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PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE 

4.-6. november 2016 

Scandic hotell Nidelven, Trondheim  

 

Ordstyrere: Nina Samnøy og Mette Hamre 

Protokollførere: Sidsel Stanmore Andersen, Louise H. Myklebust og Tanja Clifford 

 

LØRDAG 5. NOVEMBER 

Programpost: Musikalsk innslag  

Snaustrinda spilte for landsmøtet. 

 

Åpning og konstituering 

Assisterende generalsekretær Ingvild Gjone Lyberg ønsket velkommen og ga ordet til styreleder Kjetil 
Haanes. Styreleder åpnet og konstituerte landsmøtet.  

 

LM-vedtak P1/2016 - valg av ordstyrere og referenter 

Landsmøtet vedtok Nina Samnøy og Mette Hamre som plenumsordstyrere. Valgt ved akklamasjon.  

Landsmøtet vedtok Sidsel Stanmore Andersen, Louise H. Myklebust og Tanja Clifford som 
plenumsreferenter. Valgt ved akklamasjon. 

 

LM-vedtak P2/2016 - valg av redaksjonskomite 

Landsmøtet vedtok Kjetil Haanes, Helle Biørnstad, Nina Langslet og Jørgen Lindbäck-Larsen som 
redaksjonskomite. Valgt ved akklamasjon. 

 

LM-vedtak P3/2016 - valg av stemmerettsnemd 

Landsmøtet vedtok Linnea Røsjø Johansen, Pascual Strømnæs og Agnes Hareide som 
stemmerettsnemd. Valgt ved akklamasjon. 

 

LM-vedtak P4/2016 - godkjenning av agenda og innkalling 

Landsmøtet godkjente innkalling og agenda for landsmøtet 2016.  

Ordstyrer Nina Samnøy gjennomgikk agenda. Hun gjorde oppmerksom på forslag til landsmøteuttalelser som 
er delt ut til delegatene. Innspillene behandles i arbeidsgruppe for menneskerettigheter, lørdag, og deretter i 
plenum, søndag. Forslag til landsmøteuttalelser kan spilles inn før kl. 13, lørdag. Ordstyrer åpnet for innspill 
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og kommentarer. Ingen hadde kommentarer eller innspill. Ordstyrer Mette Hamre orienterte om prosedyrer for 
valg av styre, mulighet til å spille inn benkeforslag og gjennomgikk regler for stemmerett, stemmegivning og 
mulighet til å gi replikk eller innspill. 

 

Programpost: Innledning ved generalsekretær, John Peder Egenæs 

Generalsekretær John Peder Egenæs ønsket velkommen, og presenterte landsmøtets tema, 
menneskerettighetsforkjempere.  

 

Behandling av styrets beretning og spørretime  

Styreleder åpnet med minneord over Knut Ørn Thorshaug, som gikk bort i oktober 2016 etter en unik innsats 
for Amnestys arbeid gjennom mer enn 30 år.  

Styreleder refererte fra styrets sammensetning og arbeid gjennom perioden. Styreleder takket sekretariatet og 
medlemmer for det flotte arbeidet som har vært gjort.  

Styreleder introduserte styret. Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål til styret.  

Styret mottok spørsmål angående nedleggelsen av intern Face2Face-aktivitet. Styreleder Kjetil Haanes 
besvarte spørsmålet, og avkreftet at dette hadde vært vurdert for vedtak på landsmøtet. Styret har selv 
behandlet beslutningen gjennom to styremøter. Styret har gitt sekretariatet tillit til å gjennomføre beslutningen. 
Styremedlem Ove Tjelta bemerket at det anses å være innenfor sekretariatets mandat å gjøre beslutninger 
relatert til driften av organisasjonen, med godkjennelse fra styret.  

Medlem Bodil Røyset la, på vegne av flere, inn en merknad til protokollen angående Amnestys sexarbeider-
policy. Merknaden er vedlagt protokollen. 

Ordstyrer Nina Samnøy ba landsmøtet om å gi styret ansvarsfrihet. Landsmøtet vedtok dette ved 
akklamasjon.  

 

Programpost: Statssekretær i UD Laila Bokhari – hva gjør Norge for menneskerettighetsforkjempere? 

Statssekretæren frambrakte hilsen fra utenriksminister Børge Brende, og fortalte om regjeringens arbeid 
innenfor menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjempere. Det ble også åpnet for spørsmål fra salen. 

 

Plenumsbehandling av innstilling fra arbeidsgruppe økonomi 

Ordstyrer Nina Samnøy ga ordet til ordstyrer for arbeidsgruppe økonomi, Bodil Røyset, som presenterte 
arbeidsgruppens innstilling i plenum.  

Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål til gjennomgangen. Ingen hadde spørsmål til gjennomgangen. 

