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Innledning  

Styreperioden dette dokumentet dekker er fra landsmøtet i Trondheim i november 2016 til landsmøtet i Stavanger november 2018.  

Styret har bestått av Kjetil Haanes (leder), Thea Schjødt (nestleder), Tonje Hellevig, Kjell Johnsen, Tor-Hugne Olsen, Gro Herefoss Davidsen, Veslemøy Aga, Wasim Zahid 

og Ole-Gunnar Solheim (ansattes representant). Vararepresentanter har vært Nancy Herz, Thomas Øvestad, Inga T. Laupstad og Viktor Johannes Matre. Gro Herefoss 

Davidsen ble under Global Assembly i juli 2018 valgt inn i den internasjonale Membership Review Committee. Grunnet komiteens vedtekter som tilsier at medlemmer av 

komiteen ikke kan inneha nasjonale styreverv trakk hun seg fra sitt styreverv, men stilte som observatør i de resterende styremøtene i gjeldende periode.    

Styret har i 2017 og pr andre kvartal i 2018 gjennomført totalt ni ordinære styremøter og behandlet 132 saker. Styret har hatt to aktive utvalg, et finansutvalg og et 

internasjonalt utvalg. Sistnevnte har behandlet diverse internasjonale policyprosesser. Videre har styret i perioden oppdatert organisasjonens etiske retningslinjer, samt 

utarbeidet retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og retningslinjer for plassering av Amnesty International i Norges midler.  

I løpet av perioden har alle styremedlemmene deltatt på regionmøter og de fleste styremedlemmene har deltatt på minst ett internasjonalt møte. Styreleder og nestleder har 

deltatt på flere internasjonale møter, blant annet under Chair’s Assembly på Sri Lanka i mars/april i 2017 og under organisasjonens siste ICM (International Council Meeting) 

i Roma i juli 2017. Fra 2018 tredde den nye internasjonale styringsstrukturen i kraft og organisasjonens første regionale møter (Lisboa for Europa) ble avholdt i april 2018 og 

det internasjonale rådsmøte, Global Assembly (Warsawa), ble avholdt i juli 2018. Global Assembly er organisasjonens nye øverste organ og vil bli avholdt årlig. Hvert tredje 

år får seksjoner en ekstra delegat til møtet, en ungdomsdelegat. Under Global Assembly i 2018 deltok Selma Ahmetagic som Amnesty i Norges ungdomsdelegat.   

Siden forrige landsmøte har sekretariatet gjennomført en omorganisering der de teamene som skal skape hardtslående kampanjer og politikk ble samlet. I tillegg har vi 

samlet alle de som jobber med å bygge organisasjonen vår stor og sterk i én avdeling.  

Styret vil gjerne framheve arbeidet som har vært gjort i forbindelse med demokratigjennomgangen som forrige landsmøte vedtok. Resultatet av det har landsmøtet foran seg 

i form av flere vedtaksforslag, men prosessen har i seg selv vært viktig fordi den har engasjert mange medlemmer. Mange svarte på våre elektroniske spørreundersøkelser, 

og mange kom på regionmøter og diskuterte forslagene. Dette engasjementet har gitt styret mange innspill som vi har tatt med oss mens vi utformet vedtaksforslagene vi 

skal diskutere på landsmøtet 2018. Styret ønsker også å rette oppmerksomhet mot det store antallet arrangementer som har vært i Amnesty-regi siden forrige landsmøte.  

Fort og grovt regnet har det gjennomsnittlig vært rundt to arrangementer hver eneste dag siden landsmøtet var samlet sist. De fleste av disse har vært i medlemmenes regi. 

Det er ikke så lite imponerende og et tegn på at målet om å være en bevegelse av engasjerte mennesker langt på vei er oppfylt. Men vi må alle fortsette å ha fokus på dette. 

Det er medlemmene som er Amnesty, som skaper Amnestys aktiviteter og oppnår våre resultater. 

Amnesty i Norge har fokusert på to kampanjer og et knippe landsituasjoner de to siste årene. Sammen med hele Amnesty-bevegelsen har vi satt fokus på flyktningers 

situasjon. Det har vi gjort både her hjemme, og ute i verden. Vi kan vel ikke si at den situasjonen er løst, men Amnesty har sammen med partnere kjemper for flyktningers 

rettigheter både på politisk og individuelt nivå. I en verden der ‘flyktning’ er i ferd med å bli et skjellsord er det viktig å være en stemme for medmenneskelighet, rettferd og 

rettigheter. Det har vi i Amnesty vært.  

En annen gruppe som er stadig mer utsatt er menneskerettighetsforkjempere. Verden over ser vi en tilstramming og en negativ utvikling for mange av dem vi med stolthet 

kan kalle våre kolleger. Det er med stolthet styret trekker fram at vi i Norge har kjempet for en rekke av disse enkeltpersonene som igjen har kjempet for sine og andres 

rettigheter. Mange profesjonelle og frivillige ressurser har vært brukt på for eksempel våre kolleger fra Amnesty i Tyrkia, Idil Eser og Taner Kilic. Det er selvsagt med enorm 

lettelse og glede vi kan si at de begge er ute av fengsel i dag. Andre, som fortsatt sitter bak lås og slå, kommer vi til å kjempe videre for. Vi vet at dere er med på det. 
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I tillegg til disse store satsningene har vi sammen jobbet for fengslede i Saudi Arabia, for ytringsfrihet i Russland, og ikke minst for kvinner i El Salvador som sitter fengslet i 

årevis etter å ha opplevd dødfødsler.  

Men vi har uten tvil mer å gjøre. Vi ser en utvikling i verden der mange kaster vrak på de verdiene vi står for. De skaper skremmebilder av ‘den andre’, trekker seg inn i 

nasjonalisme og flertallets rett. Det er for mange vi ikke når fram til med vårt budskap om like rettigheter for alle. Dette er den store utfordringen vi nå ønsker å involvere 

Amnesty medlemmer enda mer i. Vi er en organisasjon med medlemmer over hele landet. Dere er alle ‘agenter’ for likeverd og rettferdighet. Hvordan kan vi og dere spille 

den rollen enda bedre og få enda flere med på den ‘dugnaden’. Det er tidens utfordring til oss alle i Amnesty. Det er noe å strekke seg etter i den perioden som gjenstår av 

denne strategien og sannsynligvis noe vi må diskutere videre i mange år framover.       

Styrets beretning er skrevet ut i fra Amnesty i Norges strategi 2016-2020 og tar for seg perioden 1. jan 2017 til 30. juni 2018. Overskriftene i bold er de strategiske målene 

mens setningene i kursiv er målsettinger underlagt de strategiske målene.  

Takk for innsatsen dere har lagt ned for menneskerettighetene verden over. 

 

1. Menneskerettighetsmål: Amnesty i Norge jobber for ytringsfrihet, mot diskriminering og med menneskerettighetsforkjempere og folk på flukt 

Amnesty jobber alltid for menneskerettighetene og har bestandig fokus på å oppnå resultater. Denne målsettingen gjennomsyrer alt arbeidet som Amnesty i Norge gjør. Selv 

om organisasjonen jobber med en bred tematikk og har som målsetting å være kjent for vår brede innsats for menneskerettighetene, har organisasjonen i perioden denne 

rapporten omhandler hatt en ambisjon om at vi huskes særlig for vårt arbeid for ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet i lov og praksis. 

