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Mennesker soM JABBAr godtAr ikke At de Blir
forsøkt BrAkt til tAushet. når de står opp
Mot urett Blir de kneBlet, forfulgt og torturert.
hver og en Av deM trenger vår oppMerksoMhet.

Som frittalende blogger og politisk aktiv betaler Jabbar en høy 
pris for sitt engasjement. Forbrytelsen han har begått er at han på 
Facebook har oppfordret til en demonstrasjon mot regjeringen 
i Aserbajdsjan. Det er nok til at han blir fratatt friheten sin i 
over to år.

11 måneder senere vandrer Jabbar ut av fengslet. Da har 
flere millioner av Amnestys frihetsforkjempere verden rundt skrevet 
appeller til presidenten og protestert mot den umenneskelige  
behandlingen Jabbar blir utsatt for. 

En kjølig vinterdag i februar 2011 blir Jabbar Savalan arrestert i Baku i Aserbajdsjan. 20-åringen får 
ikke snakke med en advokat, og blir mishandlet og tvunget til å tilstå at han har oppbevart narkotika 
i jakkelommen. I retten blir han dømt til fengsel i to og et halvt år. Anklagen mot ham er falsk.

kaStet i fengSel for
et facebook-innlegg
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generAlsekretær, AMnesty:

Vi Må alle kjeMpe 
for frihet!

Jeg har truffet noen av de over 50.000 samvittighetsfangene 
Amnesty har bidratt til å få løslatt. I dag bor flere av dem trygt med 
sine familier i Norge. Hvert møte gjør meg sterkere i overbevisnin-
gen om at Amnesty betyr mye for frihet og rettferdighet i verden.  Jeg 
glemmer aldri da jeg traff Gendun Rinchen, en tibetansk aktivist, 
som sa til meg: ”Uten dere hadde jeg ikke vært her i dag”.

I år har Amnesty fått TV-aksjonen for tredje gang. Vi er stolte og 
ydmyke. Stolte fordi TV-aksjonen er en enorm anerkjennelse av 
arbeidet vi gjør hver dag. Ydmyke fordi det er et stort ansvar å ta 
hånd om pengene det norske folk gir oss i verdens største dugnad. 
Det er ingen liten forpliktelse å påta seg.

Pengene skal brukes til å lyse opp de mektiges mørke kroker. 
De steder der ytringer møtes med vold, der fredelig kamp for et 
verdig liv gir år i fengsel, og der penger kan kjøpe statsledere på 
bekostning av vanlige folks liv. Vi skal forandre situasjonen for disse 
menneskene, og stanse overgrep.

Kampen for menneskerettigheter er en kamp vi alle må kjempe. 
Historien viser at respekt for menneskeverd ikke blir levert på et 
sølvfat, men er noe vi må kreve. Det gjør våre medmennesker i for 
eksempel Egypt, Iran, Kina og Nigeria i dag. For det fortjener de vår 
oppmerksomhet. 

i 50 år hAr AMnesty dokuMentert overgrep og grusoMheter,
stAnset tortur og forfølgelser, og gitt Beskyttelse til Modige 
Mennesker soM gJør opprør.

VeD å støtte tV-AksJonen nrk 2012 støtter DU 
en freDelig kAmp for menneskerettigheter. 
tUsen tAkk for At DU står opp mot Urett! 

John peder egenæs 
Generalsekretær, Amnesty International i Norge
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pengene frA årets
tv-AksJon skAl Brukes
til å stAnse overgrep
Mot Mennesker over
hele verden. AMnesty
vil sette søkelys på
feM viktige oMråder.

Område 2: å elske er en menneskerett
Diskriminering: Når homofile i Latvia våger å gå i parader for å 
vise at de elsker en av samme kjønn, møter de en vegg av sinte beste-
mødre som roper homofobe slagord. Noen har på seg beskyttelses-
drakter for å understreke at de syns homofili er synonymt med aids. 
I Russland og Øst-Europa møter homofile fordommer, trusler og 
vold fordi de krever at diskrimineringen mot dem skal ta slutt.

Å bekjempe diskriminering er blant Amnestys viktigste oppgaver. 
I flere land blir kvinner diskriminert av lovverket, som heller ikke 
beskytter dem mot vold. Også romfolket er utsatt for omfattende 
diskriminering i Europa; I Italia mister mange hjemmene sine over 
natten, og i Slovakia starter diskrimineringen ved fødsel. Her blir 
friske og normale rombarn plassert på egne spesialskoler med 
redusert pensum.

