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Bakgrunn
En verden i forandring
• Politisk endring
• Økonomisk globalisering
• Teknologisk revolusjon
• Sosial endring
• Klima-endring

Betydning for Amnesty International:
• Menneskerettighetenes udelelighet



Betydning for Amnesty – Hvor finnes vi?



Politiske trender
Splittelse i Vesten – nye stormakter
• Diskredittert lederskap i USA og EU  
• Makter på vei opp: BRIKS
• Svakere stater og væpnet konflikt

Betydning for Amnesty International:
• Tradisjonelle MR-allierte er ikke troverdige og nye allianser er

ennå ikke utviklet



“ikke-statlige aktører”
Suverenitet lekker oppover, sidelengs og nedover
• Til overstatlige institusjoner, eks. EU
• Til private aktører, eks. flernasjonale selskaper
• Til sub-statlige aktører, eks. væpnede grupper

Betydning for Amnesty International:
• De “ikke-statlige aktørene” utfordrer prinsippet om at 

overholdelse av menneskerettighetene er statens ansvar



Økonomi
Globalisering fører til muligheter og ulikheter
• Marginalisering og ekskludering
• Feminisering av fattigdom

Næringslivets innflytelse på menneskerettighetene

Betydning for Amnesty International:
- Kampanjer i en verden styrt av markeder ikke stater

- Udelelighet istedenfor ØSK- eller SP-rettigheter



Miljø
• Byene vokser mer enn noen gang før. 

• Sårbarheten er størst hos de fattigste.

• Tilpasning er vanskeligst der det er væpnet konflikt, ulik tilgang
til ressurser eller sykdommer som hiv/aids. 

• Lite tenkning om sammenhenger mellom klimaendring, 
urbanisering og menneskerettigheter. 

Betydning for Amnesty International:
• Amnesty må være forberedt på å takle sammenhengene mellom

miljøødeleggelser, urbanisering, ressurskonflikt og
menneskerettigheter.



Teknologi & kommunikasjon
• Grenseløs teknologi: Trussel mot privatliv
• Media opererer grenseløst og veldig raskt
• Kommunikasjon er i økende grad virtuell

– Men det er en “digital” kløft …
• Brukere forventer interaksjon og deltakelse

Betydning for Amnesty International:
• Nye grenser for ytringsfriheten
• Amnestys informasjon konkurrerer i et overfylt rom
• Amnestys egen digitale kløft?



Sosiale trender
• Mobilitet, migrasjon og forflytning

• Identitet og diskriminering: nasjonalisme; religion; kjønn

• Demografi: ung befolkning i sør, gammel i nord

• Sivile samfunn: NGOers rolle i endring

Betydning for Amnesty International:

• Fornye Amnestys idé om sosial endring: adopsjon vs empowerment

• Fornye Amnestys rammeverk for ansvarlighet: finne en balanse
mellom ansvar internt og ansvar overfor dem vi jobber for og med



Mobilisering og aktivisme

• Utfordringer i vekst av individuell aksjonisme og
massemobilisering

• Virtuell verden versus fysisk verden

• Nye trender i frivillig arbeid

Betydning for Amnesty International:

Tilfredsstille langt flere som ønsker å mobilisere for 
menneskerettighetene



Fra ISP til handlingsplan
Vision og mission setter rammene for det 

MULIGE arbeidsfeltet og arbeidsformen

ISP’en setter strategisk ramme og retning
for det POTENSIELLE arbeidet i perioden

Global/nasjonal
planleggingsprosess fokuserer

og PRIORITERER arbeidet

Handlingsplaner beskriver det 
FAKTISKE arbeidet
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Empowering rights-holders whose rights are challenged and strengthening the human rights movement
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active participation
by members and
supporters

