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FRA DAGLIG LEDER – HVA NÅ? 

 

Jeg er en eldre mann og kan ikke lengre ta ansvaret for så mange alvorlige saker. I 2012 

sluttet jeg helt å ta inn nye saker. I 2013 er planen å avslutte alle saker som er aktive, før hele 

arkivet overleveres Statsarkivet til sikker forvaring.  

 

Jeg har holdt en opptelling. I løpet av de siste 15 årene har mer enn 1.100 av våre medlemmer 

fått oppholdstillatelse i Norge. Ikke alle på grunn av vår hjelp, men mange.  

 

Det er behov for Rådgivningsgruppa, større behov enn noen gang. Jeg har i 2012 fått flere 

hundre henvendelser fra mennesker som har bedt om vår hjelp, men som jeg ikke har kunnet 

hjelpe med annet enn forståelse, noen råd og anbefaling om å henvende seg dit eller dit. 

Samtidig strammer myndighetene stadig inn på regelverk og praksis. Det er vanskeligere å få 

beskyttelse i Norge enn noen gang. Det er vanskeligere å få familiegjenforening.  

 

Alvorlige krenkelser av menneskeverd og menneskerettigheter er forfølgelse. Hvis du er 

forfulgt i hjemlandet, har du rett til å reise til et annet land for både å søke og ta imot 

beskyttelse, det vil si menneskeverd og menneskerettigheter. Det som er det sørgelige, er at 

norske og europeiske myndigheter ser den store tilstrømningen av mennesker som en 

belastning og ikke som en berikelse.  

 

Norge har også i tidligere tider visst både å holde uønskede mennesker utenfor riket, og å 

rense opp i det mindreverdige. Nå, i menneskerettighetenes og likeverdets tid, er det ikke god 

tone å bruke ord som rase og hygiene og mindreverdig. De nye ordene er manglende identitet, 

manglende troverdighet, innvandringspolitiske hensyn, innvandringspolitiske og 

allmennpreventive tiltak, ord som mer og mer representerer de samme holdningene og 

målsetningene som den gangen man kalte rasehygiene for rasehygiene.  

 

Norge engasjerer seg i egne og internasjonale program for å stoppe tilstrømningen. Vi har 

egne og svært kostbare program for å bli kvitt overskuddet. Det kalles selvfølgelig ikke 

deportasjon, men retur, et ord som har festet seg som rituelt trefoldsord: Retur, Retur, Retur.  

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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Det er et nederlag å legge ned saksarbeidet. Det det nå gjelder, er å kunne snu nederlaget. Selv 

mener jeg vi ikke bør gi oss før vi har kommet så langt at tilbudet er gjenopprettet, med dertil 

trente, lønnete og engasjerte medarbeidere, et tilbud som kan stå som forbilde for klinisk 

behandling av menneskerettigheter generelt. 

 

Jeg er av de som minnes 1975, det året det ble slutt på fri innvandring. Da ble det innført 

midlertidig innvandringsstopp, som skulle vare ett år, for å legge bedre til rette. Fra da til nå 

har det skjedd en sørgelig utvikling. Det som er det spesielt sørgelige, er at utviklingen ikke 

stopper, og antakelig ikke kan stoppes. Det er en utvikling som for lengst har passert sitt 

kritiske punkt, det vil si det punktet da den ikke lenger kan reverseres, men bare raser utfor, 

fortere og fortere. Det er som et Milgrams eksperiment i stor målestokk. (Milgrams angivelige 

undersøkelse var å teste hvilken effekt smerte hadde på innlæring. Den reelle undersøkelsen 

var hvor langt kandidatene i slik sammenheng var villige til å gå i å påføre forsøkspersoner 

smerte. Det viste seg at de kandidatene som ga seg inn på å påføre forsøkspersonene smerte, 

jevnt over ikke hadde ytterlige hemninger i forhold til hvor sterke smerter de påførte.) 

 

Rådgivningsgruppa er en liten menneskerettighetsorganisasjon som arbeider spesielt med 

rettighetene til flyktninger og asylsøkere. Hvert ledd i den negative utviklingen, hver 

tilsidesettelse av menneskeverd og likeverd, hver avkorting av menneskerettighetene, er et 

nederlag. Det betyr ikke at vi skal gi opp. Vi har en kjempeoppgave i å fortsette. For å få 

respektert menneskeverd, likeverd og menneskerettigheter, må vi arbeide for det, sammen. 

 

Jeg mener Rådgivningsgruppa fremdeles vil være viktig. Vi representerer et mangfold. Vi har 

erfaringer og kunnskaper om menneskerettigheter. Vi har et konferanseprogram å videreføre. 

Og vi har prosjekter på gang. 

 

Men vi må omstrukturere oss for å bli en tydeligere, klokere, mer respektert og talefør 

stemme. Jeg selv må etter hvert ut av rollen som daglig leder og bli en eldre som sluttfører 

mine prosjekter. De er: 

• Å avrunde saksarbeidet og skrive sluttrapport 

• Å ferdigrapportere prosjektet om Kvinner og jenter, menneskerettigheter og mental, 

medisinsk og fysisk helse. 

• I den forbindelse arbeide videre med mønstre for anamnese, diagnose og klinisk 

behandling av den enkeltes menneskeverd og menneskerettigheter. 

• Arbeide videre med mønstre for å beskrive barbariske strukturer og deres grove, 

flagrante eller omfattende krenkelser av menneskerettighetene 

• Arbeide videre med materiell for kursing og trening i menneskerettigheter 

 

Det er behov for velge en arbeidsgruppe: 

• Som lager program for veien videre 

• Som skisserer den beste organiseringen 

• Som lager utkast til nye vedtekter 

• Og som legger fram forslag til årsmøtet i januar 2014. 

 

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge. 

17. mai 2014 er grunnloven 200 år. 

 

Dette er begivenheter vi skal ha på programmet i 1913. 
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16 ÅRS 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 

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 
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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 

I løpet av året ble journalført      9 saker fra 12 

I alt var til behandling   234 saker   

 

 

  

 

INNVILGET OPPHOLD I NORGE 
 

Saksnummer Land  Menn  Kvinner  Barn Positivt resultat 

 

138-139/05 Iran  1  1  2 Opphold 

195-196/05 Iran  1  1  2 Opphold 

44/06  Somalia 1     Opphold 

22-23/07 Afg/Mold 1  1  1 Vunnet i retten/UNE anket 

65-66/07 Iran  1  1  1 Opphold 

59/08  Tsjetstjenia   1  3 Opphold 

69/08    Kurd Irak   1  4 Opphold 

73/08  Kongo K 1    2 Opphold 

133/08  Afghanistan 2  1  1 Opphold 

134/08  Burma  1     Opphold 

141/08  Kongo B 1     Asyl – etter rettssak 

191/08  Angola    1  2 Opphold – etter nemndmøte 

195/08  Uganda   1  1 Opphold 

24/09  Iran  1     Opphold 

32/09  Iran  1     Asyl 

39/09  Irak  1  1  3 Opphold 

60/09  Palestinere 1  1  3 Asyl 

55/10  Kurd Iran 1     Opphold 

59/10  Kos/serb 1    3 Opphold 

74/10  Guinea C     1 Asyl 

25/11  Afghanistan   1   Familiegjenforening 

48/11  Etiopia  1     Studentvisum 

50/11  Uganda 1     Asyl – etter nemndmøte 

52/11  Etiopia  1     Asyl – etter nemndmøte 

58/11  Syria  1     Asyl 

80/11  Afghanistan 1  1  4 Asyl    

Til sammen   21  13  33 =  67 opphold   

 

Også positive statistikker må leses med varsomhet. Jeg tror at Rådgivningsgruppa i de fleste 

av disse sakene har betydd en forskjell, og i mange saker en viktig forskjell. Men forut for 

slike positive tall ligger ofte mye lidelse. I riktige regnskap hører med også veien fram til 

resultatene. I de eldste av disse sakene ble vi kontaktet for mer enn 7 år siden. Det kan være 

lange og tornefulle veier. Også veien videre inn i det norske paradiset kan være lang og 

tornefull, spesielt for en som allerede har såre føtter.   
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Med dette innledes arbeidet med å oppsummere de siste 17 årenes saksarbeid. 

 

Slik blir siste 16 års statistikk over innvilget opphold/asyl: 

• 1997   64 personer 

• 1998   77 personer 

• 1999   55 personer 

• 2000   85 personer 

• 2001   94 personer 

• 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 

• 2012   67 personer  Til sammen 1163 personer på 16 år 

 

Vi har fra og med 1996 til og med 2012 journalført 2480 saker. De fleste har vært søknader 

om asyl og familiegjenforening. Men vi har også journalført mange saker som ikke gir utslag i 

oppholdstatistikken, slik som statsborgerskap, diskriminering og spesielle initiativ og 

henvendelser. I årsmeldingen for år 2000 kunne jeg skrive om antall innmeldte saker: 

 I alt 155 saker som omfatter  131 menn 65 kvinner  93 barn  =  289 personer 

Så detaljert har jeg ikke maktet å føre statistikken videre. Men jeg gjetter at de 2480 sakene 

representerer mellom 4000 og 5000 enkeltpersoner, anslagsvis 4500. 

 

I saksregnskapet for 2001 kunne vi skrive: 

25 mennesker er altså transportert ut 

  5 stykker ser ut til å ha fått opphold i andre land 

  7 stykker har søkt asyl i annet land 

  3 stykker, en mor og to barn har bare forsvunnet 

  7 stykker er meldt flyktet videre til annet land 

18 stykker er ført ut (av vårt regnskap) etter at vi har mistet kontakt 

65 mennesker til sammen 

 

Dessverre, det er mange år siden vi mistet kapasitet til å holde regnskap over hva som skjer 

med hver enkelt som ikke får oppholdstillatelse. Hvert år i januar fører vi ut saker fordi vi har 

mistet kontakt, det vil i mange tilfelle si, fordi vi ikke har opprettholdt kontakt. Og nå er 

situasjonen slik at vi aktivt avrunder kontakten i gjenværende saker.  

 

Jeg velger å se dette dramatisk. Retten til kontakt med en norsk flyktningeorganisasjon gjelder 

mer enn å kunne være en klient. For Rådgivningsgruppa er det et poeng at medlemmene 

virkelig er medlemmer, med likeverdig medlemstilhørighet. Vi har vært på vei til å skape et 

slikt samfunn, hvor Rådgivningsgruppa i mange tilfelle har vært den nærmeste til den enkelte. 

Det er dette som er i ferd med å ryke.  

 

Et hovedsiktepunkt fremover må være å bli bevisst og gjenopprette denne ambisjonen, ikke 

bare for Rådgivningsgruppas medlemmer, men at alle som søker norsk beskyttelse, 

umiddelbart skal kunne finne slik tilhørighet.  
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I tråd med denne ambisjonen må et hovedkrav til norske og europeiske myndigheter være: 

a) at asylsøkere som ikke har dokumenterbar identitet, får definert en midlertidig 

identitet, som under visse forutsetninger eventuelt kan gjøres permanent, og 

b) at ingen skal kunne ekspederes til det ansvarsløse rom, slik at han eller hun bare 

forsvinner  

 

Det dreier seg om å respektere asylsøkeren som menneske, med menneskeverd og likeverd. 

 

 

Noen ord om beskyttelse, og å registrere til beskyttelse. 

 

Menneskerettighetenes og FN’s idé og oppgave er å beskytte.  

 

Verdenserklæringens artikkel 1, første setning: 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.  

 

Verdenserklæringens artikkel 1, andre setning: 

De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets 

ånd. 

Brorskapet det her er tale om, er «Alle medlemmer av menneskeslekten». Jf. 

Verdenserklæringens innledning, første setning: 

Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle 

medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, 

Å handle mot hverandre i brorskapets ånd, betyr å bruke utstyrskombinasjonen fornuft og 

samvittighet til aktivt å beskytte hverandre, det vil si anerkjenne og ivareta hverandres frihet, 

menneskeverd og menneskerettigheter.  

 

Oppgaven som beskyttere er tildelt «Hvert individ og hver samfunnsmyndighet», «familien, 

samfunnet og staten» osv. Det kan således noen ganger nærme seg det uhyrlige når staten 

fratar enkeltmennesker, familier, kommuner, arbeidsplasser, religionssamfunn, organisasjoner 

og andre retten til å beskytte. 

 

Verdenserklæringens artikkel 15,1: 

Enhver har rett til et statsborgerskap. 

Samfunnets og statens oppgave er å beskytte. Statsborgerskapet dreier seg om å ha sitt navn 

skrevet inn i statens store bok over beskyttede individer. Den som ikke er skrevet inn i noen 

slik bok, eller ikke kan spore noen slik registrering, er i praksis statsløs – fredløs.  

 

På tilsvarende vis som ikke alle foreldre har lært å være gode foreldre, er det ikke alle stater 

som har lært å være gode stater. De beskytter ikke. I slike tilfelle er statsborgerskapet 

verdiløst. 

 

Jeg sakser fra UNICEF’s hjemmeside, orientering om rapporten «State of the World’s 

Children 2012»: 
Byene svikter barna 

Halvparten av verdens befolkning i dag lever i byer. Det betyr mer enn én milliard 

barn. … 

En tredjedel av verdens bybarn lever i slumområder. Leveforholdene i slummen er 

elendige, som regel uten tilgang på rent vann, med åpen kloakk, og dårlige, overfylte 

boliger. I mange tilfeller ligger sykehus og skoler like utenfor slummen. Siden 

flesteparten av barna som bor i slumområder mangler papirer, har de ikke tilgang til 

disse tjenestene. Barn som ikke er registrert ved fødselen «eksisterer ikke», og havner 

derved «under radaren». De mister mulighet til skolegang og helsetjenester, og er 
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dermed spesielt utsatt for misbruk, menneskehandel og barnearbeid.  Dårlig ernæring 

og sanitære forhold er blant de viktigste grunnene til at barn dør tidlig av sykdommer 

som enkelt kunne vært unngått. 

 Samtidig lever flere titall millioner barn på gaten, hvor forholdene er enda 

verre. Disse barna er enda mer sårbare, og ekstra utsatt for vold og overgrep. Barn som 

migrerer er spesielt utsatt for utnyttelse, misbruk og menneskehandel. 

 

En tredjedel av halvparten av verdens barn, det vil si en sjettedel, mangler papirer. Det vil fort 

si en sjettedel av verdens befolkning, kanskje mer. Det er også mange i rurale strøk som aldri 

har vært registrert.  

 

2013 – Vi skriver i år 68 år siden FN-pakten, 65 år siden Verdenserklæringen ble vedtatt, 91 

år siden Nansen-passet ble innført. Det er på tide å starte et prosjekt hvor all verden blir 

innskrevet i manntall. De hadde et slikt prosjekt den tid Quirinius var landshøvding i Syria.  

 

Målet må være en innskrivning av alle medlemmer av menneskeslekten og hvor hver får brev 

på sitt medlemskap, med lik frihet, likt menneskeverd og like menneskerettigheter som 

skrevne medlemsfordeler.  

 

For mennesker som ikke er innskrevet i noen stat, og/eller som familien, samfunnet og staten 

ikke beskytter på forsvarlig vis, er det verdenssamfunnets oppgave å sørge for beskyttelse.  

 

Verdenserklæringens artikkel 14.1: 

Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse 

 

Asyl er beskyttelse er menneskeverd og menneskerettigheter.  

Forfølgelse er alvorlige mangler på eller krenkelser av menneskeverd og menneskerettigheter. 

 

Det er ikke alle familier, slekter, organisasjoner og samfunn som har evne og/eller vilje til å 

beskytte sine egne. Det er ikke alle land som har utviklet effektive tiltak for å beskytte alle 

sine borgere. Det er ikke alle land som har utviklet et velferdssystem som det norske. For den 

som savner menneskeverd og menneskerettigheter, bør det være en soleklar rett å søke 

beskyttelse der beskyttelse finns.  

 

Det er samtidig på tide å følge opp registreringsprosjektet med en internasjonal dugnad for å 

gi beskyttelse til alle ubeskyttede individer.  

 

Jeg er av de som minnes 1975, det året det ble slutt på fri innvandring. Nå, 38 år etter, mer 

enn aner jeg en duft av fordrivelse.  

 

Vi er, jf. artikkel 2, andre setning, utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot 

hverandre i brorskapets ånd.  

 

Innvandringspolitiske hensyn og allmennpreventive hensyn er så absolutt ikke i brorskapets 

ånd. Det er fiendtlig og ekskluderende, ikke vennlig og inkluderende.  Det er i så måte behov 

for en grunnleggende holdningsendring. I Norge gjelder dette politisk så vel som 

administrativt. 

 

 

 

 

 



KALENDER 2012 
 

Lørdag 28.01.12  Årsmøte 
Kl 11 – 13 Seminar Virksomhetsregnskap 2011 - Virksomhetsplan 2012  

Kl  1330 – 15 Årsmøte 

 

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

   Report from PCCI 

 

Torsdag 16.02.12  Menneskerettighetsseminar 
 Kl. 18 – 21 Report from Ethiopia – The Memorandum Of Understanding 

 

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 07.06.12  Konferanse – Det multikulturelle grunnarbeidet 
Kl. 10-16 Strategier for ivaretakelse og bruk av den nye arbeidskraften 

 

17. – 20. Juni  Torg for Likeverd 
17.06 kl. 13-16 Ekstraordinært årsmøte – Årsmøtets tillatelse til å sikre arkivet hos Statsarkivet 

18.06 kl. 18-21 Å arbeide for historien, Å ta vare på historien – Statsarkivet i Trondheim  

19.06 kl. 18-21 Snøballkvinnene – i 2013 markeres 100 år med kvinnelig stemmerett 

20.06 kl. 18-21 Med lov skal landet bygges – planer fram mot grunnlovsjubileet 2014 

 

Tirsdag 26.06 kl 16-18 Møte i forum for multikulturelt grunnarbeid 
Med dette møtet døde det multikulturelle grunnarbeidet foreløpig ut 

 

24. – 25. august  Konferanse om ytringsfrihet 
 24.08 kl. 18-21 Vår Herre-syndromet og Servilitetens Banalitet – 6. delrapport 

   Hvorfor snakke om den beskyttelsen som ikke finns? 

 25.08 kl. 13-16 Om prosjektets videreføring 

 

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

Torsdag 29.11.12  Menneskerettighetsseminar 
 Kl 18 – 21 Ethiopia after Meles Zenawi – Contours of a Human Rights Collapse 

 

Lørdag 01.12.12  Konferanse om trosfrihet    Ikke arrangert 

 

10.12.12  kl.10-16  Konferanse – Eksilbefolkning og Spionasje 
Dokumenter 20.10.12  Notat – Eksilbefolkning og spionasje 

  20-23.08.10 Dialog med Diaspora - konferanserapport 

     

21.12.12   Goch ved vintersolverv 

12-13.01.13   Goch seminar og verksted 
Goch betyr oversettelse. Hver annen fredag kl. 12 – 14 siden september har vi hatt 

møter med fribyforfatterne for å utvikle flerspråklig litterære miljø.  
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NOTATER OG RAPPORTER 
 

07.01.12 Virksomhetsregnskap 2011 – Virksomhetsplan 2012 

 

Vårens notater om menneskehandel og retur: 

09.02.12 Menneskehandel er ikke bra 

19.02.12 Mer om uverdig menneskehandel – Om beskyttelsesbehov 

25.02.12 Appell på Torget – Menneskehandel er ikke bra 

26.02.12 Returnerte asylsøkere får ikke effektiv beskyttelse i Kinshasa 

04.03.12 Det er en forbrytelse å sende barnefamilier til slummen i Kabul 

25.03.12 Returnerte tamilske asylsøkere får ikke effektiv beskyttelse i Colombo 

 

Det multikulturelle grunnarbeidet 

16.01.12 Strategier for ivaretakelse og bruk av den nye arbeidskraften 

  Fra idedugnad 16.01.12 til konferanse 07.06.12 – en prosess 

25.04.12 Nyhetsbrev - invitasjon til konferanse 07.06.12 om 

  Strategier for ivaretakelse og bruk av den nye arbeidskraften. 

25.04.12 Vedlagt – Notater til drøfting 

07.06.12 Innledning  -  Det multikulturelle grunnarbeidet 

18.06.12 Nyhetsbrev – Invitasjon til møte i forumet 

 

09.05.12 

09.05.12 Andre Verdenskrig og Ikkevold på Norsk 

  Samvittighet og Lojalitet 

  Vår Herre-syndromet, Ondskapens banalitet og servilitetens banalitet 

 

Konferanse om ytringsfrihet  

Prosjektet om Kvinner og Jenter, Menneskerettigheter og Mental, Medisinsk og Fysisk Helse 

 24.08.12 7. delrapport - Vår Herresyndromet og Servilitetens Banalitet 

   8. delrapport - Hvorfor snakke om den beskyttelsen som ikke finnes? 

 

3 av høstens notater 

13.09.12 notat vedrørende unge afrikanske kvinner 

• som har søkt norsk beskyttelse 

• som har hatt en dårlig/uverdig oppstart i livet 

• og som har barn i Norge 

05.11.12 notat vedrørende enslige kvinner 

• som har søkt norsk beskyttelse 

• som har hatt en dårlig/uverdig oppstart i livet 

• som ikke er registrert ved fødselen 

• som ikke har skolegang 

• som ikke har vokst opp i et godt hjem 

09.11.12 Små barn og Verdenserklæringens artikkel 3: 

  Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet 

 

08.12.12 Til barneombudet - Nå skjer det igjen – et fortvilet varsel 

 

Goch 

19.10.12 Notat - Litteraturcollege  
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KALENDER 2013 
 

Lørdag 26.01.14  Årsmøte 
Kl 11 – 13 Seminar Virksomhetsregnskap 2011 - Virksomhetsplan 2012  

Kl  1330 – 15 Årsmøte 

 

Se min kjole – Utstilling - Snøballkvinnene 
Vi har innledet et samarbeid med Trøndelag Folkemuseum om en utstilling. 

I tilfelle dette går i orden, må vi før utstillingen ha en serie med verksteder for å 

forberede utstillingen, og i forbindelse med utstillingen ha en serie med møter og 

arrangementer. Vi har også tanker om at utstillingen kan bli en vandreutstilling som 

settes opp ved flere skoler, med arrangementer i tilknytning til utstillingen. 

 

Menneskerettighetsseminarer 
Vi hadde i 2013 en serie med menneskerettighetsseminarer. Dette er verdt å følge opp, 

spesielt i samband med oppsummeringen og rapporteringen daglig leder er i ferd med.  

 

Konferanseprogrammet  

I fjor droppet vi konferansene om frihet fra frykt og nød og om trosfrihet, rett og slett 

på grunn av manglende kapasitet. Vi må være forberedt på slikt i år også, men setter 

som foreløpige datoer: 

• 17-20. juni  - Torg for likeverd 

• 22-24. august  - Ytringsfrihet 

• 02-04. oktober - Frihet fra frykt og nød 

• 02. desember  - Trosfrihet 

 

Rapportering 
På side 7 skrev jeg:  Asyl er beskyttelse er menneskeverd og menneskerettigheter.  

Forfølgelse er alvorlige mangler på eller krenkelser av menneskeverd 

og menneskerettigheter. 

I mer enn 15 år har jeg sittet på fremskutt observasjonspost til nåtidshistorien som et enormt 

menneskerettighetsdrama, mennesker som søker beskyttelse, som har hatt sitt menneskeverd 

brutt ned, som har vært menneskerettigheter foruten. Jeg mener å vite noe om klinisk 

menneskerettighetsarbeid. Vi har utviklet et diagnoseapparat. Vi har utviklet et mønster for å 

gjøre menneskerettslige anamneser, altså å beskrive individets menneskerettslige biografi. 

Intensjonen er å bringe disse erfaringene videre, det vil si å skrive rapporter og tilby kurs. 

Håpet er å kunne komme så langt, faglig og økonomisk, at vi kan tilby utdannelse, 

godkjenning og lønnete stillinger for menneskerettighetsarbeidere, tilsvarende helsearbeidere. 

Den alminnelige menneskerettslige helsetilstand vil være avhengig av en selvstendig, faglig 

solid og respektert menneskerettighetstjeneste. Vi har, forhåpentligvis midlertidig, måttet 

legge ned tjenestetilbudet. Rapporter, seminarer og konferanser er den stemmen vi har. Det er 

valgår i år. Det er viktig at vi bruker den stemmen vi har – godt. 

 

 

Trondheim, 15.01.13 

 

Bernt Hauge 

Daglig leder      

 

 


