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INNLEDNING 
TV-aksjonen 1999 innbrakte netto kr 101 mill. til Amnesty International (AI) Norges 
arbeid for menneskerettighetene (MR), herunder 25 mill. fra Regjeringen. Dette var et 
betydelig resultat av TV-aksjonen på den tiden.  
 
Etter anmodning fra AI ble det enighet med NRK om at det innsamlede beløpet 
kunne brukes over en periode på ti år.  Midlene skulle gå til to ulike MR-programmer, 
ett som skulle forvaltes av Det internasjonale sekretariatet (IS) i London og ett som 
skulle administreres fra AI Norge.  
 
Programmet som ble styrt fra London ble kalt ISC. Kr 80 mill pluss renter ble allokert 
til dette programmet, og det bestod av fire hovedkomponenter;  

 
1. beskyttelse av MR-forkjempere  
2. internasjonal MR-undervisning (MRU) 
3. utvikling og styrking av lokale MR-grupper og -organisasjoner  
4. oppbygging av regionale ressurser til støtte for AI og andre MR-organisasjoner 

 
I den opprinnelige søknaden var ti land prioritert i det NRK-finansierte arbeidet: 
Polen, Tyrkia, De palestinske områdene, Marokko, Sør-Afrika, Nigeria, India og 
Thailand. I etterkant av 11. september 2001 endret AI sin langtidsstrategi (2004-
2010) fra landfokus til mer MR-tematisk fokus, en endring som NRKs Innsamlingsråd 
godkjente. 
 
Pga AIs regel om ikke å motta statsstøtte til noen deler av MR-arbeidet bortsett fra 
undervisning, ble et beløp tilsvarende mer enn de 25 mill. fra Regjerningen avsatt til 
undervisningsprosjekter.  
 
Som en del av undervisningstiltakene ble programmet Rights-Education-Action 
Programme (REAP) etablert med administrasjon i AI Norge, men også dette med 
internasjonal styringsgruppe. Kr 20 mill pluss renter ble satt av til REAP-programmet. 
 
Administrasjonen i Norge fikk også ansvaret for oppfølging av ISC-programmet i 
London og for oppfølging og kontakt med NRK vedrørende forvaltningen av midlene 
fra TV-aksjonen 1999.  
 
Denne rapporten beskriver begge program, men som et resultat av at de ble 
administrert på ulike steder, er det utarbeidet én rapport for hvert av dem. 
 
ISC-rapporten gir en gjennomgang av aktiviteter og resultater i programperioden 
2000/01 til 2007/08 (britisk regnskapsår). 
 
REAP-rapporten inneholder en innledning og kort oppsummering av virksomheten i 
perioden 2000-2009, etterfulgt av et sammendrag av rapporten fra den globale 
sluttevalueringen av programmet i 2009. Hovedrapporten og separate 
informasjonsfoldere om viktige resultater i REAP vedlegges også. 
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visjon 
gjerning 
verdier… 

    
VISVISVISVISJJJJON…ON…ON…ON…    

AIs visjon er en verden hvor hverhverhverhvertttt eneste  eneste  eneste  eneste menneskemenneskemenneskemenneske    kan nyte 
alle alle alle alle de de de de menneskerettighetenemenneskerettighetenemenneskerettighetenemenneskerettighetene som er vernet i 
Verdenserklæringen om menneskerettighetene og andre 
internasjonale MR-standarder. 

 
GJERNING…GJERNING…GJERNING…GJERNING…    
For å forfølge denne visjonen, er AIs gjerning å foreta etterforskningetterforskningetterforskningetterforskning og 
iverksette tiltaktiltaktiltaktiltak rettet mot å forebygge og avskaffe grove brudd på 
retten til fysisk og psykisk integritet, samvittighetssamvittighetssamvittighetssamvittighets---- og ytytytytringsfrihetringsfrihetringsfrihetringsfrihet og 
frihetfrihetfrihetfrihet fra diskriminering, innenfor organisasjonens arbeid med å 
fremme alle menneskerettigheter. 

    
VERDIER…VERDIER…VERDIER…VERDIER… 

AI danner et globaltglobaltglobaltglobalt samfunn av menneskerettighetsforkjempere 
med prinsippene internasjonal solidaritetsolidaritetsolidaritetsolidaritet, effektive tiltaktiltaktiltaktiltak for det 
individuelle offer, global dekning, universelle og udelelige 
menneskerettigheter, upartiskhet upartiskhet upartiskhet upartiskhet og uavhengighet uavhengighet uavhengighet uavhengighet, samt 
demokrati demokrati demokrati demokrati og gjensidig respektrespektrespektrespekt. 

 
AIs Internasjonale Sekretariatet er dedikert til uavhengig og nøyaktig rapportering om 
menneskerettigheter verden rundt, for at bevegelsen skal kunne aksjonere troverdig og effektivt og 
gi autoritativ informasjon til menneskerettighetsaktivister over hele verden. Det Internasjonale 
Sekretariatet gir veiledning, strategiske råd og støtte til AI-bevegelsen og fremmer utviklingen av 
AIs tilstedeværelse i hele verden. 

Amnesty International 
(AI) – en introduksjon 
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InInInInnledningnledningnledningnledning    
(I rapporten er menneskerettigheter forkortet til MR, også i sammensatte ord som MRI rapporten er menneskerettigheter forkortet til MR, også i sammensatte ord som MRI rapporten er menneskerettigheter forkortet til MR, også i sammensatte ord som MRI rapporten er menneskerettigheter forkortet til MR, også i sammensatte ord som MR----aktivisme) aktivisme) aktivisme) aktivisme)     
 
I 1999 var Amnesty International (AI) mottaker av den årlige TV-aksjonen organisert av Norsk 
Rikskringkasting (NRK). 101 millioner NOK ble samlet inn til et utvalg av prosjekter som møtte fire 
kriterier: 
 

� Beskyttelse av MR-forkjempere 
� MRU 
� Utvikling og styrking av lokale MR-grupper 
� Regionale ressurser til å støtte AIs organisasjoner og andre frivillige MR-organisasjoner 
 

To programmer ble etablert, det første ble administrert av AIs Internasjonale Sekretariat i London. 
Prosjektene i dette programmet ble fordelt over hele verden, i samordning med AIs regionale 
ressurssentre og nasjonale kontorer (lokale AI-seksjoner). Hvert prosjekt oppfylte ett eller flere av de fire 
bevilgningskriteriene. Det var opprinnelig 18 prosjekter som ble startet av det Internasjonale 
Sekretariatet, i det siste året med bevilgninger ble dette redusert til 6 prosjekter. 
 
Det andre programmet, the Rights-Education-Action Programme (REAP), ble administrert av AI Norge. 
Dette programmet er beskrevet i del II av denne rapporten. 
 
Hensikten med denne rapporten er å illustrere nøkkelresultater og effekten av det globale MR-
programmet (ISC) som ble gjennomført av det Internasjonale Sekretariatet fra begynnelsen av 
bevilgningen i 2000 og gjennom de påfølgende 8 årene med aktiviteter. Rapporten skisserer resultater 
og effekter både på AI internt og eksternt på det globale miljøet. 
 
AI ønsker å understreke at etterspillet av terrorangrepet 11. september og AIs vedtak av en ny Integrert 
Strategisk Plan (ISP) for 2004-2010, førte til en endring av prioriterte arbeidsområder fra den 
opprinnelige bevilgningssøknaden til NRK.  
 
På det operative nivået valgte AI å bytte ut sin restriktive landfokuserte tilnærming (basert på 
høyprioritetsland) til fordel for en mer fleksibel metodikk, basert på konsentrasjon om sentrale MR-
temaer på tvers av et mer fleksibelt spekter av land valgt innenfor kortere tidsrammer, og for mer 
konkrete strategiske mål.  
 