 

ØK 1/16: Regnskap 2014 – 2015, regnskap pr 30.6.2016 

Regnskap for 2014 og 2015 samt regnskap pr. 30.6.2016 ble lagt fram. Det har vært svært god økonomi i 
styreperioden med betydelig overskudd. Dette skyldes primært økning av bidragene per medlem, i tillegg til en 
prisøkning på SMS-nettverket i 2014. I tråd med inntektsveksten har også kostnadene økt. Dette er til dels på 
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grunn av at kontingentberegningen til det internasjonale sekretariatet er basert på inntekter, og øker dermed i 
takt med økte inntekter. Det har også blitt gjennomført økninger i aktivitetsbudsjettene.  

Landsmøtet 2014 ba styret vurdere bruk av Amnesty i Norges frie midler. Styret vedtok i september 2016 at 
en viss prosent av prosjektfondet årlig skal benyttes til menneskerettighetsprosjekter i Norge eller i den 
internasjonale bevegelsen. Hvis denne prosenten ikke er brukt ved årsslutt skal det resterende overføres til 
den internasjonale bevegelsen. Arbeidsgruppen fikk presentert bevegelse i prosjektfond og sikringsfond i 
perioden.  

Forslag til vedtak: 

Amnesty International Norges landsmøte tar de fremlagte regnskap til etterretning.   

Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål fra salen. Ingen ønsket ordet. 

Landsmøtet vedtok enstemmig forslaget.  

 
 
ØK 2/16: Rammebudsjett 2017 – 2018, prognose 2019 – 2020 

Budsjettrammer for AI Norge ble fremlagt. Det er lagt opp til betydelig inntektsvekst fra den samlede 
internasjonale bevegelsen i Goal 5 i den internasjonale strategien vedtatt på ICM 2015. Amnesty i Norge skal 
være en bidragsyter i denne veksten og det er derfor lagt opp til solid inntektsvekst også i de kommende 
årene.   

Forslag til vedtak 1: 

Landsmøtet godkjenner budsjettrammer for AI Norge slik de er fremlagt, med  

 inntektsramme for 2017 på 100,0 mill kr og for 2018 på 109,0 mill kr 

 kostnadsramme for 2017 på 100,0 mill kr og for 2018 på 109,0 mill kr. 

Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål fra salen. Ingen ønsket ordet. 

Landsmøtet vedtok enstemmig forslaget.  

 

Forslag til vedtak 2: 

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.  

Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål fra salen. Ingen ønsket ordet. 

Landsmøtet vedtok enstemmig forslaget.  

 

ØK 3/16: Valg av revisor  

PwC har vært revisor for Amnesty International i Norge siden 2015, etter vedtak på landsmøtet i 2014.  

Forslag til vedtak: 
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PricewaterhouseCoopers gjenvelges som revisor for AI Norge 

Ordstyrer Nina Samnøy åpnet for spørsmål fra salen. Spørsmål ble stilt fra salen om salæret til PwC. 
Generalsekretær John Peder Egenæs svarte at han ikke kunne huske den nøyaktige summen på stående fot, 
men forklarte bakgrunnen for valget av PwC i 2014. PwC ble da valgt etter anbudsrunde der de ble vurdert 
som beste tilbyder som en kombinasjon av at de var konkurransedyktige på pris, i tillegg til at de ble vurdert 
utifra kvalitet. 

Landsmøtet vedtok forslaget med stort flertall. Ingen stemte mot, 2 var avholdende. 

 

ØK 4/16: Strategisk mål 7  

Dette punktet inngår som ett av syv strategiske mål hentet fra dokumentet "Amnesty i Norges strategi 2017-
19".  

Forslag til vedtak: 
 
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 dokumentere og 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. 

Landsmøtet stemte over hvert kulepunkt. Alle kulepunktene ble vedtatt enstemmig.  

Ved det ble strategisk mål 7 vedtatt av landsmøtet.  

 

Programpost: Presentasjon av kandidater til styret og valgkomite 

Ordstyrer ga ordet til Alf Butenschøn fra valgkomitéen, som presenterte innstilling til nytt styre. Valgkomitéens 
øvrige medlemmer har vært: Karen-Lise Scheie Knutsen og Trude Hella Eide samt vara Gustav Haver. Alf 
Butenschøn redegjorde for komitéens arbeid og vurderinger. 

Kandidatene ble oppfordret til å komme opp på scenene, og presenterte sin bakgrunn og motivasjon. 

 

Programpost: Presentasjon av strategi 

Generalsekretær John Peder Egenæs presenterte innstilling til strategi for 2017-2019.  

 

Programpost: Presentasjon av regionlederne 
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Ingvild Gjone Lyberg ga ordet til regionlederne. Tove Marie Paasche, regionleder Midt og Landsmøtearrangør 
introduserte kolleger og regionledernes arbeid. En takk ble også sendt til alle aktivister, som sørger for en 
enorm aktivisme! 805 arrangementer ble gjennomført av Amnesty i Norge i 2015, hvor 430 av dem var i regi 
av aktivister og medlemmer. 

