. 

Eller har de? Vi kan faktisk gi noen av de mest sårbare en sjanse. Vi i vår by kan ta i mot noen få 

ekstra, og oppfordre nabobyene våre til å gjøre det samme. En ekte norsk dugnad for medmennesker 

som er uskyldige ofre i en blodig krig. Vi kan hvis vi vil, hvis det er politisk vilje til en innsats. Den 

viljen er det du og jeg med vårt hjerterom og husrom som må skape. 

Vi har Flyktningkonvensjonen på vår side. I konflikter som skaper masseflukt, har alle land et ansvar 

for å avlaste de landene som kneler under byrden av mennesker på masseflukt. Det gjør Syrias 

naboland nå. 

Jeg har bestemt meg og jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. La oss kreve politisk mot, vilje og 

handling av våre lokalpolitikere og av regjeringen. Amnesty oppfordrer Norge til å ta i mot minst 

5000 kvoteflyktninger fra Syria i år – på samme måte som de oppfordrer en rekke andre land til å ta 

imot flere syriske flyktninger. Den oppfordringen har jeg bestemt meg for å stille meg bak og jeg 

utfordrer vårt bystyre/vår ordfører/vår kommune/mitt parti til å gjøre det samme. La oss ønske 

Mayada og hennes barn velkommen til oss. 

 

 Gjør dere synlige!  

Møt opp på arrangement, debatter og stands i forbindelse med valgkampen og krev at politikere 

uavhengig av politisk tilhørighet og valgprogram snakker om flyktningene fra Syria. Ta ordet, og spør 

hva partiet og kandidaten vil gjøre for å ønske flere syriske flyktninger velkommen. Spør om 

kandidaten vil bidra til endring! Ta gjerne med Amnestys lobbynotat og rapporten om syriske 

flyktninger (lenker lenger oppe).  

 

 Strategisk alliansebygging 

Hvilke andre interessegrupper og nøkkelpersoner kan det være spennende å arbeide sammen med i 

forbindelse med lokalvalget der du bor? Ulike interessegrupper som kanskje vil engasjere seg i valget 

kan være kirker, idrettslag, lokale fagforeninger eller andre. Undersøk om det er aktuelt for dere å 

samarbeide med noen av disse. 
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Vedlegg 1: Lobbynotat 

Til XXXX  

Fra Amnesty International        Sted, dato 

Innspill til [sett inn riktig parti] arbeid for flyktningene fra Syria. 

Bli med på en dugnad for de syriske flyktningene!  

Amnesty oppfordrer [sett inn riktig partinavn] til økt innsats for flyktninger fra Syria. Vi mener 

Norge bør  

 øke antallet kvoteflyktninger fra Syria til minst 5000 i 2015 

 lar alle syriske asylsøkere som kommer til Norge få bli 

Stilt overfor verdens største humanitære krise etter den andre verdenskrig opplever Syrias naboland 

og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at Norge og Europa er lite villige til å dele ansvaret 

med å ta i mot flere flyktninger. Siden de trygge og lovlige veiene til Europa er stengt, risikerer stadig 

flere desperate mennesker på flukt fra krigen i Syria livet på en av verdens farligste sjøveier over 

Middelhavet, ofte i overfylte og synkeferdige holker. 

Hittil har mer enn ti millioner syrere – eller 45 prosent av befolkningen - blitt tvunget på flukt som 

følge av krigen. Omtrent fire millioner av dem har flyktet til andre land. Syrias naboland huser i dag 

nærmere 4 millioner syriske flyktninger, det tilsvarer 95 prosent av alle flyktningene. Som et 

eksempel er hver fjerde innbygger i Libanon i dag en syrisk flyktning. Landet har hittil tatt i mot og 

registrert 1,2 millioner flyktninger fra Syria. I Tyrkia er det flere enn 2 millioner syriske flyktninger noe 

som utgjør 45% av alle flyktningene fra Syria.  Samlet sett har andre land hittil bare påtatt seg å ta i 

mot totalt 63.170 syriske flyktninger eller 1,7 prosent av de som oppholder seg i nabolandene til 

sammen.  

Regjeringen sa i 2014 at de vil ta i mot 1000 kvoteflyktninger fra Syria, hvorav 500 skulle tas fra den 

ordinære flyktningkvoten i 2014. Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) skal Justisdepartementet ha 

opplyst at når det gjelder flyktningkvoten for 2015 så skal den omfatte minst 1000 syriske flyktninger. 

Det er godt kjent at norske myndigheter i fjor avviste å ta i mot 123 syke og skadede syriske 

flyktninger fra Tyrkia som UNHCR spesifikt ba Norge om å ta imot og inkludere i den allerede 

definerte kvoten på 1000 syriske flyktninger som skulle gjelde for 2014. 