E1
Linking the
local and global

E2 Responding
effectively to
emerging challenges
and opportunities

E3
Communicating
effectively

E4

Investing in 
volunteers, staff, 
leadership and systems

L1
Governing
effectively

L2 Making diversity
and gender-
mainstreaming a reality

L3 Leveraging
technology to enable
change

L4

Building new
constituencies and renewing
membership

R1 Increasing our donors
and growing our resources

R2
Distributing our
resources strategically

R3

Rights-holders Active Participation Partners

Governance

Technology & 
Communications

Growth

Empowering people
living in poverty

C1
Defending
unprotected people
on the move

C2 Defending
people from violence
committed by state
and non state actors

C3 Protecting
people’s freedom of
expression and freedom
from discrimination

C4

Growing and developing
the global human rights movement

P1
Building effective
partnerships

P2
Emerging powers

and forces
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Promoting human 
rights to create solutions
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C1: Styrke mennesker som lever i fattigdom

Mennesker som lever i fattigdom blir utestengt, diskriminert, fratatt rettigheter og muligheten til å delta. De er
fanget i fattigdommens onde sirkel av brudd på rettigheter som skaper fattigdom som skaper
rettighetsbrudd. Situasjonen er skapt av beslutninger, handlinger og forsømmelser fra stater, 
internasjonale organisasjoner og selskaper. Kampen mot fattigdom er en kamp for å styrke respekten for 
menneskerettighetene til folk som lever i fattgdom. 

Amnesty i Norge vil jobbe for:
• Menneskerettslig kapasitetsbygging blant mennesker som lever i fattigdom.

� At menneskerettighetene blir vektlagt i FNs tusenårsmål og at menneskerettighetene blir lagt til grunn når
målene skal fornyes i 2015. 

� At bedrifter fremmer menneskerettighetene som ledd i sitt samfunnsansvar.

� Å styrke de juridiske rettighetene for mennesker som lever i fattigdom.

� At menneskerettighetene til mennesker som lever i fattigdom sikres i tiltak mot klimaendringer.

� At bistand bidrar til å sikre menneskerettighetene.

� Å fremme kvinners rolle som rettighetsagenter i kampen mot fattigdom.

� At Norge undertegner tilleggsprotokollen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

� At norske myndigheter oppretter et ombud for bedrifters samfunnsansvar.



C2: Sikre rettigheter for migranter, asylsøkere og
flyktninger

Et økende antall asylsøkere, flyktninger, internt fordrevne, trafikkerte og migranter uten lovlig opphold får ingen
beskyttelse av staten de kommer fra eller staten de kommer til. De blir ofte utnyttet eller behandlet som
kriminelle. Siden de oppholder seg ulovlig i et land, har de ikke tilgang til klagemulighet eller rettsapparatet. 
Konflikter, fattigdom, usikkerhet og miljøødeleggelser vil øke antallet folk på flukt. Amnesty frykter at tiltakene
for å stenge dem ute vil øke og bli tøffere.

Amnesty i Norge vil jobbe for:
• At Norge og andre land ratifiserer Den internasjonale migrantkonvensjonen.

� Å styrke juridisk og reell beskyttelse for migranter, med og uten lovlig opphold.

� At asylsøkere og flyktninger får rettferdig behandling, og ikke risikerer retur til land eller områder hvor de 
risikerer alvorlige brudd på menneskerettighetene.

� At europeiske regjeringer styrker den europeiske asylbehandlingen.

� Økt beskyttelse av mindreårige og kvinner på flukt.

� At norske myndigheter følger anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.

� At Flyktningkonvensjonen og Barnekonvensjonen blir fulgt i norske utlendingsmyndigheters praksis.

� At norske myndigheter letter muligheten til å søke asyl i Norge.

� Å øke flyktningkvoten for å vise større solidaritet i håndtering av flyktningproblemene.

� Å sikre at de som har krav på asyl på bakgrunn av kjønnsspesifikk forfølgelse får det.



C3: Beskytte mennesker mot vold fra statlige og
ikke-statlige aktører

Statlig vold og vold fra væpnede grupper og andre ikke-statlige aktører har store konsekvenser for 
menneskerettighetene. Kjønnsbasert vold er fortsatt et av de mest omfattende overgrepene. Sivile, særlig
kvinner og barn, rammes i væpnede konflikter. Kappløpet om ressurser og spredningen av våpen og stater i 
oppløsning forsterker konflikter der sivilbefolkingen betaler prisen. Økt bekymring for terrorisme og
kriminalitet får også mer stabile stater til å velge sikkerhetstiltak i strid med menneskerettighetene, som
demoniserer minoriteter og øker aksepten for dødsstraff.