Programpost: Hilsen fra ungdomssamling 

Maren Vatne og Viktor Johannes Martre ga en hilsen og ga høydepunkter fra ungdomssamlingen i går, der 
over 100 ungdommer var samlet.  

 

Programpost: Hilsen fra internasjonale styret 

Rune Arctander fra det internasjonale styret ga en hilsen til landsmøtet.  

 

Programpost: "Min viktige kamp" 

Phyoe Phyoe Aung, generalsekretær i All Burma Federation of Student Unions, og hennes ektemann James 
ble intervjuet av Frank Conde Tangberg fra sekretariatet.  

 

Programpost: Anna Neistat, Senior Director for research at the Amnesty International Secretariat 

Anna Neistat fortalte om sitt arbeid og om metodene som benyttes i Amnestys etterforskning for å få fram 
sannheten og få overgrep fram i lyset. 
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SØNDAG 6. NOVEMBER 

Programpost: Musikalsk innslag  

Ingvild Gjone Lyberg ønsket god morgen til landsmøtet, og introduserte Anne Victoria Tønnessen på fiolin og 
Anders Williams på piano som åpnet dagen. 

 

Programpost: Moses Akatugba forteller  

Moses Akatugba og Amnesty Internationals Nigeria-etterforsker Damien Ugwu fortalte om Moses historie og 
om tortur i Nigeria, i samtale med rådgiver Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge.  

 

Valg av styre og valgkomite 

Valgkomitéens innstilling til styre 2016-2018 er: 
Kjetil Haanes – styreleder 
Thea Schjødt – nestleder 
Tonje Hellevig – styremedlem 
Kjell Johnsen – styremedlem 
Tor-Hugne Olsen – styremedlem 
Gro Herefoss Davidsen – styremedlem 
Veslemøy Aga – styremedlem 
Wasim Zahid – styremedlem 
Nancy Herz – 1. vara 
Thomas Øvestad – 2. vara 
Inga T. Laupstad – 3. vara 
Viktor Johannes Matre – 4. vara 

Innstilling til valgkomité 2016-2018: 
Jostein Djupvik 
Hildur Knutsen Kamsare 
Håkon Sæberg 
Varamedlem: Trude Hella Eide 

Det var ingen benkeforslag til styreleder. Ordstyrer Mette Hamre ba landsmøtet velge Kjetil Haanes til 
styreleder. Landsmøtet valgte Kjetil Haanes til styreleder ved akklamasjon. 

Det var ingen benkeforslag til nestleder i styret. Ordstyrer Mette Hamre ba landsmøtet velge Thea Schjødt til 
nestleder. Landsmøtet valgte Thea Schjødt til nestleder ved akklamasjon. 

Det var ingen benkeforslag til styremedlemmer. Ordstyrer Mette Hamre ba landsmøtet velge de innstilte 
kandidatene til styremedlemmer. Landsmøtet valgte styremedlemmene ved akklamasjon. 

Det var ingen benkeforslag til varamedlemmer i styret. Ordstyrer Mette Hamre ba landsmøtet velge de 
innstilte kandidatene til varamedlemmer. Landsmøtet valgte varamedlemmene ved akklamasjon. 

Det var ingen benkeforslag til medlemmer til valgkomitéen. Ordstyrer Mette Hamre ba landsmøtet velge de 
innstilte kandidatene til valgkomitéen. Landsmøtet valgte valgkomitéen ved akklamasjon. 
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Endring i programmet 

Ordstyrer foreslo endring i programmet, da valg av styre og valgkomité gikk raskere enn beregnet. Ordstyrer 
foreslo at landsmøtet gikk direkte videre til plenumsbehandling av arbeidsgruppenes innstillinger, opprinnelig 
planlagt til etter lunsj.  

Landsmøtet vedtok med stort flertall å endre programmet og begynne plenumsbehandling av innstillinger fra 
arbeidsgrupper.  

 

Klargjøring av stemmerett og plenumsbehandling av saker 

Ordstyrer kalte opp stemmerettsnemnden, som var blitt varslet om at en deltager hadde mistet stemmekort. 
Stemmerettsnemnden foreslo at delegaten skulle få midlertidig stemmekort. Det ble åpnet for innsigelser. 
Ingen var imot forslaget. Det ble dermed vedtatt at delegaten kan stemme med midlertidig stemmekort. 

Ordstyrer orienterte om stemmegivning i plenumsbehandling.  

Ordstyrer orienterte overordnet om hva som skal behandles, og anførte at det kun skal gjøres vedtak over 
saker som er meldt inn 6 uker i forveien. Sakene som er meldt inn skal stemmes over enkeltvis, og ikke i sin 
helhet. Det er derfor ikke anledning til å fatte vedtak om nye punkter utenom de som er foreslått. Det kan 
imidlertid gjøres protokolltilførsler, som landsmøtet kan stemme over. Dette er ikke vanlig, men kan være et 
signal videre til de som skal effektuere strategien. 