Både Psykologforeningen og Legeforeningen har støttet Amnesty i kritikken av den restriktive norske 

politikken overfor de syke og skadede syriske flyktningene. De understreker at Norge har en godt 

utbygd helsetjeneste og bør kunne ta i mot flere flyktninger med behov for medisinsk og psykologisk 

behandling og oppfølging. Og at økonomiske støtteordninger for kommuner og helseforetak må være 

hensiktsmessig utformet. Faktum er at flyktningmottaket i nabolandene til Syria kneler, og deres 

samfunn har for lengst sprengt kapasiteten for hvor mange flyktninger de kan håndtere. UNHCR og 

Syrias naboland har gjentatte ganger oppfordret Norge og resten av verden om å dele ansvaret og ta 

imot flere syriske flyktninger. Libanons statsminister Najib Mikati har bønnfalt det internasjonale 

samfunnet om å ta medansvar: «Dere må være proaktive og forhindre at vårt lille land kollapser 

under byrden av å bære et kolossalt ansvar alene.»  
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På bakgrunn av tall fra UNHCR som driver registrering og mottak av flyktninger i de fleste av Syrias 

naboland, har Amnesty International nå tatt til orde for at rike land må avlaste Syrias naboland ved å 

ta i mot ti prosent, eller 380.000, av de mest sårbare flyktningene fra Syria innen utgangen av 2016. 

Det er de mest sårbare som har størst behov for å få en sjanse i et nytt og trygt land. Det er syke og 

krigsskadde, torturoverlevere, kvinner alene på flukt med barn, enslige mindreårige, folk som blir 

utsatt for politisk forfølgelse også i nabolandene eller på grunn av sin seksuelle identitet. 

Amnesty mener at [sett inn riktig partinavn] er en viktig aktør i Norge som bør kunne gå foran i 

arbeidet for å gjøre et løft for de syriske flyktningene. Med vår økonomi og vår sterke humanitære 

tradisjon bør Norge kunne gå foran sammen med Sverige og Tyskland som er unntakene i et ellers 

lukket Europa. Sverige og Tyskland har til sammen tatt i mot mer enn 100.000 flyktninger fra Syria.  

Norge har tidligere vist at vi kan når vi vil. Under krigen på Balkan fikk 13.000 bosniere midlertidig 

beskyttelse på kollektivt grunnlag. Og i 1999 fikk 8000 Kosovo-flyktninger midlertidig opphold, og 

mange dro hjem da det ble roligere i Kosovo. 

Mange kommuner i Norge har ytret ønske om å ta i mot flere. Problemet så langt er manglende 

politisk vilje i Norge. Vi oppfordrer derfor [sett inn riktig partinavn] til å gå foran og bidra til å sikre et 

flertall for å ønske langt flere flyktninger fra Syria velkommen til Norge, og for at det politisk legges til 

rette for at så kan skje. 
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Vedlegg 2: Veiledning til lokalt mediearbeid 

Utgangspunkt 

 Oppmerksomhet i lokalmediene styrker Amnestys arbeid for menneskerettighetene.  

 Lokalmediene er interessert i deg/dere som er aktive i Amnesty International 

 Lokalmediene vil gjerne få beskjed når dere gjør noe lokalt for menneskerettighetene 

 Lokalmediene elsker dere hvis dere kan fortelle at arbeidet deres har gitt resultater 
 

Huskeliste 

 Legg merke til de gode journalistene i lokalmediene dine/deres og opprett kontakt med dem. 
Ta gjerne kontakt første gang når du/dere har noe spennende å fortelle.  

 Hver gang du/dere planlegger en aktivitet, legg en liten medieplan. Hva vil dere oppnå med 
aktiviteten? Tenk alltid at medieoppmerksomhet kan inspirere flere til å bli med! 

 Gi mediene beskjed om aktiviteten deres (fra en uke før til samme dag). Beskjeden kan være 
som en liten pressemelding du/dere sender til alle mediene. Følg opp de beste journalistene 
noen dager senere og spør om de har tenkt å dekke aktiviteten deres. Det hjelper alltid. 

 Legg vekt på hva den lokale aktiviteten din/deres har betydd i saken 

 Fremhev den/de spennende/morsomme/unge/veldig gamle/standhaftige aktivistene blant 
dere og engasjementet ditt/deres I all kontakt med lokalmediene 

 

Tips til medieopptreden 

Uansett om du skal skrive, snakke på radio eller opptre på tv: 

 Forbered deg godt på saken din. Sjekk fakta. Sjekk hva Amnesty mener om/i saken. Du må 
selvsagt aldri tillegge Amnesty synspunkter organisasjonen ikke har gitt uttrykk for. 

