Protokoll fra landsmøte i Amnesty International i Norge
23-25. april 2021
Ordstyrere: Nina Samnøy og Mette Hamre
Referenter: Patricia Kaatee og Lotte Opdan Yttereng

Lørdag 24. april

Kulturelt innslag
Musikk fra Christian Beharie.

Åpning og konstituering av landsmøtet 2021 ved styreleder
Styreleder Thea Schjødt åpnet landsmøtet og ønsket velkommen.
Ordet ble gitt til ordstyrere Nina Samnøy og Mette Hamre for konstituering av landsmøte. Det ble gitt
praktisk og teknisk informasjon, samt en kort presentasjon av dagsorden.
Frist for benkeforslag til valg av styret kl. 11.
Det ble gjennomført en teknisk test.

LM-vedtak P1/2021 - valg av ordstyrere og referenter
Landsmøtet valgte Nina Samnøy og Mette Hamre som plenumsordstyrere ved akklamasjon.
Landsmøtet valgte Patricia Kaatee og Lotte Opdan Yttereng som plenumsreferenter ved
akklamasjon.
Landsmøtet valgte Tor-Hugne Olsen, Jean Marc Tshona, Inga Laupstad, Anders Garbom
Backe, Grethe Kristine Olsen, Cecilie Sjursen som arbeidsgruppeordstyrere ved akklamasjon.
Landsmøte valgte Jørgen Lindbäck-Larsen, Sindre Stranden Tollefsen og Gerald Kador
Folkvord som arbeidsgruppereferenter ved akklamasjon.

LM-vedtak P2/2021 – valg av redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen var foreslått bestående av ordstyrere og referenter, samt to styremedlemmer.
Landsmøtet valgte Nina Samnøy, Mette Hamre, Jean Marc Tshona, Tor-Hugne Olsen, Inga
Laupstad, Anders Garbom Backe, Grethe Kristine Olsen, Cecilie Sjursen, Patricia Kaatee, Lotte
Opdan Yttereng, Jørgen Lindbäck-Larsen, Gerald Kador Folkvord, Sindre Stranden Tollefsen,
Anette Bonnevie Wollebæk og Tor Kåpvik til redaksjonskomité ved akklamasjon.

LM-vedtak P3/2021 - valg av stemmerettsnemd
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Landsmøtet valgte Einar Hjørleifsson, Halvor Hagen og Ida Johanne Aadland til
stemmerettsnemd ved akklamasjon.

LM-vedtak P4/2021 – godkjenning av agenda og innkalling
Landsmøtet godkjente innkalling og agenda for landsmøtet ved akklamasjon.

Praktisk informasjon ved ordstyrere
Plenumsordstyrerne informerte om at nominasjon av styrekandidater og kandidater til valgkomiteen
måtte skje før kl.11.00.
Plenumsordstyrerne gjennomgikk forretningsorden for landsmøtet.