Det ble stilt forslag fra medlem Jon Ekeland om behandling av innledende tekst som står øverst i 
strategidokumentet, men som ikke er satt opp til landsmøtebehandling. Setningen lyder: «Økt gjennomslag 
fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig, og blir med i Amnesty International.» John Peder 
Egenæs kom i denne anledning med saksopplysning. Denne setningen er hentet fra Amnesty Internationals 
overordnede slagord og strategi. Endring av dette vil være lite formålstjenlig.  

Ordstyrer ba landsmøtet om å stemme over om forslaget skulle plenumsbehandles eller ikke, da det ikke står 
på agendaen. Landsmøtet vedtok med stort flertall å ikke bruke tid på å plenumsbehandle forslaget.  

 

MR 1/16 Strategisk mål 1 

Ordstyrer fra arbeidsgruppe menneskerettigheter, Stein Wolff Frydenlund, gjennomgikk arbeidsgruppens 
innstilling. 

Før vedtak om agendapunkt, fremmet medlem Jon Ekeland forslag om at følgende setning settes inn i starten 

av dokumentet: «Amnesty International i Norge skal i perioden 2017- 2019 arbeide for å realisere følgende:» 

Forslagsstiller mener dette vil være oppklarende for leser, da teksten er skrevet i presens. Styreleder Kjetil 

Haanes kommenterte på vegne av styret, på oppfordring fra ordstyrer.  

Ordstyrer ba landsmøte votere over om landsmøtet skal behandle forslaget eller ikke. Et stort flertall vedtok å 
ikke behandle forslaget. 

Medlem Rolf Reikvam tok ordet for å argumentere for at flertallet ikke kan votere ned folks forslag, men at alle 
forslag må voteres over. Etter kort diskusjon forklarte ordstyrer at man kun kan votere over innmeldte saker 
som er på dagsorden.  

 

Styrets opprinnelige forslag til vedtak: 
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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.  

o 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. 

 

Arbeidsgruppens forslag til vedtak: 

1. Amnesty i Norge arbeider for ytringsfrihet, mot diskriminering og med menneskerettighetsforkjempere 

og folk på flukt 

 
o Amnesty arbeider alltid for menneskerettighetene og har bestandig fokus på å oppnå 

resultater. 

o Amnesty er kjent for sin brede innsats for menneskerettighetene, men huskes blant annet 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. 

o 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.  
 

Medlem Agnes Hareide holder fram forslag om å endre ordet «men» i andre kulepunkt til «og».  

Styremedlem Veslemøy Aga kommenterte at styret fremdeles holder fast ved sitt opprinnelige forslag for 

kulepunkt to i sin helhet, da poenget med punktet var å gi en prioritering. Både «huskes særlig for» og «men» 

er viktige ord for å antyde en slik prioritering. Hun ba sekretariatet om å ta ordet for å utdype dette. John 

Peder Egenæs kommenterte at i dette tilfellet kan det være viktig å holde fast ved opprinnelig formulering, av 

de nevnte grunnene. Arbeidet for å stoppe tortur og dødsstraff vil fortsette innenfor disse rammene.  

Ordstyrer ber landsmøtet først stemme over følgende formuleringer i andre kulepunkt: «huskes særlig for» 

opp mot «huskes blant annet for». Et stort flertall stemte for at ordlyden skal være «huskes særlig for», 

slik det stod i det opprinnelige forslaget fra styret. 
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Ordstyrer ber landsmøtet stemme over ordene «men» opp mot «og» i andre kulepunkt. Flertallet vedtok å 

beholde «men» slik det stod i det opprinnelige forslaget fra styret.  

Ordstyrer ber landsmøtet stemmet over arbeidsgruppens forslag i sin helhet, men med endringer for 

andre kulepunkt som nettopp vedtatt i plenum. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

1. Amnesty i Norge arbeider for ytringsfrihet, mot diskriminering og med menneskerettighetsforkjempere 

og folk på flukt 

 
o Amnesty arbeider alltid for menneskerettighetene og har bestandig fokus på å oppnå 

resultater. 

o Amnesty er kjent for sin 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. 

o 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.  
 

MR 2/16 Strategisk mål 2 

Arbeidsgruppen anbefalte vedtak av styrets opprinnelige forslag. 

Forslag til vedtak: 

2. 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. 

Ordstyrer åpnet for om noen ville ta ordet. Ingen ba om ordet. Landsmøtet vedtok enstemmig forslaget.  

 

 

 

  



 Side 10 av 17 

MR 3/16 Strategisk mål 3 

Arbeidsgruppen anbefalte vedtak av styrets opprinnelige forslag. 

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.  

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

til å aksjonere. 

Landsmøtet vedtok enstemmig forslaget. 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsgruppen anbefalte å bytte om rekkefølgen på strategisk mål 2 og 3.  

