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RAPPORT FRA DAGLIG LEDER 
 

For 1 år siden skrev jeg: 

 
2010 har vært et katastrofeår for flyktninger, asylsøkere og deres familier. Den nye 

Utlendingsloven og forskriften er én ting. Kombinert med regjeringens og forvaltningens 

program for kontroll, utrenskning, utvisning og massedeportasjon, overgår Norge tidligere 

tiders hygieniske programmer. 2010 har derved samtidig vært et katastrofeår for 

menneskerettighetene i Norge. I dette bildet er Rådgivningsgruppa blitt den kuriositeten det er 

å være den eneste som går i takt.  

 

Vi har nemlig enda i oss den tanken og takten at helse- og sosialtjenestene har de beste 

modellene for å hjelpe mennesker som ber om hjelp og beskyttelse; med tilpasning og trening 

og program for rehabilitering og replassering av displasserte og stressede mennesker. 

Domstolen og det domstollignende er i så måte en dårlig modell. Man hjelper ikke en 

asylsøker ved å anklage og dømme henne, eller ham. Det er som å sende benbrudd til 

rettssalen for behandling og ikke til legevakt og sykehus. Enda mer forfeilet er å bruke 

krigsmakten som modell. Forsvarets legitimitet beror på at man kan definere en fiende. Et 

forsvar i vekst forutsetter et fiendebilde i vekst. Krigen mot terror. Kampen mot 

asylinnvandringen. Schengen, Dublin, Frontex, SIS og Eurodac, osv. Det er moderne 

forsvarsallianser, tilpasset å kartlegge og bekjempe invasjonen av asylsøkere.   

 

I løpet av 2011 er bildet blitt enda dystrere. Menneskerettighetene er ytterligere undergravet.  

Murene mot asylsøkere og andre immigranter er bygget enda sterkere.  

 

Vi har rustet oss for å stå imot. Vi har blitt grundigere i rapporter og utredninger, mer 

raffinerte i våre forsøk på å bryte gjennom murene. Til ingen nytte.  Vår stemme teller ikke 

lenger. Enda verre. De åpningene vi ser og prøver å bruke, blir umiddelbart tettet. Vi gjør så 

godt vi kan. Det ubehagelige spørsmålet er om det er mer til skade enn til gavn. 

 

 

 

Rådgivningsgruppa 
i Trondheim 

Rådgivningsgruppa i Trondheim 
Kjøpmannsgata 51  
 7011 Trondheim 
Telefon 73 80 64 95  faks  73 80 64 91 
Kontortid: mandag - fredag 09.00 - 17.00 

Org nr 988 732 419 
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2 stygge eksempler 

 

2 familier med samme problemstilling. Mor og barn kom uten faren. Da de endelig fikk 

oppholdstillatelse, ble det presisert at en viktig grunn for oppholdstillatelsen var at mor var 

alene med foreldreansvaret. Så hendte det seg at far kom til Norge og søkte asyl, og ved 

politiets hjelp også fant familien i Norge. Alt ble ikke bare fryd og glede. Plutselig fikk mor 

og barn vedtak om at de har mistet oppholdstillatelsen. At faren kom, ble en anledning til å 

kaste dem ut av landet. Vi observerer to familietragedier under utvikling. Vi leser 

Verdenserklæringens artikkel 16.3: 

Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på 

samfunnets og statens beskyttelse. 

Vi leser Barnekonvensjonen, for eksempel artiklene 3, 9 og 10. Det ikke å unne disse 

familiene, med det som er deres traumatiske bakgrunn, et snev av familielykke og 

fremtidshåp, virker ondsinnet på meg.  

 

Det idégrunnlaget som setter menneskerettighetene til side, er ’innvandringspolitiske hensyn’ 

og ”allmennpreventive hensyn’. Det er et idégrunnlag som ikke har forankring i eller 

samsvarer med menneskerettighetene, men tvert imot undergraver disse. Det må være rett å 

bekjempe slike ideer.  

 

 

3   saker som endte godt, i et annet land. 

 

• Dette er en sak som vi har arbeidet med siden 2002. Gift. Kona norsk statsborger. 

Kona meldte flytting til Belgia. Han søkte om familiegjenforening. Etter noen 

måneder fikk han 5 års permanent residence permit. 