Arbeidet vårt på Saudi-Arabia er nybrottsarbeid for den norske seksjonen. Vi har koordinert arbeid med enkeltsakene til menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia med 

et arbeid opp mot oljefondets investeringer i samme land. Gjennom egen research avdekket Amnesty i Norge at Statens pensjonsfond utland (oljefondet) hadde kjøpt seg 

inn i et saudisk telecom-selskap som bisto saudiske myndigheter med overvåkning av landets innbyggere og menneskerettighetsforkjempere. Dette førte til et lobby- og 

aktivismeløp opp mot Statens pensjonsfond utland og Stortingets finanskomité, som endte med at førstnevnte solgte seg ut av det aktuelle selskapet og at Stortinget ba 

regjeringen forsikre seg om at de etiske retningslinjene er tilstrekkelig robuste for investeringer i land med en krevende menneskerettighetssituasjon. Mange av våre aktive 

medlemmer engasjerte seg sterkt i denne saken og tok i sakens anledning direkte kontakt med medlemmene av finanskomiteen både på mail og i sosiale medier. Samtidig 

har våre svært utholdende aktivister møtt trofast opp hver første fredag i måneden foran Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Som en kombinasjon av overnevnte faktorer har 

Amnesty i Norge fått en sentral posisjon i norske medier som ekspert på landet og har vært en god motvekt mot PR-kampanjen som saudiske myndigheter har gjennomført 

for å tiltrekke seg utenlandske investeringer. 

Etter det mislykkede kuppforsøket mot regjeringen i Tyrkia juli 2017 erklærte president Erdogan unntakstilstand. I kjølvannet av dette har det dannet seg et klima der ytrings- 

og forsamlingsfrihet stadig settes til side og personer myndighetene oppfatter som meningsmotstandere, spesielt journalister, menneskerettighetsforkjempere og offentlig 

ansatte, fortsetter å bli arrestert. Mange av disse har blitt stemplet som terrorister. Amnesty i Tyrkia sin tidligere styreleder, Taner Kiliç, og den tidligere generalsekretæren, 

Idil Eser, er blant de som har blitt ofre for dette. Amnesty i Norge, sammen med mange andre Amnesty-seksjoner, har prioritert å jobbe med deres saker. Gjennom aksjoner, 

aktivisme i forskjellige former, lobbyering av norske myndigheter og Amnesty-rapporter om tilstandene i Tyrkia som har fått bred dekning i media, har vi sammen med andre 

seksjoner klart å skape et internasjonalt press på tyrkiske myndigheter som vi kan anta bidro sterkt til at Idil Eser og de som ble arrestert med henne ble løslatt fra varetekt 

etter fire måneder. Etter kontinuerlig press og aksjonering fra hele den globale Amnesty-bevegelsen, samt en rekke direkte oppfordringer om å løslate Taner Kiliç fra ulike 

lands myndigheter, ble også Taner løslatt etter fjorten måneders fengsling. Samtidig som vi har arbeidet med våre folk, har vi ikke glemt eller sluttet å jobbe for de tusenvis 

av andre som enten er arrestert eller oppsagt fra sine jobber.  
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I tillegg til overnevnte fokus på ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet har organisasjonen en målsetting om å bli husket særlig for vårt arbeid mot identitetsbasert 

diskriminering i lov og praksis, samt vold og hatkriminalitet. I 2017 og 2018 har organisasjonen bidratt til at trygge pride-markeringer har blitt gjennomført både mange steder 

rundt om i Norge og i en rekke øst- og sentraleuropeiske land. Av disse er det spesielt gledelig å kunne trekke frem den vellykkede planleggingen og gjennomføringen av 

Barents Pride i Kirkenes. Markeringen som ble avholdt for første gang i september 2017, og vil bli gjentatt i oktober 2018, var resultatet av et samarbeid mellom russiske og 

norske LHBT-aktivister og ga for første gang aktivister i Murmansk i Russland muligheten til å delta i en Pride i sitt nærområde. I tillegg til arbeidet med pride-markeringer har 

organisasjonen blant annet jobbet aktivt med å rette fokus mot ulike regimers forfølgelse og diskriminering av personer basert på deres seksuelle orientering og 

kjønnsidentitet, samt bidratt til å både støtte og styrke enkeltmennesker og organisasjoner i deres arbeid mot identitetsbasert diskriminering.  

Selv om diskriminering ofte er tydeligere og mer åpenbar utenfor Norges grenser, er identitetsbasert diskriminering i lov og praksis, samt vold og hatkriminalitet, også et 

problem her i Norge. Høsten 2018 lanserer Amnesty i Norge en kampanje om ytringsfrihet på nett, der målet er å begrense digital vold og netthets mot kvinner spesielt. 

Gjennom kampanjen vil vi arbeide for en endring i straffelovens paragrafer 185 og 186 ved å inkludere kjønn som diskrimineringsgrunnlag.  

I inneværende strategiske periode har den norske seksjonen en målsetting om å være en viktig medspiller internasjonalt ved å delta i de globale Amnesty-kampanjene. Den 

globale kampanjen som har som målsetting å jobbe for en internasjonal ansvars- og finansieringsfordeling for mennesker på flukt, og en flyktningpolitikk som følger 

internasjonal lov var noe seksjonen jobbet mest aktivt med i 2017. På våren drev aktivister lokalt påvirkningsarbeid i forbindelse med de politiske partienes landsmøter, og 

før Stortingsvalget på høsten lanserte vi det fiktive partiet 'Flyktningpartiet' med et partiprogram som dekket Amnestys syn på hvordan en menneskerettslig asyl- og 

flyktningpolitikk burde se ut. Målet med initiativet var å løfte asyl- og flyktningspørsmål høyere på agendaen i valgkampen, noe vi tilsynelatende oppnådde, og flere politikere 

uttrykket offentlig sin støtte til initiativet. Når det er sagt har vi ikke kunnet registrere at overnevnte aktiviteter og annet arbeid seksjonen og aktivistene gjorde for at Norge 

skulle relokalisere flere asylsøkere som sitter fast i andre europeiske land førte frem. Amnesty i Norge fortsetter å følge med på denne tematikken og agerer på lobby- og 

mediearenaer. Sammen med det internasjonale sekretariatet har vi arbeidet for stans i alle returer til Afghanistan, og norsk-afghanske Taibeh Abassi i Trondheim har vært 

frontfigur i dette arbeidet. Vi følger også det internasjonale sekretariatets arbeid med en gjennomtenkning av Amnestys flyktningpolitiske arbeid. Målet er på sikt å bidra til et 

helhetlig løsningsforslag for den globale flyktningkrisen og Europas respons.  

Den globale kampanjen for beskyttelse av og støtte til menneskerettighetsforkjempere, samt enkeltmennesker i fare som bevegelsen samler seg om, er den andre store 

globale kampanjen som har blitt lansert i inneværende strategiske periode. Amnesty i Norge har siden den internasjonale lanseringen av kampanjen i 2017 jobbet med å 

finne en form på kampanjen som kan passe i Norge. Dette har vært krevende og seksjonen har som en konsekvens valgt å ikke gjennomføre denne kampanjen som en 

enkeltstående kampanje, men heller fortsette å ha et tverrgående fokus på menneskerettighetsforkjempere i alle kampanjer som gjennomføres. I tillegg til dette har vi hatt et 

økende fokus på menneskerettighetsforkjempere i vårt aksjonsarbeid, og hatt løpende dialog med norske myndigheter om ulike enkeltsaker. Videre har seksjonen etablert et 

samarbeidsprosjekt med Amnesty sitt Human Rights Academy i MENA-regionen som vil resultere i en workshop for unge menneskerettighetsaktivister fra MENA og Norge. 