Ordstyrer åpnet for at delegatene kunne ta ordet. Ingen ønsket å ta ordet. Landsmøtet stemte over forslaget. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

MR 4/16 Landsmøteforslag om sport og menneskerettigheter 

Sport er i sin reneste form en aktivitet som ikke diskriminerer. Sport engasjerer mennesker til å dele 

gleder, sorger, kultur og opplevelser på tvers av landegrenser og aldersforskjeller. Sport inspirerer fordi 
våre beste utøvere i verden er vanlige mennesker som presser seg til det ytterste og gir oss et glimt av 
hvor uendelig fantastisk menneskesinnet og kroppen er. 

Men, organisert sport er også politikk og storkapital. Sport kan være kynisk og brutalt. 
Amnesty International (AI) har gjennom en årrekke grundig dokumentert grove brudd på 
menneskerettighetene i nær tilknytning til forberedelser og utføring av store idrettsarrangement. 
AIs to rapporter om utnyttelse av migrantarbeidere i forbindelse med forarbeid til 

verdensmesterskapet i fotball i Qatar i 2022 er bare et av flere grusomme vitnesbyrd på at kyniske 

statsledere ignorerer menneskerettigheter i bytte mot realisering av gloriøse idrettsarrangement. For 
ledere i totalitære stater kan gjennomføring av et internasjonalt idrettsarrangement med massiv 

internasjonal oppmerksomhet være et kraftig verktøy for å dekke over egne svakheter og dempe misnøye 
i befolkningen. Det er derfor klart at disse arrangementene for den som kjemper det godes kamp for de 

universelle menneskerettighetene er et tilsvarende kraftig verktøy. Et verktøy det er på høy tid å ta i bruk i 
full skala. 
 

Landsmøtet ber sekretariatet og styret om å utrede og fremme et forslag for ICM 2017 hvor AI 
internasjonalt målrettet skal jobbe for at Fédération Internationale de Football Association ( FIFA) og 
andre internasjonale idrettsorganisasjoner som tildeler nasjonale og internasjonale 
idrettsarrangement inngår en umiddelbart forpliktende traktat som utelukker land som grovt og 

konsekvent bryter menneskerettighetene slik de fremkommer i internasjonale avtaler fra å være 

arrangørland. 
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Landsmøtet anmoder sekretariatet om å involvere gruppene og enkeltaktivister i dette arbeidet slik at 

prosessen fremstår demokratisk og transparent og på en god og helhetlig måte kan representere 
Amnesty International Norge. Landsmøtet mener videre at det er viktig og naturlig å knytte kontakt med 

andre seksjoner i AI, samt andre organisasjoner og enkeltpersoner — spesielt idrettspersonligheter — 
som har sammenfallende syn på saken. Dette for å kunne styrke arbeidsprosessen, samt å øke den 
eksterne oppmerksomheten. 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsgruppen foreslår å vedta landsmøteforslag fremmet av Pascual Strømsnæs og Jan-Morten 
Mathisen.  

Ingen ønsket å ta ordet. Forslaget blir vedtatt med stort flertall. 

 
 
MR 5/2016 Landsmøteuttalelser  

Landsmøteuttalelse om voldtekt i Norge: 

Fremsatt av styret. 

Ordstyrer åpnet for om noen ønsket å ta ordet.  

Medlem Pascual Strømsnæs mener ordet «oppriktig» er vagt og bør vurderes endret eller fjernes  

Patricia Kaatee fra sekretariatet kom med saksopplysning til begrepet «oppriktig». Dette er en oversettelse av 

det engelske ordet som står i policyen; «genuine consent» men var åpen for å finne et annet adekvat ord.  

 

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer ba landsmøtet om å votere om uttalelsen burde forkastes eller bestå. 

Landsmøtet vedtar enstemmig at uttalelsen skal bestå. 

 

Forslag til vedtak: 

Pascual Strømsnes foreslår å bytte «oppriktig» med «genuint».  

Ordstyrer ber Patricia om å kommentere. Patricia mener det er uproblematisk å bytte «oppriktig» med 
«genuint».  

Ordstyrer foreslår at vi voterer over om vi skal bytte «oppriktig» med «genuint».  

Forslaget blir vedtatt med stort flertall. 

 

Vedtatt landsmøteuttalelse: 

VOLDTEKT I NORGE– TA MENNESKERETTIGHETENE PÅ ALVOR! 
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Den første nasjonale undersøkelsen om utbredelsen av voldtekt og seksuelle overgrep (NKVTS 2014) i Norge 
bekreftet at voldtekt er utbredt og en kjønnet kriminalitet. Nesten én av ti kvinner rapporterer at de har blitt 
utsatt for voldtekt. Halvparten av ofrene var utsatt for voldtekt før de fylte 18 år.  

FNs menneskerettighetsråd, FNs komité mot tortur og FNs Kvinnekomité har de siste femten årene tydelig 
påpekt overfor norske myndigheter at voldtekt er et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter 
som retten til personlig sikkerhet, seksuell selvbestemmelse og kroppslig integritet. De har uttrykt bekymring 
over at myndighetene ikke tar sine menneskerettslige forpliktelser om å forebygge, etterforske og straffe 
voldtekt med det nødvendige alvor. 

