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Stå opp for mennesker på flukt!  
Rettighetene til mennesker på flukt er under sterkt press. Amnesty må være en motkraft til dette og vi 
trenger dere aktivister med oss for å lykkes.  Her er en ny aksjonsveiledning – og her kan du lese hva 
som er aller viktigst at Amnestys aktivister bidrar med nå, og hvordan.  

 

 
Aksjonsveiledning sist oppdatert 9. februar 2017 

 
Amnesty har som mål at Norge skal relokalisere1 10.000 asylsøkere 
fra Hellas og Italia i løpet av 2017 og 2018.  

 
Bakgrunn 
 
Ved inngangen til 2016 var det 21,3 millioner flyktninger i verden – mennesker på flukt utenfor eget 
land (ifølge FNs Høykommissær for flyktninger - UNHCR). 86 prosent av disse befinner seg i lav- og 
mellominntektsland. Deres grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, ytrings- og 
religionsfrihet, rent drikkevann og helsehjelp krenkes, likeså retten til frihet fra tortur og umenneskelig 
behandling. 
  
For mennesker som må flykte fra sitt eget land er det en menneskerett å kunne søke asyl i et annet 
land. Det er nedfelt i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Vi ser at det har blitt 
svært vanskelig og farlig for mennesker på flukt å klare å komme seg til Europa på en trygg og lovlig 
måte for å søke om beskyttelse, fordi Norge og andre land gjør det de kan for å stenge grensene.  
 
10 land har tatt imot over halvparten av verdens flyktninger. Her har rike land et forklaringsproblem. 
De ti landene er Uganda, Kenya, Etiopia, Den demokratiske republikken Kongo, Chad, Libanon, Iran, 
Pakistan og Tyrkia, slett ikke blant verdens rikeste. Til sammen har de ti landene kun 2,5 % av hele 
verdens BNP. 
 
En unødvendig krise 
Flere hundretusen menn, kvinner og barn har flyktet til Europa i håp om å finne trygghet. De flykter fra 
forfølgelse og konflikter, nye og gamle. Bildene av mennesker som reiser gjennom Europa har 
stanset, men den humanitære krisen vedvarer. 
 

                                                           
1 Med relokalisering mener vi at 10.000 asylsøkere skal hentes fra Hellas og Italia for å få asylsøknaden 
behandlet her. Har de beskyttelsesbehov skal de få bli i Norge.  
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I 2016 reiste over 360.000 mennesker over Middelhavet til Europa, til henholdsvis Hellas og Italia. 
Flere tusen risikerer livet i forsøket på å nå Europa ved å krysse Middelhavet, verdens dødeligste 
sjøvei ifølge FN. Mer enn 4.913 mennesker mistet livet eller forvant på Middelhavet i 2016 på vei til 
Europa. De overlevde krig, forfølgelse og ekstrem fattigdom i hjemlandet sitt, men ikke reisen til 
Europa. 
 
I Hellas blir flyktninger og asylsøkere møtt med et ikke-fungerende asylsystem, overfylte mottak og 
hatmotiverte angrep. I løpet av vinteren har snø og kulde bidratt til at en allerede uholdbar situasjon 
har blitt enda verre. Mange av deres grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, ytrings- og 
religionsfrihet, rent drikkevann, helsehjelp og utdanning for barna krenkes. 
  
Etter at EU inngikk en avtale med Tyrkia 20. mars 2016 har ankomstene fra Tyrkia til Hellas blitt færre, 
samtidig som ankomstene til Italia har økt. Dette har ført til at EU har lagt press på Italia til å ta en 
tøffere tilnærming til flyktninger og asylsøkere som ankommer Italia. Denne tilnærmingen blir kalt for 
en «hotspot-tilnærming» og går ut på at Italia har innført en tvangspraksis for å få ta fingeravtrykk av 
alle nyankomne. Amnesty har mottatt informasjon om vilkårlig fengsling, trusler og overdreven fysisk 
makt som har blitt brukt for å tvinge nyankomne menn, kvinner og også barn til å avgi fingeravtrykk.  
 
