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1. Innledning 

Vi ser en samfunnsutvikling som innebærer at verden blir knyttet tettere sammen, og at 

det som skjer ett sted i verden i økende grad får betydning for enkeltmennesker et helt 

annet sted på kloden. Fokus i debatten rundt utviklingen ligger oftest på den øko-

nomiske sammenvevningen av landene, men den såkalte globaliseringen skjer innen alle 

områder; kultur, politikk, rettsvesen og natur. Utenlandsinvesteringene øker, så gjør 

også CO2-utslippene som ikke tar hensyn til nasjonalstatlige grenser. Norske domstoler 

må ta hensyn til rettspraksis utenfor de norske landegrensene, store mellomstatlige 

organisasjoner som FN, WHO og Verdensbanken får stadig flere medlemsland og 

antallet internasjonale frivillige organisasjoner1  har økt betraktelig etter 2. verdenskrig.  

Et sentralt trekk ved denne utviklingen er at kommunikasjonen i dag finner sted i 

en stadig mer global skala. Informasjon krysser grenser og blir løsrevet fra steder. Orga-

nisasjoner som arbeider innen de forskjelligste tema, og på tvers av nasjonalstatene, har 

blitt sentrale i den internasjonale flyten av informasjon. Premissene og mulighetene for 

å bruke tradisjonelle medier og ny kommunikasjonsteknologi har gjort at internasjonale 

frivillige organisasjoner gjennom innsamling, bearbeiding og formidling av informasjon 

har blitt sentrale samfunnsaktører på globalt nivå. I lys av dette har Amnesty Internatio-

nal og deres mulighet og evne til å kommunisere sitt budskap, fanget min interesse. 

1. 1 Bakgrunn og problemstillinger 

Amnesty International (heretter Amnesty) er en internasjonal, frivillig menneskerettig-

hetsorganisasjon og dens formål er knyttet til informasjon og kommunikasjon; informa-

sjonsinnhenting og –håndtering på den ene siden, informasjonsformidling på den andre. 

Informasjonens formål er å informere om menneskerettighetssituasjonen og å synlig-

gjøre seg selv og organisasjonens mandat. Amnesty er spesielt interessant i en informa-

sjonsfaglig sammenheng, også fordi organisasjonen opererer i det globale, sivile 

samfunn,   organisasjonens formål har sin base i aktivisme og arbeidet er ideologisk 

forankret i prinsippet om at menneskerettighetene er universelle. Det er i 

skjæringspunktet mellom disse temaene denne oppgaven befinner seg. 

                                                 
1 Det engelske begrepet “non-governmental organisation”, med den tilhørende forkortelsen NGO, er et 
relativt vanlig begrep også i norsk språkbruk. I oppgaven har jeg valgt å bruke “ frivillig organisasjon”. 
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Informasjon 

Oppgaven søker å forstå premissene for organisasjonens informasjonsformidling. Infor-

masjonsformidling er den helt sentrale oppgaven, og da også det mest effektive makt-

middelet til de ikke-profittsøkende internasjonale organisasjonene. Feld & Jordan 

(1983) påpeker at menneskerettighetsorganisasjonenes absolutt viktigste funksjon er 

innsamling, evaluering og spredning av informasjon om menneskerettighetsbrudd. De 

trekker frem at hadde det ikke vært for informasjonen som kommer på grunnlag av et-

terforskning på menneskerettighetenes status, hadde det vært lite håp for beskyttelsen av 

menneskerettighetene (1983: 251). Flere vektlegger at det nettopp er på grunn av Am-

nesty og andre sentrale menneskerettighetsorganisasjoner at det internasjonale mennes-

kerettighetssystemet er så avansert og fungerer så bra. (Cook 1996, Archer 1992, 

Bennett 1995, Korey 1998). Målet har vært å skape institusjoner og lover som opererer 

over staten, og man kan se at internasjonale frivillige organisasjoner har hatt og har et 

transformativt potensial i sin informasjonsvirksomhet. 

En NOU-rapport (1981:43) konkluderer med at det i mange land eksisterer om-

fattende informasjon om menneskerettigheter som i all hovedsak kommer fra mellom-

statlige organer og frivillige organisasjoner. Dette forteller hvor sentralt virksomhet 

knyttet til informasjon og kommunikasjon står, og hvor betydningsfulle disse aktørene 

er som representative institusjoner innen menneskerettighetsfeltet.  

Amnesty International Norge i et globalt, sivilt samfunn 

Informasjonsstrategiene og handlingsvalgene skjer innenfor rammen av en internasjonal 

organisasjon som, både med hensyn til organisasjon og aksjon, har et lokalt fundament. 

Amnesty arbeider internasjonalt, men er sterkt rotfestet i det enkelte land gjennom sek-

sjonene. De lokale seksjonene er med på å legge føringer på hvilke saker de skal arbeide 

med, og hvordan dette arbeidet skal foregå både internt i organisasjonen og eksternt 

overfor andre samfunnsaktører, deriblant mediene.  

Spesielt i løpet av de siste fem årene har begrepet “globalt, sivilt samfunn” vokst 

seg sterkere. Selv om man har i mente at utviklingen på ingen måte kan kalles global 

reelt sett, hersker det liten tvil om at det sivile samfunn spiller en stadig større rolle med 

hensyn til global styring. For eksempel kan det vises til at Amnesty International har 

flere ansatte og større budsjetter enn FNs Menneskerettighetskommisjon og at Røde 
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Kors, Greenpeace og World Wildlife Fund (WWF) er større enn mellomstatlige organi-

sasjoner som WTO, UNCTAD og UNIDO (Williams 2003).   

Amnesty ønsker å fremstå som en relevant og troverdig organisasjon, og 

arbeider for å fremme et bilde av seg selv som en autoritativ aktør innen menneskeret-

tighetsspørsmål i den sivile verden. Amnesty Norge ønsker å fremstå som en 

profesjonell kildeorganisasjon i norsk offentlighet. Samtidig som faglig tyngde står 

sentralt, er Amnesty en aktivistorganisasjon som ønsker å appellere til “vanlige” 

mennesker som vil gjøre noe for at verden skal bli bedre. Amnesty fremheves som en 

ekspertorganisasjon og en medlemsorganisasjon, som er avhengig av medlemmer for å 

gjennomføre kampanjer og aksjoner. Dette sier noe om hvordan den spesielle 

internasjonale organisasjonsstrukturen er en integrert del av den lokale in-

formasjonsvirksomheten, både i form og i innhold, og hvordan Amnesty Norge er et 

lokalt uttrykk for dette. Min påstand er at Amnesty må ta hensyn til de globale og lokale 

aspekt i sin informasjonsvirksomhet.     

Mediene står sentralt i arbeidet med å synliggjøre seg selv som en relevant aktør. 

Shaw (1994) trekker frem hvordan massemediene har fått en mer kritisk rolle etter at 

historiske institusjoner i det sivile samfunn har forfalt. 

The media become, indeed, the main fora of civil society, the means through which society 

is reflected and reflects upon itself. (Shaw 1994: 171)  

Bruken av dette forum er  ikke utelukkende basert på egeninteresse og ønsket om å pro-

filere seg selv som organisasjon. Amnesty arbeider for “den gode sak”; de har et ønske 

om å bedre bestemte situasjoner, endre noe som er utenfor dem selv. Gjennom mediene 

har de muligheten til å skape holdninger i befolkningen, og sette premisser for den poli-

tiske dagsorden. Mediene blir et verktøy for å påvirke og mobilisere offentlig opinion. 

Organisasjoner ønsker at mediene kommuniserer deres budskap til offentligheten, mens 

mediene søker til organisasjonene som potensielle faktakilder. Mediedekning hjelper or-

ganisasjonene til å mobilisere støtte, få gehør som en politisk deltaker og knytte til seg 

støttespillere eller formidlere. Mediene har på den andre siden mange alternative ny-

hetskilder. Organisasjonene må overbevise mediene at de er verdt nyhetsdekning, og de 

må arbeide for å påvirke vinklingen på oppslagene. I tillegg er synliggjøring av organi-

sasjonen og dens omdømme i seg selv viktig for å få støtte og legitimitet til organisasjo-
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nens formål og nedslagsfelt. Slik oppstår det andre former for egeninteresse i 

mediedekningen fra Amnestys side.   