FN har kommet med tydelige anbefalinger til norske myndigheter. Disse omfatter en endring av straffeloven 
slik at mangel på samtykke blir det definerende elementet, en bedre strafferettslig oppfølging av voldtekt, en 
nødvendig opplæring av politi og rettsvesen for å motvirke fordommer og stereotype oppfatninger som kan 
hindre en objektiv vurdering av fakta i etterforskningen og iretteføring av voldtekt, og en satsing på 

holdningsskapende og forebyggende arbeid. 

Landsmøtet i Amnesty International Norge 2016 oppfordrer nå norske myndigheter om å ta sine 
menneskerettslige forpliktelser på alvor, og å sikre at voldtektsbestemmelsen i straffeloven kommer i 
overenstemmelse med internasjonal rett, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig 
samtykke. Det vil gi kvinner, menn og transpersoner som er utsatt for voldtekt en bedre rettssikkerhet, og 
samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.  

Landsmøtet ber norske myndigheter om å styrke politiets kompetanse og kapasitet til å etterforske voldtekt og 
seksuelle overgrep. Det bør gjøres ved å styrke fordypningsfaget seksuelle overgrep og voldtekt på 
Politihøgskolen, og ved å etablere seksuelle overgreps-team og rendyrkede koordinatorstillinger for 
etterforskning av seksuelle overgrep i alle politidistrikt. 

Landsmøtet oppfordrer også myndighetene på det sterkeste om å satse aktivt på det forebyggende og 
holdningsskapende arbeidet blant barn og unge, blant annet ved å inkludere temaet seksualitet, grensesetting 
og overgrep i læreplanen i relevante fag i grunn- og videregående skole, samt i relevante fagutdanninger 

innenfor høyere utdanning. 

 

 

Landsmøteuttalelse om personvern og rettssikkerhet i Norge: 

Fremsatt av styret. 

Ordstyrer åpnet for om noen ønsket å ta ordet. Ingen ønsket å ta ordet.  

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer spør om landsmøtet ønsker at uttalelsen skal stå eller forkastes.  

Landsmøtet vedtok med stort flertall at uttalelsen skal bestå. 

 

Vedtatt landsmøteuttalelse: 

ANTI-TERRORTILLTAK SOM EN TRUSSEL MOT PERSONVERN OG RETTSIKKERHET I NORGE 

Landsmøtet i Amnesty i Norge startet sitt møte med en videosamtale med varsleren Edward Snowden fredag 
4 november.  Landsmøtet uttrykker sin bekymring over en gradvis utvanning av enkelte menneskerettigheter i 
lys av anti-terrortiltak, blant annet retten til privatliv og rettssikkerhet.  

Eksempler på dette er: 
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 Ulike straffebestemmelser knyttet til terrorisme som har blitt føyet til straffeloven, særlig bestemmelser 
som åpner for straffeforfølgelse knyttet til intensjoner - ikke handlinger 

 Utvidet adgang for norske etterretningstjenester til bruk av skjulte tvangsmidler 

 Kriminalisering av deltakelse og rekruttering til militæraktivitet i en væpnet konflikt i utlandet.  
 

I august i år ble det også lagt frem en utredning med tittelen Digitalt grenseforsvar, som ble gjennomført på 
oppdrag av Forsvarsdepartementet. Der anbefales det å gi Etterretningstjenesten adgang til masseinnsamling 
av data som blir overført mellom Norge og andre land.  Dette innebærer det meste av datakommunikasjon 
som inkluderer brukere i Norge, inkludert kommunikasjon mellom nordmenn i Norge via servere plassert i 
utlandet.. Hvis regjeringen skulle bestemme seg for å følge anbefalingen og legge frem et lovforslag, kan det 
føre til ytterligere svekket personvern.  

 Selv om hver og én av disse og lignende tiltak kan være menneskerettslig forsvarlig innenfor statens plikt til å 
ivareta befolkningens sikkerhet, frykter vi at de samlede tiltakene resulterer i svekket personvern, 
rettssikkerhet og utilstrekkelig beskyttelse av andre menneskerettigheter. 

Landsmøtet er også bekymret for at et økende fokus på å oppdage, stoppe og straffeforfølge såkalte 
forberedende handlinger, kan gjøre det vanskelig for domstoler å foreta en reell vurdering av om det faktisk 
foreligger et mulig lovbrudd som vil rettferdiggjøre bruk av tvangsmidler eller endog straffeforfølgelse. Dette 
kan være basert på en samtale, surfing på bestemte internettsteder eller nedskriving av noen tanker på en 
privat datamaskin.  

Landsmøtet er også bekymret over at norske myndigheters samarbeid med andre lands etterretningstjenester 
i svært liten grad blir belyst eller problematisert. Potensielt vil norske etterretningstjenester kunne dele all 
informasjon de samler inn med sine samarbeidspartnere i andre land, med svært lite kontroll over den videre 
bruken av informasjonen, herunder deling med øvrige parter.  