Workshopen skal etter planen avholdes i Libanon i oktober 2018 og har som mål å bygge kompetanse på ytringsfrihet og menneskerettighetsarbeid hos unge 

menneskerettighetsforkjempere, både gjennom kursing og aktiv utveksling av erfaringer. Hensikten er å styrke deres kapasitet til å utøve og gjennomføre mer 

menneskerettighetsarbeid. Norske ungdomsmedlemmer i samarbeid med ungdom fra Marokko, Libanon, Algerie, Egypt, Irak og Kuwait har vært instrumentelle i både 

planleggingen og gjennomføringen av workshopen.  

En uttalt målsetting for seksjonen er å prioritere saker etter alvorlighetsgrad og hvorvidt andre relevante aktører engasjerer seg eller vurderer en situasjon ut fra et 

menneskerettighetsperspektiv. Dette har blitt gjort løpende og reflekteres i kampanjene og annet arbeid vi har utført, slik som valg av hvilke Stortingsaker vi skal komme med 

høringsinnspill til. Fokuset på sistnevnte gjenspeiler målsettingen som organisasjonen har om å søke å forsterke egen påvirkningskraft gjennom norske myndigheters 

satsningsområder. Amnestys frivillige juristgruppe har spilt en viktig rolle i utarbeidelsen av disse høringsinnspillene. En annen viktig kanal organisasjonen har fokusert på for 

å styrke vår påvirkningskraft har vært gjennom FN-prosesser. I forbindelse med at Norge skulle opp til høring i FNs torturkomité og menneskerettighetskomité våren 2018 
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utarbeidet seksjonen både selvstendig, og gjennom samarbeid med andre NGOer, alternative rapporter som ble sendt inn til komiteene i forkant av høringene. I begge 

anbefalingene som ble utarbeidet i etterkant av høringene ble det inkludert punkter fra våre rapporter. 

 

2. Kommunikasjon: Amnesty i Norge overbeviser beslutningstakere, og vinner folk til livslang støtte i kampen for menneskerettighetene 

Kommunikasjon ligger i kjernen av Amnestys arbeidsmetode og endringsteori. Organisasjonen har som mål å engasjere og gi håp ved å løfte fram historiene om 

enkeltmenneskers innsats for menneskerettighetene. En økt satsning på produksjon av filmer til sosiale medier har gjort det mulig å spre alt fra inspirerende historier som 

den om Inger Berit Jørgensen (81) som hver måned deltar på demonstrasjoner utenfor den saudiske ambassaden, til å skape engasjement for personer som Teodora 

Vasquez i El Salvador. Totalt har disse og andre egenproduserte filmer hatt over 5,5 millioner visninger i 2017 og per andre kvartal 2018 i Norge, samt nærmere 700 000 

visninger i utlandet, og bidratt til målsettingen om å inspirere folk til å ta brudd på menneskerettighetene personlig og gi dem mulighet til å aksjonere. Det norske 

«nødsignalet» som Amnesty i Norge opprettet gjennom aksjonen for Teodora Vasquez mobiliserte tusenvis av mennesker over hele verden og fikk bred dekning i 

verdenspressen gjennom blant annet CNN, BBC, Reuters og Newsweek. I tillegg fikk saken bred medieomtale i landsdekkende og regionale medier, og den internasjonale 

Amnesty-bevegelsen brukte stoff produsert av den norske seksjonen.  

Å kunne levere den etterrettelige dokumentasjonen, de gode menneskerettslige argumentene og det treffende innholdet som folk er stolte av å dele har vært en viktig 

målsetting for organisasjonen. I 2017 var Amnesty International blant de første som hadde et etterforskningsteam på grensen mellom Myanmar og Bangladesh da den 

etniske rensingen av rohingyaene begynte. Dokumentasjonen som etterforskerne til Amnesty kom med fikk betydelig oppmerksomhet i norske medier, gjennom blant annet 

Dagbladet, VG og NRK. Den andre store saken som ble bredt dekket av norske medier i 2017 var Amnestys rapport om situasjonen i Afghanistan. Materiale fra den 

internasjonale rapporten ble høsten 2017 sitert omtrent daglig av ulike nyhetskanaler. I tillegg til et fokus på spredning av de internasjonale rapportene har Amnesty i Norge 

økt produksjonen av egenprodusert materiale gjennom økt tilstedeværelse i felt. Både under rettshøringen i desember 2017 og ved den påfølgende løslatelsen av Teodora 

Vasquez i februar 2018 var den norske seksjonen den eneste Amnesty-seksjonen tilstede, og produserte materiell som ble brukt av resten av bevegelsen. Tilsvarende var 

situasjonen under rettshøringen til Taner Kiliç i juni 2018, der en delegasjon fra IS og ulike seksjoner overvar rettshøringen, men der Amnesty i Norge var den eneste 

seksjonen som produserte kommunikasjonsmateriell. Disse tilstedeværelsene har ført til at Amnesty i Norge ikke bare har klart å nå bredere ut i norske medier enn tidligere, 

men det har også ført til at seksjonen har etablert seg som en seksjon i den internasjonale bevegelsen som er villige og kapable til å bidra med kommunikasjonsmateriell 

som hele bevegelsen kan bruke.  

Videre har organisasjonen fokusert på å være en tydelig stemme i det aktuelle ordskiftet og sette dagsorden med grundig og slagkraftig kommunikasjon om prioriterte 

temaer. For å oppnå dette har tydelig budskap og bruken av et bredere emosjonelt spekter i kommunikasjonen vår vært fokusert på. Den animerte filmen vi lanserte i 

forbindelse med kampanjen for samtykkebasert voldtektslovgivning våren 2018, viste hvordan vi kan nå et mye bredere publikum dersom vi tar i bruk følelser, i dette tilfellet 

humor, i kommunikasjon om menneskerettigheter. Totalt nådde filmen 1,4 millioner mennesker og fikk over 35.000 kommentarer, reaksjoner og delinger på Facebook.  

 

3. Politisk påvirkning: Amnesty i Norge setter dagsorden og endrer politikk gjennom målrettet påvirkningsarbeid  

Amnesty sikter alltid mot å maksimere effekten av vårt politiske arbeid. Som et ledd i prosessen for å oppnå dette har organisasjonen en målsetting om å foreta systematisk 

kartlegging av maktforhold og påvirkningsmuligheter i norske og internasjonale politiske beslutningsprosesser innenfor våre prioriterte arbeidsområder. På bakgrunn av det 

arbeidet som ble gjort i 2017 med å utarbeide en maktanalyse av forbindelsene og påvirkningsmulighetene mellom Norge og Saudi-Arabia, samt en maktanalyse for 
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flyktningkampanjen i forbindelse med Stortingsvalget, har det i 2018 blitt utarbeidet og innført blant annet en mal for politisk analyse som skal bidra til å systematisere dette 

arbeidet.  

Amnesty i Norge ønsker å være nytenkende i vårt politiske påvirkningsarbeid, og styrke dette med selektiv og bevisst bruk av massemobilisering, lobbyaktivisme, synlighet i 

medier og allianser. For å oppnå dette vektlegges det å behandle hvert tema som unikt og tilpasse virkemidler på bakgrunn av skreddersydde påvirkningsstrategier. 

Organisasjonens største styrke er medlemmene og støttespillerne våre som velger å engasjere seg i arbeidet vårt. Hvordan denne styrken kan brukes mest effektivt er 

derfor et viktig fokus for organisasjonen.  