Hellas og Italia har de siste årene gjentatte ganger bedt om at flere land må ta et større ansvar og ta 
imot flere av asylsøkerne som har kommet til deres land. 
 
I slutten av september 2015 ble EU-landene enige om en midlertidig ordning for å få til en mer 
rettferdig fordeling av asylsøkere mellom de europeiske landene. De etablerte en toårig plan for at 
asylsøkere som kommer til såkalte frontlinjestater, som for eksempel Hellas og Italia, skal 
relokaliseres og kunne søke asyl i andre europeiske land. For mange asylsøkere er denne avtalen den 
eneste måten de kan få beskyttelse i andre europeiske land på. Men en rekke hindringer, 
hovedsakelig politiske, blokkerer prosessen og setter tusenvis av liv på vent. Per begynnelsen av 
februar 2017 har 620 asylsøkere blitt hentet til Norge fra Hellas og Italia. 
 
En bærekraftig løsning på denne krisen er bare mulig hvis andre europeiske regjeringer blir med på å 
dele ansvaret. Mekanismene er på plass for å gjøre det, men de må iverksettes. 
  
Det er på høy tid at europeiske myndigheter lever opp til sine juridiske og moralske forpliktelser og blir 
med på en ansvarsfordelingsprosess for å sikre asylsøkeres rett til å søke asyl og avlaste de land som 
sitter med et enormt ansvar for et stort antall asylsøkere! 
 

 
Har du spørsmål? Ta kontakt med din regionleder, politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal 
(bslydal@amnetsy.no) eller prosjektleder for kampanjen Katinka Riis Asplin(kasplin@amnesty.no)  
 
Lykke til med aktivitetene – og tusen takk for at dere blir med!  

 

HVOR FLYKTNINGER LEVER I VERDEN 
Selv om konflikten i Syria i stor grad har bidratt til økningen i antall flyktninger i verden, er 
flyktningkrisen et globalt fenomen med store flyktninggrupper i de fleste regioner i verden. 
Syriakonflikten bidro til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt et tema som ikke har mottatt i 
nærheten av den oppmerksomheten den trenger for å kunne løses. 
 
Noen av de største flyktninggruppene globalt er:  
• Over 5 millioner palestinske flyktninger i Midtøsten 
• Over 4,8 millioner flyktninger fra Syria - 95% bor i fem naboland 
• Over 2,5 millioner afghanske flyktninger, de fleste bor i Pakistan og Iran 
• Mer enn én million somaliske flyktninger, inkludert 413 000 i nabolandet Kenya 

https://www.amnesty.no/kontakt?field_department_value=2
mailto:bslydal@amnetsy.no
mailto:kasplin@amnesty.no
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Aksjonsveiledning 
 
Forslag til aktiviteter 

 Stå på stand og samle inn signaturer til aksjonen  

 Arranger action hour på nett 

 Lokalt mediearbeid 

 Bruk sosiale medier 

 Arranger film- og fagkvelder 

 Hold foredrag 

 Menneskerettighetsundervisning 

 8. mars – Den internasjonale kvinnedagen 

 Lokal-lobby 
 

 

Aksjon i fokus: Ta et større ansvar, Norge! 
Den humanitære krisen vedvarer i Hellas og Italia, og titusener av mennesker lever i en fortvilet 
situasjon. Signer aksjonen for å kreve at Norge gjør mer for å dele ansvaret for mennesker på flukt.  
Amnesty International krever at Norge forplikter seg til å ta imot 10 000 asylsøkere fra Hellas og Italia i 
løpet av 2017 og 2018. Dette vil være et viktig bidrag til en global ansvarsfordeling av mennesker på 
flukt. Les mer her.  
 

