Strategi 2017-2019
Amnesty International i Norge

«Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på
menneskerettighetene personlig
og blir med i Amnesty International»

Innledning
Amnesty International i Norges strategi for 2017-2019 handler om hvordan Amnesty de neste tre årene skal bli større og
viktigere for å oppnå økt gjennomslag i kampen for menneskerettighetene.
Amnesty er en bevegelse av mennesker som kjemper for menneskerettighetene på mange ulike måter. Våre medlemmer
støtter organisasjonen økonomisk, og flere velger i tillegg å engasjere seg aktivt. Amnestys støttespillere inkluderer også alle
våre aktivister som ikke er medlemmer, men som engasjerer seg på sms, på nett, på stands og på gata. Amnestys kraft er
summen av handlingene til alle disse enkeltmenneskene, og strategien handler om hvordan vi skal inkludere og aktivisere alle
på best mulig måte.
Strategien er basert på de fem strategiske målene til den globale Amnesty-bevegelsen. I tillegg bygger den på innspill og innsikt
fra Amnesty i Norges medlemmer, ansatte og styre, samlet gjennom konsultasjoner, åpne medlemsmøter og en stor
spørreundersøkelse.
Strategien består av et strategisk kart og syv strategiske hovedgrep, med tilhørende underpunkter. Strategigrepene er formulert
slik at de viser hva Amnesty skal ha oppnådd mot slutten av strategiperioden, ved utgangen av 2019.
Strategikartet skal leses nedenfra og opp. Alle innsatsområdene er selvfølgelig avhengige av hverandre. God økonomi basert
på solid vekst er allikevel en forutsetning for alt vårt arbeid og en tydelig forventning fra Amnesty internasjonalt. Tydelig og
målrettet kommunikasjon skal også gjennomsyre alt vi gjør. Sammen med vekst og kommunikasjon skal engasjement,
organisasjonsutvikling og kunnskapsspredning styrke vårt politiske påvirkningsarbeid, som er vår motor for endring.
Alt arbeidet rettes mot å nå menneskerettighetsmålene vi har satt for Amnesty i Norge. Vi skal alltid vurdere hva som er den
mest effektive veien til målet, og måloppnåelse skal veie tyngre enn alle andre hensyn. Sammen med innsatsen fra andre
nasjonale Amnesty-avdelinger og millioner av støttespillere på verdensbasis, skal vi bidra til den globale Amnesty-bevegelsens
visjon om en verden der alle nyter godt av alle sine menneskerettigheter.

Strategien gir overordnede føringer for hva Amnesty skal bruke mest tid og ressurser på i perioden 2017-2019. Fra hvert eneste
strategiske underpunkt vil det utledes konkrete og målbare tiltaksplaner.

Menneskerettighetsmål

Internasjonal visjon
og manifest

Amnesty i Norge 2017-2019
For en verden der alle mennesker har alle rettighetene som er nedfelt i Verdenserklæringen om
menneskerettigheter og andre internasjonale menneskerettighetsstandarder.
Ved å inspirere folk til å ta urettferdighet personlig og ved å mobilisere medmenneskeligheten i oss alle,
bringer vi i fellesskap verden nærmere et sted hvor alle får sine menneskerettigheter oppfylt.

MOT DISKRIMINERING

FOR YTRINGSFRIHET

MED MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE OG FOLK PÅ FLUKT

Innsatsområder

POLITISK PÅVIRKNING

ENGASJEMENT

ORGANISASJONSUTVIKLING

KOMMUNIKASJON

ENGASJERT VEKST

KOMPETANSEBYGGING

Amnesty i Norge:

1.

jobber for ytringsfrihet, mot diskriminering og med
menneskerettighetsforkjempere og folk på flukt

2.

overbeviser beslutningstakere, og vinner folk til livslang støtte i
kampen for menneskerettighetene

3.

setter dagsorden og endrer politikk gjennom målrettet påvirkningsarbeid

4.

er en bevegelse av engasjerte enkeltmennesker som sammen oppnår
resultater

5. har medlemmene i fokus og er en organisasjon som fremmer deltakelse
og engasjement
6.

legger til rette for at de som engasjerer seg har den kompetansen de
trenger for å forsvare sine og andres rettigheter

7. samler inn stadig flere midler for å styrke
menneskerettighetsarbeidet
i Norge og internasjonalt

Menneskerettighetsmål

1. 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.

•

Amnesty er kjent for vår brede innsats for menneskerettighetene, men huskes særlig for:
- vårt arbeid for ytrings, forsamlings- og organisasjonsfrihet i lov og praksis.
- vårt arbeid mot identitetsbasert diskriminering i lov og praksis, samt vold og hatkriminalitet.

