
1 
 

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim 

4.-6. november 2016 

Arbeidsgruppe III: 
Menneskerettigheter 

 

Innhold 

MR 1/16 Strategisk mål 1 .................................................................................................................................. 2 

MR 2/16 Strategisk mål 2 .................................................................................................................................. 3 

MR 3/16 Strategisk mål 3 .................................................................................................................................. 4 

MR 4/16 Landsmøteforslag om sport og menneskerettigheter .............................................................. 5 

 

 

 



2 
 

MR 1/16 Strategisk mål 1 
Fremmes av: styret 

 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 

2017-19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe 

organisasjon og 7 i arbeidsgruppe økonomi.  

 

Amnesty jobber alltid og kun for menneskerettighetene. Dette er et urokkelig prinsipp, som det aldri 

skal råde tvil om. Amnesty skal alltid omtale en sak ut ifra hvilke menneskerettigheter som blir brutt.  

Menneskerettighetene er mange og bruddene på dem omfattende, vi er derfor nødt til å prioritere. 

Gjennom spørreundersøkelser på nett og regionale medlemsmøter har styret hørt medlemmene i 

deres meninger om organisasjonens prioriteringer. Styret fremmer, utifra tilbakemeldingene herfra, et 

forslag om at Amnesty i Norge skal hovedprioritere arbeidet for ytrings-, forsamlings- og 

organisasjonsfrihet, og mot identititesbasert diskriminering. I tillegg til disse områdene ønsker styret at 

organisasjonen skal ta del i, og bidra til, den internasjonale organisasjonens globale kampanjer. Det er 

svært mange menneskerettighetstemaer som her er valgt prioritert ned, og det er helt bevisst. 

Amnesty kommer alltid til å måtte agere raskt og følge med på hvor i verden det brenner for 

øyeblikket. Det skal vi fortsette med. Men for å oppnå resultater kreves prioriteringer og fokus. Når det 

er sagt så vil det gjøres arbeid på menneskerettighetstemaer som her ikke er nevnt, men da 

hovedsakelig som reaktive aksjoner, mediearbeid, utvalgte politiske påvirkningsløp eller videreføring 

av eksisterende samarbeid.  

De siste punktene i mål 1 gir organisasjonen noen kriterier for utvelgelse av menneskerettighetsbrudd 

innenfor de prioriterte områdene, også i tråd med medlemmenes innspill.                                              

 

Forslag til vedtak 

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

o Amnesty jobber alltid for menneskerettighetene og har bestandig fokus på å oppnå 
resultater. 

o 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. 

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

o Amnesty søker å forsterke egen påvirkningskraft gjennom norske myndigheters 
satsningsområder. 
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MR 2/16 Strategisk mål 2 
Fremmes av: Styret 

 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 

2017-19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe 

organisasjon og 7 i arbeidsgruppe økonomi.  

  

En svært viktig del av Amnestys menneskerettighetsarbeid er vårt politisk påvirkningsarbeid, eller 

lobbyarbeid som det også kalles. Mål 2 omhandler hva slags grundig forarbeid som må være på plass 

før et påvirkningsarbeid skal begynne, og hvordan vi kan utføre det på mest effektfulle måte i alle ledd 

av organisasjonen. Hver problemstilling er unik og forutsetter en unik tilnærming. 

Det siste punktet i mål 2 omhandler hvordan Amnesty i Norge skal ha innflytelse i den internasjonale 

organisasjonen. Dette er et omfattende og viktig arbeid, og styret ønsker at organisasjonen skal ha en 

tydelig stemme og påvirkningskraft i egne rekker slik som i samfunnet forøvrig.                                   
 
  

Forslag til vedtak 

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

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

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

o Amnesty i Norge har innflytelse i den globale Amnesty-bevegelsen gjennom 
deltakelse i internasjonale prosesser, samarbeidsprosjekter og kompetansedeling. 
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MR 3/16 Strategisk mål 3 
Fremmes av: Styret 

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 

2017-19". De strategiske mål 1-3 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter, 4-6 i arbeidsgruppe 

organisasjon og 7 i arbeidsgruppe økonomi.  
 

Amnesty er en organisasjon som fokuserer på god og tydelig kommunikasjon i alt vi gjør. I tillegg 

mener vi at jo bredere vi når ut med vår informasjon og menneskerettslige forståelse av virkeligheten, 

jo større maktfaktor utgjør vi for å oppnå de endringene vi ønsker. Til sammen snakker aktivister, 

medlemmer, styret og ansatte med folk på gaten, familie og venner, kollegaer og nettverk, lokale og 

nasjonale politikere og ellers et bredt spekter av viktige samfunnsaktører.  

Mål 3 omhandler hvilke deler av kommunikasjonsarbeidet som skal særlig vektlegges. Vi skal få folk til 

å kjenne styrke i kampen for menneskerettighetene gjennom å fortelle de sterke historiene til 

enkeltmennesker som står opp for egne og andres rettigheter verden rundt. Folk skal tenke på 

Amnesty som en sikker "kilde" til informasjon og materiell som de kan identifisere seg med og spre 

videre i sosiale medier og ellers der de ferdes. I tillegg skal det aldri være tvil om hva Amnesty mener 

og ønsker å oppnå i det offentlige ordskiftet. Dette er ingen liten jobb.  

Mål 3 indikerer at ved å prioritere kvalitet i vår kommunikasjon betyr det at kvantiteten noen ganger må 

må vike. God kvalitet og dypere innsikt vil få større fokus fremfor masseproduksjon av innhold til våre 

kommunikasjonskanaler. Samtidig må vi tørre å snu oss raskt og tilpasse informasjonens format til 

budskap og målgruppe. 

Til syvende og sist håper vi at kommunikasjonsarbeidet vil lede til at folk engasjerer seg så dypt i 

menneskerettighetskampen at det vil prege dem for resten av livet.               

 

Forslag til vedtak 

3. Amnesty i Norge overbeviser beslutningstakere, og vinner folk til livslang støtte i kampen for 

menneskerettighetene  

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

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

o 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. 
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MR 4/16 Landsmøteforslag om sport og menneskerettigheter 

Fremmes av Pascual Strømsnæs og Jan-Morten Mathisen  

 

 