Stå på stand 
Samle gruppa og stå på stand! Standen kan være 
på torget der du bor, på biblioteket, skolen eller 
universitetet. Signaturer er et av Amnestys viktigste 
virkemidler i møte med nasjonale og internasjonale 
aktører. Vi utvikler materiale som kan brukes på 
stand (plakater, flyers og armbånd). Dette vil bli 
klart i løpet av et par uker og kan bestilles fra din 
regionleder. 
 

Arranger «action hour» på nett! 
Under action hour er det om å gjøre å samle flest 
mulige nettsignaturer på én time. Bestem dere for 
et tidspunkt (f.eks. 20. mars kl. 18-19). Gå sammen med venner og bekjente og del aksjonen alle 
kanaler på sosiale medier! Skriv ned antall signaturer på nettaksjonen før dere starter og sett dere et 
mål om hvor mange signaturer dere vil få inn. Når en time har gått kan dere se hvor mange signaturer 
dere klarte å samle. Tips: Det kan lønne seg å opprette et Facebook-event for «action hour», slik at 
folk er forberedt på å dele aksjonen i løpet av dagen og timen dere bestemmer dere for. 
 

Lokalt mediearbeid 
Er du glad i å skrive? Ved å skrive et leserinnlegg kan du bidra til at flere blir seg bevisste på dagens 
flyktningsituasjon og det ansvaret Norge har for å hjelpe dem. Skriv et leserinnlegg til lokalavisa om 
hvorfor DU mener Norge bør gå i spissen for å få på plass en global ansvarsfordeling, samt hvorfor 
Norge må gjøre mer for å hjelpe andre europeiske land som har tatt imot veldig mange asylsøkere.  
Ta gjerne kontakt med din regionleder for hjelp med å skrive leserinnlegg, så kan de hjelpe deg på vei. 
Se vedlegg 1 for flere tips om lokalt mediearbeid.  
 

Bruk sosiale medier 
Bruk sosiale medier til å spre informasjon om Amnestys krav. Under er forslag til tekst: 
 
Verdens ledere har et forklaringsproblem. 10 av klodens 193 land tar imot over halvparten av alle 
flyktninger https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten  
 

https://www.amnesty.no/aksjon/ta-et-st%C3%B8rre-ansvar-norge
https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten
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Det er på tide at Norge følger opp ansvaret sitt for mennesker på flukt! 
https://www.amnesty.no/aksjon/ta-et-st%C3%B8rre-ansvar-norge @Amnesty_Norge 

 
Arranger filmkveld 
Invitere til filmkveld. Filmer setter ofte i gang mange følelser, og kan gjøre mennesker bevisste på 
urettferdigheter som eksisterer, det kan utdanne og endre holdninger. Hvis du skal invitere til store 
visninger er det viktig at du sjekker opphavskravet til filmen, og om du har lov til å arrangere visning for 
mange mennesker. Forslag til filmer: 
 

 E-Team, 2014 
 The White Helmets, 2016 
 Middelhavet, 2015 
 Havet Brenner, 2016 
 Ground Zero: Syria, 2012 
 City of Ghosts, 2017 (tilgjengelig snart) 
 Serien Flukt med Leo Ajkic tilgjengelig på NRK nett-tv 
 Flukten, Brennpunkt (2015) tilgjengelig på NRK nett-tv 
 Armadillo, dansk dokumentar om krigen i Afghanistan, 2010 
 Salam Neighbor, 2015 
 Refugee Republic, 2016 
 After Spring, 2016 

 
 

Arranger fagkvelder 
Arranger en politisk debatt, et seminar eller lignende knyttet til flyktningkampanjen. Velg et spisset 
tema og inviter inn relevante fagpersoner. Hvis det er en politisk debatt er det viktig å invitere en 
bredde av politikere, slik at de forskjellige sidene er representert. Fagpersoner kan være forskere, 
ansatte i organisasjoner, journalister, eksperter og lignende. Husk å ha med noen som kan 
representere Amnesty. Her er forslag til temaer som dere kan ta opp på en fagkveld: 
 

 Situasjonen for flyktningene i Hellas og Italia 
 Asylsøkere i Norge 
 Krigen i Syria og flyktningsituasjonen 
 Mennesker på flukt fra Afghanistan 
 Mennesker på flukt fra Irak 
 Mennesker på flukt fra Eritrea 
 

Ta gjerne kontakt med din regionleder og fortell om planene, så kan de bidra med tips om hvordan 
man lager en god fagkveld, og til å mobilisere til arrangementet. Husk at regionlederne ofte har mange 
gode kontakter som kan inviteres til fagkvelder.  
 