Område 1: å ytre seg er en menneskerett
Ytringsfrihet: Retten til å mene, tro, og si hva man vil, er Amnestys 
fundament. Da blinde Chen Guangcheng avslørte at enkelte kine-
siske kvinner må tvangsabortere så sent som i åttende måned for 
å føye seg etter landets ettbarnspolitikk, ble han fengslet i fire år. 
Der ble han mishandlet og banket opp. Siden 2010 har han og 
familien sittet i husarrest. Ingen får besøke dem.

Millioner av mennesker over hele verden risikerer alt – også sitt 
eget liv - for å spre kunnskap og meninger i land der ytringsfriheten 
er innskrenket. I Russland blir opposisjonelle og demonstranter dømt 
til strenge straffer. I Midtøsten og Nord-Afrika kjemper folk som tok 
til gatene under den arabiske våren fortsatt for ytringsfrihet, forsam-
lingsfrihet og retten til å drive uavhengige organisasjoner.

pengene frA tv-AksJonen skAl Brukes til å:

•	 Etterforske	menneskerettighetsbrudd
•	 Tilby	menneskerettighetsundervisning
•	 Støtte	menneskerettighetsforkjempere	som
 forsvarer ytringsfriheten
•	 Gjennomføre	internasjonale	aksjoner	for	å	presse
 overgripere til å frigi samvittighetsfanger

pengene frA tv-AksJonen skAl Brukes til å:

•	 Fremme	rettighetene	til	minoriteter	gjennom	nasjonale
 og internasjonale organisasjoner
•	 Overvåke	og	motarbeide	innføringen	av	lover	som
 diskriminerer kvinner og minoriteter
•	 Arbeide	for	at	diskriminerte	blir	fulgt	opp	i	rettsvesenet
•	 Gjøre	lobbyarbeid	i	utvalgte	land	med	mål	om	å	få
 slutt på diskriminering

Område 3: trygghet er en menneskerett
krigens bakgård: Voldtekter og seksualisert vold er en like stor 
del av krigen som bomberegnet. I krigsherjede Kongo er kvinner 
fritt vilt for soldater. Når de forlater hjemmet sitt for å hente mat blir 
de gjengvoldtatt på bestialsk vis. Så blir de etterlatt til seg selv – 
helsehjelp finnes ikke.

Uskyldige ofre for voldelige konflikter finnes overalt. I Colombia, 
Irak, Tsjetsjenia, Gaza og Sudan er overgrep på sivilbefolkningen for 
lengst blitt en sørgelig del av hverdagen. Amnesty jobber for interna-
sjonal oppmerksomhet rundt disse overgrepene, og større trygghet 
for de rettsløse. 

pengene frA tv-AksJonen skAl Brukes til å:

•	 Sette	flere	etterforskere	til	å	avdekke	voldtekter	og	seksualisert			
 vold mot kvinner og barn, og jobbe for at de får oppreisning
•	 Peke	ut	de	ansvarlige	og	kreve	at	overgriperne	blir	stilt	for	retten
•	 Styrke	opplæringen	av	menneskerettigheter	for	myndigheter
 og politi
•	 Jobbe	for	at	parter	i	konflikt	legger	ned	våpnene
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Område 5: å bli behandlet rettferdig
er en menneskerett
reformer i midtøsten: Da 25 år gamle Maikel Nabil kritiserte 
Egypts militære ledere på Facebook i mars 2011 ble han dømt til to 
års fengsel. En flere måneder lang sultestreik og intense kampanjer 
fra omverdenen sørget for at han ble løslatt. Men det er ikke godt 
nok. På ett år har militæret som tok over for Mubarak stilt 12 000 
demonstranter for militære domstoler. Ingen har fått forsvare seg.