I forbindelse med denne utviklingen søkte AI NRKs godkjennelse til å velge land i den årlige syklusen av 
prosjektforslag ved å fokusere på de fire hovedkriteriene identifisert i NRK-prosjektet. NRK ble forsikret 
om at gjennom den nye tilnærmingen, og basert på kontinuerlig observasjon og evaluering av den 
globale MR-situasjonen, ville NRKs bevilgning ha større påvirkningskraft på arbeidet med å utrydde MR-
brudd over hele verden, og NRKs Innsamlingsråd godkjente denne endringen. 
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HHHHøydepunkterøydepunkterøydepunkterøydepunkter måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse    
Mål: Mål: Mål: Mål: Beskyttelse av Beskyttelse av Beskyttelse av Beskyttelse av MRMRMRMR----forkjempereforkjempereforkjempereforkjempere    

Måloppnåelse 
� Større integrering av MR-forkjemperes anliggender i arbeidet til nasjonale og regionale organisasjoner og 

institusjoner som jobber for MR-saker 

� Større offentlig oppmerksomhet rundt de utfordringer MR-forkjempere møter 

� MR-forkjempere, nasjonale og regionale organisasjoner nyter økt beskyttelse og støtte  

� Bedre kunnskap og bruk av juridiske verktøy og regionale mekanismer for å sikre et tryggere miljø for MR-
forkjempere slik at de kan fortsette sitt arbeid 

� Strategisk kampanjearbeid på utviklingen av økte beskyttelsesmekanismer for MR-forkjempere i Latin-
Amerika  

� Utnevnelsen av en Spesialrapportør for MR-forkjempere i Afrika  

    

Mål: Mål: Mål: Mål: MRUMRUMRUMRU    

Måloppnåelse 
� En verdensomspennende gruppe av kunnskapsrike og erfarne mennesker innenfor undervisning som er i 

stand til å engasjere individer og grupper til å fremme og forsvare menneskerettigheter 

� MR-basert undervisningsmateriell og teknikker er mer utbredt blant lærere, akademikere, AIs aktivister og 
lokale NGOer i Russland og Midtøsten  

� Økt forståelse for saker som omhandler MR-brudd, som tortur og vold mot kvinner  

� Økt støtte til AIs MR-agenda  

� MRU er blitt formelt introdusert i ordinært skolepensum i flere land  

� Økt tilgang til, og bruk av, verktøy og materiell for MRU 

� Nettsamfunn av mennesker som driver MRU  

 

Mål: Mål: Mål: Mål: Utvikling og styrking av lokale Utvikling og styrking av lokale Utvikling og styrking av lokale Utvikling og styrking av lokale MRMRMRMR----grupper grupper grupper grupper     

Måloppnåelse 
� Sterkere AI-kontorer i 80 land, inkludert Mexico, Marokko, Polen, Sør-Afrika, Thailand og Tyrkia  

� Sterkere lokale MR-bevegelser som jobber i partnerskap for å fremme menneskerettighetene 

 

Mål: Mål: Mål: Mål: AnsAnsAnsAnskaffe regionale ressurser til kaffe regionale ressurser til kaffe regionale ressurser til kaffe regionale ressurser til støtte støtte støtte støtte for AIfor AIfor AIfor AIs organisasjoner og andre s organisasjoner og andre s organisasjoner og andre s organisasjoner og andre ikkeikkeikkeikke----statligstatligstatligstatlige e e e MRMRMRMR----
organisasjonerorganisasjonerorganisasjonerorganisasjoner    

Måloppnåelse 
� AIs regionale kontorer i Russland, Libanon, Uganda og Hongkong har utviklet en sterk og klar rolle som sentre 

for etterforskning, kampanjevirksomhet, MRU og opplæring 

� Økt tilgang til AIs materiell aksjoner og kampanjer på relevante lokale og regionale språk 

� Sterkere regionale støttesystemer for IT som sikrer at MR-aktivister og -forkjempere (både AIs medlemmer og 
andre MR-forkjempere) har tilgang til et bredt spekter av opplæringsmuligheter, nettverksbygging, 
dynamiske kampanjeplaner og aktiviteter som til slutt bidrar til økt vekst og påvirkning av 
menneskerettighetene 

� Gjennom sterkere regional tilstedeværelse kan AI tilby relevant og umiddelbar støtte til partnere, slik at de 
kan styrke og utvide sin MR-aktivisme 

� Flere saker med MR-temaer i lokale og regionale media 
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ResultatrapportResultatrapportResultatrapportResultatrapport    

A. BeskytteA. BeskytteA. BeskytteA. Beskyttelse av lse av lse av lse av MRMRMRMR----forkjempere  forkjempere  forkjempere  forkjempere      
ProsjektProsjektProsjektProsjektmålmålmålmål    

� Fostre et utviklende miljø for MR-forkjempere ved å yte bistand (krisestøtte og langsiktige 
praksisperioder) og forbedre effektiviteten i MR-forkjemperes arbeid ved å styrke deres individuelle 
kunnskaper for bedre å kunne dokumentere og overvåke MR-brudd 

� Å øke bevisstheten rundt betydningen av MR-forkjemperes arbeid og situasjonene de står overfor 

OppnåddOppnåddOppnåddOppnådd    

� Støtte til evakuering og/eller beskyttelse for mer enn 130 MR-forkjempere over hele verden  

� Etablering av effektive responssystemer for truede MR-forkjempere   

� Lokale, regionale og internasjonale kampanjer som fremmer MR-forkjemperes arbeid 

� Ti opplæringsseminarer og nettverksmøter – fem i Afrika og fem i Amerika 

� Et bredt spekter av aktiviteter knyttet til bevisstgjøring og kampanjer, som foredragsturnéer med 
MR-forkjempere, rapporter og ulike publikasjoner som omhandler situasjoner MR-forkjempere står 
overfor 

 
Takket være støtten fra NRK, ble AI i stand til å gi praksisplass i andre land til MR-forkjempere som sto i 
fare for målrettet forfølgelse. Disse plassene ble gitt på individuell basis i akademiske institusjoner, 
NGOer (NGOer), mellomstatlige organisasjoner (IGOer) og andre organisasjoner hvis arbeid er så nært 
beslektet som mulig til hver enkelt MR-forkjempers ferdigheter og ekspertise. I Sør-Amerika og Afrika, 
hvor praksisprogrammer har eksistert en tid, ble MR-forkjemperne enten plassert i AI eller i eksterne 
organisasjoner. 
 
Bevilgningen gjorde det mulig for Amnesty å tilby og tilrettelegge en skreddersydd opplæring som både 
kan bygge og styrke MR-forkjemperes ferdigheter og kunnskaper for at de skal kunne beskytte seg selv 
bedre i sitt arbeid. Ved å utvikle velfungerende samarbeid med eksisterende NGOer, sørget AI for at den 
opplæringen og styrkingen av ferdigheter som ble gitt var strategisk, og at den i all hovedsak var rettet 
mot å øke effektiviteten i arbeidet til MR-forkjempere verden rundt, både individuelt og i fellesskap. Ved 
å opprette et nettverk av MR-forkjempere har AI bidratt til større deling av kompetanse, erfaring, 
kontakter og ekspertise, og muliggjort gjensidig profesjonell, emosjonell og psykisk støtte. 
 
I Nord- og Sør-Amerika fikk mer enn 100 MR-forkjempere støtte takket være NRK-bevilgningen. I tillegg 
ble det innledet solide partnerskap med veletablerte og anerkjente MR-organisasjoner, og i fellesskap 
var disse partnerskapene i stand til å sette søkelyset på situasjonen til MR-forkjempere i regionen.  
 
Arbeidet var særlig vellykket i å skape steder hvor kvinnelige MR-forkjempere kunne dele sine erfaringer, 
bringe sammen «tradisjonelle» MR-bevegelser og bevegelser for kvinners rettigheter på temaer 
vedrørende beskyttelse av kvinnelige MR-forkjempere. Spesielt oppnådde AI suksess i å bygge 
bærekraftige nettverk for NGOer som jobber for beskyttelse av MR-forkjempere i Colombia, Mexico og 
Guatemala. 
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MR-forkjempernes gruppekoordinator snakker på et arrangement for kvinnelige MR-forkjempere i Mexico i 2005 

 
I Afrika har NRK-bevilgningen bidratt til å hjelp mer enn 90 MR-forkjempere i en rekke land, inkludert 
Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Zimbabwe, Tanzania og Senegal. Noen mottok 
akutthjelp og ble umiddelbart fjernet fra risikosituasjoner, og andre ble bistått med langsiktige 
praksisplasser og muligheter i andre afrikanske land.  
 
Videre gav AI sin støtte til Den afrikanske kommisjonen for menneskerettigheter og folkerett og bisto 
kommisjonen med å organisere et rådgivende seminar for MR-forkjempere, hvor en spesialrapportør for 
MR-forkjempere i Afrika ble oppnevnt. AI sitt arbeid støttet opprettelsen av sub-regionale nettverk og 
koalisjoner som blant annet inkluderer Nettverket for MR-forkjempere i Vest-Afrika, Nettverket for Øst-
Afrika og Afrikas Horn for MR-forkjempere, samt en rekke plattformer for foreninger av MR-forsvarere i 
den afrikanske Great Lakes-regionen, som bidro til å forbedre tilstedeværelsen og arbeidet til MR-
forkjempere i Afrika. 

    
B. B. B. B. MRUMRUMRUMRU                
ProsjektProsjektProsjektProsjektmålmålmålmål    

▪ Å øke den lokale kapasiteten til å utvikle og gjennomføre effektiv MRU.    