Landsmøtet vil derfor oppfordre den norske regjeringen til å sette i gang en utredning for å kartlegge: 

 hvordan endringer i norsk lov og praksis siden 2001 samlet sett har påvirket vernet om privatliv, 
rettssikkerhet og andre menneskerettslige forhold 

 domstolenes rolle i og reelle mulighet til å forhindre uforholdsmessige inngrep i enkeltpersoners 
rettigheter stilt ovenfor etterretningsvirksomhet 

 rollen til Stortingets EOS-utvalg og andre kontrollorganer og hvor vidt de faktisk er i stand til å ivareta 
sin oppgave, særlig knyttet til teknologisk utvikling 

 om tilstrekkelige lover og kontrollmekanismer er på plass for å sikre at samarbeid mellom norske og 
utenlandske etterretningstjenester ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd. 

 
Landsmøteuttalelse om sexarbeidernes rettigheter i Norge 

Uttalelsen ble fremlagt av medlem Lise Eie. 

Her ble det mye diskusjon og medlemmene er splittet i dette spørsmålet.  

Blant argumentene mot å vedta uttalelsen var: 

 Spørsmålet oppfattes som kontroversielt og splittende for organisasjonen 

 Behov for mer tid til diskusjon internt 

 Uenighet i innholdet i uttalelsen 

 Uttalelsen gjelder én svak gruppe, mens det også finnes mange andre svake grupper som det ikke er 

foreslått uttalelse om 

 Det oppleves ikke som klokt å vedta for mange uttalelsen, med tanke på å prioritere budskap for økt 

gjennomslag 
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 Forslaget ble ikke delt ut i henhold til prosedyrer for landsmøtet, den står ikke på sakslista, men kom 

samme dag som landsmøtet startet (fredag 4. november). Prosedyren følger derfor ikke 

organisasjonenes demokratiske prinsipper, og bør derfor falle 

Blant argumentene for var: 

 Forslaget er i tråd med det som er vedtatt internasjonalt 

 Viktig at landsmøtet også diskuterer de vanskelige temaene 

 

Ordstyrer ber om at landsmøtet går til votering på om uttalelsen skal bestå eller falle:  

Landsmøtet vedtar at forslaget faller med 38 mot 66 stemmer.  

 

 

ORG 1/16 Strategisk mål 4 

Det kom i arbeidsgruppen et forslag til endring fra medlem Jon Ekeland som gikk på overordnet målsetting i 

strategien, «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty 

International.». Dette er ikke agendapunkt. 

Landsmøtet vedtok at forslaget ikke skal behandles.  

 
Innstilling fra arbeidsgruppen til vedtak om strategisk mål 4. Arbeidsgruppas forslag bytter ut det opprinnelige 
uttrykket «Amnesty-skoler» med «skolesamarbeid».  

 
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 Amnesty-bevegelsen 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 

 

Ordstyrer foreslår votering over forslaget. Forslaget er vedtatt med flertall. 

 

ORG 2/16 Strategisk mål 5 

Arbeidsgruppas innstilling:  
 
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.   
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 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.    

 

Vedtak: vedtatt enstemmig 

 
 

ORG 3/16 Strategisk mål 6 

Arbeidsgruppa foreslår mindre språklige endringer.  

Arbeidsgruppens innstilling:  
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.  
 

Votering: Enstemmig vedtatt. 
 
 

ORG 4/16 Forslag til vedtektsendringer vedrørende stemmerett og valgordning til AINs landsmøte 

Følgende sak falt i arbeidsgruppen og ble nedstemt i plneum (se behandling av ORG 5/16 under).  

Forslag til vedtak: 

Paragraf 6 i vedtektene endres til følgende ordlyd:  
Delegater med stemmerett i landsmøtet velges slik: Inntil to delegater fra hver registrerte gruppe og inntil ti 

delegater fra hvert regionmøte.  
Styrets og valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer har stemmerett i landsmøtet.   
Alle øvrige medlemmer i AI Norge har adgang til å møte på landsmøtet som observatører.   
For å kunne velges fra et regionmøte eller fra en gruppe må man ha vært medlem i AI Norge i minst 6 

måneder forut for landsmøtet.   
Medlemmer som innehar lønnet arbeid i AI Norges kan ikke velges som delegat med stemmerett til 

landsmøtet.   
 

 
ORG 5/16 Forslag til utredning av AINs medlemsdemokrati og representasjonsordning 

Det opprinnelige forslaget støttes av arbeidsgruppa, med noen mindre endringer.  
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Forslag til vedtak:  

Landsmøtet ber styret nedsette et utvalg som skal utrede Amnesty i Norges medlemsdemokrati. 
Utvalget skal presentere sine forslag til styret innen utgangen av 2017. Styret presenterer sitt forslag 
for landsmøtet 2018.  

 
Det ble votert over forslaget:  
Landsmøtet vedtok forslaget enstemmig.  
 
