
1 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

VIRKSOMHETSREGNSKAP 2016 

VIRKSOMHETSSPLAN 2017 

 
S    2  Omstilling eller oppløsning? 

  Tjenestetilbudet 

S    3  Framveksten av en verden 

- Gjennomførte mønstre av grove, flagrante eller omfattende … 

- Innvandringspolitiske og allmennpreventive hensyn 

- Tvungne forsvinninger 

S    4  -    Menneskehandel 

- Trafficking 

S    5  -    Papirløse og lengeværende 

- Enslige mindreårige 

- Retten til registrering og identitet 

S    6  -    Hvor finner vi den norske samvittigheten? 

S    7  Rollen som tankesmie 

  Religion- og livssynsdialog – Å tale om moral 

S    8  Inkludering 

S    9  Organisasjon 

- Kontoret 

S  10  -    Nettverk 

S  11  -    Styret 

S  12  Virksomhetsregnskap 2016 

- Omstilling eller oppløsning? 

S  13  Kalender 2016 – Konferanseprogrammet og andre initiativ 

S  15  Virksomhetsplan 2017 

- Omstilling eller oppløsning? 

- Kalender 2017 

S  16  Det strukturerte nettverksamarbeidet 

 

 

 

 

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 



 2 

 

OMSTILLING ELLER OPPLØSNING? 

 

Virksomhetsregnskap 2016 - Virksomhetsplan 2017 bør leses sammen med 

Virksomhetsregnskap 2015 - Virksomhetsplan 2016. 

 

I 2017 som i 2016 som i 2015. Spørsmålet er: Klarer Rådgivningsgruppa å 

omstille seg? Eller må vi oppløse oss? Spørsmålet er ikke nytt. Situasjonen har 

vært alvorlig lenge. Alvorlig fordi mange har bruk for Rådgivningsgruppa. Men 

for å kunne videreføre og utvikle virksomheten, trenger vi inntekter, først og 

fremst til å trene, kvalifisere og lønne medarbeidere.  

 

 

TJENESTETILBUDET 

 

Asylsaker og andre utlendingssaker. Vi kaller det «klinisk 

menneskerettighetsarbeid». Jf. kapittel 7 i boken «Alle… Enhver… Ingen… - En 

gjennomgang av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene».  

 

I utgangspunktet er Rådgivningsgruppa en interesseorganisasjon for flyktninger 

og asylsøkere. Tjenestene er medlemstjenester. Det er tjenester alle flyktninger 

og asylsøkere bør være berettiget til.  

 

Vedtektene definerer Rådgivningsgruppa som menneskerettighetsorganisasjon. 

Det sentrale referansedokumentet er Verdenserklæringen om 

Menneskerettighetene. Verdenserklæringen er universell. Vi har å gjøre med 

tjenester som alle medlemmer av menneskeslekten ved behov er berettiget til. 

 

Et langsiktig mål er derfor både å stimulere til og å medvirke til at det utvikles 

en nasjonal, profesjonell og kompetent menneskerettighetstjeneste, som er 

samordnet med og på linje med helse- og sosialvesenet.   

 

Det kortsiktige målet er, ved hjelp av kursing, samarbeidsforum, medier og 

politisk påvirkning å stimulere og medvirke til spredning og hevning av 

kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet 
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FRAMVEKSTEN AV EN VERDEN … 

 

Verdenserklæringens innledning, andre avsnitt: 

Da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til 

barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da 

framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og 

frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, 

 

Det er selve reguleringsmekanismen som her beskrives. Alvorlige krenkelser av 

menneskeverd og menneskerettigheter omtales som barbariske handlinger som 

angår alle mennesker. Oppgaven er å avdekke og holde oppgjør med hva 

Torturkonvensjonens artikkel 3.2 omtaler som:  

gjennomførte mønstre av grove, flagrante eller omfattende krenkelser av 

menneskerettighetene 

I alle asylsaker skal dette være et poeng. Det er absolutt forbud mot å sende 

noen til steder eller situasjoner hvor de risikerer å bli eksponert for slike 

mønstre. Prinsippet kalles «non-refoulment». Jf. Flyktningkonvensjonens 

artikkel 33 og Torturkonvensjonens artikkel 3. 

 

Noe som forferder, er å observere mønstre av slik karakter utvikle og etablere 

seg som norm og gjeldende praksis i norsk forvaltning, for eksempel: 

• Innvandringspolitiske og allmennpreventive hensyn. Siden 

Stortingsmelding nr. 17 (2000-2001) har det vært offisiell norsk politikk å 

behandle flyktninger og asylsøkere ille nok til å skremme andre fra å 

komme til Norge for å søke beskyttelse. Dette er mer enn uetisk, det er i 

samsvar med et navngitt handlingsmønster det er absolutt forbud mot, 

nemlig tortur, jf. Torturkonvensjonens artikkel 1: 

I denne konvensjon skal uttrykket «tortur» bety enhver handling 

hvorved alvorlig smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk, 

bevisst blir tilføyet en person i den hensikt å … true eller tvinge 

vedkommende eller en tredje person …  

Fordi Norge som mange andre europeiske land ikke vil virke mer 

forlokkende enn sine naboland, ser vi utviklingen av en barbarisk spiral, 

alltid strengere. Vær oppmerksom på at ordkombinasjonen «streng og 

rettferdig» i denne sammenheng er nytale i samsvar med boken «1984». 

• Tvungne forsvinninger. De siste årene har Politiets Utlendingsenhet 

hvert år transportert ut mer enn 7000 mennesker med tvang. Vi får ingen 
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ting vite om hva som videre skjer med disse menneskene; hvor mange 

som klarer å etablere seg på verdig vis, og hvor mange som ikke klarer 

det; hvor mange som flykter videre, hvor mange som fanges opp av mafia, 

trafficking, milits eller hellig krig og hvor mange som frister tilværelse i 

leir, slum eller fangenskap. Det er grunn til å tro at et betydelig antall av 

disse uttransporteringene er brudd på non-refoulment. Det som er 

utvilsomt, er at selve mønsteret er i konflikt med FNs Konvensjon mot 

Tvungne Forsvinninger. 

• Verdenserklæringens artikkel 4: 

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i 

alle former er forbudt. 

 

• Menneskehandel. 26.01.2012 ble det i Addis Abeba undertegnet en 

avtale mellom Norge og Etiopia om retur av etiopiske asylsøkere. 

Avtalens høytidelige tittel er: «Memorandum of Understanding between 

the Government of The Kingdom of Norway and the Government of the 

Federal Democratic Republic of Ethiopia.” Tilsvarende avtaler er gjort 

med flere andre land. Det er et skummelt dokument. I praksis er det en 

handelsavtale, en avtale av langsiktig karakter, hvor varen er mennesker 

og hvor pris og leveringsbetingelser er beskrevet. Ett er at handel med 

mennesker i seg selv er ille og noe norske regjeringer skulle holde seg for 

gode til. Et annet er selve avtalebetingelsene. Prisen per hode er notert 

med negativ verdi, 15.000 kr som utbetales til varer som reiser frivillig, 

og 30.000 kr som utbetales i «reintegreringsstøtte» til det etiopiske 

direktoratet for flyktninger og returnerte. 

• Trafficking. Også Norge er berørt av den moderne formen for 

slavehandel som kalles trafficking. Det er en vederstyggelighet. Jenter og 

barn og gutter med bør være skånet for slikt. Norske myndigheter forsøker 

å bekjempe fenomenet ved å jakte på bakmenn. Vi tror den beste måten å 

stoppe trafikken på, er å punktere den, gjøre den ulønnsom. Det gjør man 

enklest ved å hente jentene ut av businessen etter hvert som de blir 

synlige, og gi dem beskyttelse, det vil si registrere dem som legale 

mennesker, hjelpe dem til utdannelse og lede og ledsage dem inn på veien 

til et verdig liv. 

Vi vil for øvrig tro at mange av trafikkens mannlige og kvinnelige tjenere 

selv er ofre i trafikkens hierarki, at de, tilsvarende mange av 

narkotikatrafikkens kurerer og langere, bør kunne kjøpes ut av 

styggedommen mot hjelp til et verdigere liv.  
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• Papirløse og lengeværende. Det lever blant oss et ukjent antall 

mennesker som har fått avslag på alle sine søknader, og som ikke tør eller 

kan reise til hjemlandet.  Noen har levd slik i mer enn 10 år, ribbet for 

menneskeverd og menneskerettigheter.   

Vi minner om Verdenserklæringens innledning, første avsnitt: 

Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige 

rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget 

for frihet, rettferdighet og fred i verden, 

Bedre og rettere enn å henvise disse menneskene til fortsatt fornedrelse og 

forfall, vil være å anerkjenne dem menneskeverdet, innrømme dem de like 

og umistelige rettighetene de har mistet, og la dem få status, hjelp og 

muligheter til å utvikle seg som verdifulle samfunnsmedlemmer. 

 

• Enslige mindreårige, slike som innvilges midlertidig oppholdstillatelse 

fram til de fyller 18, for så å returneres, etter ventetid i frykt og sløvende 

tomhet i mottak for mindreårige.  

For en som opplevde ungdomstiden som en tid for vekst, forberedelse, 

utfoldelse og blomstring, synes dette å være grusom, umenneskelig og 

nedverdigende behandling og straff.  (Jf. Verdenserklæringens artikkel 5. 

Jf. Torturkonvensjonens artikkel 1)  

Hva kan være verre enda, er karrierene mange av disse ofte ensomme og 

traumatiserte unge menneskene risikerer å lokkes til eller fanges opp av 

når de transporteres ut; trafficking, langing, småkriminalitet, mafia, 

bander, militser, jihadister og flytende flyktninger.  

Det bør bli en selvfølge at barn som ber om beskyttelse, det vil si 

menneskeverd, likeverd og menneskerettigheter, umiddelbart blir tatt vare 

på og hjulpet til fostring på beste vis. 

• Retten til registrering og identitet. Jf. FNs Internasjonale Konvensjon 

om Sivile og Politiske Rettigheter, artikkel 24: 

1. Ethvert barn skal uten hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, 

religion, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller 

fødsel, ha rett til slik beskyttelse av sin familie, samfunnet og 

staten som følger av dets stilling som mindreårig. 

2. Ethvert barn skal registreres umiddelbart etter fødselen og 

skal ha et navn. 

3. Ethvert barn har rett til et statsborgerskap. 
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For å vinne prinsessen og det halve kongeriket måtte Askeladden gjennom 

tre prøver, den ene mer umulig enn den andre.  En av prøvene en må 

gjennom for å få opphold i Kongeriket Norge, er å dokumentere identitet. 

Dette er en prøve med stigende vanskelighetsgrad. For noen er prøven 

umulig; fordi de aldri har vært registrert, fordi det ikke er noe sentralt 

register i landet de kommer fra, fordi dokumenter fra det aktuelle landet 

har lav notoritet, osv.  

Et av de store ankepunktene vi hadde mot apartheidregimet i Sør-

Afrika, var bruken av pass og passlover i diskrimineringens tjeneste.  

Nå ser vi like diskriminerende praksis i Norge; registrering og 

anerkjennelse av menneskeverd og like og umistelige rettigheter, 

forutsetter dokumentert identitet.  

Dette er i motsetning til Flyktningkonvensjonens artikkel 27, om 

Identitetspapirer: 

De kontraherende stater skal utstede identitetspapirer til enhver 

flyktning som befinner seg på deres territorium og som ikke er i 

besittelse av et gyldig reisedokument. 

Det gjelder mange. Det de mangler, er registrering og anerkjennelse som 

fullverdig og likeverdig menneske. Rent praktisk er det en enkel operasjon 

å utstede identitetspapirer. Prinsipielt vil det være å avvikle en 

diskrimineringsmekanisme. (Jf. Verdenserklæringens artikkel 2.)  

 

 

Hvor finner vi den norske samvittigheten? 

 

Vi graver. Vi avdekker. Vi varsler. Vi roper det ut. Det forferdelige er at vi ikke 

finner kanaler til og mottakere av våre varsler, vi finner ingen handlekraftig 

norsk offentlig samvittighet å ryste våken.  

 

Med andre ord – Vi har ikke et intakt nødvarslingssystem.  
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ROLLEN SOM TANKESMIE  

 

Jf. Verdenserklæringens kunngjøring: 

… som et felles mål (a common standard of achievement) for alle folk og 

alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne 

erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og 

oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved 

nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt 

anerkjent og overholdt … 

 

Merk virkemidlene som er anvist: 

• gjennom undervisning og oppdragelse 

• ved nasjonale og internasjonale tiltak 

 

Merk også at dette blir gjenspeilet i kapitlene 2 og 7 boka «Alle… Enhver… 

Ingen…  - En gjennomgang av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene»: 

• Kapittel 2 Undervisningen skal ta sikte på … 

• Kapittel 7 Det kliniske menneskerettighetsarbeidet … 

 

Det som videre er bemerkelsesverdig, er at det er vanskelig å finne iverksatt 

systematisk utvikling av slik undervisning og slike tiltak. Vi vet ikke av noen 

institusjon som har fått eller påtatt seg dette som fagområde. Vi har ikke 

kjennskap til hverken planer, strategier eller bevilgninger.  

 

Det skulle tilsi at vi selv må forsøke å utvikle oss i rollen som tankesmie. 

 

 

RELIGION- OG LIVSSYNSDIALOG – Å TALE OM MORAL 

 

«The Universal Declaration of Human Rights». Verdenserklæringen som 

universelt moralsk imperativ. Den katolske kirke som universelt moralsk 

imperativ. Mange vil oppfatte religionen som et universelt moralsk imperativ. 

 

Vi ønsker å utvikle studier og dialog mellom representanter fra ulike religioner 

og livssyn om moral, sette ord på hva som er de ulike moralske imperativene og 

hvordan de harmonerer med hverandre, og i hvilken grad vi bør gjennom hva 

slags dialog for å komme til ny forståelse.    
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INKLUDERING 

 

Jf. Verdenserklæringens artikkel 1: 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og 

menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør 

handle mot hverandre i brorskapets ånd. 

 

Artikkel 2: 

Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne 

erklæring, uten forskjell av noen art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, 

språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. 

 

Vi ønsker å utforske nærmere prinsippet:  

«å handle mot hverandre i brorskapets ånd» - «uten forskjell av noen art».  

 

Vi vil bruke betegnelsen Inkludering. 

Konkret vil prosjektet være å videreføre studiene av «klinisk 

menneskerettighetsarbeid».  

 

Det kan bli begynnelsen til et omfattende prosjekt. Vi tar våren 2017 sikte på, i 

tillegg til å skrive ut en første prosjektskisse og å starte de første drøftingene 

rundt denne, å initiere en serie enkle delprosjekter, som f.eks.: 

• Den nye i klassen  (i nabolaget, på arbeidsplassen, i klubben, osv.) 

• Hvordan gjør de det?  (Samle ideer, erfaringer og råd fra vellykkede 

inkluderingsprosjekter.) 

• De nye minoritetene. 

 

Og så videre. Små og større studier som gir anledning til fortløpende drøfting og 

som forhåpentligvis etter hvert vil vekke offentlig oppmerksomhet, interesse og 

engasjement.  
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ORGANISASJON 

 

 

Kontoret 

 

I løpet av 2016 har kontoret blitt styrket. Ved inngangen til 2017 er vi: 

• Bernt Hauge  Frivillig - pensjonist 

• Waldemar Zareba  NAV -  arbeider med doktorgrad i filosofi 

• Arvid Rosseland  Frivillig – pensjonist, statsviter, administrator 

 

Vi har derved styrket IT-kompetansen og den administrative kompetansen, og 

forventer etter hvert å øke arbeidskapasiteten, samtidig som vi kan bidra til å 

arbeide mer strukturert. 

Målet er, gjennom tilskudd og betaling for kurs, konsulenttjenester, utredninger 

og rapporter å finne inntekter nok til å kunne lønne, kvalifisere og beholde en 

dyktig medarbeider og dermed nok til å videreføre og videreutvikle 

organisasjonen. 

 

Vi går inn i 2017 med ambisjoner om: 

• Å utvikle organisasjonen 

• Å holde orden på medlemsregisteret,  

• Å betjene medlemsmassen: 

o i arbeid med enkeltsaker 

o i medlemsmøter, prosjektarbeid, konferanseprogram, kurs m.m.; 

inkludering og kompetansehevning gjennom deltakelse og 

engasjement,  

• Å utvikle tjenestetilbud for andre organisasjoner og institusjoner: 

o kurs- og konsulentvirksomhet 

o prosjektsamarbeid  

o videreføring av konferanseprogrammet 

• Å invitere til mer strukturert nettverksamarbeid:  

o et felles forum for menneskerettigheter 

o koordinert med tjenestetilbudet 

• Holde oversikt over og koordinere prosjekter og studietiltak 

• Å utvikle og tilby kurs  

• Å ha ansvar for hjemmeside og annen utad informasjon 

• Å drive organisasjonsutvikling, 
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Vi har i 2016 forsiktig tatt opp igjen virksomheten med å hjelpe medlemmer i 

enkeltsaker, og bruker samtidig saksarbeidet som intern trening. Vi har en 

tradisjon for å organisere miljøer og prosjekter rundt ulike grupper av slike 

medlemmer og deres hjelpere, som f.eks. «Snøballkvinnene», og å knytte 

prosjektarbeid, rapportering, konferanseprogram m.m. til dette. Jf. kapittel 7 i 

boka vår, «Det kliniske menneskerettighetsarbeidet».  Vi har, i samsvar med 

prosjektet om «Inkludering», tanker om å videreføre denne strategien, bl.a. ved å 

definere fadderskap til medlemmer med behov for dette. 

 

 

Nettverk 

 

Vi har i 2016 hatt et tett og viktig samarbeid med andre organisasjoner. 

Samarbeidet har vært improvisert, gjennom: 

• at andre organisasjoner har hatt sine representanter i vårt styre 

• og at deres saker har vært tema i konferanseprogrammet 

 

Den uformelle strukturen av samarbeidet er som om:  

• organisasjonene har fungert som medlemmer i Rådgivningsgruppa,  

• at konferanseprogrammet og rapportene fra disse har vært vårt 

tjenestetilbud til disse, 

• mens styremøtene har fungert som et forum 

 

Det er behov for å formalisere samarbeidet og avklare roller og struktur. Faren 

er å tenke samarbeidet som en form for fusjon, eventuelt Rådgivningsgruppa 

som en paraplyorganisasjon.  

 

Riktigere og viktigere vil være: 

• å tenke Rådgivningsgruppa som knutepunkt i et nettverk, 

• at nettverkets Forum ikke er identisk med Rådgivningsgruppas styre, 

• men at Forumet utmerket godt kan bygge på en videreføring av 

konferanseprogrammet, 

 

I samsvar med tradisjonen har vi i 2016 hatt praktikanter fra Euroskolen, NAV 

og INN. Intensjonen er å bruke praktikantene bedre, ved å bygge konkrete 

prosjekter rundt hver praktikant, og/eller ved å gi praktikantene oppgaver i 

allerede løpende prosjekter. Jf. prosjektet om «Inkludering».  
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Styret 

 

I følge vedtektene er styrets oppgave: 

• sammen med Daglig Leder: 

o å utvikle og ivareta tjenestetilbudet 

o å utvikle Rådgivningsgruppa i Trondheim som demokratisk 

arena 

o å utvikle og ivareta strategier og tiltak for integrering 

o å søke om midler til virksomheten 

o å representere asylsøkere og flyktningers interesse i dialog med 

myndigheter og andre 

o gjennom verksteder og annen tilrettelegging å stimulere til å øke 

den faglige kompetansen og kapasiteten i og utenfor 

Rådgivningsgruppa 

o å forberede og innkalle til årsmøte 

o eventuelt å innkalle til ekstraordinært årsmøte 

 

Det er i 2017 behov for å styrke styrets kompetanse med hensyn til: 

• organisasjon og administrasjon 

• innarbeiding av rutiner 

• fordeling av oppgaver og ansvar 

 

Samtidig som styret settes sammen i samsvar med vedtektene: 

• Styreleder 

• Nestleder 

• Sekretær 

• Økonomiansvarlig 

• Styremedlem 

• Varamedlemmer 
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VIRKSOMHETSREGNSKAP 2016 

 

 

OMSTILLING ELLER OPPLØSNING? 

 

På årsmøtet 30.01.2016 ble foreslått og vedtatt som følger: 

 

Styrets forslag:  

Virksomhetsplanene godkjennes. 

Årsmøtet velger en arbeidsgruppe som på ekstraordinært årsmøte 

sammen med styret legger fram planer for hvordan 

Rådgivningsgruppas funksjoner kan videreføres: 

• i et faglig organ,  

• og i en interesse- og solidaritetsorganisasjon, 

og hvor alternativet er at Rådgivningsgruppa nedlegges fra 1.9.2016. 

 

Vedtak:   

Enstemmig vedtatt med 2 endringer;  

• at styret får som mandat å peke ut arbeidsgruppen 

• at arrangementet til «3. mai – barn og unge i fokus» den 28.05. 

tas inn i planen  

  

På ekstraordinært årsmøte 18.06.2016 ble foreslått og vedtatt som følger: 

 

Fra årsmøtet 30.01.2016 har styret fått som mandat: 

• …. å peke ut en arbeidsgruppe som på ekstraordinært årsmøte sammen 

med styret legger fram planer for hvordan Rådgivningsgruppas 

funksjoner kan videreføres: 

o i et faglig organ, 

o og i en interesse- og solidaritetsorganisasjon 

og hvor alternativet er at Rådgivningsgruppa nedlegges … 

• … å fornye seg selv 

 

Styrets forslag til tillegg: 

• … å utvikle styret med sikte på å kunne ta ansvar som arbeidsgiver 

   

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

Vi bringer problemet, spørsmålet og oppgaven med oss over i 2017. 
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KONFERANSEPROGRAMMET OG ANDRE INITIATIV 

 

 

30.01.2016 Årsmøteseminar og årsmøte ble avviklet etter programmet. 

  Jf. Årsmøteprotokoll 

 

23.01  Planlagt første kursdag om Verdenserklæringen. 

 

17.03  Foreligger Rapport fra Verksted i Menneskerettigheter: 

- Rådgivningsgruppa 

- Refugees Welcome to Trondheim 

- 3. mai – Barn og unge i fokus 

Kurset var blitt til verksted. Verkstedet fikk karakter av kampanje. 

Konferanseprogrammet ble viet kampanjen. Listen over 

arrangementer og rapporter er: 

 

09.04  Flyktningepolitisk manifest 

22.04  Klinisk menneskerettighetsarbeid –  

Kunsten å inkludere og integrere 

09.05  Et andro-feministisk initiativ 

Mai  Det er på tide med en internasjonal dugnad for flyktningene i 

  Midtøsten og Nord-Afrika 

28.05  Til støtte for virksomheten til «3. mai- Fokus på Barn og Unge» 

 

17-19.06 Den europeiske våren – Konferanse om menneskerettigheter 

 

22.06  Refleksjoner etter «Den europeiske våren» 

15.07  To spørsmål om Non-Refoulment og norsk returpraksis 

20.6-14.7 Skisse til en etyde i inkluderingens vanskelige kunst 

12.08  «Streng og Rettferdig» - En studie i Nytale 

25.08  «Fordampet» 

 

25-26.08 Konferanse om ytringsfrihet 
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1.10  Kunsten å finne gjennomførte mønstre for grove, flagrante eller  

omfattende krenkelser av menneskerettighetene 

1.10  Når de gjennomførte mønstrene av grove, flagrante eller omfattende  

krenkelser av menneskerettighetene er en historisk arv, er det grunn 

til å ta et oppgjør med arven. 

2.10  Grønt skifte og klinisk menneskerettighetsarbeid – samme sak. 

  Hva om vi etablerer et tverrpolitisk verksted om akkurat dette? 

 

1-2.10 Konferanse og politisk verksted om frihet fra frykt og nød 

  Det kliniske menneskerettighetsarbeidet 

 

6.10  Vedrørende identitetsdokumenter 

29.11  Hva er galt med Barnevernet – En menneskerettslig diagnose 

6.12  Det er på tide med en europeisk dugnad for flyktningene i 

  Midtøsten og Nord-Afrika 

 

 

Det som ikke er gjennomført av Virksomhetsplanen 2016: 

 

Markering av 8. mars, FN-dagen og Menneskerettighetsdagen 

1.12  Konferanse om trosfrihet 

 

 

Vedrørende Virksomhetsplanens prosjekter: 

 

• Videreføring av Rådgivningsgruppas funksjoner 

Vi har ikke gjort godt nok arbeid.  

Vi må gjøre det bedre i 2017 

• Utvikling av kurs 

Arbeidet stoppet opp. Vi må gjøre det bedre i 2017 

• Refugees Welcome  - Se «Konferanseprogrammet osv.» s. 13 ff.  

• Barnas rettigheter  - Se «Konferanseprogrammet osv.» s. 13 ff. 

• Religion og Menneskerettigheter  

Sammen med en gruppe polakker har vi gjort et pilotprosjekt med 

en diskusjon om hvordan Verdenserklæringens moralske imperativ 

stemmer med religionens moralske imperativ. 
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VIRKSOMHETSPLAN 2017 

  

 

OMSTILLING ELLER OPPLØSNING? 

 

Leiekontrakten varer til og med august. På ekstraordinært årsmøte 3./10. juni må 

det være klart om vi har økonomi, engasjement, vilje og evne til å videreføre 

virksomheten, eventuelt hvordan og i hvilken form, eller om vi må avvikle. 

 

 

KALENDER 

 

05.01  Styremøte  - Innkalling til Årsmøte 

10.01  Medlemsmøte - Forberedelse til Årsmøte 

18.01  Styremøte  - Forberedelse til årsmøte 

28.02  Årsmøteseminar og Årsmøte 

 

08.03  8. mars 

09.04  En av de mange dagene fra norsk historie 

01.05  Første mai 

08.05  Frigjøringsdagen 

09.05  Daglig leders spesielle temadag 

17.05  17. mai Grunnlovsdag 

3./10.06 Ekstraordinært årsmøte 

07.06  Norsk uavhengighetsdag 

16-18.06 Torg for likeverd – Wergelands fødselsdag (17. juni) 

 

24.08  Konferanse om ytringsfrihet – politikerpanel 

 

02.10  Konferanse om frihet fra frykt og nød – Gandhis fødselsdag 

24.10  FN-dagen 

01.12  Konferanse om Religionsfrihet 

10.12  Menneskerettighetsdagen 

 

Kalenderen er beregnet som en arbeidskalender, som vi plotter begivenheter inn 

i, forskyver og tar ut av, slik at den ved årets slutt gir et korrekt bilde av hva som 

har vært. 

 



 16 

 

DET STRUKTURERTE NETTVERKSAMARBEIDET   

 

Jf. side 9, Organisasjon: 

• Å utvikle tjenestetilbud for andre organisasjoner og institusjoner: 

o kurs- og konsulentvirksomhet 

o prosjektsamarbeid  

o videreføring av konferanseprogrammet 

• Å invitere til mer strukturert nettverksamarbeid:  

o et felles forum for menneskerettigheter 

o koordinert med tjenestetilbudet 

 

Årsmøtet bør, sammen med våre samarbeidspartnere, drøfte organiseringen av 

det videre samarbeidet og veien fram: 

• Det første grunnkurset i Verdenserklæringen bør være klar til utprøving i 

februar.  

• Det felles forumet for menneskerettigheter bør også kunne konstituere seg 

/ danne seg i februar. 

• Begge deler bør ha betydelig oppmerksomhet på klinisk 

menneskerettighetsarbeid /inkludering 

 

 

  

Trondheim, 10.01.2017 

 

Bernt Hauge 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 