OppnåddOppnåddOppnåddOppnådd    

� Minst 40 seminarer rundt i verden som for å fremme verktøy og materiell for MRU 

� Etablering av et internasjonalt nettverk for MRU, med koordinatorer fra alle regioner 

� Materiell og metoder for MRU er tatt i bruk i offentlige skoler og andre uformelle fora (f.eks. teatre, 
ungdomsgrupper, media) i Russland, Libanon, Jordan, Burkina Faso, Benin og mange andre land 

� En base med kursledere for MRU fra hele verden, som på en lang rekke språk lærer opp andre og 
legger grunnlaget for MR-aktivisme i fremtiden  

� Unge mennesker, studenter, MR-aktivister og NGOer har tilgang til verktøy, teknikker og materiale 
vedrørende MRU som er tilpasset deres kultur. 

� I 2007 ble MRU introdusert i den ordinære læreplanen i Russland   

� Nettsamfunn for MRU  

� En manual for MRU, tilpasset afrikanske forhold 
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Med støtte fra NRK, har AI vært i stand til å utvikle en omfattende strategi for MRU, og etablere et 
internasjonalt nettverk for MRU. Denne strategiske tilnærmingen har gitt MR-aktivister og lærere bedre 
ferdigheter og kompetanse til å jobbe for menneskerettighetene. Produksjonen av en rekke verktøy og 
metoder innen MRU har bidratt til å øke antallet skoler og utdanningsinstitusjoner som bruker og 
fremmer AIs materiell for MRU. Et variert publikum, inkludert lærere, elever, studenter, bibliotekarer, 
sosialarbeidere, journalister, advokater og offentlig ansatte blir nå regelmessig kjent med og involvert i 
MRU. 

Takket være NRK-bevilgningen har AI vært i stand til å produsere et spekter av spesialiserte verktøy for 
MR-aktivister og -forkjempere som jobber for å stoppe vold mot kvinner. Verktøysettet består av en serie 
praktiske sjekklister, opplærings- og seminarmateriell, samt referansedokumenter i et brukervennlig 
format. Effekten av et slikt verktøysett er at kvinners rettigheter i økende grad blir anerkjent som en 
integrert del av den tradisjonelle MR-debatten, og det har bidratt til å skape et miljø hvor rettigheter er 
en realitet for kvinner og jenter rundt i verden. 

Med støtten fra NRK (og i partnerskap med støtte fra EU) har AI utviklet og implementert en strategi for 
MRU i Vest-Afrika. Totalt 141 AI MR-aktivister og kursledere/lærere deltok i dette prosjektet, som gav 
dem opplæringsferdigheter slik at de kan gjennomføre en effektiv MRU, og gav dem muligheten til å 
engasjere individer, grupper, organisasjoner og myndigheter for å beskytte folk som er utsatt for MR-
brudd. Gjennom dette prosjektet og med spesielt fokus på datakunnskaper, ble det etablert tre effektive 
og aktive nettverk av kursledere og kommunikasjonskontakter, noe som muliggjorde en bredere 
deltakelse i MR-aktiviteter. Resultatet er at i land som Togo, Senegal, Ghana og Sierra Leone, har media 
blitt mer mottakelige for MR-saker, og lærere opplever større synlighet for alternative former for 
undervisning. Til slutt; det ble produsert en manual for MRU som er tilpasset afrikanske forhold og 
distribuert til AI-seksjoner og andre NGOer. 

I Russland ble det etablert en gruppe av profesjonelle og dedikerte kursledere som nå fremmer 
menneskerettighetene ved hjelp av et bredt spekter av materiell for MRU. Hundrevis av lærere ble 
opplært i å undervise i menneskerettigheter på sine skoler, og mange skoler er aktivt involvert i AIs 
aksjoner, inkludert AIs Junior Urgent Actions Network. Det er blitt etablert et nettsamfunn av ’entusiaster 
for MRU’ ble etablert og er nå tilgjengelig for lærere og kursledere i Russland og Ukraina. 

 

 
www.op4.ru (Nettsiden for nettsamfunnet ‘HRE Community’ som er etablert og støttet av AIs Russiske Ressurssenter)  

 

Arbeidet med MRU i Midtøsten og Nordafrika-regionen har skapt grunnlaget for en inkludering av MRU i 
arbeidet til utdanningsinstitusjoner (skoler og universiteter) og i andre NGOer og gjør det til et verktøy for 
sosial endring. Ved å bruke MR-verktøy har AI økt sin egen synlighet betydelig, men også satt søkelys på 
bekymringer vedrørende menneskerettigheter i regionen. Dette har gitt flere muligheter til å drive 
undervisning, bevisstgjøring og kampanjearbeid med virkelig effekt på MR-situasjonen. Særlig påpekes 
det at AI-medlemmer, skoler, universiteter og samarbeidsorganisasjoner drar fordel av tilgangen til 
undervisningsmateriell på arabisk, inkludert et halvårlig magasin (Mawared) tilgjengelig i papirformat, 
på nett og på CD. 
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C. Utvikling og styrking av lokale C. Utvikling og styrking av lokale C. Utvikling og styrking av lokale C. Utvikling og styrking av lokale MRMRMRMR----grupper grupper grupper grupper     
ProsjektProsjektProsjektProsjektmålmålmålmål    

� Å styrke aktivismen og slagkraften i AI-seksjoner, strukturer og lokale MR-samfunn i arbeidet med 
MR-saker 

 

OppnåddOppnåddOppnåddOppnådd 
� Økt aktivisme og engasjement blant MR-aktivister i AIs globale kampanjer, som Stopp vold mot 

kvinner, Kampen mot terror, dødsstraff  
� Økt interesse blant frivillige MR-organisasjoner for å etablere kortsiktige og langsiktige partnerskap 

med AI, spesielt innenfor områdene ungdom og menneskerettigheter 
� AI blir betraktet som en mer relevant og kompetent organisasjon for lokalt kampanjearbeid 

 

I utgangspunktet fokuserte AI på to land i det NRK-finansierte arbeidet – Sør-Afrika og Nigeria. I Nigeria 
var den lokale AI-seksjonen aktivt involvert i å fremme AIs budskap og kampanjer som Kampanjen mot 
tortur. I Sør-Afrika ga den lokale seksjonen viktige bidrag til den offentlige debatten i landet, særlig 
vedrørende spørsmål om MR-situasjonen i Zimbabwe, HIV/AIDS og menneskerettigheter, straffefrihet 
og tilgang til rettferdig behandling, kvinner og jenters rettigheter, og tilgang til utdanning. Den lokale 
seksjonen gjennomførte en rekke seminarer om menneskerettigspørsmål, blant annet 
menneskerettigheter og politiarbeid, MRU, strategisk kampanjearbeid og planlegging, samt hvordan 
engasjere media for å fremme menneskerettigheter. 

Videre støtte til AI-seksjoner i Ghana, Zimbabwe, Burkina Faso og Zambia stimulerte ytterligere støtte 
fra MR-samfunnet og andre aktører til fordel for bevegelsens globale og lokale kampanjer. Gjennom 
årene har AI økt sin synlighet og profil i disse landene, og er nå sett på som en nøkkelspiller i MR-miljøet 
med stor kampanjekapasitet og påvirkning i lokale saker. 

I Amerika ble det innledende fokuset å støtte våre seksjoner i Brasil og Mexico. Juridiske vanskeligheter 
tvang AI til å stenge midlertidig den lokale seksjonen i Brasil, men takket være NRK klarte vi å 
opprettholde og styrke en faktisk tilstedeværelse, samt tilby en stø og bærekraftig aktivisme som 
fremmet AI-kampanjer. Utfallet av den fokuserte støtten som ble gitt til AIs seksjon i Mexico bidro til at 
den ble en viktig spiller i den meksikanske MR-bevegelsen og økte aktivismen rundt nasjonale MR-
temaer. Et økende antall aktivister tar nå del i AI-kampanjer, tiltak og programmer for MRU. 

AIs arbeid i Karibien bidro til at regjeringer i regionen, inkludert Jamaica og Haiti, introduserte tiltak for å 
kontrollere spredningen av håndvåpen, og introduserte standarder og mekanismer som ansvarliggjør 
politi og rettsvesen. Pågående arbeid for å stoppe volden mot kvinner har bidratt til innføringen og 
gjennomføringen av progressive lover og regler om kvinners rettigheter i Jamaica, og politiske ledere har 
gjennom politiske vilje skaffet til veie ressurser som støtter arbeidet med å få slutt på volden mot 
kvinner. 