Amnestys informasjonsstrategier og handlingsvalg 

Dette bringer oss over i oppgavens problemstillinger: Hvordan blir Amnestys informa-

sjonsstrategier og handlingsvalg formet av og tilpasset omgivelsene?  På hvilke måter er 

vekselvirkninger i forholdet mellom omgivelsene og organisasjonen med på å legge fø-

ringer for Amnesty Norges informasjonsvirksomhet? 

Dieter Ruchts begreper i artikkelen “The Strategies and Action Repertoires of 

New Movements” (1990) gir i denne sammenhengen interessante og fruktbare perspek-

tiver i forhold til å forstå Amnesty og Amnesty Norge. Rucht mener at for å forstå orga-

nisasjoners handlinger og strategier er vi nødt til å forstå den spesifikke organisasjonens 

egenlogikk, som sier noe om den generelle strategien organisasjonen følger. Vi må i 

tillegg forstå de ytre, strukturelle og tilfeldige faktorer som innvirker på strategiene og 

handlingsvalgene. De perspektivene han legger til grunn utgjør grunnlaget for å forstå 

organisasjonens strategier. I oppgaven har jeg valgt å følge hans begreper, og har delt 

inn analysen i de ulike parametrene han mener påvirker organisasjoners strategier og 

handlinger. 

1. 2 Oppgavens struktur 

Kapittel 2 og 3 rommer oppgavens teoretiske og metodiske diskusjoner. I teorikapitlet 

innleder jeg med å diskutere de globaliseringsprosessene som er relevante og sentrale 

for oppgaven i sin helhet, og jeg plasserer Amnesty i den delen av det globale sivile 

samfunn som informerer om menneskerettighetssituasjonen. Jeg vil deretter utdype 

Ruchts teori om sosiale bevegelsers handlinger og strategier og plassere dem innenfor 

rammen av oppgavens problemstillinger. Ruchts begreper danner det videre grunnlaget 

for oppgavens struktur. Analysekapitlene er strukturert på følgende måte: Kapittel 4 

gjør rede for og utdyper Amnestys organisasjonslogikk. Kapittel 5 tar for seg organisa-

sjonens makrostrukturer, hvilket vil si at Amnesty plasseres i en større samfunnsmessig 

sammenheng. Det glokale trekkes frem som et relevant begrep som synliggjør organisa-

sjonens globale fokus, gitt de lokale forutsetningene som ligger til grunn. Kapittel 6 tar 

for seg mesostrukturene og er den delen av analysen som synliggjør Amnesty Norges 

lokale forankring. Kapittel 7 ser på mikrostrukturene. Her synliggjøres Amnestys arbeid 

med hensyn til aktivismen, og hvilke kommunikasjonsmuligheter denne gir. I denne 
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delen vil jeg også trekke frem organisasjonsmessige forhold som går på samarbeid i or-

ganisasjonen, og hvordan dette kan virke inn på det faktiske kommunikative handlings-

rommet organisasjonen har. Kapittel 8 gir en analyse av hvordan tilfeldige faktorer kan 

virke nøytraliserende eller fremskyndende på organisasjonens handlingsvalg og 

strategier. Kapittel 9 samler analysene på de forskjellige nivåene og vil gi en helhetlig 

forståelse av hvordan omgivelsene er med på å forme organisasjonens informasjons-

strategier og handlinger.  
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2. Teori 

Hvordan skal måten Amnestys informasjonsstrategier og handlingsvalg blir formet og 

tilpasset sine omgivelser studeres på, og på hvilken måte skal man analysere hvordan 

vekselvirkninger i dette forholdet er med på å legge føringer for organisasjonens lokale 

informasjonsvirksomhet?  

 Oppgavens skjæringspunkt er altså stikkordsmessig en internasjonal, frivillig 

organisasjon, kampanjer og aktivisme, universelle menneskerettigheter informert om i 

det globale sivile samfunn. Kapitlet innledes med et bredt anslag gjennom å drøfte glo-

baliseringsprosessene. Dette er prosesser som på mange måter påvirker de ulike struk-

turene som virker inn på organisasjonens informasjonsstrategier og kommunikative 

handlingsrom.  Amnesty plasseres deretter i det globale, sivile samfunn. 

Deretter trekker jeg inn teorien som skal klargjøre omkringliggende strukturer 

og mekanismer som virker inn på organisasjoners valg av handlinger og strategier, nem-

lig Dieter Ruchts The Strategies and Action Repertoires of New Movements (1990). 

Denne artikkelen fungerer som et rammeverk der jeg kan trekke veksler på orga-

nisasjonens iboende muligheter og de mer ytre, strukturelle faktorene som er knyttet til 

organisasjonens kontekst.  

2. 1 Globaliseringsprosessene 

Enkelt sagt viser globalisering til de prosesser som opererer på en global skala. 

Prosesser som går på tvers av nasjonale grenser og som integrerer og knytter samfunn 

og organisasjoner sammen i nye tid – rom-kombinasjoner. Denne oppgaven fokuserer 

mer på mindre konkrete størrelser som går på informasjon og verdier, innenfor rammen 

av internasjonal politikk. 

Globalisering; refleksiviteten over den globale enhet 

Giddens (1990: 63) mener at globaliseringen impliserer en bevegelse bort fra den klas-

siske sosiologiske ideen om et samfunn som et begrenset system; den erstattes av et per-

spektiv som konsentrerer seg om hvordan sosialt liv er ordnet på tvers av tid og rom. 

Selv om dette er et fenomen som har fått stor oppmerksomhet i de senere årene, dreier 

dette seg om en prosess som har pågått siden den moderne stat og økonomi ble dannet 

(Giddens 1990, Held 1995, Robertson 1992, Wallerstein 1991). Spesielt etter 1970-tal-

let har både omfanget og tempoet økt slik at det faktisk finner sted en stor utstrekning 
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av ulike typer forbindelser på tvers av nasjonalstatene. Samtidig er globaliseringen en u-

jevnt fordelt prosess hvor prosessens kjerne finnes i den vestlige verden. Samfunn i pe-

riferien har alltid vært åpne for vestlig kulturell innflytelse og utviklingen brer om seg, 

om enn i et saktere og mer ujevnt tempo.  

Roland Robertson har et voluntaristisk syn på utviklingen rundt globaliseringen 

og dens mekanismer. Han mener det er motivert menneskelig adferd som påvirker sosial 

endring. Dette står i motsetning til Wallerstein som med sitt marxistiske perspektiv 

mener det er produksjonsforholdene som er det primære i sosiale prosesser og sosial 

endring. Robertson understreker med sitt syn at handling og valg står sentralt, mens i 

Wallersteins perspektiv er strukturell tvang og begrensning sentrale elementer. Som en 

naturlig forlengelse av sitt syn, mener Robertson (1992) at det først og fremst er men-

neskets bevissthet om, og reaksjoner på, globalisering som påvirker og trenger inn i 

deres liv og dernest samfunnet som sådan. 

Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensifica-

tion of consciousness of the world as a whole. (Robertson 1992: 8)  

Selve opplevelsen og erfaringen av globaliseringen gjennomstrømmer og påvirker 

sosialt liv. Gjennom disse utkrystalliserer det seg et bilde av verden som ett sted og av 

bevissthet om verden som sådan. Den konkrete, globale gjensidige avhengigheten øker. 

Som en konsekvens av globaliseringen kommer verden nærmere objektivt sett; subjek-

tivt sett øker bevisstheten om at verden er en.  

Robertson er opptatt av hvordan verden er knyttet sammen til en global enhet. 