• Dette er en sak vi har arbeidet med siden 2005. Norsk samboer. Felles barn. Hun 

meldte flytting til Sverige. Han søkte om familiegjenforening. Etter 3 måneder hadde 

han 5 års permanent residence permit. 

• Dette er en sak vi arbeidet med siden 2008. Han fikk avslag på asylsøknaden og 

returnerte til hjemlandet. Men i mellomtiden hadde han fått en norsk kjæreste. Hun 

meldte flytting til Sverige. Han søkte om familiegjenforening og fikk det. 

 

 

Ellers noterer jeg som positivt 

 

• Sak fra 2004  Mor og far fra 2 forskjellige land. 2 barn. Oppholdstillatelse. 

• Sak fra 2005  Alenemor med 2 barn fikk oppholdstillatelse. 

• Sak fra 2005  2 døtre og 1 sønn gjenforent med faren. 

• Sak fra 2006  1 kirkeasylant fikk asyl etter nemndmøte med Line Evensen. 

• Sak fra 2007  1 mann opphold. 

• Sak fra 2007 Mor og 5 barn ankom i familiegjenforening i mars 2008. Vi fikk 

melding først nå. 

• Sak fra 2007 Mor og 2 barn opphold etter nemndmøte med NOAS  

• Sak fra 2007 Mor og far og 2 barn. Rettssak med Arild Humlen i desember 2009. 

UNEs vedtak ble kjent ugyldig 

• Sak fra 2008 3 sønner til familiegjenforening 

• Sak fra 2008 1 hustru fikk familiegjenforening i 2008. (Søstera fikk ikke. Derfor 

føres saken ut først nå.) 

• Sak fra 2008 Invalid mann fikk oppholdstillatelse 

• Sak fra 2008 1 kvinne fikk asyl 
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Med blandede følelser noteres 

  

• Sak fra 2009 Barnet fikk familiegjenforening med faren. Mora ikke. Hvorpå hun 

røvet med seg barnet, forlot faren og rømte til Oslo. 

Vi leser Verdenserklæringens artikkel 16.1: 

Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning 

som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. … 

 

Det som vi fra vår sidelinje observerer, er at mange tilløp til familiedannelse, i stedet for å 

stimuleres, smuldrer bort fordi de stresses av ulike innvandringspolitiske hensyn.  

 

 

 

Snøballkvinnene 

Kvinner og jenter, menneskerettigheter og mental, medisinsk og fysisk helse 

 

Jeg vil spesielt nevne Elisabeth Sandviks innsats i Trondheim og Astrid Råbus innsats i 

Arendal, både i å intervjue og å følge opp hver enkelt jente. 

 

Vi har i 2011 levert 3 nye delrapporter i prosjektet: 

• 17.06.11 ULV! ULV!  Strukturerte intervju med 15 kvinner og jenter fra 

9 forskjellige land i Asia og Afrika   Bernt Hauge 

• 20.06.11 I den sorte gryte Strukturerte intervju med 12 kvinner og 1 mann 

fra 9 forskjellige land i Asia og Afrika  Bernt Hauge  

• 13.12.11 Vår Herre-Syndromet Strukturerte intervju med 12 kvinner og 

jenter fra 9 forskjellige land i Asia og Afrika Bernt Hauge 

 

Hvert intervju tar fra 3 til 7 timer. For hver av kvinnene skriver jeg en omfattende 

saksutredning. I tillegg kommer delrapportene. 

 

Hva som er påtakelig er at Utlendingsnemnda så langt ikke har tatt opp ett element til 

refleksjon og drøfting, verken i sakshandsaminga i den enkelte sak eller som tilbakemelding 

på de enkelte delrapportene. 

 

 

Barnestemmene 

 

Barnestemmene er blitt en svært så selvstendig og engasjert organisasjon. Jeg viser til egen 

årsrapport. 

 

 

Det Multikulturelle Grunnarbeidet 

 

Etter initiativ fra John Peter Alstad i Grunnarbeid Holding har Rådgivningsgruppa i 2011 hatt 

sekretærfunksjonen i et prosjekt som vi har kalt: Det Multikulturelle Grunnarbeidet, og som 

tar sikte på å utvikle strategier for ivaretakelse og bruk av den nye arbeidskraftreserven. 

Prosjektet er i første omgang planlagt å vare fram til en konferanse i juni i år. Før det 

arrangerer prosjektet Dialogmøte og Idédugnad 16.01.12. 