Styrets beretning ved styreleder
Styreleder Thea Schjødt la fram styrets beretning. Grunnet korona-pandemien ble landsmøtet 2020
flyttet fra våren til høsten 2020, nærmere bestemt 17. oktober. Denne beretningen dekket
styreperioden fra 1. november 2020 til medio mars 2021 og var således betraktelig kortere enn vanlig.
Beretningen foreligger skriftlig som saksdokument til landsmøtet, og Schjødt trakk frem hovedpunkter
fra denne.
Styret har hatt tre styremøte og behandlet 51 saker i perioden. Landsmøtet i 2020 ga styret fullmakt til
å lede Amnesty International Norge på bakgrunn av strategi og interimstrategi. Forslag til ny strategi
ble presentert på regionmøtene, og skal behandles og vedtas i løpet av dette landsmøtet.
Det er skjedd mye spennende de siste månedene. I forbindelse med at Saudi-Arabia var vertskap for
G20-toppmøtet i november 2020 tok Amnesty i Norge og Nederland initiativ til en internasjonal
kampanje for løslatelse av saudiske kvinneaktivister. Over 22 seksjoner deltok i kampanjen, som
skapte stor oppmerksomhet i internasjonale medier.
Like før nyttår fikk Amnesty-bevegelsen et viktig gjennomslag i Argentina der parlamentet vedtok
selvbestemt abort. Dette var et av landene Amnesty satte søkelys på under Operasjon Dagsverk i
2015 og har vært en sentral sak for Amnesty i Argentina i mange år. Amnesty i Norge har bidratt med
oppmerksomhet i sosiale media og underskrifter.
Amnesty i Norge fikk mye oppmerksomhet med lanseringen av kampanjen rundt sportsvasking og VM
i Qatar 2022. Målet med kampanjen er å sikre bedre rettigheter for migrantarbeidere. Amnesty i Norge
har også arbeidet med å få på beina en bred sivilsamfunnskoalisjon for samtykkebasert voldtekts
lovgiving. Mandag 8. mars kom et viktig gjennomslag, da justisminister Monica Mæland som første
høyrepolitiker tok til orde for å revidere samtykkebestemmelsen.
Arbeidet med å forberede kampanje på oljefondets etiske rammeverk og menneskerettighetslov for
næringslivet er godt i gang.
Det er besluttet å tydeliggjøre Amnestys identitet hos publikum gjennom en ny merkevarehistorie,
inkludert et slagord. Arbeidet for ytringsfrihet skal gis et løft.
Styreleder rettet også fokuset mot lokalt menneskerettighetsarbeid og organisasjonsbygging.
Koronapandemien har gjort dette utfordrende i perioden som har vært, men vi har fått til mye på tross
av dette. Begrensninger på aktivisme som koronapandemien legger er i stor grad blitt ivaretatt
gjennom digitale løsninger. Ved utgangen av 2020 hadde Amnesty 64 grupper, og i 2021 er det
allerede etablert to nye grupper i hhv. Lillehammer og Kåfjord. I perioden har all opplæring vært digitalt
gjennomført gjennom Amnesty-akademiet. Ved utgangen av året hadde vi 59 575 medlemmer, som er
på helt samme nivå som i 2019.
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På innsamlingssiden er det nå fokus på bedre risikospredning, og på å begrense avhengighet av F2F
(gateverving). Det har vært en betydelig vekst i digitalverving i 2020. Starten på 2021 viser at
inntektene ligger noe bak budsjett.
Styret vil rose sekretariatet for å ha oppnådd gode resultater under krevende forhold. Amnesty ble
igjen sertifisert som Great Place to Work, og kåret til beste arbeidsplass i frivillig sektor med mer enn
50 ansatte.
Aktivister har vist en imponerende tilpasningsevne og innsats.
Tale fra Amnesty International Norges generalsekretær John Peder Egenæs
Generalsekretær John Peder Egenæs informerte at det hadde skjedd en misforståelse, og at talen fra
Agnès Callamard av den grunn ble utsatt til søndag.
I sin egen tale til landsmøtet vektla Egenæs betydningen av aktivistenes viktige innsats, noe som blant
annet har bidratt til at det nå er jobbet fram en menneskerettighetslov for næringslivet, av politikere på
Stortinget kalt Åpenhetslov. Dette viktige målet er nådd takket være innsatsen til aktivistene.
Betydningen av aktivistenes innsats vises nå også gjennom arbeidet for å få Oljefondet til å bli en etisk
aktør. Daværende statsminister Bondevik uttalte i sin tid at om Norge skulle ha et etisk rammeverk for
Oljefondet kunne vi like gjerne legge det ned. Vi har oppnådd mye på kort tid.
For oss i Amnesty er det viktig å dytte på de store og tunge strukturene. Men det er de gangene vi
opplever at de menneskene vi jobber for, mennesker vi etter hvert synes vi kjenner, blir løslatt fra
fengsel eller får beskyttelse mot drapstrusler, det er da vi virkelig skjønner at innsatsen vår betyr noe.
Da den saudiske kvinneaktivisten og menneskerettighetsforkjemperen Loujain Al-Hathloul ble løslatt
kjente vi Amnesty-gleden over å ha bidratt til dette, sammen med mange andre.
En annen slik kvinne er Narges Mohammadi, som for noen måneder siden deltok på et digitalt
debattmøte under Menneskerettighetsuken i Region Midt. Da vi skulle sjekke linjene før et nettmøte på
en tirsdag traff vi ikke henne, men en bekjent som informerte at hun var ut og demonstrerte. Det gjør
hun til tross for at hun ved å gjøre dette risikerer arrestasjoner og fengsling.
Sånne mennesker er det vi jobber med og for.
Vi får dette til fordi vi gjør det sammen. Selv om vi gjør det én og én, så er det når vi gjør det samtidig,
sammen med millioner av andre, at vi skaper endring.
På dette landsmøte skal vi vedta en strategi som viser veien videre og som peker fremover.
Lykke til med landsmøtet!
Tale fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Styreleder Thea Schjødt presenterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
Utenriksministeren takket for å kunne være på landsmøtet. Hun påpekte at Amnesty oppnår viktige
resultater. Senest for noen dager siden ble dommen om dødsstraff mot tre mindreårige i Saudi-Arabia
omgjort takket være Amnestys innsats.
Utenriksministeren uttrykte bekymring for hvordan vi opplever tilbakeslag for menneskerettigheter
globalt og ser hvordan ledere med autoritære tilbøyeligheter innskrenker sivilsamfunnets handlingsrom
og gjør det vanskelig å være i opposisjon.
Videre trakk utenriksministeren frem hvordan pandemien har bidratt til økte menneskerettighetsbrudd.
Bruk av karantene brukes for å bringe menneskerettighetsforkjempere til taushet. Misledende
informasjon og falske nyheter blir del av et politiske narrativ som brukes til å undergrave rettighetene
til sårbare grupper. Bruk av kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner har økt eksplosivt. Blant de
positive utviklingstendensene som utenriksministeren fremhevet var endringene i USAs
utenrikspolitikk etter at Biden overtok som president. USA engasjerer seg i
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menneskerettighetsarbeidet igjen, og har blant annet skrotet Mexico City Policy/Global Gag Rule
(forbud mot finansiering til organisasjoner som informerer om eller utfører abort i utlandet). Dette har
en enorm symbolverdi. Ytringsfrihet er ikke blitt mindre viktig. Utenriksdepartementet skal legge fram
en ny ytringsfrihetsstrategi til sommeren.
Utenriksministeren påpekte at det finnes en tydelig dreining knyttet til menneskerettighetsforsvarere,
som stadig oftere utsettes for overgrep. Også av den grunn forbereder Norge nå en ny resolusjon for
menneskerettighetsforsvarere til FN.
Ikke alle land synes det er naturlig å ta opp menneskerettigheter i Sikkerhetsrådet. Norge ønsker å
synliggjøre sammenhengen mellom menneskerettighetsbrudd og krig og konflikt. Første vedtak Norge
la fram i Sikkerhetsrådet om barn i krig og konflikt hadde tydelige referanser til kjønnsbasert vold og
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Det skjer fremskritt.
Norge har nå et særlig søkelys på to tema i Sikkerhetsrådet, utviklingen i Myanmar og i
Ethiopia/Tigray. Ingen positive perspektiver på utviklingen noen av stedene.
Spørsmålsrunde
Spørsmål fra Thea Schjødt: Hvordan opplever du tendensen til at menneskerettighetene blir skjøvet
mer til side i internasjonal politikk?
Svar Ine Eriksen Søreide: Autoritære ledere mange steder i verden har opplevd at USA under Trump
ikke har tatt avstand fra deres lederstil, men heller har bekreftet den. Med en ny president på plass
kan det bidra til å endre bildet. I kjølvannet av pandemien har det vært en forsterket vektlegging av at
det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som skal ha forrang, mens sivile og politiske
rettigheter blir tillagt mindre betydning.
Spørsmål fra Einar Hjørleifsson: I Danmark skjer det nå en tilbakesending av flyktninger til utrygge
land og regioner. Kan utenriksministeren love at tilsvarende ikke skjer i Norge?
Spørsmål Gabriel Qvigstad: Hva slags planer har Norge for å ivareta kvinners rettigheter i Afghanistan
etter at internasjonale styrker trekker seg ut?
Spørsmål Jostein Djupvik: Hva slags forventninger har utenriksministeren til menneskerettighetslov i
næringslivet?
Svar Ine Eriksen Søreide: Norge har nylig tatt imot en gruppe sårbare flyktninger fra Syria. Det er
norsk politikk at de som har beskyttelsesbehov får beskyttelse. Så får Danmark ha sin politikk.
En av de store bekymringene vi har med hensyn til uttrekkingen fra Afghanistan er at oppnådde
fremskritt skal reverseres. Dette gjelder blant annet jenter og kvinners rettigheter, for eksempel til
utdanning. Norge har et team i Doha som jobber sammen med myndighetene fra blant annet Qatar for
å sikre at kvinner skal ha plass ved forhandlingsbordet, og at kvinners rettigheter skal inkluderes.
Taliban har jobbet for å få anerkjennelse som politisk bevegelse. Det blir avhengig av retningen
utviklingen tar. Vi må jobbe sammen med både myndighetene og sivilsamfunn i Afghanistan, og
kommer til å fortsette videre med det.
Vi forventer at norsk næringsliv forholder seg til FNs prinsipper for næringsliv. Vi må ha tydelige
retningslinjer og forventninger. For eksempel jobber Yara sammen med sivilt samfunn i Hviterussland,
selv om det kan skape problemer for bedriften i framtiden.
Styreleder Thea Schjødt takket utenriksministeren, ønsket lykke til og uttalte at Amnesty ser frem til
videre dialog.