Hold foredrag 
En fin måte å fortelle mer om flyktningtematikken og kampanjen på er ved å holde foredrag. Enten om 
det er for klassen, venner, familie eller andre. Vi har laget et standardforedrag med manus du kan 
bruke. Ta kontakt med din regionleder for å få tilsendt den nyeste versjonen av foredraget.  
 

Menneskerettighetsundervising 
Frem til 19. november 2017 tilbyr Amnestys et nettkurs om flyktningers rettigheter. Nettkurset gir også 
en innføring i årsakene til at mennesker flykter og de ekstreme forholdene de utsettes for. Du kan 
følge kurset enten på engelsk, fransk eller spansk. Påmelding er gratis og åpen for alle. Les mer og 
meld deg på her. 
 

8. mars – Den internasjonale kvinnedagen 
Den 8. mars blir det arrangert markeringer i de største byene i Norge. Amnesty International skal bl.a. 
gå med parolen Kvinner på flukt skal beskyttes. Krev trygghet nå! Målet er å skape oppmerksomhet 
rundt kravene våre om gjenbosetting av flyktninger og relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia. 

https://www.amnesty.no/aksjon/ta-et-st%C3%B8rre-ansvar-norge
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
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Finn ut om det holdes 8. mars-arrangementer i nærheten av der du bor og se om dere kan foreslå en 
parole, eventuelt holde en appell (forslag til appell kommer). 
 

Lokal-lobby 
11. september 2017 er det Stortingsvalg i Norge. I forkant av valget bestemmer partiene hvilken 
politikk de skal drive frem. Landsmøtene er en viktige arenaer for partiene, det er her beslutningene 
innad i partiene tas. I forkant av landsmøtene møtes partimedlemmene i fylkesårsmøter og 
lokallagsmøter. På disse møtene har vi en unik sjanse til å påvirke partienes politikk. Har du lyst til å 
være på å påvirke norske politikere? Ta kontakt med regionleder for mer informasjon.  
 

 
 

Viktige lenker: 
Aksjon: https://www.amnesty.no/aksjon/ta-et-st%C3%B8rre-ansvar-norge  
 
Global flyktningrapport: https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten  
 
Rapport på Italia: https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/en/  
 
Rapport på Hellas: https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4843/2016/en/  
 
Nettbasert kurs om flyktninger: https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-
amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/  
 
Ofte stilte spørsmål og svar: https://www.amnesty.no/aktuelt/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l  
 
Kontakt din regionleder: https://www.amnesty.no/kontakt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktige datoer: 
 
8. mars   Den internasjonale kvinnedagen 
15. mars  Seks år siden krigen i Syria brøt ut 
20. mars  Ett år siden EU/Tyrkia-avtalen ble implementert 
20. juni   Den internasjonale flyktningdagen 
11. september  Stortingsvalg i Norge 
10. desember  Menneskerettighetsdagen 

 

https://www.amnesty.no/aksjon/ta-et-st%C3%B8rre-ansvar-norge
https://www.amnesty.no/aktuelt/10-land-tar-imot-halvparten
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4843/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/09/register-now-for-amnestys-free-online-course-on-refugee-rights/
https://www.amnesty.no/aktuelt/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l
https://www.amnesty.no/kontakt


 

6 
 

Vedlegg 1 

 
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. 

 Det er greit å ikke vite alt, men da er det viktig at du sier ifra om at du ikke vet det heller enn å 
si noe som er feil. Om mulig kan du fortelle dem hvor de kan finne informasjonen.  

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. 