Med det mener han ikke at verden blir lik, at den uniformeres eller at den nærmer seg én 

verdenskultur. Robertson forstår den globale enhet som en kontekst som i økende grad 

bestemmer sosiale relasjoner, samtidig som den er en referanseramme sosiale aktører 

må forholde seg til. For han er globaliseringen en kompleks sosial og fenomenologisk 

tilstand der flere systemer kommer i kontakt med hverandre. Robertson har utviklet et 

begrepsmessig rammeverk som han kaller “the global-human condition” (1992: 27). I 

denne modellen forsøker han å gi en analytisk og fortolkende forståelse som inkluderer 

fire ulike system: enkeltmennesker, nasjonale samfunn, verdenssystem av samfunn og 

den overordnede kollektiviteten; menneskeheten. For Robertson er globalisering net-

topp den økende interaksjonen mellom disse systemene og således innebærer “verden 

som ett hele” en transformasjon av disse, i den forstand at de i økende grad er posisjo-
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nert i forhold til hverandre, og er nødt til å ta hverandre i betraktning. Ut fra denne mo-

dellen kan vi se at systemene interagerer og det skjer en bevisstgjøring av at enkelthen-

delser hører til en “felles” verden.  

Robertson fremholder at menneskehetens fremtid blir tematisert i økende grad og, 

som en del av vår tid, blir menneskehetens forhold til miljø, menneskerettigheter og ge-

nerell livskvalitet mer og mer relevant for enkeltindividers liv, for samfunn og for for-

hold mellom samfunn: 

Although the principle of human rights is in one sense applied to individuals, its general 

significance has to do with the consolidation of the conception of humanity. (Robertson 

1992: 184)  

Robertsons perspektiver har slik høy relevans for en analyse av Amnesty fordi han fo-

kuserer på det individuelle samtidig som har trekker frem at dette uavlatelig er knyttet 

til noe større enn det selv; menneskeheten og tanken om det universelle. Samtidig vil 

disse “store” abstrakte størrelser nødvendigvis være knyttet til en bestemt og partikulær 

størrelse for å få betydning.    

Refleksiviteten står sentralt; vi forstår oss selv som en del av verden. Planetens 

innbyggere orienterer seg selvbevisst til verden som et hele. Ulike teorier som går på 

refleksivitet (Beck, Lash & Giddens 1994; Giddens 1990) trekker nettopp frem den so-

siale aktivitets tilbakevendende og gjentagende natur. Sosiale enheter har flere måter å 

handle “tilbake på” seg selv for å kunne korrigere etter ny informasjon om deres adferd 

og arbeid (Tomlinson 1999: 25).  

Glokalisering og verdensborgeren 

Vi ser at enkeltmenneskers erfaringer i sine lokaliteter står sentralt innen globaliserings-

teori, og det blir enda tydeligere at globaliseringen og dens tilstand rommer både 

termene lokal og global. Det gir assosiasjoner til velkjente uttrykk som “det globale 

naboskap” og “den globale landsby”. Termen global lar tankene gå til det totale, noe 

som gjelder hele jordkloden, men begrepet har også blitt bærer av mer ladete forståelser 

som en felles verden, et fellesskap og felles skjebner. Termen lokal gjelder et avgrenset 

geografisk område. Det som preger den globale tilstanden er at det blir vanskeligere å 

skille det lokale fra det globale. Robertson sier at når verden knyttes sammen, når den ut 

til lokaliteter; den endrer lokal levd erfaring, men den konfronterer også mennesker med 

en verden hvor deres skjebner unektelig er knyttet sammen i et globalt fellesskap. Lo-
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kale erfaringer, livsstil og praksis blir i økende grad betraktet for å utforske deres 

globale konsekvenser. Robertson benytter seg av begrepet glokalisering2 fordi han 

mener at dette gjør det lettere å forstå sammensetningen av denne komplementære dob-

beltheten3. Robertson mener det universelle og det partikulære ikke eksisterer som kul-

turelle polariteter, men som gjensidige gjennomtrengende prinsipper (1995: 30). På 

mange måter er begrepet “glokalisering” mer betegnende på de prosesser jeg knytter til 

denne oppgaven. Begrepet konnoterer umiddelbart større grad av balansegang mellom 

det lokale og det globale og understreker det faktum at det globale ikke utelukker det lo-

kale.  

Tanken om verdensborgeren, eller kosmopolitten, er en naturlig forlengelse av 

tankene om “det glokale”. Enkeltmennesket er uavlatelig stedbunden, men vil i dag ha 

muligheten til å “legge verden for sine føtter” med en større selvfølge enn for bare femti 

år siden. Med enkeltpersoners deltakelse i ulike internasjonale organisasjoner har vi fått 

måter å forholde oss på tvers av nasjonale grenser som fører til at mennesker fra ulike 

lokale steder forholder seg til hverandre og bringer med seg sine erfaringer. Robert C. 

Angells kaller dette “personal interchange” og han ser på hvordan visse forflytninger av 

mennesker er mer betydningsfulle i så henseende, enn andre. Bennett (1995: 269) gjør 

rede for Angells teori som sier at utveksling av mennesker har en positiv virkning på 

nedbrytningen av barrierer mellom stater. Han nevner en liste over kontaktformer som 

gjennom tilstrekkelig varighet og intensitet vil kunne påvirke nasjonale eliter, for ek-

sempel studier, forskning eller undervisning i utlandet, deltagelse i fredskorps og 

lignende, bo i utlandet i forbindelse med militæret og deltakelse i internasjonale, fri-

villige organisasjoner.  

The individuals in these categories are often acting on behalf of or are supported by a pri-

vate organization or governmental agency, but they engage in personal interactions that 

may change their attitudes and cause them to exert accomodative influnce upon govern-

mental policymakers. (Bennett, 1995: 270) 

                                                 
2 Begrepet glokalisering er lånt fra japansk næringsliv hvor det hovedsakelig refererer til strategi knyttet 
til mikromarkedsføring. I begrepet ligger det at markedsføring av varer og tjenester på en global eller 
nesten-global basis tilpasses i økende grad differensierte lokale og partikulære markeder (Robertson 
1995: 28 Min oversettelse) 
3 I tillegg til begrepene “lokal” og “global” bruker Robertson også termene “partikulære” og “univer-
selle”. 
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Denne samhandlingen mellom mennesker; de sosiale rom de skaper og hvilke konse-

kvenser dette får utover det rent personlige, trekker også Rasmussen (1995) frem. I sin 

diskusjon rundt høymodernitet mener han, med henvisninger til Giddens, at rasjonalise-

ring av tid og rom, institusjonell løsrivelse og refleksivitet er sentrale fenomen i beskri-

velsen av den moderne og stadig mer globale hverdag. Han sier videre at tid og rom er 

tomme størrelser og at de bare kan gis mening gjennom de sosiale forhold som fyller 

dem. 

Gjennom indirekte kommunikasjon, eller via menneskers mobilitet mellom kontekster, sam-

handler man med “fraværende personer”, altså utenfor sin egen stedbunden kontekst. Slik 

bygges det opp regioner som igjen knyttes sammen til systemer, fra den lokale foreningen 

til arbeidsplassen, byen, nasjonen og det multinasjonale foretaket (Rasmussen 1995: 206). 

John Tomlinsons (1999) innfallsvinkel er interessant også her, fordi han også trekker 

frem spenningen mellom det lokale og det globale. Han trekker denne dynamikken frem 

i sin definisjon av verdensborgeren, eller kosmopolitten, som gjør den spesielt 

interessant for oppgavens problemstillinger.  

Verdensborgeren er en person hvis erfaringshorisont ikke er begrenset til den umiddelbare 
lokalitet, men som fornemmer global tilhørighet, engasjement og ansvar, og som klarer å 
inkorporere disse perspektivene i hverdagslivets handlinger (:185 Min oversettelse).   