For å bidra til å påvirke retningen den globale Amnesty-bevegelsen tar har den norske seksjonen som målsetting å ha innflytelse i den globale Amnesty-bevegelsen gjennom 

deltakelse i internasjonale prosesser, samarbeidsprosjekter og kompetansedeling. Gjennom deltakelse i alle vesentlige internasjonale styringsforaer har seksjonen spilt en 

meget viktig rolle i å få gjennomslag på flere saker, blant annet for et av hovedpunktene av styringsreformen som ble vedtatt under det internasjonale rådsmøtet i 2017 – et 

nytt stemmesystem som gir alle Amnesty-seksjoner én stemme mot et tidligere vektet system som ga små seksjoner liten påvirkningsmulighet. For styret er det viktig at 

standpunktene som Amnesty i Norge fremmer internasjonalt er basert på innspill fra våre medlemmer. I forbindelse med diverse internasjonale policyprosesser som har 

pågått i 2017 og 2018 har det derfor blitt lagt vekt på å invitere medlemmer til å komme med innspill gjennom foraer som workshops og regionmøter. Disse innspillene har 

vært viktige for styret å ha når standpunkt og påvirkningsstrategier har blitt bestemt.   

Midlene fra TV-aksjonen 2012 har siden den gang bidratt til store og viktige menneskerettighetsprosjekter over hele verden. I tidsrommet 2013-2017 ble det overført totalt 

138 millioner kr til det internasjonale sekretariatet som deretter ble bevilget til ulike prosjekter av en styringsgruppe nedsatt av det norske styret. Midlene fra TV-aksjonen har 

blitt fordelt på fem tematiske områder; rettferdighet for dem som straffes for å bruke ytringsfriheten, rettferdighet for diskriminerte kvinner og minoriteter, rettferdighet for ofre 

for selskapers menneskerettighetsbrudd, rettferdighet for ofre etter væpnede konflikter, og rettferdige rettsystemer i Tunisia, Egypt og stater i Midtøsten. Fordelingen av 

midler mellom de ulike tematiske områdene har variert noe fra år til år basert på aktuelle prosjekter og den generelle menneskerettighetssituasjonen. I tillegg til de fem 

tematiske områdene har en del av midlene blitt brukt på eksterne evalueringer av TV-aksjonsfinansierte prosjekter. Disse evalueringene har vært til stor nytte for 

organisasjonens forståelse av hvordan vi best oppnår de ønskede menneskerettighetsresultatene innenfor et bredt spekter av temaer og arbeidsmetoder. De TV-

aksjonsfinansierte prosjektene har bidratt til mange menneskerettslige resulater i løpet av de fem årene. Noen høydepunkter inkluderer arbeidet for ansvarliggjøring av 

Shells menneskerettighetsbrudd i Nigeria, arbeidet for LHBT-rettigheter i Øst-Europa, arbeidet mot dødsstraff i Iran og for ytringsfrihet i Russland.  

I forbindelse med TV-aksjonen mottok Amnesty i Norge en gave på 35 millioner kroner fra regjeringen som har bidratt til Amnestys arbeid med 

menneskerettighetsundervisning. Da Education-Empowerment-Justice (EEJ)-programmet ble avsluttet i 2017 hadde det nådd tusenvis av mennesker i over 20 land. En 

ekstern evaluering av programmet konkluderte med at programmet oppnådde positiv endring i tråd med målene for arbeidet. Noen av resultatene som ble trukket fram var 

en bedret situasjon for kvinner som var utsatt for vold i hjemmet i Marokko, at menneskerettighetsundervisning har blitt inkludert i rammeplanen i skolen i Moldova, 

urfolksgrupper har styrket sin forhandlingsposisjon opp mot bedrifter i Filippinene og sivilsamfunnet har bidratt til politireformen i Kenya. Styret bevilget i januar 2018 1,6 

millioner fra prosjektfondet til videre arbeid for 7 av prosjektene i EEJ-programmet.  

Amnestys prosjekt «Det er min kropp!», finansiert med midler fra Operasjon Dagsverk (OD), gikk i 2018 inn i sitt tredje av totalt fem år. Ungdom i Argentina, Chile og Peru 

har fått opplæring i seksuelle og reproduktive og rettigheter, og bringer nå kunnskapen videre til sine jevnaldrende. Sammen med Amnesty-seksjonene i de tre landene 

driver ungdommene også kampanje- og påvirkningsarbeid for disse rettighetene.  
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4. Engasjement: Amnesty i Norge er en bevegelse av engasjerte enkeltmennesker som sammen oppnår resultater 

I forbindelse med omorganiseringen av sekretariatet som ble gjennomført i 2017 ble den nyopprettede medlems- og organisasjonsavdelingen igangsatt. Gjennom denne 

avdelingen ønsker organisasjonen å styrke arbeid med og for de aktive medlemmene, utvikling og styrking av medlemsdemokratiet, samt utviklingen av tilrettelagt opplæring 

slik at våre medlemmer på mest effektiv måte kan jobbe med og for menneskerettighetene. Da dette arbeidet innebærer mye nybrottsarbeid har det vært stort fokus på 

utvikling og forankring i perioden. Tilrettelagte kurs har blitt utviklet og avholdt i alle regioner, og flere nye kurs er under utvikling. Se informasjon om AmnestyAkademiet 

under strategisk mål 6.  

I tillegg har avdelingen ansvar for organisasjonens satsning på arbeid for og med ungdom som ble besluttet av landsmøtet i 2016. Dette arbeidet har resultert i høy aktivitet 

blant landets ungdoms- og studentgrupper, styrking av studentrådet og etableringen av et ungdomsråd. Ungdomsarbeidet har også et bredt internasjonalt fokus med 

samarbeid og deltagelse av norske aktivister i både nordiske- og internasjonale samarbeidsfora.        

Amnestys grupper fortsetter å være vårt hovedfokus og den viktigste kilden til aktivisme rundt omkring i hele landet. Gruppene er navet i organisasjonen og bidrar til å sette 

menneskerettighetene på dagsorden, være seg i klasserom, på gaten, i lokalforeninger eller på arbeidsplassen.    

Aktivisme i regionene 

2017/2018** Aktive grupper Aktiviteter gjort av 
grupper 

Antall aktiviteter totalt 

Nord 5 77 110 

Midt 15 188 265 

Vest 10 71 106 

Sør 14 49* 64* 

Øst 28 232 356 

Totalt 72 617 901 

 

*Tallgrunnlaget for region sør er kun basert på 2018 

**Tallene er for hele 2017 og ut juni 2018 lagt sammen 

 

Region øst 

I perioden fra januar 2017 og ut juni 2018 har det blitt gjennomført totalt 356 aktiviteter i regionen. Av disse har regionkontoret gjennomført 124, og aktivister og grupper har 

gjennomført 232. Ved utgangen av andre kvartal i 2018 var det 28 aktive grupper i region øst.  

Høsten 2017 gjennomførte studentgruppene i Oslo en felles aksjon for Istanbul 10 hvor det ble samlet inn over 1000 signaturer på én dag. Samme dag inviterte 

ungdomsgruppene i Oslo til bursdagsfeiring for Idil Eser på Amnestys kontor. Både aksjonen og bursdagen ble filmet og filmen ble flittig delt i sosiale medier. 