Gjennom bevilgningen og støtten fra NRK etablerte AI et kontor i India og støttet en gruppe aktivister 
involvert i MR-relaterte tiltak. I samarbeid med nasjonale MR-grupper på temaer som dødsstraff og vold 
i hjemmet hadde vi en betydelig innvirkning på den offentlige debatten rundt disse temaene. I Thailand 
tiltrakk AI betydelig offentlig interesse og engasjement rundt våre kampanjer. NRK-bevilgningen gjorde 
det mulig for AI Thailand å kjøre en serie seminarer under fanen ”Introduksjon til AI” for å rekruttere 
studenter og lærere, og for å opprettholde en nøkkelrolle i promoteringen av, og debatten rundt, 
sentrale MR-temaer. 

I Europa ble målrettet støtte gitt til AI-seksjonene i Polen og Tyrkia. I Polen var fokuset på å forbedre det 
organisatoriske arbeidet og bygge opp kampanjekapasiteten. Som et resultat av dette har seksjonen i 
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dag langtidsmedlemmer og programmer for innsamling som burde lede til bærekraft for organisasjonen 
på lengre sikt. AI har satt søkelyset på og økt profilen til MR-temaer i Polen, og bidrar kontinuerlig med å 
fremme betydningen av menneskerettighetene.  

I Tyrkia fokuserte prosjektet på å støtte den lokale seksjonens forsøk på å oppnå juridisk anerkjennelse, 
å bygge opp kampanjeaktiviteter, MRU og lobby-programmer, samt skape en organisatorisk stabilitet. I 
dag er AI-seksjonen i Tyrkia en av de ledende organisasjonene i den lokale MR-bevegelsen og har gitt 
viktig bidrag til den offentlige debatten i Tyrkia på en rekke MR-temaer, som kvinners rettigheter, 
flyktninger og innvandrere, samt lesbiske, homofile, biseksuelle og transkjønnedes rettigheter. 

Takket være målrettet støtte i Midtøsten og Nord-Afrika har AIs kontor i Marokko fått en tydelig og 
anerkjent rolle i det lokale sivilsamfunnet, spesielt på grunn av vårt effektive kampanje- og 
aktivistarbeid. Denne lokale seksjonen har et tett samarbeid med lokal og sentrale myndigheter, 
spesielt i promovering av MRU, og seksjonens tematiske arbeid innen kvinners rettigheter er både 
effektivt og utbredt.  

På grunn av NRK-bevilgningen har AIs struktur i De palestinske selvstyremyndighetene vært i stand til å 
fremme MRU, herunder et samarbeid med Utdanningsdepartementet for å utdanne lærere i MR-temaer 
og utvikle en lærermanual for MRU. Annet arbeid fokuserte på å utvikle aktivisme. AIs nettaktivisme har 
økt raskest i Midtøsten, som et resultat av logistikkutfordringer som er skapt av konflikten i regionen.  

 

D. Anskaffe regionale ressurser til å støtte D. Anskaffe regionale ressurser til å støtte D. Anskaffe regionale ressurser til å støtte D. Anskaffe regionale ressurser til å støtte AIAIAIAI----seksjonseksjonseksjonseksjoner og er og er og er og 
andre frivillige andre frivillige andre frivillige andre frivillige MRMRMRMR----organisasjonerorganisasjonerorganisasjonerorganisasjoner    

ProsjektmålProsjektmålProsjektmålProsjektmål    

� Å bidra til å skape en sterk regional tilstedeværelse og tilby støtte til AI-seksjoner og andre NGOer 

 

OppnåddOppnåddOppnåddOppnådd    

� Variert kvalitetsinformasjon på høyt nivå, innovative tiltak og publikasjoner på prioriterte regionale 
og internasjonale MR-temaer, tilgjengelig på lokalt relevante språk inkludert russisk, arabisk, 
kinesisk, bengalsk og indonesisk   

� Økt bevisstgjøring rundt aktuelle regionale og globale MR-saker blant MR-aktivister, NGOer og 
grupper i sivilsamfunnet i Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, Europa og Afrika  

� Økt profilering rundt AI og eksponering av AIs arbeid blant nye målgrupper  

� Økt synlighet for AI og de regionale ressurssentrene blant media, lokale og regionale NGOer, og i 
offentligheten   

� Større mulighet til å påvirke den lokale og regionale MR-agendaen 

� Språkspesifikke nettsider på arabisk, russisk samt en rekke asiatiske språk som gir tilgang til lokalt 
relevant materiell og verktøy  
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Tilstedeværelsen av regionale AI-kontorer i Asia (Hong Kong), Midtøsten og Nord-Afrika (Libanon), 
Europa (Russland), Afrika (Uganda) og Latin-Amerika (Costa Rica) har muliggjort en høy hyppighet av 
kvalitetskampanjer, jevnlig utvikling og formidling av kvalitetsinformasjon, innovative tiltak og 
publiseringer av prioriterte MR-temaer, samt kontinuerlig støtte til MR-aktivister, forkjempere og 
organisasjoner. Dette arbeidet har bidratt til å øke profilen til AI i disse regionene, og det har økt 
eksponeringen av AIs arbeid og MR-agenda for et nytt publikum. 

Sterkere regionale ressurssentre er mer involvert i MR-samfunnet og har utviklet et betydelig antall 
partnerskap med en rekke statlige institusjoner, media, NGOer og andre deler av det sivile samfunn. Alle 
de regionale ressurssentrene er engasjert i proaktivt mediearbeid, og bruker aktivt ny medieteknologi for 
å øke interessen og engasjementet for menneskerettigheter. 

Med støtten fra NRK er det regionale ressurssenteret i Afrika blitt bygd opp til å fungere som et MR-
senter for lokale aktivister, samarbeidspartnere og MR-forsvarere, som bidrar med materiell, råd og 
veiledning, logistisk støtte og ressurser. Senteret blir ofte brukt som en base for etterforskning og 
kampanjearbeid innen det afrikanske Great Lakes-området og Den Demokratiske Republikken Kongo. 
Målrettet etterforskning, kampanje- og lobbyvirksomhet bidrar til å utrydde vold og diskrimineringen av 
kvinner i regionen, inkludert i land som Uganda og Kenya. Det regionale senteret har også ofte fungert 
som et tilfluktssted hvor MR-forkjempere og flyktninger i Uganda har møttes, fått tilgang til informasjon, 
mottatt strategisk rådgiving, teknisk støtte, assistanse, og til tider, finansiering. 

Mange AI-rapporter blir lansert fra dette senteret og dette har betydelig hevet profilen på MR-temaer i 
media og i nasjonale og regionale forumer. For eksempel, senterets jevnlige lobbyvirksomhet rettet mot 
FN-organer førte til at FNs Sikkerhetsråd vedtok Resolusjon 1778 som ga fullmakt til utplasseringen av 
en multidimensjonal tilstedeværelse i Tsjad og den nord-østlige delen av Sentral-Afrika i september 
2007, i tillegg til en utplassering av FN-soldater i Somalia. AIs handlinger før og under valget i Kenya i 
2008 bidro også til en reduksjon i MR-brudd. 

Det Regionale Ressurssenteret i Midtøsten og Nord-Afrika har etablert seg som en nøkkelspiller i 
promoteringen av MRU i regionen. Med støtte fra NRK-bevilgningen har senteret gjennom årene utviklet 
en rekke verktøy og materiell på arabisk som brukes av AI-seksjoner i regionen – i Israel, Marokko, 
Tunisia og Algerie – i tillegg brukes det også av et bredt spekter av MR-aktivister, lærere, advokater, 
journalister og embetsmenn. Ett av disse er det halvårlige magasinet Mawared er tilgjengelig i 
papirformat, elektronisk og på CD. Senterets ansatte gjennomførte mer enn 20 seminarer i 
kompetansebygging rundt i regionen rettet mot MR-forsvarere, lærere, studenter og aktivister fra 
samarbeidende NGOer. Senteret har også lykkes med å etablere sterke og langvarige samarbeid med 
NGOer og media i Libanon. 

I Amerika har AIs ressurssenter kunnet tilby skreddersydd og fokusert støtte til seksjoner, spesielt når 
det gjelder å øke deres kompetanse i å få tilgang til og bruke nye teknologiske systemer og teknikker for 
å fremme eget arbeid. Dette skapte en infrastruktur og et miljø for AI-seksjoner som gjorde dem i stand 
til å kommunisere bedre med medlemmer, MR-aktivister og publikum generelt, som til slutt bidro til 
større slagkraft for menneskerettigheter. Oppgradering av IT maskinvare og programvare for AI Chile, AI 
Uruguay, AI Venezuela, AI Mexico og AI Peru har engasjert et større antall enkeltpersoner og grupper til å 
aksjonere på vegne av menneskerettigheter. Dette har styrket AIs merkevare og anerkjennelse i 
regionen, samt økt responsen på AIs budskap og aksjoner. 