2. 2 Det globale sivile samfunn og representasjon 

London School of Economics and Political Science ga i 2001 for første gang ut 

Yearbook on Global Civil Society. Når årboken utgis i 2003, innledes det med at det er 

fire ganger så mange demokratiske system i verden i dag enn for 25 år siden. Det er en 

strukturell årsak til dette, står det videre. Vi lever i noe som kan kalles et globalt infor-

masjonssamfunn: mennesker er ikke lenger passive borgere, de ønsker å være mer 

aktive med hensyn til sine egne liv (: 4). Årbokens formål er å analysere og beskrive de 

ulike formene for aktivisme – måter enkeltmennesker forsøker å delta og påvirke global 

utvikling. Det globale sivile samfunn defineres som:  

(…) sphere of ideas, values, organisations, networks, and individuals located primarily 
outside the institutional complexes of family, market, and state, and beyond the confines of 
national societies, policies, and economies. (Yearbook on Global Civil Society 2003: 4) 
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Videre inkluderes definisjonen det globale sivile samfunn4 mennesker, organisasjoner 

og de verdier og ideer de representerer. Hovedforskjellen er at de, i alle fall delvis, 

finner sted på en transnasjonal arena og ikke er begrenset og bundet til nasjonalstater 

eller lokale samfunn. Det globale sivile samfunn handler om et sivilt engasjement og 

bevissthet i en transnasjonal, potensielt global, sfære.  

Shaw (1994) trekker i sin diskusjon rundt det globale sivile samfunn og interna-

sjonale forhold, frem at en eventuell utvikling av det globale samfunn krever en ny 

politikk relatert til et globalt ansvar som går utover det statlige. Her viser han til tema 

som global ulikhet, fattigdom, miljøproblemer, menneskerettigheter og minoriteters ret-

tigheter.  

A politics of global responsibility is overwhelmingly a politics which will find its basis in 

civil society, in the articulation of interests and solidarities, rather than directly in the are-

na of states. (Shaw 1994: 187) 

Shaw fortsetter sine teorier i boka Civil Society and Media in Global Crisis. Represen-

ting Distant Violence (1996). Her fokuserer han mer på hvordan institusjoner i vesten 

(som er i sentrum av det globale systemet), har klart å representere samfunn i krisesi-

tuasjoner (som gjerne er i periferien av det globale systemet). For Shaw er 

representasjon av mennesker involvert i vold som foregår langt fra oss, i stor grad 

avhenger av det vestlige sivile samfunns representative aktiviteter. Gjennom sin 

dekning og vinkling av ulike typer internasjonale organisasjoner kan mediene tilføre 

anerkjennelse og positive eller negative bilder av disse. De kan i så måte være et talerør 

for deler av verden og tema som er lite synlig, og de kan være med på å tilføre positive 

konnotasjoner. Opplevelsen av distanse mellom ikke-vestlige og vestlige land har uten 

tvil blitt redusert på grunn av den globale integrasjonen. Kriger kommer nærmere, men 

fortsatt er krig noe som skjer ikke-vestlige. Shaw drøfter videre hvordan mennesker i 

den vestlige verden reagerer på representasjoner av “distansert” vold fra en verden “i 

uorden”. Han mener at distanse etableres, opprettholdes og overvinnes i sosiale forhold 

som skapes, forhandles og deles innen en bestemt kultur (Shaw 1996: 9). Han diskuterer 

hvordan man distanserer seg fra kriser og vanskelige situasjoner som finner sted i en 

virkelighet som er fjernt fra ens egen. Mens vi på den ene siden kan forestille oss at fø-

                                                 
4 Det er viktig å ha i mente at både selve begrepene og prosessene rundt “globalisering” og “det globale 
sivile samfunn” er problematisk. Vi vet at globaliseringen er ujevn og skjev og at den foregår på den 
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lelsen av distanse minsker og solidariteten og ansvarsfølelsen øker, vil pendelen også 

kunne svinge andre veien fordi krisesituasjoner i andre land oppleves fremmede og fjer-

ne fra våre egne. Distanse kan oppleves selv fra mennesker som egentlig befinner seg i 

vår egen fysiske nærhet, hvis deres situasjon bare oppleves fjern nok. Slik sett kan me-

diedekning både skape og undergrave ulike former for avstand. Shaw mener dermed at 

distansering derfor kan dreie seg om å etablere eller opprettholde en viss grad av emo-

sjonell, intellektuell og praktisk avstand til en situasjon, for således å kunne opprett-

holde vårt eget verdensbilde og følelse av trygghet. 

Internasjonale frivillige organisasjoners informasjonsvirksomhet er ikke bare be-

grenset til mediene. Sett i rammen av en aktivistorganisasjon vil informasjonsvirksom-

heten ha ulike former og flere dimensjoner. Målene er å informere, mobilisere samt 

bygge opp, vedlikeholde og styrke organisasjonens omdømme.  

2. 3 Organisasjoners strategier og handlinger 

Dieter Rucht begrepsmessige tilnærmelse gir karakteristikker av organisasjoners5 strate-

gier og handlingsvalg. Han innleder med å si at alle organisasjoner eller kollektive aktø-

rer ønsker å utvikle adekvate strategier og handlinger for å nå sine mål med suksess. 

Selv om akademikere ikke lenger forbinder sosiale bevegelser og frivillige organisasjo-

ner med irrasjonelle og ustrukturerte massemønstringer, mener Rucht vi sitter på lite 

kunnskap om forhold som påvirker organisasjoners strategier og handlinger. I sin ar-

tikkel drøfter han flere aspekt i forhold til dette. Jeg bruker den delen av 

begrepsapparatet som bidrar i min empiriske analyse av Amnesty og Amnesty Norge. 

Det vil synliggjøre hva som gir konsekvenser for organisasjonens informasjons-

strategier og kommunikative handlingsrom.  Hans begrepsmessige tilnærmelse vil på en 

fruktbar måte synliggjøre organisasjonens strategiske informasjons- og handlingsvalg. 

Rucht fokuserer på strategier og handlinger generelt, men jeg mener at hans analysered-

skap også fungerer i relasjon til informasjonsstrategier spesielt.   

Det er ulike strukturelle faktorer som ligger til grunn for en organisasjons valg 

av strategier og handlinger. Rucht fremhever at det er nødvendig å forstå at selv om 

ulike strukturelle faktorer forklarer forskjellene, så er det også viktig at organisasjoners 

                                                                                                                                               
vestlige verdens premisser. Oppgaven berører ikke diskusjonene som går på dette, for i rammen av denne 
oppgavens tematikk har begrepet “globalt sivilt samfunn” klar relevans.  
5Rucht bruker begrepet “new social movement”. Han argumenterer for at det er adekvat å skille mellom 
“gamle” og “nye” sosiale bevegelser. Denne og andre problemstillinger berøres ikke i denne oppgaven 
fordi de ikke er relevante for problemstillingen. 
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handlinger skjer i “partikulære kontekster” som igjen er påvirket av en rekke sosiale 

strukturer (1990: 161). Slik jeg bruker hans strukturerende elementer, vil det i møtet 

mellom en organisasjons logikk og dens mulighetsstruktur vokse frem det som er spesi-

fikt for den spesielle organisasjonen. Det vil si at strukturelle mønstre på ulike nivåer vil 

virke formende for organisasjonens logikk, og innvirke direkte på dens strategier og 

handlinger. Samtidig vil organisasjonens logikk  påvirke strategier og handlinger. 

Rucht opererer med fire strukturelle og tilfeldige faktorer han mener ligger til 

grunn for strategiske valg. Hvilke handlinger en organisasjon velger i en gitt strukturell 

kontekst vil kunne analyseres og forstås i lys av disse fire nivåene. Før jeg kommer inn 

på disse faktorene, vil jeg utdype hva som ligger i den generelle strategien og organisa-

sjonens logikk.   

Organisasjonens logikk 

Når det gjelder den generelle strategien en organisasjon følger, mener Rucht at organi-

sasjonen har en “logikk” som sier noe om denne strategien. Strategi definerer han som: 

…a conscious, longrange, planned, and integrated general conception of an actor´s con-
flict behavior based on the overall context (…), and with special emphasis on the inherent 
strengths and weaknesses of the major opponent”. (Rucht 1990: 161) 

Han utdyper og presiserer definisjonen sin ved å skille mellom to idealtypiske strate-

gier. Den maktorienterte strategien har en mer instrumentell handlingslogikk som 

knyttes til spesifikke strategier som for eksempel politisk deltakelse og konfrontasjon, 

forhandlinger og lobbyvirksomhet. Den andre strategien, som han kaller den identitets-

orienterte, har på sin side en mer ekspressiv handlingslogikk. Denne gir spesifikke 

strategier som fokuserer mer på kulturelle koder, selvbevisstgjøring og 

identitetsskaping. Disse strategiene er knyttet til mer ekspressiv adferd som benyttes i et 

forsøk på endre kulturelle koder gjennom alternative livsstiler. Organisasjoner, sier 

Rucht, kan ha visse faser og områder hvor dens strategi blir relativisert eller utelukket. 