Studentaktivister laget fotoalbum fra aksjonen som Idil fikk i bursdagsgave.  
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Høsten 2017 ble det opprettet et foredragskorps bestående av aktivister. Foredragskorpset har vært en stor ressurs for regionkontoret, både i forbindelse med Skriv for liv og 

Nei er nei. Oslo Pride engasjerer stadig flere av aktivistene i regionen. Amnestys stand i Pride Park og flåten vår i paraden er årets høydepunkt for mange. Lokalgruppa i 

Fredrikstad har i 2017 og 2018 gjennomført skrivekonkurranse for ungdom. I 2017 var konkurransen knyttet til Amnestys kampanje «Stå opp for mennesker på flukt». 

Konkurransen resulterte i kontakt med ungdom som senere har etablert ungdomsgruppe i byen. Også i Tønsberg har det blitt etablert en ungdomsgruppe, som samarbeider 

godt med den allerede etablerte lokalgruppa i byen. Videre har det blitt opprettet studentgrupper på Bjørknes, Lillehammer og NMBU Ås, og skolesamarbeid med Ås 

ungdomsskole og Drammen vgs.  

 

Region sør 

I region sør var det ved utgangen av andre kvartal i 2018 14 aktive grupper. I samarbeid med Kapittel, litteraturfestivalen i Stavanger og den syriske fotografen Nawar 

Alghousini, laget Amnesty fotoutstillingen Vandrere. Utstillingen fokuserte på mennesker tvunget på flukt. Utstillingen vandret fra Sand til Vennesla og Skien, hvor 

lokalgruppene var ansvarlige for utstillingene.  

Gruppa i Sand arrangerte appellmaraton både i 2017 og 2018. Dette har vært en stor suksess år etter år hvor flere hundre solidaritetsbrev har blitt skrevet og sendt over hele 

verden. I 2017 arrangerte både gruppa ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder (UiA) hver sin godt besøkte menneskerettighetsuke. UiA gjentok suksessen 

året etter.  

Amnesty-kvelden i Sandnes er et samarbeid med Vågen videregående skole, Vitenfabrikken og Sandnes musikkråd. I 2017 var fokuset for kvelden mennesker på flukt og 

elevene fra Vågen stilte ut sitt arbeid, laget en foto- og filminnstallasjon og dramatiserte et innslag om mennesker på flukt. Amnesty-kvelden i 2018 var minst like vellykket 

som året før. Temaet for året var modige menneskerettighetsforkjempere og dramaelevene ved Vågen vgs fremførte en gripende forestilling om den iranske 

menneskerettighetsforkjemperen Narges Mohammadi, med hennes egen bror til stede.  

I mai 2017 ble det avholdt en ungdomskveld i Stavanger for å samle engasjert ungdom fra regionen. Den kreative ungdomsgruppa i Kristiansand aksjonerte i en rundkjøring 

hvor de oppfordret bilister til å tute mot dødsstraff. Aksjonen fikk god mediedekning og aktivistene ble intervjuet på radio.  

Under Arendalsuka i 2017 stod gruppa fra Arendal på stand med VR-briller hvor folk kunne få oppleve innsiden av en flyktningeleir i forbindelse med kampanjen om å stå 

opp for mennesker på flukt. 30. november ble domkirken i Stavanger og Arkivet i Kristiansand lyssatt i forbindelse med Cities for life. I Stavanger var det en markering inne i 

Domkirken, etterfulgt av et fakkeltog og en minifilmfestivalen på kulturhuset. Flere grupper skrev solidaritetsbrev og signerte appellbrev under den årlige kampanjen Skriv for 

liv. I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen i 2018 gikk ungdomsgruppene i Stavanger i tog med egen parole og krav om samtykkelov. I tillegg samarbeidet de 

ulike gruppene i byen om en aksjon hvor de samlet inn flere hundre underskrifter for ny samtykkelov.  

 

Region vest 

I region Vest har 13 av 21 grupper vært aktive gjennom 2017 og de første to kvartalene i 2018. Fokus for arbeidet har vært de nasjonale kampanjene og aksjoner på 

internasjonale merkedager. Det årlige regionmøte ble gjennomført med over 30 deltakere i Bergen. Hver første onsdag i måned har aktivister blitt invitert til tema kvelder 

med en sosial avslutning. Her har temaene hatt fokus på hovedkampanjene og praktiske tema, som for eksempel en kveld med hvordan få flere underskrifter og ha det gøy 

på stand i bybildet. Amnesty Student Bergen (ASB) arrangerte menneskerettighetsuker i både 2017 og 2018 med faglige foredrag koordinert med Amnestys prioriteringer. I 

2018 fikk MR-uken stor suksess med deltakelse fra Edward Snowden via Skype.  
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To ungdomsaktivister fra vest ble delegater og deltok på Nordisk Youth Conference 2017; og ASB deltok på studentsamlingen og en aktivist fra vest ble valgt som ny leder 

for studentrådet. Det ble holdt flere Nei er Nei foredrag av studenter for russen i Bergen.   

I forbindelse med flyktningkampanjen var region vest del av samarbeidet med Sofar konserter der privat personer inviterte til en intim hjemmekonsert, som ble innledet med 

appell fra regionleder. 

Skriv for liv er en viktig begivenhet hvert år og i perioden har kampanjen bidratt til å etablere en ny ungdomsgruppe i Bergen, godt hjulpet av besøk fra Shackelia Jackson, 

som var en av sakene i Skriv for liv 2017.  

PridePark og Regnbuedagene i Bergen er en viktig begivenhet for regionen, og i 2018 hadde vi ny rekord med antall besøkende på stand og 2200 underskrifter ble samlet 

inn av både ASB, frivillig på kontoret og ungdomsgrupper for #Chechnya100 aksjonen. Region Vest arrangerte også en panelsamtale om LHBT-arbeidet i Russland med 

deltakelse fra Valentina Likhoshva fra den russiske organisasjonen Maximum.  

I begynnelsen av 2018 har fokuset for aktivister vært spesielt knyttet til kampanjen for menneskerettighetsforkjempere og aktiviteter knyttet til AmnestyAkademiet. 

 

Region midt 

Våren 2017 var «Ta Ansvar» et av de prioriterte områdene til Amnesty i Norge. En viktig del av aksjonismen var å lobbyere under landsmøtene til de ulike politiske partiene. 

Målet var å påvirke partiene til å ta imot flere flyktninger, og få dette inn i samtlige partiprogrammer i forkant av Stortingsvalget. I Trondheim ble det etablert en lobbygruppe 

bestående av studenter og ungdomsaktivister som la fram kravene ovenfor politikerne, samtidig som de bød på sjokolade og muligheter for å ta bilder med #TaAnsvar. 

Denne aksjonsformen ble også gjennomført av ungdomsgruppa i Ålesund da SV hadde sitt landsmøte der. Da KRF hadde landsmøte i Trondheim ble aksjonen til den lokale 

lobbygruppa filmet, og filmen ble flittig delt i sosiale medier. 

Oktober 2017 markerer starten på en innholdsrik og travel periode for flere av ungdomsaktivistene i region midt. Det hele begynte med en elevdemonstrasjon i Trondheim. 

Dagen etter lanserte Amnesty rapporten «Forced back to danger», hvor Norge fikk sterk kritikk for retur til Afganistan. For ungdomsaktivistene i Trondheim ble dette en svært 

personlig sak, med den planlagte tvangsreturen av Taibeh Abbasi og familien; en familie med mange venner og stor omgangskrets i Trondheim. Nesten 2000 ungdommer 

møtte opp på demonstrasjonen for å vise sin misnøye med den planlagte tvangsreturen og for å vise sin respekt for Taibeh og familien. Ungdomsgruppas ståpåvilje og 

aktiviterer i forbindelse med Abassi-saken fikk mye oppslag i media, og ble raskt en sak Amnestys hovedkontor i London la merke til og aksjonen «Stans tvangsreturen av 

Taibeh» #Abbassistays ble til. 