Plenumsbehandling økonomi
Ordstyrere introduserte fremgangsmåte for plenumsbehandling av sakene fra arbeidsgruppe økonomi
og introduserte sakene kort.
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ØK 1/21 – Regnskap 2020
Ordstyrer for arbeidsgruppen økonomi, Jean Marc Tshona, gikk kort gjennom regnskapet for 2020.
Korona-pandemien har i liten grad påvirket medlemsutvikling og inntekter og dette har vært omtrent på
budsjett. Pandemien hadde en desto større påvirkning på kostnadssiden da det var flere aktiviteter
som ikke kunne gjennomføres som planlagt. Det var en nedgang i kostnader på alle vesentlige
kostnadsområder. Unntaket var bidraget til det internasjonale sekretariatet i Amnesty International,
som var høyere enn budsjettert. Det ble totalt sett et betydelig overskudd på 13 millioner kr.
Arbeidsgruppen hadde ingen kommentarer til regnskapet. Arbeidsgruppen stilte seg bak styrets
forslag til vedtak.
Det var ingen endringsforslag eller kommentarer fra plenum.
Landsmøtet vedtok å ta det fremlagte regnskap til etterretning ved akklamasjon.

ØK 2/21 – Prognose 2022
Ordstyrer for arbeidsgruppen økonomi Jean Marc Tshona presenterte prognosen for 2022 og
forutsetningene som ligger til grunn. Arbeidsgruppen stilte seg bak styrets forslag og anbefalte å vedta
framlagte prognose.
Det var ingen endringsforslag eller kommentarer fra plenum.
Landsmøtet vedtok følgende prognose for 2022 ved akklamasjon:
Amnesty International i Norges landsmøte vedtar inntekts- og kostnadsramme for 2022 på
155,5 mill. kr.
Landsmøtet viser til vedtektenes § 7 og gir styret adgang til å foreta eventuelle endringer som
har som mål å realisere eller forbedre budsjettert resultat, eller om nødvendig å begrense
mulige negative resultatavvik. Styret skal redegjøre for foretatte endringer. Bruk av
organisasjonens fond skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer.

ØK 3/21 – Valg av revisor
Ordstyrer for arbeidsgruppen økonomi Jean Marc Tshona presenterte arbeidsgruppens innstilling om
å velge BDO som revisor for AI Norge. Arbeidsgruppen stilte seg bak styrets forslag.

Det var ingen endringsforslag eller kommentarer fra plenum.
Landsmøtet vedtok å velge BDO som revisor for AI Norge ved akklamasjon.

ØK 4/21 – Målsetting 5
Ordstyrer for arbeidsgruppen økonomi Jean Marc Tshona la frem Målsetting 5 i strategisk plan for
Amnesty International Norge 2022-2030, fremmet av styret i Amnesty International Norge.
Arbeidsgruppen hadde ingen endringsforslag og anbefalte å vedta det strategiske målet slik det står.
Målsetting 5: Fordi Amnesty er den foretrukne organisasjonen for stadig flere, har Amnesty i
Norge 170 millioner kroner i årlige inntekter i 2025 og 215 millioner i 2030.
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•

Amnesty i Norge har gode, effektive og varierte kanaler for å skaffe nye givere, med de
beste betalingsløsningene.

•

Amnesty i Norge har et mer effektivt SMS-nettverk for støttespillere som både ønsker å
«aksjonere» og «gi».

•

Amnesty i Norge fokuserer på giverlojalitet og målgrupper med mest giverpotensial,
samt en betydelig økning i testamentariske gaver.

•

Amnesty i Norge søker gjensidig styrkende partnerskap med næringsliv og store
givere, blant annet ved bedre tilretteleggelse for å motta øremerkede midler til store
prosjekter.

•

Amnesty i Norge søker og får TV-aksjonen.