Amnesty i Norge vil jobbe for:

� Avskaffelse av dødsstraff.

� Å bekjempe tortur i lov og praksis.

� Beskyttelse av sivile, spesielt kvinner og barn, i krig og konflikt.

� En effektiv internasjonal rettsorden der statlige og ikke-statlige aktører stilles til ansvar for overgrep.

� Sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning og fredsprosesser.

� Sikre norsk støtte til en bindende konvensjon om våpenhandel med klar forankring i menneskerettighetene
og internasjonal humanitær rett.

� Sikre rettighetene til arrestanter og varetektsfengslede.

� Sikre rettighetene til voldtektsoverlevere i straffeprosessen.

� Sikre rettighetene til mennesker ved bruk av tvang i psykisk helsevern.



C4: Forsvare ytringsfrihet og frihet fra
diskriminering

Bekymring for økonomi, migrasjon, kulturell identitet og nasjonal sikkerhet fører til at regjeringer slår ned
på lovlige uttrykk for kritikk og innskrenker informasjonsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten. I 
takt med at informasjonsteknologien øker folks mulighet til å ta i bruk sine rettigheter, blir denne
teknologien også brukt til å innskrenke retten til privatliv og øke sensur og overvåkning. Parallelt med dette
øker fremmedfrykt, rasisme, religiøs og annen identitetsbasert diskriminering eller usaklig og urimelig
forskjellsbehandling.

Amnesty i Norge vil jobbe for:
• At samvittighetsfanger løslates og politiske fanger får en rettferdig rettssak.
• At norske og europeiske myndigheter gjennom lovgivning og praksis motarbeider diskriminering.
• Å beskytte og styrke MR-forkjempere og aktivister. 
• At stater og ikke-statlige aktører respekterer og forsvarer ytringsfriheten, herunder ytringsfriheten på nett.
• At ytringsfriheten er et tema i norsk utenrikspolitikk, inkludert i menneskerettighetsdialoger Norge har
med andre land.



Internasjonale spørsmål og menneskerettighetene er i økende grad vevd inn i hverandre og Amnestys 
fokus er bredere enn før. For å sikre gjennomslag og øke effektivitet må vi derfor inngå strategisk 
samarbeid med enkeltmennesker og organisasjoner utenfor Amnesty som har relevant ekspertise 
og ressurser. Det bidrar til å bygge et sterkere og mer mangfoldig forsvar for 
menneskerettighetene.

Amnesty i Norge vil:
• Søke strategisk samarbeid for å styrke den globale menneskerettighetsbevegelsen.
• Utvikle allianser og definere arbeidsdeling med andre organisasjoner innenfor arbeidet mot 

fattigdom.
• Prioritere å samarbeide med organisasjoner og enkeltmennesker der undervisning i 

menneskerettigheter er i fokus.
• Inngå partnerskap med andre seksjoner og strukturer i Amnesty International.
• Søke strategisk samarbeid med andre organisasjoner i Norge.

Samarbeid



Amnesty oppnår resultater fordi vi mobiliserer mange mennesker til innsats. Medlemmene er 
hjørnesteinen i Amnestys arbeid og aktivismen skiller oss fra andre organisasjoner. Aktivister, 
medlemmer og støttespillere må ha muligheter, ferdigheter og motivasjon til å gjøre en aktiv 
innsats. Amnesty må alltid søke de aksjonsformer, den aktivismen og den lobbyvirksomheten som
mest effektivt bidrar til at vi når målene våre. 

Amnesty i Norge vil:

• Gi aktivister og medlemmer muligheter, ferdigheter og motivasjon til å gjøre en aktiv innsats.

• At kompetansen og erfaringene til medlemmene blir utnyttet.