Trondheim Pride er en årlig aktivitet og ble i 2017 en stor suksess med over 8000 deltakere i paraden. Aktivister fra alle gruppene deltok på stand, der fokuset var rettet mot 

overgrep mot homofile i Tsjetjetnia. I tillegg var Amnesty Region Midt med på å arrangere to temamøter i forbindelse med Pride-uka. I mai 2018 ble også «Bygdepride» 

arrangert for første gang i Volda og Ørsta. Her var Studentnettverket i Volda et svært synlig innslag. Gruppens aktiviterer skapte flere medieoppslag og i tillegg holdt de 

appell i forbindelse med Bygdepride.  

En annen årlig aktivitet er Menneskerettighetsuka i Trondheim som ble arrangert for fjerde gang i år. Her har flere av gruppene ansvar for hvert sitt åpent arrangement som 

temamøter, filmkveld eller debatter. I tillegg har vi tett samarbeid med filmfestivalen Kosmorama, Studenter samfundet og Litteraturhuset. 
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I forbindelse med den årlige kampanjen «Skriv for liv» og merkedager som 8. mars og 1. mai, er det som alltid, mye aktivitet blant alle våre grupper i region midt. Aktivitene 

varierer fra å ha utstillinger på det lokale biblioteket til å arrangere skrivekafeer. Det har også blitt skrevet en god del leserinnlegg og det holdes appeller på de aller fleste 

steden hvor Amnesty har gruppe.  

 

Region nord 

Region nord har hatt en liten nedgang i summen av aktiviteter fra 2016 (96 aktiviteter) til 2017 (79 aktiviteter). Vi ser imidlertid at aktiviteten og arrangementene har blitt mer 

ambisiøse det siste året med fokus på innhold, kvalitet og sammenheng, og dette er mer ressurskrevende for regionkontoret og aktivistene enn å bare samle underskrifter. Vi 

vil gjerne trekke frem to slike større arrangementer som har vært med på å gjøre oss synlige og relevante i perioden 2017 og så langt i 2018 – Barents Pride og 

Menneskerettighetsuka. Barents Pride fikk stor nasjonal oppmerksomhet da den ble arrangert for første gang høsten 2017 i Kirkenes. Her fikk nordnorske aktivister 

samarbeidet direkte med aktivister fra den russiske siden av grensen. Dette er et prosjekt som vil videreføres og det vil i september 2018 avholdes en ny Barents Pride. 

Våren 2018 gjennomførte studentgruppen og ungdomsgruppen i Tromsø den første menneskerettighetsuken. Syv flotte arrangementer ble gjennomført som viste spekteret i 

hva vi holder på med og det hele ble avsluttet med en klassisk Amnestykonsert. Videre ser vi også at oppslutningen rundt 8. mars og 1. mai vokser fra år til år som gjør at 

våre saker blir mer synlig.  

 

Amnesty i Norge har satt seg som mål at Amnesty skal være en organisasjon for alle, og samtlige som møter Amnesty lokalt får tilbud om en tettere tilknytning til 

organisasjonen. Siden forrige landsmøte har styrking av medlemsdemokratiet vært et spesielt fokus for organisasjonen. For å sikre at alle som møter Amnesty gjennom 

grupper i sitt lokalsamfunn skal få en god introduksjon til organisasjonen har nye retningslinjer og rutiner for grupper blitt etablert og formidlet til alle grupper. Blant disse 

finner man blant annet standardiserte oppstartsrutiner for nye grupper, og organisasjonen har som ambisjon med tiden å utvikle nytt vervemateriell/informasjonsmateriell 

som kan brukes til å rekruttere nye medlemmer. Selv om organisasjonen har som mål at personer som deltar på alle nivåer i organisasjonen skal reflektere mangfoldet i det 

norske samfunn, ser styret at organisasjonen spesielt møter på utfordringer når det gjelder kjønnsfordeling. Dette er et sterkt fokus internasjonalt, og den globale bevegelsen 

er i en prosess der retningslinjer for hvordan man skal jobbe mot dette utarbeides.  

Amnesty søker alltid de mest effektive aktivisme-metodene for å oppnå resultater, og sammen med resten av Amnesty-bevegelsen løfter vi fram utvalgte kampsaker 

gjennom målrettede og effektive kampanjer. Siden forrige landsmøte har organisasjonen og medlemmene våre jobbet aktivt med og bidratt til å løfte de to globale 

kampanjene, Flyktningkampanjen og Menneskerettighetsforkjemperkampanjen (HRD-kampanjen). I forbindelse med førstnevnte har medlemmene våre drevet målrettet 

aktivisme opp mot politikere, og bidro blant annet til å rette internasjonal oppmerksomhet mot saken til Abbasi familien i Norge som sto i fare for å bli tvangsreturnert til 

Afghanistan. Denne saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet og norske aktivister fra Region Midt stod i sentrum av det viktige arbeidet som ble gjort. I juni 2018 fikk 

dessverre Abbas-familien endelig avslag på sin anke om tvangsretur til Afghanistan.  

For å sikre at medlemmene våre får et best mulig utgangspunkt for sin aktivisme, har organisasjonen fokusert på målrettet utarbeidelse av aksjonsveiledninger der 

aktivitetene det legges opp til er basert på grundige vurderinger. Dette arbeidet vil bli styrket gjennom Aktivistportalen som vil opprettet i forbindelse med omleggingen av 

amnesty.no. Nye nettsider vil komme på plass høsten 2018.  

Arbeid med å styrke nettaktivister har organisasjonen satt på vent i påvente av at organisasjonens nye nettsider skal komme på plass høsten 2018. I forbindelse med denne 

prosessen vil det opprettes en aktivistportal som vil gjøre det enklere for alle medlemmer å engasjere seg på ønsket nivå. Her vil det være informasjon om alt fra hvordan 
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man driver en Amnesty-gruppe, hvordan man gjennomfører arrangementer og hvordan man kan engasjere seg i medlemsdemokratiet. Aktivistportalen vil også bidra til å 

jobbe mot målsettingen om at nettaktivistene i Amnesty blir stadig flere og får økende gjennomslag gjennom innovative digitale aktivismetilbud.  

Amnesty i Norge har en målsetting om at ungdom er en spesiell drivkraft i Amnesty, og vi legger til rette for at de kan engasjere seg i grupper på videregående skoler og ved 

alle landets studentmiljøer. Siden forrige landsmøte har organisasjonen jobbet aktivt med denne målsettingen på alle nivåene av organisasjonen. Organisasjonen ønsker at 

ungdom skal ha en sterk stemme både på vegne av organisasjonen og innad i Amnesty, og har gjennom internasjonale, nasjonale og regionale møteplasser fokusert på å 

styrke ungdoms påvirkning og deltakelse i organisasjonen. Et eksempel på dette er det årlige aktivistseminaret Nordic Youth Conference (NYC). Arrangementet rullerer 

mellom de store nordiske seksjonene og har som mål å sikre bærekraftig aktivisme og å bygge et fellesskap mellom nordiske Amnesty-ungdom. I 2017 arrangerte Amnesty i 

Norge aktivistseminaret og i år deltok ti Amnesty-ungdom fra Norge på NYC som ble avholdt i København. For første gang ble det i år også avholdt et European Youth 

Meeting i Paris som hadde som mål å bygge felleskap mellom europeiske ungdom. Amnesty i Norge sendte to delegater til dette møtet. 