Organisasjoner kan ikke begrense seg til å følge bare én av disse strategiene. Eksempel-

vis vil organisasjoner med maktorienterte strategier også være nødt til å dyrke sin kol-

lektive identitet gjennom kulturelle symboler, og organisasjoner med identitetsorienterte 

strategier må forholde seg til makthavere i sine avvikende praksiser når de skal forsvare 

disse praksisene. Det er altså ikke slik at de to strategiene er gjensidig utelukkende. 

Vi kan finne en parallell til Ruchts begrepsapparat i litteraturen om rammestra-

tegier. Dette er teorier om hvordan sosiale bevegelser  bruker rammer for å mobilisere 
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tilhengere og sympatisører (della Porta & Diani 1999, Gamson 1992). Gamson (1992) 

benytter termen “collective action frames” for å forklare hvordan sosiale bevegelser 

enes om definisjoner av situasjoner, og bruk av virkemidler i sitt arbeid. Jeg velger 

likevel å holde meg til Ruchts begrepsmessige refleksjoner når han resonnerer videre og 

postulerer at organisasjonens logikk har konsekvenser for dens strategier. Samtidig, sier 

han videre, at visse strategier vil trenge spesifikke organisasjonsformer og på den andre 

siden vil det være grupper som har like mål og strategier, men basert på ulike or-

ganisasjonsstrukturer. Han sier så at:  

Depending on the type of society and the available resources and institutional channels of 
action, each of these strategies may be pursued through specific forms of action. (Rucht 
1990: 163) 

Det vil vise seg at når man ser på hele bevegelser over lengre tidsperioder, vil det være 

stor variasjon av handlinger som har blitt tatt i bruk. Løper analysene over en kortere 

tidsperiode og tar for seg konkrete hendelser eller organisasjoner vil spillerommet av 

tilgjengelige handlinger være relativt smalt. Det er på dette nivået at kategorien hand-

lingsrepertoar, eller handlinger, lokaliseres.  

It denotes the range of specific kinds of action carried out by a given collective actor in a 
cycle of conflict, usually lasting from some years to some decades. (Rucht 1990: 164)    

I en gitt tidsperiode vil en organisasjon bli kjent med et sett av handlinger, den vil erfare 

fordeler og ulemper ved disse og får slik en idé om hvilken handling som burde velges 

under hvilke omstendigheter. Samtidig sier Rucht at “handlinger” slik det er brukt her 

bare dekker deler av en organisasjons handlinger, men det er de synlige handlingene 

som er interessante i denne sammenhengen.6  

Ut fra dette ser vi at organisasjonens logikk i seg selv har konsekvenser for dens 

strategier og handlinger. Organisasjonens logikk impliserer egentlig bare muligheter når 

det kommer til strategier og handlinger, men er ikke bestemmende for dem. For å forstå 

hva som faktisk er med på å legge føringer for organisasjoners strategier og handlinger, 

vil det altså være sentralt å forstå hvilke strukturer som virker inn. Adekvate, formgi-

vende strukturer finner sted på flere nivåer. Han skiller mellom makro-, meso- og mik-

rostrukturer. Det fjerde elementet er tilfeldige faktorer.  

                                                 
6 Organisasjoner og bevegelser vil alltid romme både mer “synlige”, utadvendte handlinger og mer innad-
vendte latente handlinger. Men de innadvendte handlingene legges  mer til siden i denne sammenhengen 
fordi fokus er på de mer spesifikke strategiene og deres respektive handlingsformer.  
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Strategier og handlingsvalg er dermed ikke bare avhengig av organisasjonens 

egen logikk, men også av flere andre faktorer som utgjør grunnleggende strukturelle 

mønstre i et gitt samfunn. For Rucht er det viktig å ikke se på det som en lineær 

årsaksmodell, fordi noen av disse strukturene igjen vil påvirke organisasjonens logikk. 

Rucht differensierer strukturene på følgende nivåer.    

Makrostrukturelt nivå 

I møte med organisasjonens logikk utgjør de to første nivåene, organisasjonens mulig-

hetsstruktur, sier Rucht. For det første formes altså strategiene av makrostrukturer som 

er relativt stabile, historiske tilstander. Disse strukturene sier Rucht:  

(...) form a kind of corridor that limits the range of specific strategies, the types of organi-

zation and the actions which can be chosen. The movement cannot go beyond the structu-

rally defined limits. (Rucht 1990: 166) 

Dette dreier seg om faktorer som sannsynligvis ikke vil endre seg i løpet av en genera-

sjon. Organisasjoners underliggende tema og overgripende strategi er i stor grad formet 

av disse strukturene. Mulighetene og begrensningene kan på dette nivået ligge i stats-

strukturer, grunnleggende verdier, massemedienes tilstedeværelse, retten til å 

demonstrere og lignende. Det er viktig å ha i mente at disse strukturene kan være 

todelte, fordi parametre på dette nivået både kan være grunnlaget for og til hindre for 

organisasjoners handlinger. Hvordan dette budskapet kan formidles, hviler i mulig-

hetene for kommunikasjon som til enhver tid eksisterer.  

Mesostrukturelt nivå 

Valg av spesifikke strategier og handlingsvalg påvirkes i stor grad også av det Rucht 

kaller mesostrukturelle faktorer. Dette er strukturer som eksisterer over kortere tidsrom 

enn makrostrukturene. Organisasjonen kan selv påvirke disse strukturene til en viss 

grad, eller mektige aktører kan endre på dem. Det er på dette nivået vi kan lokalisere va-

riasjoner i strategiene, handlingsmønstre og ideologier ulike organisasjoner imellom. 

Det er en sammenheng mellom den ideologiske orienteringen og de strategiske 

preferansene på den ene siden, og organisasjonen og dens form på den andre. Faktorer 

på dette nivået kan være eksisterende organisasjoner og dens opponenter, 

partikonstellasjoner, den offentlig opinions tilstand og fraksjoner internt i bevegelsen. 
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Dette er nivået som vil få klare konsekvenser for hvilket kommunikativt hand-

lingsrom Amnesty har og hvilke muligheter og begrensninger  dette gir. Informasjons-

strategisk ser vi at organisasjoner forsøker å prege relevante og aktuelle saker, og at de 

forsøker å definere aktuelle situasjoner. Fordi disse strukturene vil være påvirket av na-

sjonale og politiske mulighetsstrukturer er den nasjonale seksjonens arbeid med medie-

dekning et viktig instrument for å informere, styrke omdømme og således mobilisere 

støtte til organisasjonen.    

Organisasjonens mulighetsstruktur finner vi først og fremst på disse to nivåene 

som nå er beskrevet. Organisasjonen vil alltid forholde seg til og reagere på de om-

kringliggende faktorer som utgjør organisasjonens mulighetsstruktur. Rucht trekker 

frem dette nivået som svært viktig når vi skal forklare valgene av handlingene i 

organisasjonen.  

Mikrostrukturelt nivå 

På det tredje og mikrostrukturelle nivået finner vi sosiale fenomen som er relativt fly-

tende og ustabile. Her endrer analysefokuset seg til et stadig mer konkret nivå, sier 

Rucht. Vi går inn i gruppens mikrokosmos, om de så er uavhengige eller del av en 

formell organisasjon. Her finnes også strukturelle parametre som uformelle hierarkier, 

mønstre for ekstern og intern samhandling og distribusjon av ressurser. Disse faktorene 

kan også bidra til å skape spesifikke handlinger, og de kan samlet bidra til å forme 

organisasjonen som helhet sier Rucht. Her viser han til spredning av de “bevissthets-

økende” gruppene innen den nyere kvinnebevegelsen.  