 

Skriving (pressemelding, innlegg, blogg, kronikk): 

 Hva er viktigst i saken? Start med det. Og husk at lokalmediene vanligvis er aller mest opptatt 
av deg og ditt engasjement. Så ikke vær beskjeden og nevn deg/gruppa di til slutt: Start med 
det lokale engasjementet! 

 Når du skriver journalistisk disponerer du omvendt av en akademisk tekst: Du skal starte med 
konklusjonen og gi begrunnelsen etterpå. Det første du skal svare på er hvem, hva, hvor og 
når. Siden kan du – hvis du har plass - forklare hvorfor og hvordan. 

 

Radio/tv: 

 Spør alltid hvor langt innslaget vil bli, dvs hvor mye tid du har til å fremføre budskapet. 

 Spør alltid hvem andre som skal være i studio, det er godt å være mentalt forberedt på hvem 
som er din motpart og hvordan du da vil legge frem ditt budskap. Dette gjelder også når du 
skal delta på møter, seminarer, sitte i panel: Kjenn dine motspillere og dine medspillere. 

 Planlegg hvordan du skal få frem budskapet ditt på den tiden du har til rådighet. Hvis du ikke 
planlegger noen få, gode setninger, risikerer du at journalisten kutter ut de poengene du selv 
syntes var viktigst. 

 Stol på deg selv. Det du har å si er viktig, og mange er interessert i budskapet ditt. Bruk enkle, 
klare setninger.  
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 På tv er det greit om klærne henger noenlunde på plass og ser ok ut, slik at seerne ikke blir 
mer opptatt av hvordan du ser ut enn av det du sier! 
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Vedlegg 3: Veiledning i lokalt lobby-arbeid 

Fordi du er kjent i ditt eget lokalmiljø, kan dine kontakter og din kjennskap til lokale forhold være 
viktig for Amnesty International. Aktuelle målgrupper for Amnesty-aktivister kan være lokalt 
næringsliv, lokalpolitikere, lokale fagforeningsorganisasjoner, studieplasser, kirken og andre 
trosfellesskap (muslimske, jødiske, buddhistiske, humanistiske  m.fl.) eller andre 
interesseorganisasjoner.  

Hvordan være en god lobbyist: 

1) Sørg for å ha oppdatert og solid kunnskap i saken du skal fremme 

 hva som faktisk er Amnestys policy i saken  

 om argumentene som støtter din sak 

 om argumentene som anvendes mot din sak 

2) Forankre gjerne lobbyingen din i sekretariatet i Oslo eller i Amnestys regionskontorer hvor 
du kan få saksinformasjon og nyttige tips  

 

3) Alliér deg med andre organisasjoner, institusjoner eller toneangivende enkeltpersoner (f.eks. 
presten i byen, en politiker, en profilert talsperson for innvandrere, en kjent forfatter, artist, 
idrettsutøver e.l.), som du vet har respekt i ditt nærmiljø, din by eller kommune. Dess flere 
som står sammen og dess mer differensierte dere er som støttespillere i en sak, dess mer 
tyngde og gjennomslagskraft vil saken kunne få 

 
4) Formidle saken din kortfattet og presist - maks tre kulepunkter 

 dette har du også sørget for å skrive ned i et notat som utgjør maks 1-1 1/2 side, som 
du, sammen med bakgrunns- og dybdeinformasjon om saken, overleverer når møtet 
avsluttes  

5) Still alltid konkrete krav som krever konkret handling fra den du møter. Ikke la "motparten" 
slippe unna med å være enig med deg i saken 
 

6) Opptre høflig og engasjert, vær ikke frekk eller spydig, ønsker man respekt må man også vise 
respekt 
 

7) Hold saken "varm" - følg opp med telefon/brev eller evt. be om nytt møte dersom: 

 du ikke får noen tilbakemelding/avklaring i saken 

 du får negativ tilbakemelding i saken 

8) Gi alltid positiv tilbakemelding til den/de du vil påvirke når de er villige til å lytte og lar seg 
påvirke. 
 

9) Skriv leserinnlegg, prøv "å selge" saken til en journalist/reporter, ha stunts på torget i byen 
etc. for å få oppmerksomhet om saken. 
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Vedlegg 4: Tips til brevskriving 

 

• Vær kortfattet. Et brev bør være på maks én side. 

• Vær høflig og gi ikke uttrykk for dine personlige følelser. 

• La det gå tydelig fram hvem du er og din relasjon til Amnesty International. Oppgi navn og 

svaradresse eller e-post. 

• Vær ellers ikke redd for hvordan du skriver. Det viktige er at du skriver! 

 

Og sist, men ikke minst: Dersom en politiker stiller seg bak #VelkommenSyria-kampanjen sine krav, 

og støtter en norsk dugnad for flyktninger fra Syria er det viktig å gi vedkommende offentlig ros! 

Del saken på Facebook og skryt av politikeren.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 