Det ble deretter votert om forslag 4/16 opp mot forslag 5/16.  
Forslag 5/16 ble enstemmig vedtatt av landsmøtet.  

 
 
ORG 6/16 Forslag til endringer i Amnesty International i Norge sine vedtekter  

Fremmes av: Styret   

 

Ordstyrer informerer om at her må det 2/3-dels flertall til for at endringene skal vedtas. 

Votering: Vedtak 1, 2 og 3 vedtas enstemmig.  

Vedtak 1: 

International Executive Committee (IEC – det internasjonale styret) i § 10 Ekstraordinært landsmøte j 
Erstattes av International Board (IB – det internasjonale styret).   
 
Vedtak 2: 

International Executive Committee (IEC – det internasjonale styret) i § 14 Oppløsning av AI Norge  
Erstattes av International Board (IB – det internasjonale styret).   
 
Vedtak 3: 

Første og andre setning i § 5 Organisasjon, femte ledd strykes og erstattes med følgende:   
Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av 
Amnesty International i Norge.   
 
 

  
Landsmøteuttalelse om nedleggelse av Face 2 face internt (ikke på agenda): 

Forslag er stilt om landsmøteuttalelse.Redaksjonskomitéen ser det slik at dette er mer i form av et 
vedtaksforslag, og oppfordrer forslagsstiller til å gå for protokollføring da forslaget ikke er sent inn innen fristen 
på 6 uker før landsmøtet. Forslagsstiller har dratt. Erlend Sand redegjør for forslaget, og bekrefter at det 
ønske som protokolltilførsel. Skal ikke stemmes over.  
 
 
Programpost: Avslutning 

Styreleder takket landsmøtedeltagerne, og presenterte det nye styret. Styreleder ba også ordstyrere, 
regionleder Tove Marie Paasche som arrangør, og prosjektleder Jon Eivind Sivertsen for arrangementet.  
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PROTOKOLLTILFØRSLER: 
 
1) 
 
Merknad til Styrets beretning 2014-2016, pkt «Forsvare ytringsfrihet og frihet frå diskriminering» 
 
Om Amnesty International Norges arbeid med policy som skal fastslå statens menneskerettslege forpliktelse 
til å ivareta sexarbeiderarars rettar. 
 
Vi meiner at arbeidet med denne saka var for dårleg forankra hos medlemmane i Amnesty International Norge 
før vedtaket på ICM i august 2015.  Etter at vedtaket var gjort, har Amnesty International Norge ved fleire 
anledningar teke til orde for å «avkriminalisere sexarbeid mellom samtykkende voksne», i praksis oppheving 
av paragrafen om sexkjøp i straffelova.  Vi vil understreke at vi meiner vern av menneskerettar for prostituerte 
er viktg, at vi ikkje har teke standpunkt om å behalde eller oppheve sexkjøpsparagrafen i straffelova, eller om 
andre element i policy om vern av sexarbeidarars rettar. Vi vil peike på at denne saka inneber ei vesentleg 
endring i Amnesty International Norges strategi, og at slike endringar bør ha god forankring hos 
medlemmane, og helst ha vore oppe i landsmøtet, sjølv om det er gjort vedtak på internasjonalt nivå.  Vi 
meiner at det bør  setiast i gang grundig diskusjons- og implementeringsprosess om saka i organisasjonen, 
med sikte på behandling på neste landsmøte.  
 
Vi ber om at denne merknaden blir lagt ved protokollen frå landsmøtet. 
 
Frå Bodil Røyset, Hildur Kamsare, Jon Ekeland, Agnes Hareide, Reidun Eide, Tove Hjellnes, Gro Lothe, 
Aman Kamsare 
 
 
 
 
2) 
 
Protokolltilførsel til Amnesty i Norges beslutning om å legge ned intern Face2Face til fordel for 
outsourcing 
 
Jf styrets beretning til landsmøtet for perioden 2014-2016 har Face2Face levert gode resultater over budsjett.  
 
I samme periode har Amnesty International Norge levert gode økonomiske resultater, med overskudd på 8,5 
og 11,6 millioner for hhv 2014 og 2015. Det kan vanskelig forstås at beslutningen om nedlegging av in-house 
gateverving er godt forankret i negative økonomiske resultater.  
 
Dersom den faktiske situasjonen i markedet for verving av medlemmer ansikt til ansikt endres, er det helt 
legitimt og nødvendig å revidere virksomheten og antall ansatte. 
 
Det kan tenkes å være en reell mulighet i fremtiden, men er ikkei tilstrekkelig grad synliggjøre i øyeblikket.  
 
Landsmøtet ber det nye styret om å revidere vedtaket om nedlegging av Amnesty Face2Face, og legge frem 
en grundig rapport om virksomheten som helhet og forskjellige alternativer for fremtidig drift ved neste 
landsmøte i 2018.  
 
Ved regionale medlemsmøter våren 2017 bør sekretariatet fremlegge midlertidige resultater fra 
rapporteringen og innhente synspunkter fra organisasjonens medlemmer.  
 