 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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Forslag til debattinnlegg «Stå opp for mennesker på flukt»: 
 
Vi kan bedre enn dette! 
 
La oss kreve politisk mot, vilje og handling av våre lokalpolitikere og av regjeringen. Amnesty krever at 
norske myndigheter tar mer ansvar, og henter 10.000 asylsøkere fra Hellas og Italia. Dette vil være et 
viktig bidrag til den europeiske- og globale ansvarsfordelingen.  
 
Bildene av flyktningene som reiser gjennom Europa har i stor grad forsvunnet fra media, men den 
humanitære krisen vedvarer og titusener lever i en fortvilet situasjon. Det bygges murer, grenser 
stenges og lover endres for å hindre at mennesker på flukt kan søke om beskyttelse i Europa. I vårt 
Europa. I vårt Norge. I fjor omkom over 4913 mennesker på havet, i forsøk på å nå en trygg havn. 
Hvorfor har ikke Europa og Norge hastverk med å redde liv? For det har jeg. Og jeg har bestemt meg.  
 
Jeg vil at mitt lokalmiljø, min by og min kommune skal ta ansvar. 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. Det handler om 
menneskerettighetene.    
  
Det er over 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag, og tallet øker med om lag 34.000 
mennesker hver dag. Jeg vil ikke se flere bilder av mennesker som risikerer livet for så å møte stengte 
dører. Jeg vil ikke se flere bilder som det av tre år gamle Aylan Kurdi, som omkom da en båt kantret i 
Middelhavet, og som ble skylt opp på en strand i den tyrkiske feriebyen Bodrum. Jeg vil ikke se flere 
bilder som det av fem år gamle Omran Daqneesh som måtte reddes ut av ruinene av sitte eget hjem i 
Syria. Jeg vil se dem smile og leke i trygge omgivelser. Gjerne i Norge. [Gjerne i «din hjemby»] 
 
[Her kan du også gjerne legge inn eksempel på noen du kjenner som har kommet til Norge som 
asylsøker eller flyktning.] 
 
Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og 
dersom vi fratar mennesker muligheten til å søke asyl bryter vi menneskerettighetene. Derfor må vi gi 
noen av verdenssamfunnets mest sårbare en sjanse. Gi dem muligheter. For alle land har ansvar for å 
avlaste de landene som har tatt imot mange flyktninger. De kan ikke ha hele ansvaret alene. Norge er 
intet unntak. Vi vil ikke være et unntak.   
 
I 2016 reiste minst 361 678 mennesker over Middelhavet til Europa, nærmere bestemt til Hellas og 
Italia. De siste årene har disse to landene tatt imot det store antallet av menneskene som er på flukt, 
mens resten av Europa har anvendt store ressurser på å hindre at de samme menneskene kommer til 
våre land. De to landene har gjentatte ganger innstendig bedt sine europeiske naboer om å dele 
ansvaret og ta imot et større antall av menneskene på flukt som har krysset deres grenser. 
 
Med vår økonomi og vår sterke humanitære tradisjon bør Norge kunne gå foran som et foregangsland 
og vise solidaritet, både med mennesker på flukt og land som har tatt imot svært mange flyktninger, 
inkludert våre europeiske naboer.   
 
Istedenfor å stenge mottak og avvikle gode mottaksordninger rundt i distriktene og kommunene så 
burde dette anvendes til å ta imot flere som trenger det, samtidig som vi avhjelper Hellas og Italia. [Her 
kan du gjerne legge til informasjon om et mottak i din hjemby og hva det betyr for lokalsamfunnet]. Jeg 
krever at Norge respekterer retten til å søke asyl og at det blir trygge og lovlige veier til Europa, og jeg 
ber mine folkevalgte om å gjøre det samme. La oss gi dem en sjanse.   
 
Målet for Norge må ikke være å ha Europas strengeste flyktningpolitikk, men å ha Europas beste 
flyktningpolitikk. Rettighetene til mennesker på flukt må ivaretas. 
 
 