I Egypt, Tunisia og andre stater i Midtøsten er det behov for å bygge 
opp nye rettssystemer. Det vil gjøre det vanskeligere å fortsette med 
ulovlige fengslinger, tortur og mishandling. Uavhengige domstoler 
sikrer og beskytter ytringsfriheten og er med på å øke respekten for 
menneskerettighetene.   

pengene frA tv-AksJonen skAl Brukes til å:

•	 Bidra	til	å	bygge	opp	rettssystemer	i	Midtøsten
 og Nord-Afrika
•	 Samarbeide	med	kvinnegrupper,	lokale	organisasjoner
 og advokater for at kvinner skal få mer innflytelse
•	 Fortsette	å	etterforske	og	rapportere	om
 menneskerettighetsbrudd
•	 Jobbe	for	at	flere	ulovlig	fengslede	blir	løslatt

dette er AMnesty internAtionAl

• Verdens største menneskerettighetsorganisasjon.

• Grunnlagt i London i 1961 av advokat Peter Benenson. Norske Amnesty ble etablert i 1963.

• Har 100 000 medlemmer og støttespillere i Norge og over 3 millioner i verden fordelt på 150 land.

• Arbeider der menneskers frihet, rettferdighet og verdighet er truet.

• «Verdens vaktbikkje» - overvåker myndigheter, store selskaper og andre makthavere.

• Er politisk uavhengig og tar kun i mot statsstøtte til menneskerettighetsundervisning.

www.amnesty.no

Område 4: å leve i verdige Omgivelser
er en menneskerett
Bedrifters samfunnsansvar: Da oljen ble oppdaget i Nigerdeltaet i 
Nigeria i 1958 trodde folk at fremtiden var sikret. Over femti år senere 
er fiskeren Christian Lekoya Kpandei mer hjelpeløs enn noensinne. 
Enorme oljeutslipp i 2008 fra Shell har drept fisken, gjort folk syke 
og etterlatt hundretusener i en intens stank av olje. Shell skylder på 
sabotasje. Fire år senere har ingen ryddet opp.

Internasjonale selskaper tjener milliarder på å bryte menneske-
rettigheter og utnytte lokalbefolkningen og deres naturressurser. 
Ofrene har liten innflytelse, og de får sjelden erstatning. Katastrofer 
i samme skala som Nigerdeltaet har også skjedd i India og Latin-
Amerika. Amnesty vil stille selskapene som står bak til ansvar.

pengene frA tv-AksJonen skAl Brukes til å:

•	 Jobbe	for	at	Shell	rydder	opp	i	Nigerdeltaet
•	 Dokumentere	og	gjennomføre	kampanjer	mot
 selskaper som misbruker mennesker og miljøet
•	 Påvirke	selskaper	sentralt	og	lokalt	til	å	ta	sitt
 samfunnsansvar på alvor
•	 Arbeide	for	at	urfolk	får	mer	informasjon	og
 innflytelse når store selskaper etablerer seg
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Slik jobber aMneSty
Amnesty mener at hvis rettighetene til ett menneske krenkes, krenkes 
rettighetene til hele menneskeheten. Det er en filosofi som forplikter, 
og som gjør at vi aldri gir oss. Derfor oppnår vi positivt resultat i 1 av 3 
saker vi engasjerer oss i.

Amnesty har en unik arbeidsmetode. Vi deler ikke ut mat eller telt, men etterforsker, informerer, aksjo-
nerer og underviser. Amnesty har 300 erfarne etterforskere som researcher og avdekker overgrep. 
Etterforskerne intervjuer fanger, følger rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med 
familiene til de som utsettes for overgrep.

Denne informasjonen blir skrevet i rapporter og spredt i media, på Twitter, Facebook, konferanser, i 
foredrag og i alle tenkelige informasjonskanaler. Amnesty vet at overgripere trives best i det skjulte. 
Oppmerksomheten gjør det vanskeligere for dem å fortsette overgrepene.

Neste steg er å aksjonere. Amnesty mobiliserer mennesker over hele verden som går ut på gata, lager 
kampanjer og protesterer på nett. Samtidig gjør Amnesty lobbyarbeid overfor politikere, regjerings-
folk, næringslivsledere og de som har ansvar for at overgrep skjer. En hasteaksjon kan ha som mål 
å få en fange frigitt. Da klarer Amnesty å mobilisere 170 000 mennesker verden rundt på 24 timer.

For å forebygge overgrep er det viktig at folk kjenner rettighetene sine og vet hvordan de kan stå opp 
mot overgrep. Derfor er undervisning i menneskerettigheter en viktig del av Amnestys arbeid. Organi-
sasjonens internasjonale undervisningsarbeid ledes av Amnesty i Norge. 

det nytter:

han Slapp ut 
forDi aMneSty
ikke gleMte 
haM
Ali Saki overlevde tortur i et av verdens mest 
beryktede fengsler fordi han visste at Amnesty var 
engasjert i saken hans. For tjue år siden kom han til 
Norge.