 

Se  DET MULTIKULTURELLE GRUNNARBEIDET, Notater om 

 Strategier for ivaretakelse og bruk av den nye arbeidskraften. 
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Skriv og rapporter 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jeg har videre skrevet følgende skriv og rapporter: 

• 09.0211 – 15.02.11 Til Riksrevisjonen:  Forvaltningsrevisjon – 

Utlendingsforvaltningen Vurderingstema: Om forvaltningen, ved pågripelse og 

utsendelse av mennesker, bruker av fellesskapets midler til tiltak og virksomhet som er 

forvaltningsmessig uforsvarlige, som for eksempel – Smugling av mennesker – Handel 

med mennesker, og – Manglende kvalitetssikring og resultatkontroll 

• 20.03.11 Notat Om å være ulovlig – i Norge 

• 19.08.11 Hva skal små barn med ytringsfrihet? Hva skal asylsøkerbarn med 

ytringsfrihet? Eller: Er ytringsfrihet noe som vokser proporsjonalt med den enkeltes 

evne til å ytre seg.  

• 19.08.11 Hvilken skole har de gått i, overgriperne 

• Desember 2011 Notat Skeiv, noen observasjoner og refleksjoner 

 

 

 

Asylmarsjen 2011 

 

Vi har vært med på følgende markeringer: 

• Appell på Nordre 09.09.11 

• Appell ved Cissi Kleins statue 12.09.11 

• 2 ganger samling og mat i våre lokaler 

• Skrive omgjøringsbegjæring / støtteerklæring for hver av de 8 afghanerne 

• Appell ved teltet 21.12.11 

 

 

 

FRAM MOT 2014 

 

Fra nå tar jeg ikke nye saker. Jeg tar sikte på å bruke 2 år på å avrunde arbeidet med de sakene 

jeg har, gå gjennom arkivet, summere opp og skrive rapporter, før arkivet føres over til 

statsarkivet. Jeg selv mener det er et verdifullt og viktig arkiv. Det rommer nærmere 2500 

saker, godt ordnet, fra mer enn 15 års arbeid.  

 

Jeg håper selvfølgelig og vil arbeide for at kontoret kan videreføres. Utlendingsforvaltningen 

har utviklet seg til en stat i staten Norge som har fått alt for lite kritisk oppmerksomhet og 

motvekt. NOAS er ingen stor organisasjon. SEIF slutter å arbeide med asylsaker fra årsskiftet 

og så er det Rådgivningsgruppa i Trondheim. Vår samlete tyngde er ubetydelig. I denne 

situasjonen har det i Norge vokst fram en asylhygiene som i omfang og grusomhet kan måle 

seg med hva det skal være av tidligere tiders nasjonalhygieniske tiltak etter at vi bygde 

rikdom på slavehandel på 1700-tallet; konventikkelplakat, jødeparagraf, rasehygienen mot 

tatere og sigøynere, fornorskningen av samene, forfølgelse av tyskertøser og Lebensborn, osv. 

osv. 

 

Med dette som bakteppe erfarer vi utviklet en form for Europeisk krigsstrategi mot flyktende 

mennesker, med en samsvarende fordomsfull propaganda mot de samme menneskene, hvor 

det vanligste invektivet er ”lite troverdig”, og hvor det hersker en apartheidånd i framvekst av 

kategorisering, klassifisering og plassering av mennesker, og hvor Norge, delvis på nasjonal 

basis og delvis i europeisk samarbeid gjennom FRONTEX, nå er inne i et 
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massedeporteringsprogram som i omfang bare overskrides av utsendelsen av russiske 

krigsfanger etter krigen, og i kynisme bare av jødedeportasjonene under krigen. 

 

Hovedvekten i vårt arbeid har vært utredninger og henvendelser til Utlendingsdirektoratet og 

Utlendingsnemnda i enkeltsaker. Nå synes begge instansene mettet av henvendelser fra 

Rådgivningsgruppa. De bryr seg ikke om dem. Vi har trådt inn i rekken av statister som gir 

spillet legitimitet. Den formelle retten til å uttale seg er ivaretatt. At uttalelsen derved skal få 

innvirkning på kunnskap, forståelse, holdning, vurdering og konklusjon, er en helt annen sak. 

Slik innflytelse har vi ikke. 

