Innstilling Arbeidsgruppe organisasjon,
Ordstyrere: Inga Laupstad, Anders Garbom Backe; Referent: Gerald Folkvord
Valg av ordstyrere
Inga Laupstad og Anders Garbom Backe blir valgt som ordstyrere.
ORG 1/21 Målsetting 3
Fremmet av styret i Amnesty International Norge
Maryam Iqbal Tahir fra Styret presenterte forslaget.
I diskusjonen ble det stilt spørsmål om antall utadrettete aktiviteter i fjor. Sekretariatet svarte at det ble
rapportert 236 aktiviteter i 2020, men gruppene ble ikke bedt om å rapportere for andre kvartal da
korona-tiltakene var helt nye.
Til kulepunkt to ble det foreslått å konkretisere at antallet grupper skal vokse med minst 5% per år.
Til punkt to ble det også spilt inn at man skulle tydeliggjøre at «grupper» også kunne bety «virtuelle
grupper», både av hensyn til geografiske forskjeller og fordi internett blir stadig mer vanlig som
plattform for aktivisme.
I diskusjonen om kulepunkt fem ble det uttrykt skepsis til bruken av ordet «standardisert», fordi det
kunne være til hinder for at kursene kunne tilpasses lokale behov. Forslagsstilleren presiserte at målet
var å sikre at alle som ønsker det får tilbud om samme kompetansebygging, uansett hvor i landet de
befinner seg, men at de som gjennomførte et kurs selvfølgelig skulle kunne tilpasse det deltakerne.
Det ble fremmet tre endringsforslag til ORG 1/21:
•

Til kulepunkt 2: Erstatte formuleringen «har stadig flere grupper med «øker antall grupper med
5% hvert år».
Det ble like mange stemmer for og imot, og arbeidsgruppen henviser forslaget til plenum for en
endelig beslutning.

•

Til kulepunkt 2: Føye til «eller virtuelt» etter ordet «lokalt. Forslaget ble avvist.

•

Til kulepunkt 5: 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, henviser arbeidsgruppen forslaget til plenum for
en endelig beslutning.

Innstilling fra arbeidsgruppen, ORG 1/21
Målsetting 3: Fordi Amnesty legger spesielt godt til rette for resultatdrevet lokalt
menneskerettighetsarbeid i alle regioner, har Amnesty i Norge over700 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 har stadig flere grupper / 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 (standardisert og)
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
Fremmet av styret i Amnesty International Norge
Maryam Iqbal Tahir fra Styret presenterte forslaget.
Det kom ingen ordmeldinger eller endringsforslag til denne saken, og arbeidsgruppen innstiller
vedtaksforslaget i sin opprinnelige form.
Innstilling fra arbeidsgruppen, ORG 2/21:
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.

ORG 3/21
Fremmed av Amnesty-gruppe 48 ved Marie Sleveland
Selma Ahmetagic fra styret presenterte saken på vegne av gruppe 48.
Forslagsstilleren frykter at Amnesty Norge mister mange aktivister når de går over i nye faser i livet.
Amnesty Norge burde utvikle et livsløpsmedlemskap for å sikre at folk kan fortsette å engasjere seg
aktivt på en måte som passer dem. Styret støtter forslaget og ber landsmøtet om å gjøre det samme.
Det kom ingen ordmeldinger eller endringsforslag til denne saken, og arbeidsgruppen innstiller
vedtaksforslaget i sin opprinnelige form.

Innstilling fra arbeidsgruppen, ORG 3/21:
Landsmøtet ber styret konkretisere og følge opp intensjonen i vedtaksforslaget.
Merknad fra redaksjonskomiteen: Vedtaksforslaget som det står nå inneholder ingen informasjon om
hva det konkret er som styret skal følge opp. Vi foreslår at landsmøtet konkretiserer oppdraget til
styret, for eksempel ved å føye til begrepet «livsløpsmedlemskap» i vedtaket, altså «Landsmøtet ber
styret konkretisere og følge opp forslaget om livsløpsmedlemskap i Amnesty Norge».

