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AMNESTY I NORGES LANDSMØTE - VERDENSERKLÆRINGEN 70 ÅR! 

STED: CLARION HOTEL ENERGY, STAVANGER 

TID: 9. – 11. NOVEMBER 2018 
 

 
 

PAUSER/ SOSIALT                   
 

SAMTALER/ FOREDRAG 

 
 

OPPLÆRING/ AKTIVISME 
 

PRAKTISK/ FRISTER 

  
ORGANISASJON 

  

 

PROGRAM FOR LANDSMØTET (KAN VÆRE GJENSTAND FOR FORANDRING) 

FREDAG 9. NOVEMBER 

TID STED PROGRAM 

09.00 Amnesty-
resepsjonen 

Registrering ungdomssamling og tidlig ankomne deltakere 

10.00 – 
17.00 

Plenumssalen Ungdomssamling  

15.00 Amnesty-
resepsjonen 

Registrering  

16.00 – 
19.00 

Confidence Introduksjon til Amnesty-kurs ved AmnestyAkademiet (krever påmelding) 

17.30 – 
19.00 

Energy Hall 3  Arbeidsgruppe økonomi  

18.00 Consentrate / 
restauranten 

Landsmøtet på 1-2-3  
 

Middag mellom 18.00 og 20.00 i restauranten 

20.00 – 
21.00 

Plenumssalen Hvordan skal vi bekjempe hatefulle ytringer mot kvinner? 
I denne panelsamtalen vil vi høre fra Christine Jentoft, Martine Halvorsen, Mia Landsem og Sofia Srour, fire 
unge kvinner som på tross av hets og trusler velger å ytre seg og kjempe for det de tror på. De forteller om 
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hvorfor de velger å ytre seg på tross av hetsen de opplever og hvorfor det er viktig at vi andre gjør det også. 
Vi diskuterer hvordan vi kan støtte hverandre, skape endring og lage et debattklima der alle tør å delta. 
 

21.00 - 
utover 

Plenumssalen Sosial sammenkomst  

 

 

LØRDAG 10. NOVEMBER 

TID STED PROGRAM 

07.45 Amnesty-
resepsjonen 

Registrering  

08.00 - 
09.00 

Energy Hall 3/ 
Share 1 

Landsmøtet på 1-2-3  Workshop: studenter og ungdoms rolle i 
organisasjonen 

09.15 Plenumssalen Musikalsk innslag og velkommen v/styreleder  
 

09.30 Plenumssalen Åpning og konstituering av landsmøtet 2018 v/styreleder  
 

09.50 Plenumssalen Styrets beretning  
 

10.15  Pause  
 

10.30 Plenumssalen Hilsen fra statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen  
 

11.00  Siste frist nominasjon av styrekandidater 
 

11.10 Plenumssalen Landsmøtet 2018 v/ generalsekretær John Peder Egenæs 
 

11.20 Plenumssalen Presentasjon av kandidater til styret og valgkomitéen  
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11.50 Plenumssalen Presentasjon av regionlederne  

12.05 Plenumssalen 70 år med menneskerettigheter – hva har vi oppnådd?  
Thomas Hammarberg var generalsekretær for Amnesty International fra 1980-1986 og mottok Nobels 
fredspris på vegne av Amnesty i 1977. Han skal fortelle om menneskerettighetens utvikling fra 1948 og frem 
til i dag, og hvordan Amnesty har bidratt til å kjempe frem viktige seire på dette området. I en verden hvor 
det er lett å tenke at menneskerettighetene har mindre betydning, er det viktigere enn noen gang å lære av 
historien, se hva vi har oppnådd og hvor langt vi faktisk har kommet.  

12.45 Plenumssalen Presentasjon av Action Hour og aktivisttorget 

13.00 Restauranten Lunsj med valgkafé  

13.00  Frist påmelding til workshops 

13.45 Energy 3/ 
Plenumssalen 

Arbeidsgruppe menneskerettigheter  
 

Arbeidsgruppe organisasjon  

15.45  Pause  

16.00 Foajé 2. etg. / 
Foajé 1.etg. 

Aktivist-torg  Action Hour 

17.00 Plenumssalen Fra hatretorikk til politikk  
Samtale mellom Idil Eser fra Amnesty i Tyrkia, Draginja Nadazdin fra Amnesty i Polen, og Áron Demeter fra 
Amnesty i Ungarn, ledet av John Peder Egenæs fra Amnesty i Norge.  