Det var ingen endringsforslag eller kommentarer fra plenum.
Landsmøtet vedtok målsetting 5 i strategisk plan for Amnesty International Norge 2022-2030
ved akklamasjon.

ØK 5/21 – Målsetting 6
Ordstyrer for arbeidsgruppen økonomi Jean Marc Tshona la frem Målsetting 6 i strategisk plan for
Amnesty International Norge 2022-2030, fremmet av styret i Amnesty International Norge.
Arbeidsgruppen hadde ingen endringsforslag og anbefalte å vedta det strategiske målet slik det står.
Målsetting 6: Fordi Amnesty drives profesjonelt og sikkert, som i sin tur har betydning for alle
våre støttespillere rundt i det ganske land, kåres Amnesty i Norge hvert år fram til 2030 til den
beste arbeidsplassen blant sammenlignbare organisasjoner.
•

Amnesty i Norge arbeider for å være en attraktiv arbeidsplass med gode, effektive og
sikre administrative systemer og rutiner som tilrettelegger for at vi oppnår gode
menneskerettighetsresultater.

•

Amnesty i Norge jobber for å være en organisasjon som i størst mulig grad gjenspeiler
samfunnets mangfold og sammensetning.

•

Amnesty i Norge reduserer vårt eget klimaavtrykk.

•

Amnesty i Norge tilrettelegger for en innovasjonskultur som bidrar til at vi oppnår våre
målsettinger.

Det var ingen endringsforslag eller kommentarer fra plenum.
Landsmøte vedtok målsetting 6 i strategisk plan for Amnesty International Norge 2022-2030
ved akklamasjon.

Spørsmål til styrets beretning og innvilge ansvarsfrihet for styret
Styreleder Thea Schjødt åpnet for spørsmål knyttet til styrets beretning.
Merknad fra Marlow Lokshall om å bruke samme format og oppsett i presentasjonen og i den skriftlige
versjonen av styrets beretning.
Ellen Rygg har en anmodning om å se på verving, der aktivister i Arendalsregionen opplevde å få
ververe på døren under pandemien, mens folk lurte på om dette var «ekte» ververe. Også i andre
sammenhenger har aktivister opplevd at ververe er ute på gatene ifm. festivaler og tilsvarende,
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samtidig som aktivister har gjennomført aksjoner, uten at vi har vært informert. Hadde det vært mulig å
informere gruppene om og når det sende ut F2F-team slik at vi er informert og kan gi svar på
spørsmål fra publikum?
Styreleder takket for spørsmålet og ba om svar fra leder for markedsavdelingen i Amnesty
International Norge Jørgen Lindbäck Larsen: Det finnes etablerte rutiner som nylig er gjennomgått,
sett i lys av det som skjedde i Arendal denne våren. Her er medlemsavdelingen involvert i videre
oppfølging.
Det var ingen ytterligere kommentarer eller spørsmål til styrets beretning.
Landsmøtet vedtok ved akklamasjon å gi ansvarsfrihet for styret for resten av landsmøtet.
Det ble gitt ytterligere praktisk informasjon om videre behandling av sakene.

Presentasjon styrekandidater og valgkomité
Presentasjon styrekandidater
Valgkomiteens leder Jostein Djupvik redegjorde for kriteriene som valgkomiteen har brukt i sin
innstilling til styrekandidater. Valgkomiteen vektla særlig betydningen av kontinuitet. I tillegg vil styret
som helhet måtte ha sammensatt kompetanse, inkludert kunnskap om menneskerettigheter, økonomi,
digitalisering og ikke minst Amnesty-erfaring og kunnskap om organisasjonen. Det er også viktig at
styret har en balanse med hensyn til kjønn og alder.
I henhold til vedtak fra landsmøte 2020 er det også bestemt at styret skal bestå av en
ungdomskandidat. Dette kriteriet oppfylles ved valg av Juni Emilie Baardvik.
Hver av kandidatene la kort frem sitt kandidatur.
Følgende kandidater presenterte seg:
Juni Emilie Baardvik, styremedlem
Selma Ahmetagic, styremedlem
Tor Kåpvik, styremedlem
Arne Wilhelm Theodorsen, 1. vara
Viktor Matre, 2. vara
Henriette Nielsen, 3. vara
Gabriel Qvigstad, 4. vara

Det ble fremlagt et benkeforslag til styrekandidat, som ble trukket.

Presentasjon valgkomité
Kandidatene Gro Herefoss Davidsen, Heidi Wiggen, Mina Haugen presenterte seg selv kort. Steinar
Vike hadde ikke mulighet til å delta på landsmøtet, men presenterte seg selv i video.
Det kom ikke inn forslag til andre kandidater.

Avslutning for dagen
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Det ble informert om at innstillingen til arbeidsgruppene Menneskerettigheter og Organisasjon legges
ut på Amnestys hjemmeside i løpet av ettermiddagen. Alle landsmøtedelegatene oppfordres til å lese
disse, siden de danner grunnlag for plenumsdiskusjon og votering i morgen.

Søndag 25. april
Kulturelt innslag:
Nestengeneralsekretærens ord ved Sigrid Bonde Tusvik.
Sigrid Bonde Tusvik åpnet landsmøtets andre dag med standup om menneskerettigheter og snakket
om det viktige engasjementet fra Amnesty og medlemmene.

Praktisk informasjon
Det ble foretatt en gjennomgang av den tekniske løsningen.

Valg av styret og valgkomiteen
Ordstyrer informerte om at det ikke var kommet benkeforslag. Kandidatene til både styret og
valgkomitéen ble presentert i går.
Det ble åpnet for spørsmål, men det ble ikke stilt noen.