•

Amnesty i Norge er en viktig medspiller internasjonalt ved å delta i de globale Amnesty-kampanjene for:
- beskyttelse av og støtte til menneskerettighetsforkjempere, samt enkeltmennesker i fare som bevegelsen
samler seg om.
- en internasjonal ansvars- og finansieringsfordeling for mennesker på flukt, og en flyktningpolitikk som følger
internasjonal lov.

•

Amnesty prioriterer saker etter alvorlighetsgrad og hvorvidt andre relevante aktører engasjerer seg eller vurderer en
situasjon ut fra et menneskerettighetsperspektiv.

•

Amnesty søker å forsterke egen påvirkningskraft gjennom norske myndigheters satsningsområder.

Kommunikasjon

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

Amnesty engasjerer og gir håp ved å løfte fram historiene om enkeltmenneskers innsats for menneskerettighetene.

•

Amnesty leverer den etterrettelige dokumentasjonen, de gode menneskerettslige argumentene og det treffende innholdet
som folk er stolte av å dele.

•

Amnesty er en tydelig stemme i det aktuelle ordskiftet og setter dagsorden med grundig og slagkraftig kommunikasjon om
prioriterte temaer.

•

Amnesty inspirerer folk til å ta brudd på menneskerettighetene personlig og gir dem mulighet til å aksjonere.

Politisk påvirkning

3. Amnesty i Norge setter dagsorden og endrer politikk gjennom
målrettet påvirkningsarbeid
•

Amnesty foretar systematisk kartlegging av maktforhold og påvirkningsmuligheter i norske og internasjonale politiske
beslutningsprosesser innenfor våre prioriterte arbeidsområder.

•

Amnesty er nytenkende i vårt politiske påvirkningsarbeid, og styrker dette med selektiv og bevisst bruk av massemobilisering,
lobbyaktivisme, synlighet i medier og allianser.

•

Amnesty i Norge har innflytelse i den globale Amnesty-bevegelsen gjennom deltakelse i internasjonale prosesser,
samarbeidsprosjekter og kompetansedeling.

Engasjement

4. Amnesty i Norge er en bevegelse av engasjerte enkeltmennesker som
sammen oppnår resultater
•

Amnesty er en organisasjon for alle, og samtlige som møter Amnesty lokalt får tilbud om en tettere tilknytning til
organisasjonen.

•

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

•

Nettaktivistene i Amnesty blir stadig flere og får økende gjennomslag gjennom innovative digitale aktivismetilbud.

•

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.

•

Vi har skolesamarbeid i alle regioner, og skolene er en viktig arena for aktivisme og kunnskapsspredning.

Organisasjonsutvikling

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

Å være Amnesty-medlem gir en sterk identitetsfølelse.

•

Amnesty opprettholder medlemmenes engasjement over tid og gir alle mulighet til å gjøre mer.

•

Amnesty har aktive medlemmer organisert i grupper over hele landet, og gruppene har en tydelig rolle i
menneskerettighetsarbeidet.

•

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

•

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

Kompetansebygging

6. 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 tilbyr regelmessig opplæring i menneskerettigheter og Amnestys arbeid og organisasjon til våre medlemmer og
støttespillere.

•

Våre medlemmer og støttespillere får systematisk og jevnlig tilbud om kurs i aktivisme for menneskerettighetene, både generelt
og knyttet til konkrete kampanjer.

•

Kompetansebygging er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet vårt, og vi sprer pedagogisk multimedialt
undervisningsmateriell og innhold som er enkelt å forstå, bruke og dele.

•

Amnesty samarbeider om menneskerettighetsundervisning med skoler i alle regioner, som del av et langsiktig samarbeid.

•

Amnesty i Norge støtter og delfinansierer den globale Amnesty-bevegelsens internasjonale program for
menneskerettighetsundervisning.

Engasjert vekst

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

Amnesty i Norge er den største økonomiske bidragsyteren til den globale Amnesty-bevegelsen i forhold til folketall.

•

Amnesty er gode til å formidle hva midlene vi samler inn brukes til og hvordan de kommer til nytte.

•

Medlemmene utgjør majoriteten av våre støttespillere, og et økende antall medlemmer velger å støtte oss månedlig med beløp
på nivå med lignende organisasjoner.

•

Støtten fra store givere, inkludert næringsliv, fond, stiftelser og organisasjoner, er en betydelig inntektskilde for Amnestys
menneskerettighetsarbeid.

•

Stadig flere velger å tilgodese Amnesty i sitt testamente fordi de ønsker å bidra til en bedre verden for kommende
generasjoner.

•

Amnesty driver innovasjon for å sikre den engasjerte veksten og være rustet for framtiden.