Vi ser en utvikling der handlingsrommet for de som kjemper for menneskerettighetene blir mer og mer 
begrenset over store deler av verden. I Ungarn, Tyrkia og Polen ser vi at demokratiet og grunnleggende 
menneskerettigheter må vike for styremaktens kontroll. Plutselig blir Amnesty vurdert som en fiende av 
staten, og organisasjonen blir angrepet.   

Hva i all verden er det som skjer? Hva kan vi gjøre for å endre denne kursen? Kom og hør hva 
generalsekretærene våre mener om denne utviklingen i denne aktuelle samtalen.  
Samtalen vil foregå på engelsk.   
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18.00 – 
19.30 

Møterom blir 
annonsert etter 
påmeldingsfrist 

Workshop  
Bruk av lobby som 
verktøy 
 

Workshop  
Årets skriv for liv 
kampanje 

Workshop  
Human rights education 
workshop (på engelsk) 

Workshop  
Politisk påvirking 

20.15 Plenumssalen Festmiddag inkludert utdeling av Amnestyprisen 
 

 

SØNDAG 11. NOVEMBER 

TID STED PROGRAM 

09.00 Plenumssalen Musikalsk innslag  
 

09.10 Plenumssalen Amnestys internasjonale styre nå og fremover  
Rune Arctander har vært involvert i Amnesty i over ti år, og har sittet både i det norske- og det internasjonale 
styret. Under landsmøtet kommer Rune til å fortelle om sine erfaringer fra det internasjonale styret og gi oss 
et innblikk i hva organisasjonen planlegger for årene fremover. 
 

09.30 Plenumssalen FN og menneskerettighetsforkjempere 
Foredrag av Andrew Gilmour, Assisterende generalsekretær for menneskerettigheter i FN. For at FN-
systemet skal fungere er det helt avhengig av at organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere forteller 
om hvordan menneskerettighetssituasjonen er på bakken i forskjellige land. På den måten kan de undersøke 
situasjonene nærmere og gi anbefalinger om hva statene bør gjøre. Utfordringen er at flere lands 
styringsmakter ikke liker at menneskerettighetsforkjemperne forteller om menneskerettighetsbrudd til FN, 
og straffer dem for å gjøre dette. Andrew Gilmour vil fortelle oss om hva FN gjør for å beskytte 
menneskerettighetsforkjemperne og -organisasjonene, slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid med å gi 
informasjon til FN i trygge omgivelser? 
Foredraget vil foregå på engelsk.   

 

10.00  Pause  
 



Sist oppdatert 9. oktober 2018 

10.15 Plenumssalen Valg styret og valgkomite  
 

11.15 Plenumssalen Vinner av Amnestyprisen holder tale  
 

11.30 Restauranten Lunsj 
 

12.15 Plenumssalen Resultat av Action Hour presenteres 
 

12.30 Plenumssalen Plenumsbehandling og votering  
 

14.00 Plenumssalen Kampen for hjemmet og landet 
Sofasamtale mellom Nonhle Mbuthuma og leder for politikk- og samfunnsavdelingen i Amnesty, Tale 
Birkeland Hungnes. 

Nonhle Mbuthuma er en menneskerettighetsforkjemper som kjemper mot et gruveselskap som prøver å ta 
hjem og land fra henne og rundt 5000 andre landsbyboere i Amadiba i Sør-Afrika. På grunn av denne kampen 
blir hun utsatt for trusler, trakassering og drapsforsøk. 

Nonhle Mbuthuma er en av sakene i årets Skriv for liv-kampanje. Under samtalen skal hun fortelle om sin 
kamp, hvorfor det er viktig å kjempe for menneskerettighetene selv om man møter motstand, hva vi kan 
gjøre for å forbedre situasjonen og hvordan hun ser for seg fremtiden for seg, landsbyen sin og 
menneskerettighetsforkjempere generelt.    
 

15.00 Plenumssalen Resultatene av valg av styre og valgkomité annonseres  
 

15.15 Plenumssalen Tale fra den nye styrelederen  
 

15.30 Plenumssalen Avslutning 
 

  