Valg av styret
Valgkomitéens innstilling til styret i AI Norge 2021-2022 var som følger:
Juni Emilie Baardvik, styremedlem
Selma Ahmetagic, styremedlem
Tor Kåpvik, styremedlem
Arne Wilhelm Theodorsen, 1. vara
Viktor Matre, 2. vara
Henriette Nielsen, 3. vara
Gabriel Qvigstad, 4. vara
Det er ikke kommet inn benkeforslag til andre kandidater.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten ytterligere debatt ved akklamasjon.

Valg av valgkomité
Innstilling til valgkomité i AI Norge var som følger:
Gro Herefoss Davidsen, Heidi Wiggen, Mina Haugen, Steinar Vike.
Det er ikke kommet inn benkeforslag til andre kandidater.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.
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Presentasjon av video om Amnestys nye slagord
Generalsekretær John Peder Egenæs introduserte filmen om “The Power of You” ved å snakke om
hva Amnesty kan få til sammen og hvordan organisasjonen vil jobbe for at vi kan få mange til å gjøre
mye på én gang. Dette ble oppgitt som grunnen til at årets landsmøte har blitt kalt “The Power of You”,
som er Amnestys nye slagord. Filmen om “The Power of You” ble fremvist.

Aktivistprisene 2021
Det ble for første gang delt ut Amnestys aktivistpriser på landsmøtet. Styreleder Thea Schjødt
introduserte aktivistprisene og understreket at aktivistene er selve hjertet av Amnesty.
Det ble vist en film med bilder og videoklipp for å vise frem det kreative og engasjerende arbeidet
Amnestys aktivister har gjort i 2020 og i 2021.
Styreleder Thea Schjødt påpekte at det har vært et krevende år å være aktivist i, men at kreativiteten
og engasjementet blant medlemmene har gjort at vi kan holde aktiviteten oppe.
De ulike prisene ble presentert som følger:
Sosiale medier-prisen går til den gruppen eller aktivisten som har gjort bra og markert seg i sosiale
medier enten i én post eller over tid.
Presseprisen går til den gruppen eller aktivisten som har utmerket jobb opp mot nyhetsmediene. Ved
å skaffe medieoppmerksomhet på god måte eller ved å skrive leserinnlegg.
Kreativitetsprisen går til den gruppen eller aktivisten som har utmerket seg kreativt, gjennom for
eksempel arrangement, stunt eller rekruttering
Prisen for årets gruppe deles ut annet hvert år. Prisen går til en gruppe som har utmerket seg,
gjerne over tid, med høy deltagelse og engasjement
Priskomiteen for Aktivistprisene 2021 har bestått av:
•
•
•
•

Juni Emilie Baardvik, Styremedlem
Kine Brenna, aktivist og medlem av arbeidsgruppe for aktivistprisen 2021
Katinka Asplin, ansatt som kampanjeleder
Stine Navarsete, ansatt i medlem- og organisasjonsavdelingen og medlem av
prosjektgruppe for landsmøte 2021.

Vinnerne av prisene ble annonsert med begrunnelse av styreleder Thea Schjødt.
Sosiale medier-prisen gikk til en gruppe som gjennomgående har brukt sosiale medier på kreativ og
nyskapende måte. Gruppen har jevnt og trutt delt bilde og videoer av høy kvalitet, samt QR-koder for å
samle underskrift. De ha vist tilpasningsdyktighet og kreativitet ved å ta en sovende Instagram-konto til
nye høyder og har doblet antall følgere i koronaåret 2020. Det er imponerende.
Sosiale medier-prisen gikk til Amnesty Stavanger.
Gruppen takket for prisen.

Kreativitetsprisen gikk til en gruppe som har klart å markere en kampanje på en nyskapende måte
under helt annerledes premisser enn vanlig. Gruppen har markert Pride gjennom en konkurranse om
å lage regnbuer av ulike materialer, for eksempel truser, lego og frukt. Gruppen bidro til å skape glede
og farger i deres hjemby samtidig som de satte fokus på at å elske er en menneskerett.
Kreativitetsprisen gikk til Amnesty Ungdom Fredrikstad.
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Gruppen takket for prisen.
Det siste året har Amnesty aktivister fått mange gode og viktige leserinnlegg på trykk. Presseprisen
gikk til to aktivister som markerte seg spesielt i det som kanskje har vært årets viktigste tema og har
bidratt til å knytte et internasjonalt tema opp mot sitt lokalsamfunn.
Presseprisen gikk til Joshua Wako og Charlotte Cihone Hagen for deres leserinnlegg
Hverdagsrasismen, en selvoppfyllende profeti.
Joshua Wako takket for prisen.
Prisen for årets gruppe gis til en gruppe som har stått på over lang tid og jobbet spesielt for utsatte
enkeltmennesker. Gruppen har bedrevet langtekkelig og krevende arbeid, men har aldri sviktet i
engasjement hvilket har gitt resultater. Gruppen har hatt solidaritetsbrev som hovedvirkemiddel og har
jobbet strategisk for å innhente informasjon og sikret at de skriver korrekte og veloppdaterte brev.
Arbeidet de gjør representerer selve kjernen i Amnestys aktivistarbeid: nemlig å arbeide med hjerte og
engasjement for de som er blitt stilnet.
Årets gruppe er Gruppe 48!
Gruppen takket for prisen.

Informasjon om aksjonsstunt i forbindelse med Oljefondskampanjeuken
Landsmøtet ble oppfordret til å være med på et stunt rettet mot ulike medlemmer i Stortingets
finanskomité ved å bruke Twitter eller Facebook til å komme med en hilsen fra Amnestys landsmøte
og en oppfordring om #sjekkførst.

Plenumsbehandling og votering
Landsmøtet gikk i gang med plenumsbehandlingen av sakene fra arbeidsgruppe menneskerettigheter
og arbeidsgruppe organisasjon. Alle sakene, foruten ORG 3/21 – Vedtaksforslag om
livløpsmedlemskap, omhandler Amnesty International i Norges strategi 2022-2030.
Det ble gitt en påminnelse om forretningsordenen for landsmøtet.