Ali var politisk fange i Evinfengselet i Teheran på åttitallet fordi han var aktiv i 
Irans sosialistiske bevegelse.

“Jeg satt på cellen i 17 måneder uten lufting. Det var ingen vinduer og lyset 
var slukket det meste av døgnet. Når jeg var ute av cellen ble jeg torturert. 
De pisket meg på undersiden av føttene med strømkabler for å få meg til å 
snakke”.

En dag ble det tent et lys i det stummende mørket Ali befant seg i. Ironisk nok 
var det fangevokteren som tente håpet. Mens han torturerte Ali skrek han 
”din jævla idiot, verken Amnesty eller noen andre kan hjelpe deg. Jeg tar livet 
av deg!”. Da skjønte Ali at han ikke var alene.

Utenfor samarbeidet Amnesty med den norske ambassaden i Teheran. 
Sammen sørget de for at Ali slapp fri og kom til Norge hvor han ble gjen-
forent med familien sin. I dag bor Ali i Oslo. Han er blant Amnestys mest 
aktive medlemmer.
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etterforskeren:

Donatella roVera

flere ledere i dAgens Midtøsten er de soM sAtt 
fengslet dA Jeg Begynte å JoBBe soM etterforsker 
for tJue år siden. når Jeg Møter deM igJen i dAg 
sier Jeg At Jeg holder et øye Med deM: de Bør ikke 
gleMMe At de selv hAr Blitt undertrykt.
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Jeg er etterforsker i Amnesty fordi jeg har et intenst 
ønske om å endre det som er urettferdig. Noe av 
det viktigste Amnesty gjør er å sette søkelys på 
land ingen andre bryr seg om. Vi velger ikke bare 
det som er «sexy» for media.

Min jobb er å drive detaljert etterforskning. Som 
Amnestys  kriseetterforsker kalles jeg ut når  
konflikter er på sitt verste, og overgrepene mot 
mennesker er hyppige. Jeg besøker fengsler, tar 
bilder og notater, og snakker med folk. Jeg er halvt 
rumensk, halvt argentinsk og snakker åtte språk. 
Det gjør nok at jeg lettere kommer i kontakt med 
folk.

Det som gjør Amnesty unikt er at vi publiserer 
funnene vi gjør. Da får vi drahjelp fra en hær av men-
neskerettighetssoldater verden rundt som lager 

kampanjer, aksjonerer og gjør lobbyarbeid helt til vi 
oppnår et resultat. Et positivt utfall kan for eksem-
pel være at en lov blir endret, eller at en fange blir 
sluppet fri.

Det siste året har det blitt 300 dager i felt. Jeg dro 
til Libya sist for å være der i to uker, men ble borte i 
nesten fire måneder. Det handler om å være fleksibel. 
Noen ganger finnes ikke internett, telefon eller 
hotell. Nylig sov jeg på et sykehus i en periode. Det 
er ikke forretningsreiser jeg er på, pleier jeg å si til 
folk, og da ler jeg.

Det verste er det fysiske ubehaget og de vonde 
følelsene når folk rundt meg blir drept. Det beste 
er vissheten om at Amnesty stanser overgrep mot 
mennesker hver eneste dag.
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velkoMMen til
tv-AksJonen AMnesty!
I en periode på slutten av åttitallet var jeg en trofast brevskriver for Amnesty. 
På kort tid skrev jeg nærmere femti brev til fanger overalt i verden – det var en 
helt vanlig måte å engasjere seg i menneskerettigheter på den tiden.

I dag kan brevskriving virke utdatert for noen, vi har jo Twitter, Facebook og 
e-post. TV-aksjonens kjerne derimot, er den samme siden 1974. Også i år  
trenger vi frivillige som går med bøsse for TV-aksjonen NRK Amnesty 21. oktober.

Pengene dere samler inn i år vil vil bety uendelig mye for hundretusenvis av men-
nesker over hele verden. Guttene på bildet for eksempel er friske og raske, men 
fordi de har romopprinnelse får de ikke gå på samme skole og lære de samme 
tingene som andre slovakiske barn. Det er ikke greit.