Med støtten fra NRK har det regionale ressurssenteret i Asia gitt kontinuerlig støtte til lokale MR-
grupper. Det har godt utviklede systemer for distribusjonen av en rekke materiell, koordinert opplæring 
og IT-støtte til lokale MR-organisasjoner og nettverk. De legger også til rette for oversettelse av MR-
materiale til lokale språk. Utviklingen og formidlingen av verktøy og materiell på en rekke lokale språk 
inkludert kinesisk, bengalsk og indonesisk, har økt offentlighetens tilgang på lokalt relevante MR-
temaer og aksjoner. Det regionale ressurssenteret har også spilt en nøkkelrolle i å legge til rette for en 
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samkjørt planlegging og kampanjestrategi blant lokale seksjoner ved å organisere regionale møter, og 
sentret har dermed økt kompetansen, eierskapet og lederskapet i regionen. 

Det regionale ressurssenteret i Russland, som i stor grad er blitt finansiert av NRK-bevilgningen, har 
vært i stand til å gjennomføre et program av aktiviteter, blant annet overvåking av MR-situasjonen i 
landet og kompetansebygging for MR-aktivister. Sentret har også involvert offentlige tjenestemenn, 
media, allmennheten og det lokale og regionale sivilsamfunnet i MR-temaer, med et mål om å skape en 
sterk, kunnskapsrik og bærekraftig base av MR-etterfølgere.  

I løpet av årene med NRKs bevilgning har ressurssenteret kunnet bekrefte AIs posisjon i Russland som 
en høyprofilert organisasjon. Senteret er nå en nøkkelpartner for NGOer i Russland som jobber med 
menneskerettigheter og er i stand til å mobilisere mange medlemmer og støttespillere i Russland (og i 
tidligere Sovjet-stater hvor AI ikke har noen tilstedeværelse) til effektivt kampanjearbeid for 
menneskerettigheter over hele verden. Møter og regelmessig kontakt med statlige representanter har 
sørget for at MR-temaer blir tatt opp jevnlig av russiske myndigheter. Bedre relasjoner med NGOer 
skaper nye muligheter for å involvere andre NGOer i AIs kampanjer. Møter med ungdom har bidratt til en 
bærekraftig vekst av aktivisme blant grupper og enkeltpersoner og etableringen av en sterk aktivistbase. 
Investering i MRU har sikret integreringen av MR-temaer i skoler og i den offentlige debatten. 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon    
I de åtte årene som Det internasjonale sekretariatet har hatt glede av bevilgningen fra TV-aksjonen har vi 
oppnådd en bemerkelsesverdig innflytelse over en rekke regioner, MR-temaer, miljøer og målgrupper.  

Evnen til å konsentrere ressurser og gjennomføre dyptpløyende MR-etterforskning i engelsktalende 
karibiske land har skapt en reell endring i lovverket som angår kvinners rettigheter, samt bruken og 
distribusjonen av håndvåpen i Jamaica. 

Støtte til AI-seksjoner i mer enn 40 land i det globale sør og øst har bidratt til å øke AIs synlighet og 
mulighet til å levere sin MR-agenda til en rekke miljøer, som NGOer, ungdomsgrupper, lokale og 
nasjonale myndigheter, over et bredt spekter av MR-temaer, inkludert MR-forkjempere og kvinners 
rettigheter. 

Investeringen i produksjon og formidling av verktøy og materiell for både MRU og MR-bevisstgjøring har 
skapt en base av velutdannede og dyktige kursledere, og sikret en utbredt mulighet på tilgang til og 
kunnskap om MR-saker, og til de mekanismene og ulike aksjonsmulighetene som er tilgjengelig for å 
fremme menneskerettigheter. 

I løpet av de årene som AI har kunnet disponere bevilgningen fra NRK har AI vært i stand til å utvikle 
gode samarbeidsforhold med NGOer på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå, til tider i rollen som 
tilrettelegger. Ett eksempel på dette er samordningen av MR-forkjempere og kvinneorganisasjoner og 
nettverk i Afrika og Latin-Amerika, eller som en kilde for lokalt relevant informasjon vedrørende lokale 
temaer og saker på lokale språk, og gjennom kontakt med media, regjeringer og det internasjonale MR-
samfunnet. 
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DEL IDEL IDEL IDEL II I I I     
    

RIGHTS-EDUCATION-ACTION-PROGRAMMET (REAP) 
 

AMNESTY INTERNATIONALS PROGRAM FOR  
MENNESKERETTIGHETSUNDERVISNING (MRU) 

 
(Ordliste finnes bakerst i dokumentet) 
 
INNLEDNING 
 
Bakgrunn og status 
Menneskerettighets(MR)-undervisning er basert på alle de rettighetene som er proklamert av 
FN i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i FNs andre MR-dokumenter. MRU 
blir definert av Amnesty International (AI) som aktiviteter og tiltak som er utviklet med det 
formål å formidle kjennskap til og kunnskaper om MR, som fremmer de verdiene og 
holdningene som støtter like rettigheter for alle, og som oppmuntrer til handling for å forsvare 
disse rettighetene.  
 
The Rights Education Action Programme (REAP) har som mål å gi MR-opplæring til 
nøkkelpersoner i samfunnet, slik at de blir kvalifisert til arbeid som MR-formidlere 
(”multipliers”), i tråd med målsetningene i Verdenserklæringen, med AIs strategi for MRU og 
bevegelsens generelle strategi og handlingsplaner. 
 
Det ligger i REAP-programmets målsetninger at prosjektene skal utvikles på grunnlag av 
klart definerte lokale behov og målsetninger, ta for seg spesifikke MR-temaer og fokusere på 
spesifikke målgrupper. Det ligger også klare kriterier til grunn for valg av målgrupper, bl.a. at 
de skal være innstilt på å arbeide med MR og være potensielle meningsbærere eller 
formidlere gjennom sin rolle eller posisjon i samfunnet.  
 
Sammendrag av programvirksomheten 
Som en følge av disse kriteriene har prosjektene identifisert en rekke ulike grupper med 
formidlere, ut fra lokale forhold. Disse er i hovedsak lærere og andre som underviser i formelt 
skoleverk, men også NGOer, ledere i lokalsamfunn, journalister, fengselsfunksjonærer, 
domstolsansatte, religiøse ledere (imamer) og andre. I tillegg kommer nettverket av REAP-
koordinatorene som har utvekslet erfaringer, informasjon og materiell gjennom gjensidige 
prosjektbesøk og ved internasjonale samlinger.  
 
To prosjekter i Latin-Amerika ble avsluttet etter første fase; AI Mexico som ble gjennomført i 
fra 2002 til 2004, og AI Argentina som ikke ble videreført etter pilotperioden 2004-2005. 
India-prosjektet ble avsluttet i 2006. I perioden 2007-2009 var det løpende prosjekter i Polen, 
Slovenia, Moldova, Russland, Tyrkia, Marokko, Israel, Sør-Afrika, Thailand and Malaysia.  

 
Som årsrapportene har vist, har prosjektene har hatt positiv utvikling hvert år. For å få et 
bilde av programmets effekt, gjennomførte AI en global evaluering i 2009. Sammendraget 
nedenfor viser de ulike virkningene prosjektene har hatt i samfunnet. 
 
Videreføring 
På oppfordring fra AI Norge og pga prosjektenes gode resultater og betydning for de lokale 
seksjonene, har IS prioritert å gi REAP-landene hjelp til å søke midler for å videreføre 
prosjektene. Alle prosjektene vil kunne fortsette sitt MRU-arbeid. De fleste vil få støtte fra IS 
til sitt MRU-arbeid i 2010/2011, mens noen også har fått mer langsiktig, ekstern støtte. 
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Evaluering av 
 

Rights Education Action Programme (REAP) 
Amnesty International (AI) 

 
Sammendrag av hovedrapporten 

 
 
Av Felisa Tibbitts, Human Rights Education Asssocia tes, Inc. (HRA),  USA, i samarbeid med  
Daniel Foong (Malaysia), Tomasz Kasprzak (Polen), A ndré Keet (Sør-Afrika) og Mohamed 
Melouk (Marokko) 
 
Evalueringen ble gjennomført ved feltbesøk i Malaysia, Polen, Sør-Afrika og Marokko 
sammen med ovennevnte med-evaluatører, og spørreskjemaer til fire nivåer i REAP; 
ansatte, kursledere (trainers), formidlere (multipliers) og målgruppene (beneficiaries). 
 