Mens mesostrukturene var påvirket av nasjonale og politiske mulighetsstrukturer 

med hensyn til hvilket kommunikativt handlingsrom organisasjonen til enhver tid har, 

beveger vi oss i denne delen over på et mer uformelt nivå. Konsekvenser av det kom-

munikative handlingsrommet og informasjonsstrategiske forhold vil være av betydning, 

uten at det nødvendigvis påvirker hele organisasjonens arbeid over tid. På det mikro-

strukturelle nivået vil faktorer som kan knyttes til mer sosiale trekk enn nasjonale, være 

med på å prege dette arbeidet. Mindre strukturer i organisasjonen vil kunne utvikle dis-

tinkte agendaer og stiler som virker inn på deres informasjonsstrategier og kom-

munikative handlinger.  
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Tilfeldige faktorer 

Hvilken handling som er valgt i en gitt strukturell kontekst vil også være avhengig av 

tilfeldige faktorer. Dette dreier seg om hendelser som kan virke enten nøytraliserende 

eller fremskyndende. Hendelser som kan få avgjørende følger for aktiviteter i organisa-

sjonen, kan eksempelvis være at en karismatisk leder trekker seg, et uventet utfall av en 

demonstrasjon kan gi en vending for “saken” i både negativ og positiv forstand eller or-

ganisasjonen kan få en stor pengegave. Da dette er tilfeldige faktorer, presiserer Rucht 

at deres betydning utelukkende kan vurderes ex post facto. Ofte kan hendelser i en orga-

nisasjon virke tilfeldige, mens de i realiteten har blitt påvirket av strukturelle faktorer på 

de andre nivåene. Enkelthendelser som er tilfeldige, kan ha betydelige innvirkninger på 

de mikro- og mesostrukturelle nivåene. 

2. 4 Oppsummering 

Jeg har i dette kapitlet trukket frem prosesser rundt globalisering jeg mener er relevante 

for oppgavens problemstillinger, og som vil avføde konsekvenser på de fire nivåene 

Rucht skisserer. Organisasjonens logikk, som samspiller med de mulighetsstrukturene 

omgivelsene gir organisasjonen, er nært knyttet til prosessene rundt globaliseringen og 

konsekvensene av disse. Jeg har valgt å fokusere på møtet mellom det lokale og det glo-

bale i disse prosessene da dette er mekanismer som fremstår som betydningsfulle i Am-

nesty informasjonsarbeid, ikke minst med hensyn til deres strategiske vurderinger.  

Jeg har deretter redegjort for Ruchts begrepsapparat som rammer inn oppgaven 

og som skal gi en dypere forståelse av Amnesty og Amnesty Norges informasjonsstrate-

gier og handlingsvalg. For å vurdere hvilke faktorer som påvirker organisasjonens stra-

tegier og handlinger må man ta i betraktning organisasjonens logikk. Denne avhenger 

hovedsakelig av makrostrukturelle faktorer i en gitt historisk periode. Vanligvis kombi-

nerer organisasjoner de to formene for logikk: makt- eller identitetsorientert. Når analy-

sen beveger seg videre til konkrete hendelser, organisasjoner eller grupper over kortere 

tidsperioder vil en rekke mer spesifikke strukturelle og tilfeldige faktorer virke inn. 

Fordi bevegelser og organisasjoner ikke bare er et produkt av strukturelle forhold, men 

selv kan påvirke mikro- og mesostrukturene, vil en lineær årsaksforklaring bli for kort-

siktig.  
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3. Metode 

Metodevalgene i en undersøkelse er avhengig av undersøkelsens formål, teoretiske per-

spektiv og hvilke ressurser en har til rådighet (Borum 1990: 41). Mine metodevalg er 

tatt på grunnlag av at de skal kunne belyse oppgavens problemstillinger på en best mu-

lig måte. 

Jeg mener at et kvalitativt utgangspunkt vil være det rette for å belyse mine 

problemstillinger fordi dette er en metode som vil gi meg en forståelse av hvordan de 

ulike prosessene oppfattes av de ulike ledd i organisasjonen. Da jeg ikke er ute etter å 

måle de samme egenskapene hos alle, men heller trekke frem bredden i prosessen som 

sådan, mener jeg at en kvalitativ metode er et naturlig valg. Jeg har funnet det hensikts-

messig å kombinere to ulike metoder for innsamling av data; kvalitative intervjuer 

supplert med dokumentanalyse. Intervjuer og dokumenter er hentet fra både Amnesty 

Norge og Amnesty Internasjonalt sekretariat (heretter IS). Samlet har disse gitt meg inn-

syn i organisasjonens arbeid med informasjonsformidling.   

3. 1 Tilnærmelse til temaet 

Arbeidet med konkretiseringen av problemstillingen er preget av at det er en induktiv 

fremgangsmåte. Mens de generelle problemstillingene hele tiden har ligget til grunn for 

datainnsamlingen og analysen, har den likevel ikke vært ferdig definert før senere i pro-

sessen. Oppgaven har vært preget av en åpenhet for hva som kom frem under in-

tervjuene og i gjennomgangen av dokumentene, samtidig som spesielt Ruchts analyse-

nivåer har virket strukturerende på den videre spesifiseringen. I den forstand har utfor-

mingen av problemstillingene vært formende for hvilke data jeg har vært interessert i, 

og hvordan jeg har sett på dem. Data, analyseverktøyet og annen teori har tilført nye 

perspektiver. De to parallelle prosessene har gjensidig påvirket hverandre på en fruktbar 

måte.  

Kontekstbegrepet 

Oppgaven er preget av det analyseverktøy jeg har valgt. For å få en større forståelse for 

disse informasjonsfaglige fenomenene, var det fruktbart å knytte det opp mot et konkret 

analyseverktøy. Ruchts fire nivåer synliggjør hvordan en organisasjon, med sine sær-

trekk, relaterer seg til omgivelsene og møte mellom disse nivåene sier noe om hvilke 

premisser som ligger til grunn for en organisasjons informasjonsstrategier.  
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Med utgangspunkt i oppgavens problemstillinger, som fokuserer på hvordan en 

organisasjon relaterer seg til omgivelsene og med utgangspunkt i metodevalgene, står 

kontekstbegrepet på flere måter sentralt. Sett i forhold til det å skrive en hovedoppgave 

som tar for seg samfunnsmessige fenomener som dette, er det som Thagaard (1998) 

sier, meningsløst å prate om “absolutt kunnskap”. Det er avgjørende å ha forståelse for 

ulike kontekstuelle elementer som vil legge føringer på skriveprosessen. Min forankring 

har betydning for hva jeg søker informasjon om og hvordan, og det danner et utgangs-

punkt for den forståelsen jeg utvikler om det fenomenet jeg har valgt å studere. Når for-

skeren skal tolke og søke å få forståelse av en situasjon, er det svært viktig å klargjøre 

grunnlaget for forskerens tolkninger og den betydning forskeren forforståelse kan ha på 

tolkningen av teksten. (Thagaard 1998) 

Denne måten å se på forskerens kontekst i forhold til en problemstilling og/eller 

et forskningsprosjekt kan knyttes til hermeneutikken. Selv om hermeneutikken tradisjo-

nelt har blitt knyttet til litterære, religiøse og rettsvitenskaplige tekster er den også etter 

hvert blitt innlemmet i diskurser og handlinger. Samfunnsvitenskapens studieobjekt, 

den meningsfulle handlingen, overføres til de hermeneutiske prinsippene. (Kvale 1997: 

49)  

3. 2 Kvalitativ metode og det kvalitative intervju 

Som nevnt innledningsvis er det mitt ønske om dybde og å få en forståelse av hvordan 

informanter opplever situasjonen som er rådende. At informanter skal få bruke sine 

egne ord står svært sentralt; målsetningen er å forstå virkeligheten slik den oppfattes av 

de aktørene som er en del av organisasjonen jeg ser på. Jeg vil tolke og forklare ut fra 

deres perspektivet.  