 

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemndas saksbehandling er lukkede arenaer hvor 

regissørene, UDI og UNE, har eneansvar og full kontroll og råderett. Det kan derfor være et 

passende tidspunkt å gå over i en ny fase av arbeidet, og hvor det er et poeng å oppsøke andre 

arenaer, for med framsyningen av slike ’barbariske handlinger’ å kunne ryste litt i den norske 

besteborgerlige samvittigheten, med sikte på å innrullere flere inn i de alle som ved sin fødsel 

skal ha samme frihet, menneskeverd og menneskerettigheter som alle andre. (Ordbruken 

’barbariske handlinger’, er fra Verdenserklæringens innledning, andre avsnitt, jf artikkel 1, 

første setning) 

 

Kort oppsummert: 

• ”Ingen” nye saker. 

• De sakene som er aktive, gjøres ferdig og føres ut i løpet av 2 år. 

• Arkivet gjøres klar til overføring til statsarkivet i 2014. 

• Innsats gjøres for å nå ut på nye arenaer, for eksempel: 

o De mulighetene som er i konferanseprogrammet må utvikles 

o Deltakelse i samarbeidsprosjekter som Det multikulturelle grunnarbeidet 

o Diverse skriveprosjekter, slik som rapporter, foredrag, artikler og eventuelt en 

bok om menneskerettigheter for alle og enhver. 

 

Med et visst fokus på 2014, det året vi skal markere og feire 200-års jubileet for Grunnloven. 

Spesielt er verdt å merke seg det som ser ut til å bli de nye endringene av § 2, hvor 

menneskerettighetene skal bli bærende prinsipp i Grunnloven. Det ser ut til å være i samsvar 

med og en sluttføring av Henrik Wergelands arbeid for endring av den samme paragraf. Det 

som må være Rådgivningsgruppas målsetning er at menneskerettighetene blir bærende 

prinsipp, ikke bare i Grunnloven, men i norsk forvaltningspraksis generelt og i 

utlendingsforvaltningens praksis spesielt. I dag heter det ”Innvandringspolitiske hensyn”. I 

Grunnlovens språkdrakt i 1814 lød det: ”Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til 

Riget.” Det står for det samme. Det hører ikke hjemme i verken grunnlov, lov, forskrift, 

instruks eller gjeldende praksis. 
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SAKSSTATISTIKK 
 

 

 

1997 

Ved årsskiftet ble det videreført         6 saker fra 95 

      96 saker fra 96 
I løpet av året ble journalført  111 saker fra 97 

I alt var til behandling  206 saker 

 

1998 

Ved årsskiftet ble det overført         4 saker fra 95 
      56 saker fra 96 

      80 saker fra 97 

I løpet av året ble det journalført 115 saker fra 98 

I alt var det til behandling  225 saker 

 
1999 

Ved årsskiftet ble det overført      27 saker fra 96 

      31 saker fra 97 
      95 saker fra 98 

I løpet av året ble det journalført  124 saker fra 99 

I alt var til behandling  227 saker 

 

 

 

2000 

Ved årsskiftet ble det overført      22 saker fra 96 
      28 saker fra 97 

      55 saker fra 98 

      95 saker fra 99 
    155 saker fra 00 

I alt var til behandling  355 saker 

 

2001 

Ved årsskiftet ble det overført          2 saker fra 96 
      10 saker fra 98 

      57 saker fra 99 
    119 saker fra 00 

I løpet av året ble journalført  164 saker fra 01 

I tillegg ble reaktivert       7 saker 

I alt var til behandling  359 saker 

 
2002 

Ved årsskiftet ble det overført          1 saker fra 96 

        7 saker fra 98 
      36 saker fra 99 

      81 saker fra 00 

    128 saker fra 01 
I løpet av året ble det journalført  196 saker fra 02 

I tillegg ble reaktivisert      3 saker 

I alt var til behandling  452 saker 

2003 

Ved årsskiftet ble det overført         1 saker fra 96 
        5 saker fra 98 

      14 saker fra 99 

      59 saker fra 00 
      62 saker fra 01 

    126 saker fra 02 

I løpet av året ble det journalført  170 saker fra 03 

I alt var til behandling  437 saker 

 