Sammendraget   nedenfor inneholder høydepunkter fra de viktigste kategoriene av funn i 
denne undersøkelsen. Disse kategoriene er: hvilken innvirkning programmet har hatt på 
Amnesty International (AI), hvilken sosial innvirkning det har hatt og hvordan det har virket 
inn på den enkelte videreformidler og mottaker i REAP-programmet. I de ti landene som har 
deltatt i undersøkelsen er det klare bevis for at REAP har hatt innvirkning på alle disse 
feltene.  
 
Hovedrapporten  inneholder detaljerte analyser av de funn som ble gjort i undersøkelsen, 
med bl.a variasjoner på land, kjønn, målgruppe/yrke og antall timer man har deltatt i REAP.  
Disse analysene viser variasjoner i graden av innvirkning og tar hensyn til særtrekk i de 
enkelte land og befolkninger. For å få en bedre forståelse av forholdet mellom de ulike 
REAP-strategiene som er benyttet og de rapporterte resultatene, må hovedpunktene ses i 
sammenheng med de mer detaljerte analysene i hovedrapporten. 
 
 
Sitat fra raporten: 
 
Vi anser MRU-arbeidet som den viktigste delen av vårt arbeid for å beskytte 
menneskerettighetene og på lang sikt som det mest effektive.   
(AI Slovenia). 

 
 
 
REAP-koordinator Simona Kemperle, med boka om romjenta Jagoda som AI Slovenia har utarbeidet 
sammen med barn og voksne fra romsamfunn. Boka er en del av undervisningspakken om romfolket 
og menneskerettigheter som AI har distribuert til alle landets skoler og førskoler.  
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HOVEDFUNN FRA EVALUERINGEN 
 
* REAP har styrket seksjonenes evne til å utføre MRU-programmer  
 
I alle land er tusenvis av formidlere (”multipliers”) fra en rekke målgrupper blitt lært opp til å 
bringe kunnskapen sin videre. På evalueringstidspunktet var det gjennomsnittlig ti kursledere 
i hvert av de ti landene som var med i undersøkelsen. Dette var en 40% økning i løpet av 
REAP-perioden.  Seksjonenes undervisningsressurser hadde økt fra 1 før REAP til 5 ved 
evalueringstidspunktet.  Som ventet hadde REAP størst innvirkning i de landene der man fra 
før hadde minst erfaring med MRU-programmer. 
 
* MRU-aktiviteter har hatt en positiv innflytelse på AIs vekst og aktivisme 
 
Ved starten var det totale antallet medlemmer i de ti landene 6 010.  Ved 
evalueringstidspunktet var det økt til 19 158.  Dette betyr en tredobling av medlemskapet 
gjennom perioden med REAP-bidrag. Det er verd å merke seg at selv om REAP ikke var den 
eneste bidragsyter, var REAP allikevel en viktig bidragsyter til denne økningen.  I to land var 
imidlertid REAP den eneste bidragsyteren. 
 
Antallet grupper har også økt gjennom REAP-programmet; fra 43 til 100 grupper i ni land ved 
evalueringstidspunktet.  Igjen ser man hvordan REAP har bidratt til økningen av antall 
grupper.  REAP har ikke vært den eneste og viktigste bidragsyter, men i ett land ble REAP 
ansett som den viktigste bidragsyter. 
 
I alle de ti landene ble økt deltakelse i aksjoner/kampanjer gitt tallverdien 4 på skalaen 
(mellom ”noe” og ”ganske mye”).  MRU-koordinatorene anslo REAP-inflytelsen på 
deltakelsen til 3,45 på skalaen (1 var det laveste ”ikke i det hele tatt, 3 sto for ”noe” og 5 
”svært mye”).  De seksjonene som ga høyeste tall for REAP-innflytelse - Marokko 4, Poland 
5 og Slovenia 4 - forbandt aktivisme med MRU-aktiviteter. 
 
* I noen AI-seksjoner har MRU-aktivitet hatt andre positive resultater enn bare MRU-
program, vekst og aktivisme 
 
Som andre positive resultater kan nevnes: 

• Utvidete ungdomsnettverk og -program 
• Utvidet aksjonsprogram 
• Kursledere og videreformidlere har gått videre til lederposisjoner i AI 
• Mulighet til å nå nye målgrupper, spesielt i mindre samfunn 
• Fundraising og støtte til kjernevirksomhet 

 
* REAP har gjort det lettere for AI å utvikle partnerskap med statlige og ikke-statlige 
organisasjoner 
 
REAP-programmet har ført til en formidabel økning i samarbeidsprosjekter med mange 
forskjellige organisasjoner: statlige, ikke statlige, kommunale, skoler og universiteter. Åtte av 
ti MRU-koordinatorer oppga at dette samarbeidet hadde hatt en positiv innvirkning på 
seksjonens overordnete planlegging. 
 
De nye samarbeidsrelasjonene som oppsto gjennom REAP-programmet, styrket AI-
seksjonenes generelle programkapasitet, deres mulighet til å delta på arrangementer som 
ble organisert av andre og førte til positivt samarbeid med statlige myndigheter som tidligere 
hadde vært fiendtlig innstilt til AI, samt økt respekt fra andre institusjoner. 
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* MRU-programmet har hatt en positiv effekt på partnerorganisasjoners MR-arbeid 
 
Åtte av ti koordinatorer oppga at REAP-relaterte partnerskap med andre organisasjoner 
hadde hatt betydning for de andre organisasjonene.  Her nevnte de spesielt MRU, økt 
bevissthet om menneskerettigheter og økt tilnærming til menneskerettigheter i andre 
programmer. 
 
* REAP har hatt en positiv innvirkning på undervisning om menneskerettigheter 
 
Alle AI-seksjoner, bortsett fra én, rapporterte at de har lobbyert egne myndigheter, og alle 
kunne melde tilbake om positive resultater, selv om ikke all virksomhet resulterte i 
forandringer i den formelle skolepolitikken.  Av de ting man oppnådde var blant annet at man 
på departementsnivå inkluderte menneskerettigheter i udannelsesmoduler, at MRU tas inn i 
det nasjonale skolepensum og at menneskerettigheter tilbys som valgfag på skolene. 
  
* Folks endrede oppfatning av AI kan skyldes REAP-programmet 
 
Alle AI-seksjonene, bortsett fra en, meldte tilbake at det har vært en positiv mediedekning av 
MRU-aktivitetene deres.  Seksjonene mente at REAP-programmet hadde virket positivt inn 
på folks omdømme av AI. 
 
* Det er klare bevis for at REAP har bidratt til en bedring av menneskerettighetene, spesielt 
for sårbare befolkningsgrupper 
 
I fem av landene meldte MRU-koodinatorene tilbake at det i løpet av REAP-programmet 
syntes å være klare bevis for en menneskerettslig forbedring, spesielt for sårbare 
befolkningsgrupper. Uttalelser fra formidlere og målgruppene i forbindelse med evalueringen 
tyder på at dette var tilfelle helt ned på individnivå. 
 
* Formidlerne ga T.O.T.toppkarakter og anså den som den mest innflytelsesrike Amnesty-
faktoren for gjennomføringen av MRU, men de mente at de andre formene for støtte også 
hadde bidratt il å øke formidlernes kompetanse. 
 
Formidlerne ble bedt om å rangere hvilken effekt støtten de fikk av AI hadde på dem 
personlig og på og de MRU-tiltakene de hadde gjennomført.  I alle ti land viser resultatene at 
T.O.T.ble ansett som det viktigste, men en gjennomsnittsverdi på 4,8.  (på en skala fra 1 
”ikke i det hele tatt”, 3 ”noe” til 5 ”svært mye”.  Tilgang til Amnesty-ressurser, løpende 
kommunikasjon med AI-ansatte, Amnesty-kampanjer og aksjoner og AIs MRU-nettverket 
bidro også til å styrke formidlerens arbeid. 
 
Ett av hovedfunnene i undersøkelsen om AI-støtte viser at jo mer kontakt formidlerne hadde 
med REAP-programmet, illustrert gjennom antall kontakttimer, jo større blir verdien av all 
støtte fra AI.  En av konklusjonene må bli at jo mer Amnesty investerer gjennom opplæring 
av formidlere, jo større blir effektiviteten av annen støtte som tilbys. 
 