MR 1/21 – Målsetting 1
Ordstyrer for arbeidsgruppen menneskerettigheter Cecilie Sjursen presenterte forslaget fremmet av
styret i Amnesty International Norge og arbeidsgruppens innstilling til vedtak.
Det kom ingen endringsforslag i arbeidsgruppen og arbeidsgruppen vedtok målsetting 1 slik den var
foreslått ved akklamasjon.

Målsetting 1: Amnesty i Norge har i 2030 bidratt til å forsvare ytrings- og organisasjonsfriheten
og redusere diskriminering av utvalgte grupper i prioriterte land.
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•

Amnesty i Norge gjennomfører politiske analyser og påvirkningsstrategier for å sikre
menneskerettslige gjennomslag.

•

Amnesty i Norge jobber i økende grad mot ikke-norske beslutningstagere, og benytter
bevisst vekselvirkningen med norske beslutningstakere i denne sammenheng.

•

Amnesty i Norge bidrar aktivt til utviklingen og gjennomføringen av internasjonale
kampanjer der Amnesty i Norge har en tydelig merverdi.

•

Amnesty i Norge styrker bevegelsens etterforskningsarbeid gjennom å initiere og gjøre
egen, seksjonsledet etterforskning. Vi prioriterer særskilt etterforskning som følger
pengestrømmene frem til der menneskerettighetsbruddene skjer.

•

Amnesty i Norge tester ut programorganisering av noen fagområder.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.
Helge Liland stilte spørsmål ved stolpe én om ytringsfrihet og problemet om økende sensur i
forbindelse med hatytringer og konspirasjonsteorier. Spørsmålet omhandlet beslutningsmyndighet for
disse problemstillingene. Liland ønsket også å rette oppmerksomhet mot stolpe to diskriminering og
nødvendigheten for å fokusere på flere grupper utsatt for diskriminering, spesifikt romfolket.
Ordet ble gitt til styreleder Thea Schjødt. Hun svarte på andre del av Lilands kommentar. Hun påpekte
at første punkt i stolpe to gir et vidt mandat som gir mulighet til å jobbe med diskriminering langs flere
ulike akser. Strategien utelukker ikke å jobbe med andre grupper der det er hensiktsmessig enn de
som er nevnt konkret.
Ordet ble så gitt til generalsekretær John Peder Egenæs. Han svarte på det første spørsmålet fra
Liland og pekte på tre kilder til hvordan Amnesty jobber med denne problematikken, nemlig
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menneskerettighetene, norsk lov og dernest Amnestys egen policy dersom vi mener lovverket ikke går
langt nok og hvor vi ønsker å jobbe for at det må tolkes bredere eller at lover må utvikles.

Det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
Landsmøtet vedtok arbeidsgruppens innstilling ved akklamasjon.

MR 2/21 – Målsetting 2
Ordstyrer for arbeidsgruppen menneskerettigheter Cecilie Sjursen presenterte forslaget fremmet av
styret i Amnesty International Norge og arbeidsgruppens innstilling til vedtak.
Det kom ingen endringsforslag i arbeidsgruppen og arbeidsgruppen vedtok målsetting 2 slik den var
foreslått ved akklamasjon.
Målsetting 2: Fordi Amnesty har fått en styrket identitet i befolkningen, ser vi i 2030 en 20 %
økning i kjennskapen til Amnesty i Norge som en uavhengig organisasjon som verner om
menneskerettighetene og er ledende i å forene enkeltmenneskers kraft i kampen mot urett.
•

Amnesty i Norge forbindes spesielt medmenneskerettighetene og kampen mot urett.

•

Amnesty i Norge oppfattes som et sted å oppsøke for dem som vil gjøre noe, og vi
skaper en tro hos hver enkelt på at endring kan skje når vi forener enkeltmenneskers
kraft.

•

Amnesty i Norge forbindes med arbeid for ytringsfrihet og en verden fri
fordiskriminering.

•

Amnesty i Norge viser hvordan arbeidet henter tyngde fra vår uavhengighet og at vi
baserer våre fakta på egen etterforskning.

•

Amnesty i Norge viser hvordan vi løsersaker og skaperendring.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. Ellen Rygh ba om at Amnesty International skulle sørge for at
arbeidet mot dødsstraff får en større prioritet i det internasjonale strategiarbeidet. Styreleder Thea
Schjødt svarte at Amnesty International også skal engasjere seg i arbeidet mot dødsstraff fremover.
Styret tar ellers gjerne med seg oppfordringen fra Ellen Rygh i det internasjonale strategiarbeidet.
Det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
Landsmøtet vedtok arbeidsgruppens innstilling ved akklamasjon.

MR 3/21 – Vedtaksforslag om urfolks rettigheter
Ordstyrer for arbeidsgruppen menneskerettigheter Cecilie Sjursen presenterte vedtaksforslag om
urfolks rettigheter fremmet av aktivistene Jenina Rantala Eriksen og Lise Sundelin, der
arbeidsgruppen innstilte på å vedta forslaget.
Tilleggsforslag til strategi 2022-2030:
Arbeide for urfolksrettigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland ved å aksjonere mot
diskriminering og arealinngrep som bryter med menneskerettighetene.
Forslaget er foreslått tatt inn under målsetting 1, punkt 2 av Amnesty International i Norges strategi
2022-2030, som et tilleggspunkt til allerede eksisterende punkter.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon, men det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
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Landsmøtet vedtok arbeidsgruppens innstilling ved akklamasjon.