Amnesty er røsten til grasrota. Organisasjonen har 3 millioner aktivister som 
mobiliserer for å skape endring i verden. Og TV-aksjonen? Jo, vi mobiliserer  
7 000 frivillige som i månedsvis jobber med å få 100 000 bøssebærere til å 
besøke 2.2 millioner husstander i løpet av to timer den 21. oktober.

TV-aksjonen og Amnesty er altså litt like. Det gjør årets aksjon litt ekstra spesiell!

Lykke tiL aLLe sammen!

kari Bucher 
Aksjonsleder
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bli MeD!
du kAn være Med på årets tv-AksJon

På blimed.no finner du mye mer informasjon om årets aksjon. 
Her kan du lese hva du kan gjøre som frivillig, laste ned skole- 
opplegget, bilder og annet materiell. På blimed.no kan du 
også melde deg som bøssebærer. 

TV-aksjonen er en tradisjon de frivillige er med på å bevare. 
På bildene ser du noen av våre mange tusen ildsjeler. Uten 
de frivillige kan vi ikke gjennomføre TV-aksjonen i alle landets 
kommuner. Takk for deres innsats!

soM frivillig kAn du BlAnt Annet:

•		 Verve	bøssebærere	som	skal	besøke	alle	husstander	på	aksjonsdagen.

•		 Mobilisere	lokale	lag	og	foreninger	til	å	bli	med	på	TV-aksjonen.

•		 Engasjere	lokalt	næringsliv	og	skoler	til	å	skape	medieoppmerksomhet.

www.blimed.no
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hVa gjør Vi når MenneSker 
blir fengSlet og torturert 
for å reiSe Seg Mot urett?

Vi reiSer oSS Vi ogSå.
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skole:
tv AksJonen AMnesty ønsker å
øke engAsJeMentet for Menneske-
rettigheter BlAnt BArn og ungdoM

Vi har i samarbeid med Gyldendal Undervisning laget et undervisningsopplegg 
for alle klassetrinn fra 1. klasse til videregående skole, som fokuserer på 
respekt for mennesker, trygghet, ytringsfrihet og diskriminering. Undervisningen 
er nettbasert og består av animasjon, film og digitale øvelser. Det kan gjennom-
føres på to skoletimer, eller brukes tverrfaglig. Amnesty vil i forkant av aksjonsdagen 
21. oktober besøke flere skoler rundt om i landet.

gå inn på blimed.no for å få mer informasjon
og for å laste ned skoleopplegget.

næringsliv:
Bli Med på rekordJAkten!

TV-aksjonen inviterer næringlivet i alle byer og kommuner over hele landet til 
å bli med på å skape tidenes engasjement for TV-aksjonen. Kanskje har din 
kommune den mest generøse bedriften i hele landet? I mange kommuner er 
det lokale næringslivet like viktig som skolene i å mobilisere før aksjonsdagen. 
Med nesten 2500 givere i fjor satte vi ny pengerekord. I år jakter vi en ny!

meld din bedrift/organisasjon til rekordjakten
på giverstafett.no



www.blimed.no

Innsamlingskonto:

8380 08 09005
Næringslivskonto:

8382 08 05200
Bøssebærertelefon:

02025

kontaktinformasjon

TV-aksjonen sentralt: post@tvaksjonen.no
Akershus: akershus@tvaksjonen.no 
Oslo: oslo@tvaksjonen.no 
Bergen: bergen@tvaksjonen.no 
Trondheim: trondheim@tvaksjonen.no 
Stavanger: stavanger@tvaksjonen.no 

Hordaland: hordaland@tvaksjonen.no 
Trøndelag: trondelag@tvaksjonen.no 
Rogaland: rogaland@tvaksjonen.no 
Agder: agder@tvaksjonen.no 
Telemark: telemark@tvaksjonen.no 
Oppland: oppland@tvaksjonen.no 
Hedmark: hedmark@tvaksjonen.no

Vestfold: vestfold@tvaksjonen.no 
Buskerud: buskerud@tvaksjonen.no 
Nordland: nordland@tvaksjonen.no 
Troms og Finnmark: tromsogfinnmark@tvaksjonen.no 
Østfold: ostfold@tvaksjonen.no 
Sogn og Fjordane: sognogfjordane@tvaksjonen.no 
Møre og Romsdal: moreogromsdal@tvaksjonen.no