• Sikre at unge mennesker har muligheten til å delta aktivt på alle nivå i organisasjonen, deriblant i 
utviklingen av aktivisme.

• Massemobilisere gjennom å sikre at terskelen alltid er lav for aktivisme i Amnesty.

• Drive strategisk lobby av statlige og ikke-statlige aktører brukes som ledd i aktivismen.

• At Amnesty søker aktivisme og arbeidsmetoder som effektivt bidrar til at vi når nye målgrupper og 
oppnår menneskerettighetsmålene.

Aktivisme



Amnesty kommuniserer for å redde liv. Vår evne til å kommunisere, vekke engasjement og mobilisere 
til handling, er avgjørende for å nå målene. Vi må formidle vårt budskap på en enkel, troverdig, nær 
og engasjerende måte i alle kanaler. For å nå nye målgrupper og mobilisere bedre og bredere må
vi tilpasse oss utviklingen i folks medievaner og utnytte utviklingen i informasjonsteknologien. 

Amnesty i Norge vil:

• Velge kommunikasjonsmåter, -kanaler og –teknologi som sikrer at vårt budskap når flest mulig på
en engasjerende måte.

• Satse på nye mediekanaler for å være den beste organisasjonen i Norge på dette feltet.
• Jobbe for større synlighet i mediene på de sakene vi vil sette på dagsorden.
• Utfordre den norske offentligheten i debatter om menneskerettigheter i Norge.
• Fremstå som aktuelle, troverdige, engasjerte og nære.
• Synliggjøre stemmene til dem vi jobber for, og legge til rette for et mangfold av stemmer.
• At all kommunikasjon fremhever at aktiv innsats nytter.
• Styrke inntrykket av at vi er del av én global bevegelse gjennom å bruke ”One Amnesty”-uttrykket.
• Bidra til at kommunikasjonskompetanse, -ressurser og –produkter i det globale Amnesty utveksles 

og deles mest mulig for å øke effektivitet og gjennomslag.
• Kommunisere på en lettfattet og forståelig måte, og tilstrebe bruk av et språk som engasjerer og 

aktiviserer .

Kommunikasjon



Amnesty i Norge skal være et kraftsentrum i Amnesty Internationals menneskerettighetsundervisning 
(MRU). Vi skal bidra til at MRU blir en sentral metode i Amnestys arbeid for sosial endring.

Amnesty i Norge vil:
• Bli et internasjonalt sentrum for ekspertise innen MRU.

• Fortsette å være en vesentlig økonomisk bidragsyter til MRU i Amnesty International.

• Jobbe for at MRU blir en integrert del av Amnestys modell for sosial endring. 

Menneskerettighetsundervisning



Amnesty er ikke kun en menneskerettighetsorganisasjon, men også en demokratisk bevegelse av 
engasjerte menneskerettighetsaktivister: frivillige og ansatte som jobber sammen med 
samarbeidspartnere og støttespillere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Amnesty skal bli en mer 
åpen, inkluderende og relevant organisasjon for alle disse grupper.

Amnesty i Norge vil:
• Styrke demokratiet gjennom økt deltakelse i beslutningsprosesser.

• Trekke flere medlemmer og andre med kompetanse inn i beslutningsstrukturene.
• Bidra til bygging av kompetanse blant medlemmer, ledere og ansatte.
• Bidra til å gjennomføre Amnestys internasjonale prioriteringer ved å styrke ”One Amnesty-

tenkningen” lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Styrke organisasjonens åpenhet i alle ledd.
• Inkludere unge mennesker på alle nivåer i organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt
• Arbeide for at deltakelsen på alle nivåer i organisasjonen avspeiler samfunnet, dvs både 

kjønnsfordeling og representasjon av det etniske mangfoldet i Norge.

Demokrati og organisasjonsutvikling



Som en global menneskerettighetsorganisasjon må Amnesty søke å reflektere mangfoldet i det norske 
samfunnet. Mangfoldet skal reflekteres både blant Amnestys medlemmer, ansatte og frivillige, og 
på leder-nivå.

Amnesty i Norge vil:
• Nå nye grupper i befolkningen for å øke gjennomslagskraften for menneskerettighetene.

• Reflektere mangfoldet i det norske samfunnet i alle ledd i organisasjonen.

• Jobbe for et gjennomgående kjønnsperspektiv i organisasjonens arbeid, både politisk og 
organisatorisk.

Mangfold



Livsnerven i Amnestys virke er informasjon og mobilisering. Organisasjonen må investere i teknologi for 
å få til effektiv aktivisme, oppnå strategiske mål og vekst i økonomi og medlemmer.

Amnesty i Norge vil:
• Utforske og investere i teknologi for:

– å styrke effektiv kommunikasjon internt og eksternt

– å styrke deltakelsen til aktivister og de vi jobber sammen med

– å styrke Amnestys demokrati

– å styrke nettverksbygging og dialog i alle ledd

– å styrke økonomisk vekst og vekst i aktivisme             

• Prioritere teknologiske løsninger som styrker ”One Amnesty”-tenkningen. 

• Ligge i front på bruk av ny teknologi for å oppnå effektiv aktivisme.

Teknologi



Menneskers engasjement og aktivisme er kjernen i Amnesty virksomhet. Vi må investere i mennesker –
øke og fornye medlemsbasen, og holde på eksisterende medlemmer. Samtidig som vi utvikler 
eksisterende rekrutteringstiltak, må vi  investere i nye tiltak for å nå nye målgrupper.  

Amnesty i Norge vil:

• Jobbe mot en økning av inntektene til ca 100 millioner.

• Øke både antallet medlemmer og antallet SMS-aktivister med femti prosent.

• Utvikle nye veksttiltak som giverstrategi for større gaver og konsept for bedrifter basert på
bedrifters samfunnsansvar.

• Søke og gjennomføre en TV-aksjon på vegne av Amnesty International.

• Satse på tiltak for å øke andelen unge mennesker i medlemsbasen.

Vekst



Amnesty i Norge støtter helhjertet opp om ”One Amnesty”-tenkningen. Det medfører at Amnesty i 
Norge vil investere sine ressurser der de bidrar best til å oppfylle Amnesty Internationals 
overordnete globale mål. Det er en vesentlig forutsetning for vår felles suksess at organisasjonen 
bruker sine ressurser der de bidrar mest til å nå våre mål, og ikke nødvendigvis der de er samlet 
inn.

Amnesty i Norge vil jobbe for:
• Bidra til og følge opp globale prioriteringer i Amnesty International.

• Øke vårt økonomiske og personalmessige bidrag til den internasjonale bevegelsen.

• Prioritere å støtte utviklingen av Amnesty International og den videre 
menneskerettighetsbevegelsen i det globale sør og øst.

Strategisk fordeling



Kunnskap

Som verdens største og ledende menneskerettighetsorganisasjon må Amnesty kontinuerlig sørge for å
ha den nødvendige menneskerettighetskunnskapen i organisasjonen. I tillegg må Amnesty sikre 
seg god kompetanse på alle andre relevante områder som organisasjonen trenger for å drive 
effektivt menneskerettslig arbeid, mobilisere til handling og vokse i antall medlemmer og 
økonomisk styrke.

Amnesty i Norge vil:
• Sikre den nødvendige menneskerettslige kunnskapsbasen i organisasjonen.
• Påvirke andre organisasjoner til å produsere relevant menneskerettslig kunnskap.
• Utvide vår menneskerettslige kunnskapsbase gjennom samarbeid med andre.
• Sikre god kompetanse på alle virksomhetskritiske områder i organisasjonen.



Spørsmål til debatt

Menneskerettighetsmålene er besluttet av Amnesty International

1) Prioriterer Amnesty i Norge de viktigste menneskerettighetsmålene?

2) Foreslår vi de riktige arbeidsområdene for å nå menneskerettighetsmålene?

.

3) Satser vi på de viktigste områdene der vi skal utmerke oss og utvikle oss?

4) Er strategien lett å forstå og engasjerende?