Som et ytterligere ledd i ungdomssatsningen ble det i april 2018 opprettet et Ungdomsråd. Ungdomsrådet består av ungdommer fra aktivistgrupper over hele Norge, og de vil 

på lik linje som Studentrådet jobber med studenter arbeide for å styrke samarbeidet mellom ungdomsgruppene og skape en felles plattform der erfaringer kan deles. Styret 

ser på opprettelsen av Ungdomsrådet som meget positivt og ser frem til å følge med på arbeidet deres. Videre ser styret på det som viktig at unge medlemmer har en 

stemme internasjonalt i bevegelsen, og hadde som følge av dette i 2017 og 2018 ungdomsdelegater med til de største internasjonale møtene.  

Tilknyttet overnevnte mål har Amnesty i Norge som ambisjon å ha skolesamarbeid i alle regioner, og at de er viktig arena for aktivisme og kunnskapsspredning. 

Organisasjonen har p.t. pågående samarbeid med noen utvalgte enkeltskoler, men arbeidet med å øke og styrke skolesamarbeidet vårt har foreløpig blitt utsatt til 2019 

grunnet ressursprioriteringer.  

 

5. Organisasjonsutvikling: Amnesty i Norge har medlemmene i fokus og er en organisasjon som fremmer deltakelse og engasjement 

Å være Amnesty-medlem gir en sterk identitetsfølelse. Dette er noe organisasjonen anser som en meget viktig faktor for å skape varig engasjement. Å formidle følelsen av at 

man som Amnesty-medlem er del av et fellesskap som sammen er sterke og oppnår resultater er derfor noe som organisasjonen alltid prøver å formidle. Videre er det viktig 

for organisasjonen å opprettholde medlemmenes engasjement over tid og gi alle mulighet til å gjøre mer. For å oppnå dette er det planlagt å kartlegge og utarbeide tydelige 

livsløp for både aktive medlemmer og økonomiske støttespillere. Dette er arbeid som har påbegynt og vil fortsettes i resterende del av strategiperioden. Ungdomsarbeidet 

har allerede fokus på å sikre engasjement i organisasjonen fra et tidlig tidspunkt, og vi jobber stadig med å sikre at tilknytningen til organisasjonen lever videre også etter 

ungdomstiden.       

For å sikre at Amnesty har aktive medlemmer organisert i grupper over hele landet, og gruppene har en tydelig rolle i menneskerettighetsarbeidet har organisasjonen siden 

forrige landsmøte jobbet aktivt med å etablere nye rutiner og retningslinjer som skal bidra til å styrke både nyopprettede og eksisterende grupper. Videre har det vært lagt 

fokus på å ha god kontakt mellom regionledere og grupper, og på å utarbeide tydelige årsplaner for regionene slik at det vil være enkelt for grupper å planlegge aktiviteter 

fremover i tid. Utvikling av kurs i menneskerettigheter og aktivisme (sistnevnte kommer i 2019) bidrar til å sikre grupper og aktivisters bidrag i menneskerettighetsarbeidet. 

Amnesty-gruppene er også svært viktige i gjennomføringen av den årlige kampanjen Skriv for liv, hvor vi er helt avhengig av gruppenes fantastiske innsats for å nå de 

menneskerettslige målene til organisasjonen.  

Amnesty drar nytte av og investerer i talentene og ressursene som er i organisasjonen, og enkelte Amnesty-grupper driver utvidet nettverksbygging, lobbyaktivisme og 

kunnskapsspredning. I 2017 ble det opprettet tre temagrupper som samarbeider med regionleder og/eller aktuelle rådgivere om ulike menneskerettslige temaer. 

Juristgruppen har bistått rådgiverne våre med høringsinnspill til Stortinget, LHBT-gruppen i Bergen har bistått regionleder i vest med planleggingen av Regnbuedagene, og 
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Russlandgruppen har jobbet tett sammen med regionleder i nord om planleggingen av Barents Exchange. Vurderingen av behov for å opprette nye temagrupper skjer 

fortløpende. En annen viktig ressurs for spesielt regionkontorene er frivillige. Disse blir sett på som en meget sterk ressurs som bidrar til å øke Amnestys synlighet og 

aktivitet over hele landet.   

Ved forrige landsmøte ble det besluttet at styret skulle nedsette et utvalg som skal utrede Amnesty i Norges medlemsdemokrati. Dette arbeidet er knyttet opp mot 

målsettingen om at alle medlemmer har innsikt i og mulighet til å delta i demokratiske beslutninger slik at de kan involvere seg på ønsket nivå i organisasjonen. Gjennom 

hele 2017 jobbet utvalget bestående av styremedlemmer og ordinære medlemmer aktivt med denne oppgaven, og de leverte sin innstilling til styret i desember 2017. I løpet 

av prosessen ble medlemmene hørt på ulike måter, blant annet på regionmøtene og gjennom en medlemsundersøkelse. Innstillingen består av 14 tiltaksforslag som utvalget 

mener vil gjøre Amnesty i Norge til en mer effektiv og inkluderende demokratisk organisasjon. Blant tiltakene som er foreslått er årlige landsmøter, at landsmøtet flyttes til 

våren og at landsmøtet legges til en spesifikk plass. Under regionmøtene våren 2018 diskuterte styret innstillingen med medlemmer på regionmøtene. Basert på 

tilbakemeldingene som kom frem under disse diskusjonene har styret utarbeidet to vedtaksforslag som skal behandles under årets landsmøte.  

 

6. Kompetansebygging: Amnesty i Norge legger til rette for at de som engasjerer seg har den kompetansen de trenger for å forsvare sine og andres rettigheter 

Amnesty i Norges medlemmer er organisasjonens største ressurs og organisasjonen ønsker å legge til rette for at de som engasjerer seg har den kompetansen de trenger 

og ønsker. Det er derfor en målsetting å tilby regelmessig opplæring i menneskerettigheter og Amnestys arbeid og organisasjon til våre medlemmer og støttespillere. Selv 

om arbeidet med den etterspurte opplæringen av medlemmer ble noe forsinket kom det nye opplæringsteamet på plass i 2017 og våren 2018 ble AmnestyAkademiet offisielt 

lansert. Gjennom AmnestyAkademiet vil organisasjonen tilby medlemmer muligheten til å delta på en rekke spennende e-læringskurs, samt kurs rundt omkring i landet. I 

løpet av 2018 har det blitt utviklet og rullet ut ett kurs, Amnesty Introduksjonskurs, og det arbeides med å utvikle et kurs i aktivisme som vil ferdigstilles i 2019. Innen 

utgangen av 2018 skal det ha blitt gjennomført fem introduksjonskurs i hver region, og pr juni 2018 har over 100 aktivister deltatt på introduksjonskurset over hele landet.      

Organisasjonen ønsker ikke bare å sikre at våre medlemmer mottar regelmessig opplæring i menneskerettigheter og Amnestys arbeid, men også at de er godt rustet for sin 

rolle som aktivister og medlemmer i Amnesty. Organisasjonen har derfor som målsetting at medlemmer og støttespillere får systematisk og jevnlig tilbud om kurs i aktivisme 

for menneskerettighetene, både generelt og knyttet til konkrete kampanjer. Hittil har ulike kurs og workshops vært gjennomført hovedsakelig i forbindelse med samlinger for 

studenter, men gjennom aktivismekurset som utvikles av AmnestyAkademiet vil opplæring i aktivisme strømlinjeformes.  