Bruken av kvalitative metode fokuserer på å oppnå en helhetsforståelse av sosia-

le fenomener. Det karakteristiske ved den kvalitative metode er forståelsen av at man 

ikke kan forstå helheten uten å forstå delene, og at helheten bare er et resultat av delene. 

Thagaard (1998: 13) mener systematikk og innlevelse er to helt sentrale aspekter ved 

kvalitativ forskning.  

Innlevelse er knyttet til relasjonen forskeren burde ha med den eller de som skal 

studeres. Ved at forskeren er åpen og mottakelig, får hun relevant informasjon som kan 

gi forståelse og innsikt. Forholdet subjekt-subjekt står i sentrum, og i en inter-

vjusituasjon vil denne relasjonen være betydningsfull for hvilken innsikt forskeren får. 
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Begge parter bli berørt av situasjonen, på samme måte som begge parter påvirker forsk-

ningsprosessen. Thagaard poengterer at innlevelsen er viktig for å oppnå forståelse for 

situasjonene til de personene som studeres, for således å kunne utvikle teoretiske per-

spektiver som er relevante for informantens situasjon (1998: 15). Denne innsikten er 

som oftest basert på en bearbeidelse av dataene.  

Dette bringer oss over til det andre aspektet; systematikk. Hvordan utføres analy-

sen, er det grunnleggende spørsmålet. I denne delen av prosessen må forskeren finne en 

hensiktsmessig måte å håndtere dataene på. De valgene en forsker tar i løpet av proses-

sen må begrunnes, og analysen må være preget av en bevisst tilnærmelse. Systematikk 

er viktig, sier Thagaard, for å komme frem til data som er relevante og for å behandle 

data på en måte som gir oversikt og mening. Empirien er samlet inn gjennom intervjuer 

og dokumentanalyse, og viser en såkalt metodetriangulær form, der flere ulike me-

todiske innfallsvinkler belyser den samme problemstillingen (Østbye m.fl. 1997: 36). 

De ulike måtene å angripe stoffet på er ment å ha en supplerende funksjon, samt fungere 

som en test på de ulike metodenes funn. Metodisk står oppgaven sterkere når jeg kombi-

nerer disse innsamlingsmetodene.  

Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å innhente beskrivelser av 

intervjupersonens livsverden, særlig med hensyn til tolkninger av meningen med feno-

menene som blir beskrevet. Kvale skriver om ulike typer intervjuformer og skiller blant 

annet mellom intervjuer der intervjupersonene kan betraktes som informanter for inn-

henting av muntlig historiekunnskap og intervjusituasjoner der man søker mening og 

fortellinger (1997: 58). I denne oppgaven er det den subjektive meningsfortolkningen 

som er interessant i forhold til problemstillingene. Det kvalitative intervjuet har mye til 

felles med vanlige samtaler, men har en bestemt struktur og et bestemt formål. I større 

grad enn vanlige samtaler vil derfor intervjuet bli gjenstand for en kritisk bevissthet 

over både det som sies og egne tolkninger av det som sies.  

Informantene 

Jeg har intervjuet de ansatte innen kampanje-, presse- og informasjonsarbeid fra 

Amnesty Norge. Fra IS har jeg intervjuet noen få utvalgte innen samme området. Kvale 

sier: “Den ideelle intervjuperson finnes ikke - ulike personer passer for ulike intervju-

typer” (1997: 91). Informantene ble valgt fordi de sitter i sentrale posisjoner, og fordi 

disse kan si noe om hvordan organisasjonens informasjonsflyt fungerer på to ulike 
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nivåer. Informanter ved  IS er Europe Campaign Coordinator Brian Phillips, Evaluation 

Officer Jo Schwarz og Head of Media and Audiovisual Program Anita Tiessen. I ut-

gangspunktet hadde jeg ment at informantene fra IS skulle ha en like sentral plassering i 

oppgaven som informantene fra Amnesty Norge. Senere i prosessen fremsto imidlertid 

deres informasjon ikke fullt så interessant for mine problemstillinger fordi den i visse 

tilfeller ble for grunnleggende og fokuserte blant annet på hvordan formeller prosesser 

fungerer og lignende. Dette var kunnskap jeg allerede hadde, fordi jeg har relativt stor 

innsikt i organisasjonen etter mange års aktivt medlemskap. Informasjonen fra infor-

mantene ved IS belyser problemstillingene i den forstand at deres  arbeid er med på å 

legge visse premisser for arbeidet ellers i organisasjonen. På bakgrunn av dette vil infor-

masjonen fra IS fungere mer som bakgrunnsinformasjon heller enn å belyse hvordan det 

faktiske arbeidet blir utført ved Amnesty Norge. Informantene ved Amnesty Norge er 

pressekoordinator John Peder Egenæs, redaktør Ina Tin, kampanjekoordinator Patricia 

Kaatee, tidligere kampanjekoordinator Turid Dankertsen, generalsekretær Jan Borgen 

og styreleder Ulf Pedersen. De tre førstnevnte fremsto etter hvert som mine nøkkelinfor-

manter fordi deres informasjon viste seg å være svært sentral og interessant.  

Jeg måtte jobbe ganske lenge for å få kontakt med de rette vedkommende. Dette 

var jeg forberedt på all den stund Amnesty er en organisasjon hvor det skjer mye. Kon-

takten med organisasjonen ble etablert ved en formell, skriftlig henvendelse til general-

sekretæren i Amnesty Norge. Da jeg etter en forholdsvis lang tid ikke hadde fått svar, 

bestemte jeg meg for å ringe. Dette resulterte i at jeg fikk direkte kontakt med informan-

tene og det var lettere å sette opp møter. Jeg tok kontakt med IS per e-post hvor en sek-

retær satte opp møter med de menneskene som innehadde de stillingene hun og jeg 

mente ville være interessante for mitt prosjekt. Dette gikk svært effektivt. Ved begge 

kontorene ble jeg møtt med velvilje og interesse for prosjektet.  

Intervjuguide 

Jeg opplevde det viktig at informantene selv skulle kunne formulerer seg innenfor vide 

rammer. Jeg ville stille konkrete spørsmål innenfor visse tematiske strukturer med liten 

grad av formalisering.7 I forbindelse med intervjuene utviklet jeg  en intervjuguide for 

den enkelte informant, avhengig av personens stilling, fagområde og erfaring. Den tok 

for seg tema og spørsmål som var relevante og interessante i forhold til prob-

                                                 
7 En intervjuguide er vedlagt.  
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lemstillingene. Denne type intervjuguide gir rom for at det kan være momenter som 

enten erstatter eller kommer i tillegg til, momenter som allerede er med i intervjugui-

den. Jeg rokket en del om på spørsmålene og omformulerte meg noe, men jeg opplevde 

ikke at jeg måtte gjøre større endringer fordi spørsmål ikke fungerte. Jeg følte meg frem 

i den enkelte intervjusituasjon, og forsøkte å være åpen for eventuelle uventede innspill. 

Jeg opplevde at dette ble lettere ettersom jeg fikk mer trening, større trygghet og økt 

innsikt i organisasjonen daglige arbeid. I etterkant ser jeg at noen spørsmål kunne vært 

mer formulert mer konkret, fordi jeg i etterkant følte at jeg manglet noe informasjon om 

gjennomføringen . 

Intervjusituasjonen 

Alle intervjuene ble tatt opp på bånd og ble gjennomført på informantenes respektive 

kontorer. Noen er skeptiske til bruk av lydbånd i en slik situasjon, blant annet fordi det 

kan legge bånd på informanten. Jeg opplevde ikke at dette var tilfelle. Det kan ha noe å 

gjøre med at informantene var vant med en slik intervjusituasjon. At all informasjon ble 

dokumentert på denne måten var fordelaktig for min konsentrasjon i 

intervjusituasjonen, innlevelse i samtalen, samt for oppfølging av tilleggsspørsmål. Det 

gir større fleksibilitet, og det gjør det lettere å løsrive seg fra problemstillingene dersom 

ny innsikt, forståelse og kunnskap erkjennes (Østbye m. fl. 1997: 87). I etterkant tran-

skriberte jeg alle intervjuene. Denne repetisjonen av samtalen var i seg selv fruktbar, 

fordi jeg opplevde at jeg lyttet på en annen måte når jeg var løsrevet fra den sosiale 

settingen som intervjuet foregikk i. I og med at forskningsprosessen har foregått over 

lang tid har det vært viktig å ha intervjuene nedskrevet i sin helhet. Jeg har kunnet gå 

gjennom dem i etterkant, og likevel fått opplevelse av hvordan samtalen fungerte. Når 

jeg forklarte informantene om hovedoppgavens problemstillinger, ble informantene 

opptatt av å formulere seg i henhold til min begrepsbruk. Tidlig i intervjuprosessen bes-

temte jeg meg derfor for å omtale prosjektet mitt i mer generelle vendinger. 