MR 4/21 – Vedtaksforslag om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
Ordstyrer for arbeidsgruppen menneskerettigheter Cecilie Sjursen presenterte vedtaksforslag fra Guro
Stavseng Slinning om inkorporering av FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Arbeidsgruppen innstiller på å vedta forslaget.
Innstilling til vedtak
Amnesty International i Norge skal jobbe aktivt for at FNs konvensjon om rettigheter til
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir inkorporert i norsk lov.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon, men det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
Landsmøtet vedtok arbeidsgruppens innstilling ved akklamasjon.
ORG 1/21 – Målsetting 3
Ordstyrer for arbeidsgruppen organisasjon Inga Laupstad presenterte arbeidsgruppens innstilling til
vedtak. I debatten i arbeidsgruppen ble det fremmet tre endringsforslag, hvorav to vil bli fremmet for
plenum, mens det siste ble nedstemt. Arbeidsgruppen legger frem en delt innstilling til vedtak på
Målsetting 3 kulepunkt 2 og kulepunkt 5.
Første endringsforslag gjelder kulepunkt 2, og lyder:
Erstatte formuleringen «har stadig flere grupper» med «øker antall grupper med 5 % hvert år».
Det ble like mange stemmer for og imot, og arbeidsgruppen la derfor endringsforslaget frem for
plenum for beslutning.
Andre endringsforslag gjelder kulepunkt 5, og lyder:
Stryke ordet «standardisert» fra punktet.
På grunn av tekniske utfordringer med voteringsappen kunne ikke alle avgi sin stemme. Siden
stemmene som manglet kunne ha avgjort saken, la arbeidsgruppen endringsforslaget frem for plenum
for beslutning.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon i plenum. Gabriel Qvigstad påpekte at det er lettere å vurdere
om målet om vekst er oppnådd dersom det tallfestes. Victoria Steen Hansen støttet forslaget om å
fjerne begrepet «standardisert», eller å finne et mer dekkende begrep for å beskrive
opplæringsprogrammet gjennom AmnestyAkademiet.
Landsmøtet gikk først til votering over kulepunkt 2, der det å tallfeste økningen gjennom formuleringen
«øker antall grupper med 5% hvert år» skulle markeres med «for», mens å beholde punktet med
formuleringen som opprinnelig er foreslått «har stadig flere grupper» skulle markeres med «mot».
Endringsforslaget om å kvantifisere veksten i antall grupper ble vedtatt med 28 stemmer for, 25
stemmer mot, og 9 avholdende.
Så gikk landsmøtet til votering over kulepunkt 5 om å fjerne ordet «standardisert». Forslaget ble
vedtatt med 49 stemmer for, 10 stemmer mot, og 6 stemmer avholdende.
Det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum
Landsmøtet vedtok deretter helheten i målsetting 3 med inkorporerte endringsforslag ved
akklamasjon. Det lyder som følger:
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Målsetting 3: Fordi Amnesty legger spesielt godt til rette for resultatdrevet lokalt
menneskerettighetsarbeid i alle regioner, har Amnesty i Norge over 700 utadrettede aktiviteter i
året i 2025–og 1000 i 2030.
•
•
•
•
•
•

Amnesty i Norge har gode og langsiktige programmer for lokalt påvirknings- og
holdningsarbeid og unike mobiliseringsprosjekter.
Amnesty i Norge øker antall grupper med 5 % hvert år, som den viktigste arenaen for
gjennomføring av lokalt menneskerettighetsarbeid og medlemsstyrte aktiviteter.
Amnesty i Norge når nye målgrupper, og øker med dette mangfoldet i
medlemsorganisasjonen.
Amnesty i Norge vektleggerdeltagelse i organisasjonens demokratiske beslutninger og
struktur som en viktig faktor for å skape engasjement og styrke organisasjonen.
Amnesty i Norge styrker våre aktive medlemmer med et kompetansebyggende
opplæringsprogram gjennom AmnestyAkademiet.
Amnesty i Norge skaper utadrettede digitale undervisningsopplegg som understøtter
våre prioriterte menneskerettighetstemaer og styrker utvalgte kampanjer med
menneskerettighetsundervisning.

ORG 2/21 – Målsetting 4
Ordstyrer for arbeidsgruppen organisasjon Anders Garbom Backe presenterte arbeidsgruppens
innstilling til vedtak.
Innstilling til vedtak:
Målsetting 4: Fordi Amnesty viser hvordan folk kan utgjøre en forskjell gjennom alle livsfaser,
har Amnesty i Norge godt over 100000 støttespillere i hele perioden fram til 2030.
•
•

Amnesty i Norge kjenner og kommuniserer best av alle med våre målgrupper og
utløser på denne måten handling og engasjement.
Amnesty i Norge har ulik tilnærming til ulike målgrupper:
Ungdom og studenter, som den tydeligste aktive drivkraften i
organisasjonen.
De mellom 20-35 år, som de som påvirker andre, skaper trender og gir
enkeltdonasjoner.
De over 35 år, som de som gir mest.
Godt voksne, som viktige forkjempere for menneskerettighetene lokalt og
som ønsker å gi en gave til de som kommer etter.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon, men ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
Landsmøtet vedtok arbeidsgruppens innstilling ved akklamasjon.

ORG 3/21 – Vedtaksforslag om livløpsmedlemskap
Ordstyrer for arbeidsgruppen organisasjon Anders Garbom Backe presenterte vedtaksforslag om
livsløpsmedlemsskap som er sendt inn av Amnesty gruppe 48 ved Marie Sleveland. Vedtaket lyder
som følger:
Amnesty Norge må arbeide for å legge til rette for livsløpsmedlemskap for å sikre at
medlemmene blir i organisasjonen. Amnesty Norge må ta vare på medlemmene, spesielt de
yngre når utdannelsen er ferdig, eller når medlemmer flytter til nye steder i landet.
Arbeidsgruppen innstilte på følgende vedtak:
Landsmøtet ber styret konkretisere og følge opp intensjonen i vedtaksforslaget.
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Siden vedtaksforslaget slik det står ikke inneholder informasjon om hva styret konkret skal følge opp
har redaksjonskomiteen foreslått at landsmøtet konkretiserer oppdraget til styret ved å føye til
begrepet «livsløpsmedlemskap» i vedtaket, slik at vedtaksforslaget som det skal voteres over lyder
som følger:
Landsmøtet ber styret konkretisere og følge opp forslaget om livsløpsmedlemskap i Amnesty
Norge.
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon, men det ble ikke fremmet endringsforslag i plenum.
Landsmøtet gikk til votering. Forslaget ble vedtatt med 50 stemmer for, 1 stemme mot, og 11
avholdende stemmer.