Amnesty i Norge har en målsetting om at kompetansebygging er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet vårt, og vi sprer pedagogisk multimedialt undervisningsmateriell og 

innhold som er enkelt å forstå, bruke og dele. Hittil er dette en målsetting som organisasjonen har jobbet sporadisk med i forbindelse med ulike kampanjer. Et eksempel på 

dette er animasjonsfilmen som ble lansert i forbindelse med kampanjen for samtykkebasert voldtektslovgivning. Filmen som ble spredt gjennom sosiale medier tok for seg 

problematikken som kampanjen adresserte på en enkel og forståelig måte. Gjennom e-læringskurs som vil bli opprettet av AmnestyAkademiet håper organisasjonen å 

adressere denne målsettingen mer systematisk.   

Arbeidet med målsettingen om at Amnesty samarbeider om menneskerettighetsundervisning med skoler i alle regioner, som del av et langsiktig samarbeid har blitt utsatt til 

siste del av den inneværende strategiperioden.   

I 2010 vedtok landsmøtet at Amnesty i Norge skulle søke å bli et sentrum for ekspertise innen menneskerettighetsundervisning (MRU) i den internasjonale Amnesty-

bevegelsen. Året etter inngikk Amnesty i Norge og det internasjonale sekretariatet en avtale om at Amnesty i Norge skal være vertskap for den globale Amnesty-

bevegelsens internasjonale program for menneskerettighetsundervisning (Global HRE Programme). Siden den tid har programmet fortsatt å vokse og har per juni 2018 blant 
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annet utviklet 13 nettbaserte kurs om ulike menneskerettighetstemaer. Disse kursene har nådd over 150.000 personer fra mer enn 200 land. Noen av kursene er tilgjengelig 

i en rekke ulike språk slik som engelsk, spansk, fransk, arabisk og tysk. Kurs vil bli produsert på norsk, russisk, kinesisk og koreansk i andre halvdel av 2018.  

Programmet fortsetter å spille en viktig rolle i den globale bevegelsen og i februar 2018 arrangerte programmet et menneskerettighetsforum i India som samlet mer enn 70 

deltakere fra 26 Amnesty-seksjoner der målet var å inspirere og skape nye nasjonale-, regionale- og globale samarbeidsmuligheter. I inneværende periode har Amnesty i 

Norge som målsetting å fortsette å støtte og delfinansiere den globale Amnesty-bevegelsens internasjonale program for menneskerettighetsundervisning. I tillegg til å 

opprettholde den økonomiske støtten har Amnesty i Norge økt samarbeidet med programmet gjennom samarbeid på utviklingen av e-læringskurs som vil ferdigstilles høsten 

2018.   

 

7. Engasjert vekst: Amnesty i Norge samler inn stadig flere midler for å styrke menneskerettighetsarbeidet i Norge og internasjonalt 

Siden landsmøtet i november 2016 har organisasjonens inntekter fortsatt å vokse. Ved utgangen av 2016 rundet vi 100 millioner kr i inntekter, en økning fra 95 millioner kr i 

2015. Det påfølgende året hadde organisasjonen en total inntekt på 102 millioner kr. Ved utgangen av andre kvartal i 2018 ligger organisasjonen noe bak budsjettert 

inntektsmål på 108 millioner kr. Det er marginale endringer i antallet medlemmer og sms-aktivister, men hvert medlem bidrar i gjennomsnitt med mer enn tidligere.   

Amnesty i Norge har som målsetting å være den største økonomiske bidragsyteren til den globale Amnesty-bevegelsen i forhold til folketall. For å nå dette målet har 

organisasjonen blant annet jobbet for å øke antallet høyverdimedlemmer. Dette arbeidet har så langt vært vellykket og organisasjonen er på god vei mot å nå målsettingen. I 

dag er den norske seksjonen blant de tre største. 

Organisasjonen kunne ikke gjort det arbeidet som blir gjort i dag uten den økonomiske støtten som mottas fra medlemmer. Det er derfor en viktig målsetting for 

organisasjonen å være gode til å formidle hva midlene vi samler inn brukes til og hvordan de kommer til nytte. Årsberetningen og nyhetsbrev er to viktige kanaler som vi 

bruker til dette. Gjennom disse søker vi å formidle en god balanse mellom prioriterte menneskerettslige temaer, hvordan vi jobber og resultatene vi sammen oppnår.  

Ved å øke medlems- og givermassen vår får organisasjonen ikke bare en sterkere stemme i det norske samfunn, men også muligheten til å styrke vårt utadrettede arbeid. 

Organisasjonen har derfor en målsetting om at medlemmene utgjør majoriteten av våre støttespillere, og et økende antall medlemmer velger å støtte oss månedlig med 

beløp på nivå med lignende organisasjoner. Face2Face, telemarketing og web fortsetter å være hovedkanalene for rekruttering av nye medlemmer. Vårt interne 

telemarketing-team har også spilt en meget viktig rolle spesielt i verving av SMS-aktivister og beløpsoppgradering av eksisterende medlemmer, og leverte resultater over 

budsjett for alle oppgaver i 2017. 

Siden forrige landsmøte har Amnesty i Norge jobbet aktivt med å oppnå målsettingen om at støtten fra store givere, inkludert næringsliv, fond, stiftelser og organisasjoner, er 

en betydelig inntektskilde for Amnestys menneskerettighetsarbeid. I perioden har det blant annet blitt etablert et samarbeid med advokatbransjen og muligheten for 

etableringen av et filantropinettverk og samarbeid med diverse bedrifter har blitt utforsket. Videre har et inhouse telemarketing-team fulgt opp en giverportefølje innen små og 

mellomstore bedrifter. Til tross for disse ulike tiltakene har vi ikke nådd budsjettmålene på dette området. Det har vist seg vanskelig å rekruttere store individuelle givere og 

bedrifter til å støtte Amnesty. Styret vil ha et særskilt fokus på dette satsningsområdet i kommende periode. Styret vil følge dette arbeidet videre.   

Siden forrige landsmøte har Amnesty styrket sitt arbeid med testamentariske gaver og organisasjonen har som målsetting at stadig flere velger å tilgodese Amnesty i sitt 

testament fordi de ønsker å bidra til en bedre verden for kommende generasjoner. I 2017 inngikk Amnesty i Norge et samarbeid med åtte andre frivillige organisasjoner som 

resulterte i initiativet «Arven etter deg», et åpent informasjonsmøte om arv og testamentariske gaver. Under møtet fikk deltakere mulighet til å snakke med representanter fra 

de ulike organisasjonene, samt motta råd knyttet til skriving av testament. Arrangementet ble tatt vel imot og vil bli gjentatt høsten 2018. På bakgrunn av det vellykkede 

arrangementet i 2017 inngikk 36 organisasjoner et samarbeid om en bransjekampanje i regi av Norges Innsamlingsråd som resulterte i en informasjonskampanje våren 
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2018. Kampanjen var vellykket og målsettingene om trafikk til nettside og medieoppmerksomhet ble nådd med god margin. Medieoppmerksomheten som ble skapt var av 

det positive slaget og organisasjonene planlegger å videreføre kampanjen i 2019. 

Selv om organisasjonen per i dag har en stødig inntektskilde gjennom våre nåværende medlemmer, samt nye medlemmer som verves gjennom Face2Face, har 

organisasjonen som et mål å drive innovasjon for å sikre den engasjerte veksten og være rustet for framtiden. På denne fronten har organisasjonen fokusert både på å 

utvikle nye muligheter innenfor eksisterende løsninger, samt på styrking av verving blant annet gjennom digitale kanaler.  

 

 