3. 3 Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse er en innsamling og vurdering av skrevne kilder, i dette tilfellet pro-

dusert av Amnesty International. Det som betegner dokumentanalyse er at disse tek-

stene er produsert uten forskerens eller forskningsprosjektets innflytelse. (Silverman 

1997, Syversen 1998, Thagaard 1998) I en organisasjon som Amnesty vil fremstilling, 

behandling og lagring av dokumenter være en sentral aktivitet. Dokumentene blir derfor 
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en viktig del av analysen, for som Syversen sier, dokumentene representerer organisa-

sjonens kollektive minne, deres fremste middel til systematisering av rutiner og 

erfaringer og ett av de viktigste formene for selvrepresentasjon. Dokumentene som er 

analysert i forbindelse med denne oppgaven, er benyttet både som beretninger og lev-

ninger (1998: 4). Dette betyr at de både er en kilde til informasjon om institusjonene og 

en kilde til informasjon om hvordan forskningsobjektet ønsker å fremstå.  

Jeg har systematisk gjennomgått sentrale dokumenter produsert ved Amnesty 

Norge og Amnesty IS. Disse dokumentene ble brukt både for interne og eksterne formål 

i 1997. Dokumentene som er objekt for analysen er såkalte offentlige dokumenter som 

også er tilgjengelige utenfor Amnesty. Knyttet opp mot Syversens (1998) definisjon, 

dreier såkalt offentlige dokumenter seg om dokumenter som er skrevne og publiserte. 

De er offentlig tilgjengelige, institusjonelle, utadrettede og samtidige.  

En sentral funksjon dokumentene hadde i prosessen rundt oppgavens empiriinn-

samling, var at de ga meg verdifull bakgrunnsinformasjon i forkant av de kvalitative in-

tervjuene. De ulike dokumentene ble nøye gjennomgått under utviklingen av intervju-

guiden, og jeg brukte også dokumentene som korreks i løpet av den perioden jeg gjen-

nomførte intervjuene ved IS og Amnesty Norge. Dokumentene var derfor verdifulle, 

fordi prosjektet ikke hadde noen innflytelse  på data som kom frem fra disse. Mens jeg i 

løpet av de kvalitative intervjuene opplevde at ulike faktorer virket inn på materialet 

som ble samlet inn, var dokumentene data som i utgangspunktet naturlig nok var uhildet 

i forhold til meg og oppgavens problemstillinger.   

Tolkning av dokumentene 

Etter korrigeringen var det fruktbart å se resultatene fra dokumentanalysen i sammen-

heng med materialet fra intervjuene. Den kvalitative analysen av de ulike dokumentene 

ga meg en forståelse av hvordan organisasjonen ønsket å fremstille seg selv og hvilke 

sider de valgte å legge vekt på. For å forstå hvordan Amnesty Norge som en nasjonal 

seksjon plasserer seg som en del av en internasjonal organisasjon, var det viktig å forstå 

hvordan de ønsket å kommunisere sine budskap. De kvalitative intervjuene og doku-

mentene fra Amnesty Norge og fra IS var med andre ord supplerende og 

sammenlignende. Jeg har  systematisk gjennomgått og analysert hele eller deler av 

dokumenter produsert av ulike deler av Amnesty. Av offentlige dokumenter til ekstern 
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bruk har jeg sett på Amnesty Norges årsmeldinger, medlemsaviser og andre relevante 

utgivelser.  

3. 4 Uventede hendelser 

Amnesty er en medlemsbasert organisasjon som følger demokratiske prinsipper når be-

slutninger skal tas, og retningslinjer skal legges. Dette fører til at Amnesty har en svært 

stor flyt av dokumenter internt. De ansatte ved Amnesty Norge og IS ga også uttrykk 

for at papirmengden er svært stor, og tildels uhåndterlig. 

 Jeg ønsket å følge en kampanje som var blitt eller ble gjennomført i den 

perioden jeg intervjuet. I den forbindelse forsøkte jeg å finne dokumenter som 

synliggjorde arbeidsprosessene i forbindelse med kampanjen fra start til slutt. Jeg 

ønsket også å fordype meg skriftlige internasjonale og nasjonale handlingsplaner og 

mediestrategier.8 I utvelgelsen av dokumentene brukte jeg lang tid på å finne til 

dokumentene som belyste oppgavens problemstillinger på en relevant og verdifull måte. 

Det viste seg at dette var vanskelig og at heller ikke de ansatte forholdt seg til 

dokumentene som et arbeidsverktøy. I forhold til den nasjonal mediestrategien fikk jeg 

aldri tak i den endelige utgaven som var vedtatt i organisasjonen.  

Min beslutning ble ytterligere underbygget da jeg gjennomførte intervjuene ved 

Amnesty Norge. Det kom frem under intervjuene at det hersket stor grad av forvirring 

på om det fantes nedtegnede strategier. Pressekoordinator henviste i svært liten grad til 

den nasjonale mediestrategien, og på direkte forespørsel om strategisk tankegang ble 

den heller ikke nevnt. Først da jeg eksplisitt spurte etter denne skriftlige strategien, 

bekreftet han at han hadde jobbet med den, men mente at slike strategier i stor grad bare 

var blåkopier av hverandre. Den fungerte således ikke som konkret arbeidsverktøy. 

Pressekoordinator kunne bekrefte at han hadde bidratt til å utforme en nasjonal medie-

strategi sammen med generalsekretær. Generalsekretæren fremsto under intervjuet som 

usikker når det gjaldt utvikling av strategier ved Amnesty Norge. Han ga først uttrykk 

for at Amnesty Norge ikke hadde ressurser og overskudd til å drive strategisk arbeid, 

                                                 
8   

1. Strategi- og handlingsplan for Amnesty International Norge 1997 til 2000 (Amnesty Inter-
national Norsk avdeling1996b). 

2. Mediestrategi for Amnesty International Norsk avdeling (Amnesty International Norsk avdeling 
1996a). 

3. Amnesty International's Ljubljana Action Plan for 1996 - 1999 (Amnesty International 1995a). 
4. Moving Forward in the Media - A Worldwide Media Strategy for Amnesty International 

(Amnesty International 1995b). 
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for deretter “å komme på” at det fantes flere strategier. På dette tidspunktet begynte det 

å bli klart for meg at dette sa mer om interne forhold, enn om hvordan organisasjonen 

faktisk jobbet strategisk med sine kommunikasjonsaktiviteter.  

Når mine problemstillinger fokuserer på hvordan Amnesty Norge kommuniserer 

i den lokale konteksten, ser jeg, som vist ovenfor, at disse dokumentene ikke ga den in-

formasjon jeg opplevde som adekvat og relevant. Arbeidet med oppgaven kom på vill-

spor fordi jeg forsøkte å følge sporene til disse dokumentene. Resultatet av dette ble 

derfor, som tidligere nevnt, at dokumentene fungerte som et grunnlag for min forståelse 

av hvordan organisasjonen faktisk arbeider. Dette kunne jeg nyttiggjøre meg av i 

forkant av intervjuene.  

Thagaard (1998: 57) trekker frem at planleggingen av problemstilling og under-

søkelsesopplegg innebærer at forskeren tenker gjennom hva undersøkelsen fokuserer 

på, og hvilke metoder som kan gi relevant informasjon. