
Amnestys landsmøte i Sandvika, 1.- 3. mars 2013  
 

Tema:  Den vanskelige ytringsfriheten 
 
Foreløpig program - med forbehold om endringer 
 
 
 
Fredag 1. mars 
 
Tid 
 

Sted Hva skjer 

11.00-17.00  Oppvarming for ungdom/studenter 
 
- Faglig påfyll og inspirasjon 
- Aktivisme 

Fra 15.00 Thon Hotel 
Oslofjord, 
lobby 

Registrering og innsjekking 
 
 

18.00-19.30 
 

Møterom  Arbeidsgruppe økonomi 
 

 
19.00-22.000 

 
 (restaurant) 

 
Samling for landsmøtedelegatene 
 

- Samtale «i sofaen» mellom seniorrådgiver Ina Tin og den egyptiske aktivisten Maikel Nabil 
- Presentasjon av lokalkomité, styrekandidater, internasjonale gjester og regionledere 
- Kulturinnslag og underholdning  

 
 
 
Lørdag 2. mars 
 
Tid 
 

Sted Hva skjer 

Fra 08.00 Thon Hotel Oslofjord, 
lobby 

Registrering og innsjekking 

08.30  Orientering til nye landsmøtedelegater 
09.00 Hovedsal Åpning av landsmøtet 2013 - Velkommen v/styreleder Kristin Høgdal 

Stemningsskaper  



09.05  Åpningstale ved utenriksminister Espen Barth Eide som redegjør for regjeringens planer i 
arbeidet for ytringsfrihet og hans tanker om hvordan sivilsamfunn og det offisielle Norge kan 
spille på lag for å oppnå de beste resultater. 
 
Ytringsfrihet i en kulturell innpakning – ikke bekreftet 

10.00  Offisiell åpning og konstituering 
Tale ved styreleder Kristin Høgdal 

10.30  Pause 

10.45  Behandling av styrets beretning og regnskap 
”Spørretimen”. Styret og generalsekretær svarer på spørsmål angående beretning og regnskap 
Styret innvilges ansvarsfrihet 

11.30  Er ytringsfriheten under angrep i Norge? 
Diskusjon mellom advokater, samfunnsvitere og filosofer – ikke bekreftet 

12.15  Lunsj 

13.15  På barrikadene 
Debatt med Maikel Nabil fra Egypt og en russisk ytringsfrihetsforkjemper, som har kjent på prisen 
man må betale for ytringsfrihet i mange land. 

14.00 Hovedsal Plenumsbehandling av innstilling fra arbeidsgruppe økonomi 
14.45  Presentasjon av valgkomiteens kandidater til nytt styre og ny valgkomité 
15.15  Pause 

15.30   Amnestys syn på 
ytringsfriheten 
v/Widney Brown – leder for 
Law and Policy Department 
ved Amnestys hovedkvarter i 
London 

Arbeidsgruppe 
menneskerettigheter 
Behandling av strategisk plan 
Resolusjoner og uttalelser 
 

Arbeidsgruppe organisasjon 
Behandling av strategisk plan 
Resolusjoner og uttalelser 
 
 

16.30   Fellesaktivitet 
 

17.30 – 18.30  Ytringsfrihet i et kjønnsperspektiv 
v/ Chine Chan – kampanjemedarbeider ved Amnestys Hongkong-kontor - om prosjekter med og 
for kvinnelige kinesiske menneskerettighetsforkjempere. 
og v/ Diana Eltahawy – Amnestys Libya-etterforsker og selv egypter - om hva islamistenes 
fremmars kan bety for kvinners ytringsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika 
- ikke bekreftet 

20.00 Thon Hotel Oslofjord Festmiddag 
Kulturelt innslag 
Utdeling av Amnestyprisen 2012 og tale ved prisvinner 

   
Etter middagen hygger oss i baren. Ungdom er velkommen til eget sted. 

 



 
Søndag 3. mars 
 
Tid 
 

Sted Hva skjer? 

09.00 Hovedsal hele dagen Ytringsfrihet og seksuell orientering 
Et personlig møte med Kascha Jacqueline, LHBT-forkjemper fra Uganda – ikke bekreftet 
 
Amnestys kampanjearbeid i tiden framover 
Møte med Amnestys nye kommunikasjons- og kampanjesjef, Thomas Schultz-Jagow 

10.00  Pause 

10.10  Valgkafé 
Delegatene får møte kandidater som stiller til valg 

10.30  Valg av styre og valgkomité 
11.30  Plenumsbehandling av innstillinger fra arbeidsgruppe 2 og 3 
12.00  Lunsj 

13.00  Plenumsbehandling av innstillinger fra arbeidsgruppe 2 og 3 fortsetter 
13.30  Kunngjøring av resultatene fra valg til nytt styre og valgkomité 
14.00  Tale ved ny styreleder 
14.15  Avslutning 

Kulturelt innslag 
14.30  Slutt 
 
 


