Amnesty International Norge
Landsmøte 2021
Arbeidsgruppe II:
Organisasjon

Innhold
ORG 1/21 Målsetting 3 .......................................................................................................... 2
ORG 2/21 Målsetting 4 .......................................................................................................... 3
ORG 3/21 Vedtaksforslag om livsløpsmedlemskap ............................................................... 4

1 Sakspapirer arbeidsgruppe organisasjon – Amnesty i Norges Landsmøte 2021

ORG 1/21 Målsetting 3
Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge
Dette punktet inngår som ett av seks målsettinger hentet fra dokumentet «Amnesty International i
Norges strategi 2022-2030». Målsettingene 1 og 2 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter,
3 og 4 i arbeidsgruppe organisasjon og 5 og 6 i arbeidsgruppe økonomi.

Forslag til vedtak
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, 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.
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ORG 2/21 Målsetting 4
Fremmet av: Styret i Amnesty International Norge
Dette punktet inngår som ett av seks målsettinger hentet fra dokumentet «Amnesty International i
Norges strategi 2022-2030». Målsettingene 1 og 2 behandles i arbeidsgruppe menneskerettigheter,
3 og 4 i arbeidsgruppe organisasjon og 5 og 6 i arbeidsgruppe økonomi.

Forslag 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.

3 Sakspapirer arbeidsgruppe organisasjon – Amnesty i Norges Landsmøte 2021

ORG 3/21 Vedtaksforslag om livløpsmedlemskap
Fremmet av: Amnesty gruppe 48 ved Marie Sleveland

Vedtaksforslag til AIs landsmøte 24. og 25. april 2021
Forslag til vedtak
Landsmøtet ber styret konkretisere og følge opp intensjonen i vedtaksforslaget.
Livsløpsmedlemskap
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.
Bakgrunn
Amnesty Norge satser på ungdom og studenter med kontinuerlig rekruttering, men ser at mange
medlemmer faller fra når utdannelsen er ferdig. Dette er en kostbar svakhet som tapper AIN for
penger og kompetanse. Videre sier Amnesty at de skal fokusere på:
De mellom 20-35 år
De over 35 år
Godt voksne
Det er for få 30-60 åringer som jobber med individbaserte saker på egen hånd. Dette vakuumet
bør/må fylles for å forankre Amnestys profil og skape en bedre balanse med de andre høyprofilerte
kampanjene. Dette vakuumet kunne med fordel fylles med aktivistene som brenner for AI, men som
etter hvert har mindre fritid enn en student, har jobb og familie. Livstidsmedlemskap bør være en
strategisk satsing for Amnesty Norge. Det må legges til rette for flere måter å drive Amnesty- arbeidet
på som ivaretar medlemmene gjennom livets forskjellige faser og uavhengig av hvor i landet
medlemmene bor.
Begrunnelse
Satsingen på livsløpsmedlemskap må konkretiseres og eksemplifiseres slik at medlemmer som er
ferdigutdannet ser at de kan bidra i organisasjonen resten av livet og at det er flere muligheter og
måter å være et aktivt medlem på.
Amnesty Norge må ha et velfungerende medlemsregister som oppdateres årlig. Via regionkontorene
kan medlemmene finne hverandre og få hjelp til forskjellige aktiviteter. Med tilgang til relevant
kompetanse på regionskontorene vil tidligere aktivister kunne finne seg en gruppetilhørighet som
passer, både med hensyn til interessefelt og krav til arbeidsinnsats.
Amnesty Norge må ha høyere ambisjoner enn at medlemmer etter hvert blir inaktive og kun blir
bidragsytere via nettet. Det gjør at man mister kunnskap, og som ensomt medlem er det lett å falle fra.
Amnesty Norge må finne arbeidsmetoder og saker som passer i et livsløpsmedlemskap. AI sier selv at
aktivisme ikke passer for alle medlemmer, men da må man finne det som passer de ulike
aldersgruppene.
Amnesty Norge har i dag flere aktiviteter som kan passe for livsløpsmedlemskap. Disse kan man
bruke mer aktivt og tilrettelegge bedre. På sikt kan man vurdere nye eller andre tiltak.
Er avstandene store kan man bruke digitale løsninger for å holde kontakt med medlemmer. Det siste
årets bruk av Teams har vist at det kan være en erstatning for fysiske møter.
Sosiale medier brukes flittig av AI men nettsidene kan gjøres bedre for å styrke samhandling, med
bedre løsninger, større brukervennlighet og tilgjengelighet. Ønsker man å ha mer informasjon
tilgjengelig for medlemmer, kan man ha egne medlemssider med individuell innlogging. Det tror vi
også vil styrke medlemsdemokratiet.
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Vi mener at arbeidet for enkeltmennesker, fangesaker, Skriv for iv og Dødsstraffnettverket er gode
eksempler for livsløpsmedlemskap. Vi er informert fra sekretariatet om at det nå skal satses på
individsaker og at det utarbeides en strategi for dette. Det er vi meget glade for og støtter.
Skriv for liv er en flott kampanje både internasjonalt og i eget land. Det er en fin dugnad og viser
Amnestys styrke utad og profilerer denne delen av kjernevirksomheten. Dette er en type aksjon der
livsløpsmedlemmet kan delta mye eller lite alt etter hvor man er i livet.
Amnesty Norge arbeider for å avskaffe dødsstraff og har et aktivt dødsstraffnettverk.
Dødsstraffnettverket bør synliggjøres bedre enn ved å la det ligge på internett, ved at man kan melde
seg på en epostliste for å få ny aksjon. Kan man få en bedre sammenheng mellom sakene? Hva med
å promotere Dødsstraffnettverket på FaceBook?
Avisinnlegg og stand for viktige Amnesty saker er også aktuelle aktiviteter og man kan delta i andre
arrangementer og fronte Amnesty i for eksempel 8. mars og Pride.
SMS- aktivisme vil alltid være aktuelt.
Stadig rekruttering av ungdom og studenter er vel og bra men det krever ressurser og penger og man
mister medlemmer og kompetanse når man ikke følger opp. Amnesty Norge må arbeide med både
rekruttering og livsløpsmedlemskap.

Kommentar fra styret:
Styret takker Amnesty gruppe 48 for det innsendte forslaget.
Styret har etter gjennomgang av forslaget kommet fram til at det vil gi det støtte.
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