* REAP-programmet hadde positiv innvirkning på formidlernes kjennskap og holdning til, 
samt viten og kunnskap om, menneskerettigheter 
 
Formidlerne ga høye poeng til en rekke områder som de mente hadde hatt betydning, bl.a. 
forståelsen av MR-prinsipper, ferdigheter i utarbeidelse av materiell, verdien av å stå opp for 
andres rettigheter, omsorg for andre og motivasjon til å aksjonere.  I etterkant av REAP-
programmet var alle poengene høyere enn 4,20. Høyest poeng ble gitt til holdningene til å 
stå opp for rettigheter og motivasjon til å aksjonere (4,80 eller høyere). 
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På en skala fra 1 til 5 var den gjennomsnittlige økningen mellom målinger på holdninger før 
og etter REAP-programmet minst 1 poeng. Enda høyere (minst 1,40 poeng forskjell)  var den 
for områdene kunnskap og ferdigheter.  Jo flere timer man hadde deltatt i REAP-opplæring, 
jo større var innvirkningen på ferdigheter i tilrettelegging og utviklingen av materiell. 
 
Statistikken viste at formidlerne var de som vant mest frem på før- og ettermålinger, spesielt 
på områdene kunnskap, verdier og utvikling av ferdigheter. Unntakene er ferdigheter i 
utvikling av materiell og utvikling av empati for menneskerettighetene til dem som er 
annerledes.  Når man imidlertid sammenligninger formidlerne i spørreundersøkelsen med 
poengtallene for de fire landene hvor det ble foretatt feltbesøk (Malaysia, Marokko, Polen og 
Sør-Afrika) med dem som ble gitt av sammenligningsgrupper fra de samme landene, viser 
ikke statistikken noen betydelig forskjell mellom disse gruppene, med unntak av to 
påvirkningsområder i Polen. 
 
* På de åpne spørsmålene svarte formidlerne som oftest at de hadde opplevd at de hadde 
skiftet mening/at deres empati var økt gjennom økt læring/interesse for å lære om 
menneskerettigheter 
 
Nitti prosent av de formidlerne som ble spurt svarte at deltakelse i REAP-aktiviteter hadde 
hatt innvirkning på deres holdinger også på områder som det ikke ble spurt direkte om i 
undersøkelsen.  De to svarene som oftest ble nevnt vedrørende holdningsendringer og som 
kan anses for å være av lengre varighet var a) endring i holding/økt empati (24%) og b) 
læring/økt interesse for å lære om menneskerettigheter (19%). 
 
* På spørsmål om aktivitetsendringer i de åpne spørsmålene svarte de fleste formidlerne at 
REAP hadde bidratt til ”mangfoldiggjøring”  
 
Åttito prosent av formidlerne som besvarte dette spørsmålet (78 totalt) svarte at de på grunn 
av REAP-programmet hadde tatt initiativet til nye aktiviteter. Nittifire prosent av de som 
svarte dette sa at de ville fortsette med dem. De fleste nye aktivitetene som var direkte 
knyttet til ”mangfoldiggjøring” var MRU, som jo er formålet for REAP-programmet. Dette 
bekrefter at de formidlerne som var med i undersøkelsen har bidratt til å nå det som var 
målet for REAP. 
 
Syttifem prosent av formidlerne svarte at de hadde endret gamle aktiviteter, førtifire prosent 
sa at de hadde gått over til interaktive, deltakende metoder. Dette resultatet viser med all 
tydelighet hvordan REAP virker inn på formidleres undervisningsteknikker. 
 
* REAP-programmet hadde positiv innvirkning på målgruppenes kunnskap om, holdninger til 
og ferdigheter forbundet med menneskerettigheter. 
 
Undersøkelsen viste at målgruppene jevnt over svarte at programmet hadde hatt stor 
innvirkning på en rekke områder som bl.a. omfatter forståelsen av MR-prinsipper og 
standarder, verdien av å stå opp for egne og andres rettigheter, bekymring for andre og 
motivasjon til å handle. På dette feltet ga alle over 4,00 på skalaen, med unntak av 
målgruppene som ga 3,81 på spørsmålet om motivasjon til å handle.  Det høyeste tallet 
(høyere enn 4,40) ble gikk på spørsmålet om å stå opp for andres rettigheter. 
 
Når man sammenligner svarene fra formidlerne og målgruppene om innvirkning, finner vi at 
svarene fra målgruppene er mindre tydelig enn fra formidlerne.  Dette til tross for at de 
samme feltene er validert for begge gruppene.  En annen interessant forskjell er at for 
målgruppene ga antall opplæringstimer positivt utslag på kunnskap og holdninger forbundet 
med medfølelse og vilje til engasjement.  For formidlerne ga økt antall deltakertimer ikke 
utslag i økt kunnskap og holdningsendring. 
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* På åpne spørsmål om aktivitetsendringer svarte de fleste målgruppene at 
mangfoldiggjøring av MRU.var det viktigste 
 
Femtifire prosent av målgruppene svarte at de som et resultat av REAP-programmet hadde 
igangsatt ny aktivitet.  Som forventet var det færre deltakere i målgruppene enn formidlerne 
som svarte at de hadde igangsatt nye MRU-aktiviteter. 
 
Målgruppene oppgir oftest workshops (20%) og bevisstgjøringstiltak (16%) som to nye 
aktiviteter. Slik fortsatte kjeden av mangfoldiggjøring som startet på kursledernivå videre på 
formidler- og målgruppenivå.  Det ser ut til at det er sammenheng mellom antall deltakertimer 
i REAP-opplæringen og igangsetting av nye aktiviteter blant målgruppene. 
 
* På åpne spørsmål svarte de fleste i målgruppene at de hadde opplevd en holdningsendring 
 
Femtisju prosent av målgruppene svarte at de som et resultat av REAP-programmet hadde 
forandret måten de hadde gjennomført allerede eksisterende aktiviteter på.  Målgruppene 
meldte tilbake om endringer i holdninger og verdier, bl.a. respekt, læring og mulighet til å 
endre sitt eget liv. 
 
* På åpne spørsmål svarte de fleste målgruppene at de anvendte menneskerettigheter på 
personlig plan 
 
Åttiåtte prosent av målgruppene svarte at de anvendte menneskerettigheter også i sitt 
daglige liv.  Tallverdien som angis på innvirkning er ganske høy og holder seg gjennom alle 
underkategorier av målgrupper. Kvinner oppgir en litt høyere tallverdi enn menn. De 
forandringene på personlig plan som oftest nevnes av målgruppene er igangsetting av 
aktiviteter som fremmer menneskerettighetene, og endret oppførsel. 
 
 
KONKLUSJONER 
 
I det følgende gir vi noen foreløpige konklusjoner basert på de forannevnte funn, andre 
kvantitative og kvalitative funn rapportert i hovedteksten og på opplysninger som er samlet 
inn i forbindelse med prosjektbesøk. 
 
REAP og  undervisningskursene 
 
Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom påvirkning og antall timer REAP-
opplæring.  Jo mer kontakt formidlerne har hatt med REAP-programmet, jo større nytte har 
de hatt av all annen Amnesty-støtte som tilbys.  Formidlernes faglige ferdigheter, som for 
eksempel videreformidling og tilrettelegging av materiell, var nært forbundet med høy 
kursdeltakelse. Derimot var det ingen bevis for at påvirkningen blir større om opplæringen av 
formidlerne skjer over lengre perioder.  
 
For målgruppene var det en klar sammenheng mellom antall undervisningstimer og 
kunnskap og holdningsendringer. 
 
REAP og formidlerne 
 
Betydningen av formidlertanken og de aktivitetene som formidlerne har gjennomført, er blitt 
godt eksponert gjennom REAP-programmet. En viktig faktor i denne modellen har vært å 
involvere folk som allerede har adgang til arenaer for videreformidling som klasserom, skoler, 
samfunnshus, klubbhus eller lignende. 
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I forbindelse med besøk til de forskjellige REAP-prosjektene i fire land fikk man demonstrert 
viktigheten av at MRU-koordinatorene var i stand til å analysere allerede eksisterende 
muligheter i eget lokalsamfunn og utnytte disse til å gjennomføre et vellykket REAP-program.  
 
Det har vist seg å være klokt å fokusere på lærere og utdanningspersonale som formidlere. 
Lærere som formidlere har gjennomgående gitt de høyeste verditall på samtlige 
effektmålinger på alle kompetansefelt.  Lærerne er ofte aktive i uformelle undervisningsfora, 
ikke bare på sine egne skoler.  Et viktig funn i undersøkelsen viser med tydelighet hvor 
sjelden det har vært mulig for lærere i videregående skoler å integrere menneskerettigheter i 
sin formelle undervisning, mens universitetslærere synes å ha hatt større frihet i denne 
sammenheng.  Dette funnet er ennå ikke utforsket grundig. 
 
Den rapporterte effekten av studenter som formidlere har ikke vist seg å være like god som 
for lærere.  Man kan imidlertid se sterke bevis for holdningsendringer når det gjelder empati 
for andres lidelser og vilje til å stå opp for og aksjonere for andres rettigheter. Kvantitative 
funn gjort under prosjektbesøk blant studenter viser at de synes det er svært motiverende og 
utviklende å engasjere seg i menneskerettigheter på denne måten.  Deler av det 
programarbeidet som studentene er involvert i, viser seg å ha en vedvarende effekt og vil 
bidra til utviklingen av langsiktig aktivitet. 
 
Formidlere fra NGO- og grasrotmiljøer ligger litt under lærerne på tilbakemeldingen om 
effekt. Formidlere fra det sivile samfunn ga spesielt god tilbakemelding når det gjaldt utvikling 
av kurstilrettelegging, materiellutarbeidelse og aksjonsvilje.  Det vil antageligvis bli 
gjennomført to tilleggsobservasjoner av denne gruppen formidlere. 
 
Det er to årsaker til dette.  For det første trenger en forholdsvis stor del av 
ansatte/kursholdere fra disse organisasjonene å gjennomgå opplæring i REAP for å oppnå 
en systematisk, programmessig policyendring.  AI må etablere et formelt forhold til disse 
organisasjonene og ikke bare invitere enkeltpersoner i nettverket deres til å delta i 
opplæringen.  Dessuten må de organisasjonene som måtte være kvalifisert for et slikt formelt 
samarbeid med Amnesty ideelt sett ha etablert interne arbeidsmetoder, det vil si være 
”sterke” nok, slik at innspill fra Amnesty kan ble spredd internt i organisasjonen. 
 
Grasrotorganisasjonene arbeider ofte med spesielt sårbare målgrupper (for eksempel 
kvinner fra landsbygda). Det er tegn som tyder på at både formidlerne og målgruppene fra 
disse gruppene gjennomgår en endring som resulterer i en dyptgående forandring både i 
personlige holding og oppførsel.  Slike forandringer skjer fordi man gjennom REAP-
programmet har anledning til å tilpasse MR-budskapet til lokalbefolkningens lokale behov. 
 
Det er også bevis for at deltakelse i REAP-programmet har påvirket formidlere fra offentlige 
etater, men disse synes lavere enn for andre målgrupper.  I alle ti land har offentlige 
tjenestemenn rapportert inn ganske høye verdier når det gjelder utvikling av 
tilretteleggingsferdigheter og å stå opp for egne eller andres rettigheter. 
 
Et spørsmål som melder seg i forbindelse med denne studien er hvor lenge offentlige 
tjenestemenn kan fortsette å være formidlere i sine egne profesjonelle miljøer.  Noen av 
REAP-seksjonene har lyktes svært godt med å etablere formelle samarbeidsavtaler med 
offentlige etater utenom undervisningsdepartementet.  Men det å opprettholde en dialog til 
disse etatene og deres interne evne til å utføre MRU-aktiviteter synes å være svært avhengig 
av forandringer i det politiske lederskap og omorganiseringer, samt det politiske og 
byråkratiske miljøet de arbeider i. Derfor bør AIs arbeid overfor disse målgruppene ha andre 
målsettinger enn ”videreformidling” som sådan. 
 
Disse målsettingene må bl.a. være å etablere konstruktive dialoger med potensielle 
målgrupper for å oppnå endringer.  Et eksempel er Marokko der man lyktes i å få 
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fengselsmyndighetene med på å åpne fengslene for besøk av NGOer.  Ledelsen i AI må 
imidlertid være klar over at Amnesty synes å ha mindre kontroll over avtalene med offentlige 
etater enn med andre institusjonelle avtaler under REAP-programmet. Man må være klar 
over at myndighetene kanskje bare tar noen symbolske grep når de ber AI bidra med sin 
undervisningsekspertise. 
 
REAP og AIs seksjoner 
 
Det finnes utallige bevis for at REAP har hatt stor betydning for AI-seksjonenes evne til å 
utføre MRU-arbeid. I tillegg til organisatoriske og tekniske evner som trengs for å organisere 
opplæring har MRU-koordinatorene utviklet og opprettholdt nyttige partnernettverk. 
 
REAP har med stort hell tjent som et redskap til å utvikle AI-medlemmers evner og til å få 
nye mennesker inn i Amnestys sirkler. Når man har lykkes med å åpne nye kanaler for 
påvirkning (for eksempel opprettelsen av skolegrupper i Polen), kan REAP vise seg å være 
en mye mer effektiv måte å verve nye medlemmer på enn ved bare å fokusere på utvikling 
av allerede eksisterende medlemmer (Marokko).  Åpningen av slike kanaler kan ha 
sammenheng med at REAP-programmet kom tidlig inn som en del av utviklingen av 
seksjonens MRU-program. 
 
Det synes å være en sameksistens av to forskjellige måter å betrakte MRU på innen REAP-
programmet; som et redskap for vekst og mobilisering og som et redskap for personlige og 
profesjonelle endringer.  Noen seksjoner har imidlertid lagt mer vekt på å knytte MRU opp til 
mobilisering, og REAP har derfor vært den viktigste bidragsyteren til denne utviklingen av 
Amnesty. 
 
For AI som organisasjon har REAP tilført organisasjonen flere positive faktorer som ligger 
utenfor de egentlige målene for REAP-prosjektet.  Det dreier seg om publikums anseelse, 
samarbeidspartnere, evnen til å nå sårbare grupper og utvidete nettverk.  Disse faktorene er 
fanget opp i denne evalueringen, og de vil være nyttige indikatorer ved monitorering og 
evaluering av fremtidige REAP-program. 
 

 
 

Medlemmer fra AI Polens skolegruppe i Walcz aksjonerer i mai 2009.
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REAP og samfunnspåvirkning 
 
Det kan være vanskelig å skille ut en enkelt faktor når man skal vurdere samfunnsendringer, 
og begrepet samfunnsendringer kan i seg selv være gjenstand for fortolkninger. Det er 
allikevel bevis for at REAP har bidratt til samfunnsendringer, både på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. 
 
AIs arbeid med partnerorganisasjoner er et område som kan sies å ha påvirket samfunnet. 
Disse har virket som ”agenter” for menneskerettigheter innen sine respektive innflytelses- og 
aktivitetsfelt. 
 
I flere av REAP-landene har grasrotorganisasjonenes promovering av menneskerettighetene 
ført til en forbedring av disse.  I intervjuer med målgruppene i Marokko og Sør-Afrika 
bekreftes antakelsen om at Amnestys samarbeid med slike organisasjoner har hatt en positiv 
innvirkning på lokalnivå både for formidlere og målgrupper.  Innvirkningen kom først og 
fremst til syne gjennom MRU-opplæring og bevisstgjøringsarbeid i sammenheng med en 
MR-basert tilnærming til planlegging.  I forbindelse med dette er det bevis for at AI har bidratt 
til en bedre ivaretakelse av menneskerettighetene i den sårbare delen av befolkningen som 
er disse grasrotorganisasjonenes virkefelt. 
 
Positiv offentlig omtale av REAP har ført til at folk har en fordelaktig oppfatning av 
programmet, og i mange land har dette banet veien for nye muligheter for AI. Dette har 
spesielt kommet til uttrykk i mindre byer og landsbyer.  AI-seksjoner i flere land hevder også 
at de gjennom sitt lobbyarbeid med nasjonale og regionale undervisningsinstitusjoner har 
åpnet for nye muligheter for MRU. Denne lobbyvirksomheten har bidratt til å gi MRU en 
forbedret stilling i skoleverket.  Det er imidlertid ikke helt klart i hvor stor grad lærerne har 
benyttet seg av de nye mulighetene til å ta opp MR-temaer i skoletimene. 
 
Hvordan disse nye mulighetene vil påvirke samfunnet i et bredere perspektiv kan ikke leses 
ut av denne undersøkelsen. Det potensialet som imidlertid bekreftes, spesielt på lokalnivå, 
viser at REAP-programmet er egnet for å forbedre menneskerettighetene på mange nivåer 
og at påvirkningen kan komme gjennom enkeltpersoners formidlingsvirksomhet. 
 
 
 
Forkortelser: 
 
AI  - Amnesty International 
CSO  - Organisasjon i sivilsamfunnet (Civil Society Organisation) 
IS  - AIs Internasjonale Sekretariat i London   
HREA  - Human Rights Education Associates, USA 
MR  - Menneskerettigheter (også MR- i sammensatte ord) 
MRU  - Menneskerettighetsundervisning 
NGO  - Frivillig organisasjon (Non-Governmental Organisation) 
SG  - Styringsgruppa (REAPs øverste beslutningsorgan/styre)   
T.o.T.  - Kurs for kursledere (Training of Trainers) 

 

 
 

    


