
 

AMNESTY I NORGES LANDSMØTE: THE POWER OF YOU 
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PROGRAM FOR LANDSMØTET (KAN VÆRE GJENSTAND FOR 

FORANDRING) 

*** FREDAG 22. APRIL *** 

TID PROGRAM 

Fredag dagtid Ungdomssamling 
Ungdomssamlingen er for alle medlemmer i ungdomsgruppene og alle 
mellom 13 og 19 år. Les mer på amnesty.no/ungdomssamling 
 

15.00 Registrering 
 

17.30-19.00 Arbeidsgruppe økonomi  
 

19.00-20.00 Middag 
 

20.00 - 21.00  Landsmøte på 1-2-3 
Aldri hørt om voteringsorden, taletid eller replikk? Lurer du på hvordan 
du avgir stemme? Eller er du kanskje nervøs for å gå på talerstolen? Vi 
tar deg gjennom alt du måtte lure på i forbindelse med landsmøtet. 
Nyttig for deg som er ny og for deg som har vært med før! 
 

21.00 og utover Sosial sammenkomst  
I samarbeid med HUMAN filmfestival viser vi filmen Eatnameamet – Our 

Silent Struggle. Filmen tar for seg oppgjør med kolonialisme på finsk 

side av Sápmi. Eatnameamet beskrives som «et stillferdig, men 

hardtslående øyeblikksbilde av dekolonialiseringsprosessen fra finsk 

side av Sápmi, men er også et speilbilde for liknende problemstillinger i 

Norge».  

 

Politisk rådgiver for urfolk, klima og miljø Aili Keskitalo gir en 

introduksjon til filmen. 

 

 
 

PAUSER/ SOSIALT                   
  

SAMTALER/ FOREDRAG 

 
 

OPPLÆRING/ AKTIVISME 
  

PRAKTISK/ FRISTER 

  
ORGANISASJON 

  KULTURELT INNSLAG 

https://amnesty.no/ungdomssamling
https://humanfilm.no/arrangement/eatnameamet-our-silent-struggle/


 

*** LØRDAG 23. APRIL *** 

07.45-08.40 Registrering  
 

08.45– 09.00 Energizer: The Power of You 
Vi retter fokuset mot hva akkurat DU og VI kan utrette SAMMEN.  
 

09.00 – 09.30 Åpning og konstituering av landsmøtet 2022 v/styreleder  
Inkluderer kort landsmøte på 1-2-3 
 

09.30 – 10.15 Styrets landsmøteberetning 2021-2022 
 

10.15 – 10.25 Pause  
Med enkel bevertning 
 

10.25 Siste frist nominasjon av styrekandidater 
 

10.25 – 10.50 Tale til landsmøtet v/ generalsekretær John Peder Egenæs  
 

10.50-11.20   Samtale med Leidy Cadena Torres  

Colombianske Leydi ble skutt i øyet med en gummikule av 

opprørspolitiet under nasjonalstreiken i Colombia i fjor. I senere tid har 

hun mottatt trusler og måtte sammen med familien flykte landet av 

frykt for sitt eget liv.   

 

Leidy kommer på landsmøtet for å fortelle sine opplevelser som aktivist 

i Colombia. Introduksjon av Frank Conde Tangberg om 

menneskerettighetssituasjonen i Colombia.  

 

 

11.20-11.30 Pause 

11.30-12.15 Presentasjon av kandidater til styret og valgkomitéen  
 

12.15 – 14.00 Lunsj og mingling 
Etter lunsj inviterer vi til mingling hvor du kan bli bedre kjent med andre 
aktivister, ansatte på regionkontorene og styret i Amnesty i Norge. 
 

14.00 Frist påmelding til workshops 

14.00 – 14.50 
 

Arbeidsgruppe 
menneskerettigheter 
 
 

Arbeidsgruppe organisasjon & policy 
 

14.50-15.05 Pause 
Med enkel bevertning. 



 

 

15.05-16.00 Arbeidsgruppe 
menneskerettigheter 
 
 

Arbeidsgruppe organisasjon & policy 
 

16.00 – 16.30 Pause  
Med enkel bevertning 
 

16.30 – 18.00 Gruppeledersamling 
Alle gruppeledere- og 
nestledere inviteres til 
gruppeledersamling! 

 
Generalsekretær John 
Peder Egenæs vil snakke 
om gruppenes rolle i 
Amnesty og styreleder i 
LNU Isa Maline Isene vil 
gi et kurs i lederrollen. 
Dette vil være en 
verdifull og lærerik 
opplevelse som du kan 
dra nytte av i fremtiden - 
både i og utenfor 
Amnesty-sammenheng! 

Workshop om 
kampanje  
Sammen med 
kampanjeleder 
Katinka Asplin 
og politisk 
rådgiver Ingrid 
Westgaard 
Stolpestad får du 
mulighet til å 
lære mer om 
nettopp 
kampanjearbeid
et og hvordan vi 
sammen kan 
oppnå politiske 
og 
menneskerettsli
ge gjennomslag. 
Med 
utgangspunkt i 
Amnestys arbeid 
med tech og 
datagigantene 
vil vi se nærmere 
på hvordan 
Amnesty kan 
markere seg på 
dette feltet og 
hvilken rolle 
Amnestys 
aktivister kan 
spille i dette. 
 
Merk at denne 
workshopen vil 
foregå på 
engelsk. 
 

Workshop om 
individarbeid  
Leder for 
individprogrammet Ida 
Marie Hansen og politisk 
rådgiver Gerald Folkvord 
vil holde en workshop 
hvor du får mulighet til å 
fordype deg i Amnestys 
individ- og landarbeid og 
situasjonen for 
menneskerettighetsforkj
empere i verden i dag.   



 

 
 

18.00 Pause 
 

19.00 og utover Festmiddag  
Med prisutdelinger og kulturelle innslag. Konferansier er komiker Jonis 
Josef.  
 

*** SØNDAG 24. APRIL *** 

09.00 – 09.15 
 

Kulturelt innslag  
Jazz- and visesangeren Yngvil spiller for oss.  
 

09.15 – 10.00 Velkommen for dagen og valg av styret og valgkomité 
 

10.00 – 11.00 Aktivisttorg  
2021 ble nok et annerledes år med mye digitalt, men aktivistene i 
Amnesty har ikke latt seg stoppe av det! I 2021 har det blitt gjennomført 
utrolig mye bra, kreativ og nyskapende aktivisme! I aktivisttorget skal 
alt dette fantastiske arbeidet vises frem!  
 
Med enkel bevertning. 
 

11.00 – 12.00 Plenumsbehandling og votering starter 
Plenumsbehandling vil begynne med saker fra arbeidsgruppe økonomi 
og deretter fra arbeidsgruppene I & II. 
 

12.00 – 13.00 
 

Lunsj  

13.00 - 14.00 
 

Plenumsbehandling og votering fortsetter 

14.00-14.30 Pause 
Med enkel bevertning. 
 

14.30 – 15.15 Panelsamtale 
Under årets landsmøte samler vi aktivister fra ulike europeiske land 
(Polen, Ungarn og Norge) til en panelsamtale om aktivisme og retten til 
å protestere under den autoritære vendingen. Det blir en spennende 
samtale om ulike utfordringer man møter som aktivist i 2022. 



 

  
 

15.15 – 15.30 Resultatene av valg av styre og valgkomité annonseres  
 

15.30 – 15.45 Tale fra styreleder 
 

15.45 -16.00  Avslutning med kulturelt innslag 
Sanger og låtskriver Agnete Saba avslutter årets landsmøte med en 
opptreden.  
 

 