Lunsjpause med faglig påfyll
Lina Al-Hathloul og seniorrådgiver Ina Tin snakke om Linas søster, Loujain Al-Hathloul, hennes
aktivisme og fangenskap og situasjonen for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i Saudi- Arabia.
Samtalen inkluderte også Areej al-Sadhan som snakket om sin bror Abdul Rahman Al-Sadhan som
ble utsatt for tvungen forsvinning i Saudi-Arabia og senere dømt til 20 år i fengsel. Hun ønsket å rette
oppmerksomhet mot alle de som har blitt fratatt sine stemmer i Saudi-Arabia.
Det ble åpnet for spørsmål. Spørsmål ble stilt av Thea Schjødt, Tayiba Haji Hassan og Susan Rakhsh.

Samtale mellom Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard og generalsekretær
John Peder Egenæs
John Peder Egenæs introduserte ny generalsekretær i Amnesty International, Agnès Callamard.
Foredraget og spørsmålsrunden foregikk på engelsk.
Agnès Callamard: “Given the state of the world and human rights, there is no better place to be than in
Amnesty International. Because actions by individuals for other individuals, activism, membership. I
am moving forward with Amnesty International, not moving back.
We cannot inoculate us self against changes. The ability to be adaptive is a key factor. We need to be
adaptive, to travel lightly, to be present but remain focused. We cannot fight against human right
violations of the past. We need to adapt – we cannot oppose change.
When we look at the state of the world there are huge challenges and changes, like climate change
and the pandemic. There are demographic changes. More present – there are two superpowers
fighting, there is a reshaping of the international system resulting in conflict and proxy conflict, there is
masculinist leadership, inequalities within and between countries. The human rights framework
created in the aftermath of the second world war is under attack. All this is reflected in present human
right violations. That is our context, and our priority is to understand. Be active for the present and for
the future. We can not only repair but need to do both rebooting and resetting.
Our internal politics cannot delay us, so we need to be external focusses and impact driven.
Our evidence- based work needs to grow. Solidarity is who we are - actions by individuals for other
individuals.
Individuals embody the complex challenges of the world. By fighting for individuals, we also address
the need for structural change. Amnesty needs to make this connection between the individual and the
need for structural change.
I decided to work on the killing of Jamal Kashoggi because it so clearly envisaged the link between the
human right violations against and the individual and the need for structural change. Through the
lense of that one single killing we managed to completely changes the narrative around Mohammad
Bin Salman, from the prince who brought modernity to Saudi Arabia to the killer prince.
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There is so much to be proud of in Amnesty International. When you come to Amnesty it is because
you are an activist. Amnesty is global and has a history and a legitimacy. We can be impactful. We
plant the seed so that future generations can fight for their rights.”
Questions to Agnès Callamard
Question from Susan Rakhsh: Why is Amnesty International passive when it comes to elections
human right bodies in the UN?
Question from Iselin Berg Mulvik: Could you give advice to an Amnesty activist on how to act in a
polarized and polarizing landscape?
Question from Victoria Steen Hansen: Where do you see Amnesty in 10 years?
Question from Tayiba Hassan: Have we shifted the narrative in Saudi Arabi?
Answers from Agnès Callamard: Amnesty does not take a position on elections in the UN. If we think
this policy does not make sense any more it is possible for members to propose a change. Not certain
if this is the most important factor to increase for respect for human rights in countries like Iran, who
now is elected to the Human Right Council.
It will be up to us to fight attacks on the human right framework. We need to have a tactical
understanding of the local context in which these attacks take place. We have to stand up for our
believe that equality and diversity matters. We must fight because there is a normative onslaught on
human rights. It is important to take the battle at home. Several European countries are picking and
choosing on which rights they choose to protect, and which are let important. This we can see clearly
when it comes to refugees’ rights, or to the selling of arms to countries like Saudi Arabia. The
normative struggle starts at home.
In ten years, I want Amnesty to be bold, courageous, united but locally relevant.
We have already changed the narrative of Saudi Arabia, maybe not completely, and maybe not to all
countries, but to a large degree. This is a lesson we need to take seriously.

Avslutning ved styreleder
Styreleder Thea Schjødt avsluttet landsmøtet ved å understreke at det er fattet viktige beslutninger, og
at målene som Amnesty skal jobbe for å strekke seg etter de neste åtte årene, ytringsfrihet og en
verden fri for diskriminering, nå er vedtatt. Styreleder takket Siri Gloppen og Kari Bjørke som nå går ut
av styret. Hun takket også alle de som har bidratt til at landsmøtet har vært avholdt. Til ordstyrerne i
plenum Mette og Nina, til referenter og ordstyrere i arbeidsgruppene, og til prosjektgruppen for
landsmøtet. Takk til teknikerne, frivillige og ansatte som har gjort sitt beste for at dette landsmøte skal
kunne bli avholdt.
Styreleder avsluttet med å uttrykke et håp om at vi vil være i stand til å møtes fysisk til Amnesty
International Norges landsmøte i 2022.
Kulturelt innslag
Asha Abdullahi er en ung SLAM!poet som blant annet har gjort seg bemerket på Oslos Slam-scene;
Uhørt i Strøget. Hun skriver dikt om identitet, selvforståelse, samfunnsproblemer og
krysningspunktene mellom disse temaene.
Asha Abdullahi presenterte to dikt for landsmøtet.
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