2004 

Ved årsskiftet ble det overført      1 saker fra 96 

        6 saker fra 98 
        7 saker fra 99 

      36 saker fra 00 

      40 saker fra 01 
      66 saker fra 02 

    123 saker fra 03 

I løpet av året ble det journalført  206 saker fra 04 

I alt var til behandling  485 saker 

 

 

2005 

Ved årsskiftet ble det overført     1 saker fra 96 

        2 saker fra 98 

        1 saker fra 99 
        7 saker fra 00 

      23 saker fra 01 

      33 saker fra 02 
      74 saker fra 03 

    175 saker fra 04 

I løpet av året ble journalført  211 saker fra 05 

I alt var til behandling  527 saker 

 
2006 

Ved årsskiftet ble overført      1 saker fra 96 

        2 saker fra 98 
        1 saker fra 99 

        1 saker fra 00 

        9 saker fra 01 
      17 saker fra 02 

      43 saker fra 03 

    115 saker fra 04 
    170 saker fra 05 

I løpet av året ble det journalført  195 saker fra 06 

I alt var til behandling  554 saker 

 

2007 

Ved årsskiftet ble overført      1 saker fra 96 

        2 saker fra 98 

        1 saker fra 99 
        1 saker fra 00 

        6 saker fra 01 

        6 saker fra 02 
      11 saker fra 03 

      54 saker fra 04 
    100 saker fra 05 

    145 saker fra 06 

I løpet av året ble det journalført  209 saker fra 07 

I alt var til behandling  534 saker 

 
 

2008  

Ved årsskiftet ble det overført      1 saker fra 00 
    5 saker fra 01 

    5 saker fra 02 

    6 saker fra 03 
  35 saker fra 04 

  85 saker fra 05 

118 saker fra 06 
    171 saker fra 07 
I løpet av året ble journalført  212 saker fra 08 

I alt var til behandling  638 saker 
 

2009 

Ved årsskiftet ble det overført      1saker fra 00 
        4 saker fra 01 

        5 saker fra 02 

        5 saker fra 03 
      20 saker fra 04 

      57 saker fra 05 

      90 saker fra 06 

    136 saker fra 07 

    172 saker fra 08 

Til sammen videreføres til 2009  490 varme saker 

 

I disse 12 årene er journalført  2068 saker 

I 1996 ble journalført    215 saker 

I alt     2283 saker 

 

For årene  1986 – 1995 har vi ikke utarbeidet statistikk  

 

 



 7 

2010 

Ved årsskiftet ble det overført      1 saker fra 00 

    4 saker fra 01 
    4 saker fra 02 

    4 saker fra 03 

  12 saker fra 04 
  42 saker fra 05 

  62 saker fra 06 

  73 saker fra 07 
122 saker fra 08 

  85 saker fra 09 

I løpet av året ble journalført    78 saker fra 10  

I alt var til behandling  487 saker 

 
2011  

Ved årsskiftet ble overført      3 saker fra 01 
    3 saker fra 02 

    4 saker fra 03 

    9 saker fra 04 
  25 saker fra 05 

  37 saker fra 06 

  49 saker fra 07 

  97 saker fra 08 

  51 saker fra 09 
  45 saker fra 10 

I løpet av året ble journalført    92 saker fra 11 

I alt var til behandling  415 saker 

 

2012  

Ved årsskiftet ble overført      3 saker fra 01 

    0 saker fra 02 

    4 saker fra 03 
    7 saker fra 04 

  18 saker fra 05 

    9 saker fra 06 
  23 saker fra 07 

  38 saker fra 08 

  22 saker fra 09 
  28 saker fra 10  

           76 saker fra 11___ 

 
Tildsammen videreføres til 2012  228 saker  ______ 

 

 

INNVILGET OPPHOLD I NORGE 
Sak fra  Familiegjenforening  Etter søknad om asyl 

år      Asyl   Oppholdstillatelse 

M K B  M K B M K  B 

2004         1 1 2 

2005    3      1 2 

2006      1      

2007   1 5     2 2 4 

2008    1 3   1  1   

             

   2 11  1 1  4 4 8 

Til sammen 5 menn   7 kvinner  og   19 barn  I alt 31 personer 

 

Dermed blir de siste 10 års statistikk: 

• 2002   93 personer 

• 2003   57 personer 

• 2004   85 personer 

• 2005   84 personer 

• 2006   67 personer 

• 2007 106 personer 

• 2008    85 personer 

• 2009    52 personer   

• 2010   61 personer   

• 2011   31 personer  Til sammen 721 personer på 10 år 

 

I tillegg kommer altså at 2 er innvilget opphold i Sverige og 1 i Belgia. 
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TENDENSER 

 

 

Forfølgelse er alvorlige krenkelser av et menneskes menneskerettigheter. 

 

Beskyttelse er tiltak for å sikre eller legge til rette for liv med menneskeverd og 

menneskerettigheter. 

 

For å vurdere risiko for forfølgelse skal man blant annet ta i betraktning hvor vidt det i det 

aktuelle landet forefinnes gjennomførte mønstre for grove, flagrante eller omfattende 

krenkelser av menneskerettighetene. Vi har i løpet av 2011 benyttet oss av statistikker og 

rapporter fra bl.a. UNICEF, WHO, UNAIDS, USAIDS og Trafficking in Persons Report, 

over dødelighet blant barn under 5, utbredelse av HIV / AIDS i hvilke grupper, utbredelse av 

barnearbeid (slaveri), over foreldreløshet osv. Ved hjelp av slikt materiale mener vi i mange 

tilfelle å kunne kvantifisere en minimum risiko for i løpet av en periode å miste livet, bli utsatt 

for trafficking eller tilsvarende ufrihet og fornedrelse, (bli i kategorien Most-at-risk for å få 

HIV-AIDS), for unger å miste én eller begge foreldre, å havne i barnearbeid, osv) Poenget er 

at risiko kan kvantifiseres. Det er noe av poenget med statistikk. Utlendingsdirektoratet og 

Utlendingsnemndas kriterier er konsekvent kvalitative, og har etter min forstand mye av 

subjektiviteten over seg, farget av mistro og innvandringspolitiske hensyn. Vi for vår del 

mener at referansen til kjente mønstre og presumptivt nøytral statistikk gir mer objektive 

kriterier å vurdere etter. Det er derfor beklagelig at Utlendingsnemnda så langt ikke har 

verdiget utredninger av denne karakter med selv et tilløp til drøfting. 

 

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda henviser ofte til å søke beskyttelse i hjemlandet. 

Nå har det seg imidlertid slik at ikke alle stater har utbygde velferdssystemer å søke 

beskyttelse ved, eller program for å utvikle og bygge ut slik beskyttelse. Like mye som å 

kunne beskrive mønstre for forfølgelse (krenkelser av menneskerettigheter) hører det med i 

bildet å kunne beskrive mønstre for beskyttelse (implementering av menneskerettigheter), 

eventuelt mangel på sådanne.  

 

Dette har å gjøre med mer enn de enkelte asylsakene. Det har å gjøre med våre interstatlige 

relasjoner. Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda henviser ofte til 

sikkerhetssituasjonen i det aktuelle land, og mener da at det er ro, at myndighetene har 

kontroll. Det å kontrollere er imidlertid ikke synonymt med å beskytte. I mange tilfelle er den 

”gode” sikkerhetssituasjonen i seg selv gjennomførte mønstre av grove, flagrante eller 

omfattende krenkelser av menneskerettighetene og som det er riktig å søke beskyttelse mot. 

Med tanke å beskytte utsatte individer og å påvirke aktuelle regimer i antifascistisk retning, er 

det viktig å kunne beskrive og forstå slike mønstre. Det er ikke slik at alle regimer er innsatt 

av Vår Herre, besjelet av tanker om menneskeverd, likeverd og menneskerettigheter, med 

lutter edle intensjoner om å beskytte og utvikle i fred og frihet. Det finnes regimer med 

fascistisk tankesett, som ikke er demokratiske, men som bygger på makt, undertrykkelse, og 

kontroll.        

 

 

 

 

 

 

 
 



KALENDER 2011 
 

Lørdag  29.01.11  Rådgivningsgruppa og Snøballkvinnene – Årsmøter 
Kl 11 – 13  Seminar  

Virksomhetsregnskap 2010 

Virksomhetsplan 2011  

Kl 1330 – 15 Årsmøte Rådgivningsgruppa 

Kl 15 – 16 Årsmøte i Snøballkvinnene 

Kl 16 – 18 Årsmøtemiddag 

 

Rundt 08.03.11  Snøballkvinneuka 2011 
    Ingen arrangementer i 2011 

 

14.04.11  kl 16 – 18 Ingen mennesker er ulovlige  
    Dialogmøte med partier og politikere 
 

09.05.11   Planlegging og utvidet styremøte 
 Kl 12 – 16  Planlegging av Torg for Likeverd, Konferanser om Ytringsfrihet  

   og Konferanse omFrihet fra Frykt og Nød 

   Kl 18 – 20 Utvidet styremøte 

 

17.06 – 29.06.11  Torg for likeverd 
 17/6 kl 10 – 1230 Kawaldeep Kaur – Single baby mothers – What can we fear? 

 17/6 kl 1330-16 ULV! ULV! – 4. delrapport i prosjektet Kvinner og jenter, menneskerettigheter og 

   mental, medisinsk og fysisk helse. Innledning til samtale: Bernt Hauge 

 18/6 kl 13-16 Kjønnsforfølgelse er mer enn overgrep. Samtale 

 19/6 kl 18-20 Hvor er moralen?  Paneldebatt 

 Verdens flyktningedag  

 20/6 kl 12-1230 I den sorte gryte 5. delrapport i prosjektet Kvinner og jenter, menneskerettigheter og  

   mental, medisinsk og fysisk helse.  Innledning til samtale:  Bernt Hauge  

 

19.08 – 21.08.11  Konferanse om ytringsfrihet 
 19/8 kl 11-14 Hva skal små barn med ytringsfrihet? Hva skal asylsøkerbarn med ytringsfrihet? 

   Innledning til dialog:  Bernt Hauge 

19/8 kl 15-18 Hvilken skole har de gått i, overgriperne? Innledning til dialog:  Bernt Hauge 

20/8 kl 13-16 Barnestemmene:  Lytt til Barnestemmene – de taler barnas sak 

20/8 kl 18-20 Vi spør politikerne: Vil dere lytte til barnestemmene i denne valgperioden? 

21/8 kl 13-16 Vi spør Ingvald Berthelsen, NOAS: Hvordan kan vi best organisere dialogen 

  på nasjonalt plan? 

 

01.10. – 03.10.10  Konferanse om frihet fra frykt og nød 
 13/10  kl 10-16 Vår Herre-syndromet 6. delrapport i prosjektet Kvinner og jenter,   

 14/10  kl 10-16 menneskerettigheter og mental, medisinsk og fysisk helse. 2 dagers samtale 

 

01.12.10   Konferanse om trosfrihet 
    Ingen arrangement 

 

10.12.09   Menneskerettighetsdagen  
    Ingen arrangement 

 

I tillegg noteres at Barnestemmene har en egen arrangementserie. 

 

I tillegg noteres at Et multikulturelt Grunnarbeid har sin egen arrangementserie 
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KALENDER 2012 
 

Lørdag 28.01.12  Årsmøte 
Kl 11 – 13 Seminar Virksomhetsrapport 2011 

    Virksomhetsplan 2012  

Kl  1330 – 15 Årsmøte 

 

Torsdag 09.02.12  Menneskerettighetsseminar 
 Kl 18 – 21 Report from ICC (International Criminal Court) 

   Report from PCCI 

 

Lørdag 10.03.12  Menneskerettighetsseminar 
 Kl 12-15 SNØBALLKVINNER   Hvor beskyttet?  Hvor forfulgt? 

   7. delrapport i prosjektet Kvinner og jenter, menneskerettigheter og mental, 

   medisinsk og fysisk helse 

 

Onsdag 09.05.12  Menneskerettighetsseminar 
Kl 18-20 Andre verdenskrig og ikkevold på norsk – samvittighet og lojalitet 

 

Onsdag 06.06.12  Konferanse – Det multikulturelle grunnarbeidet 

 

17. – 20. Juni  Torg for Likeverd 
17. juni er Wergelands fødselsdag. 20. juni er Verdens flyktningedag. 

2014 er grunnlovsjubileum og antakelig med ny § 2, at menneskerettighetene skal 

være del av grunnloven. Vi må drøfte våre egne forberedelser. 

 

24. – 25. august  Konferanse om ytringsfrihet 

 

1. – 2. oktober  Konferanse om frihet fra frykt og nød 

 

Lørdag 01.12.12  Konferanse om trosfrihet   

 

Mandag 10.12.12  Menneskerettighetsseminar    

 

 

 

 

 

 

Trondheim, 07.01.12 

 

Bernt Hauge 


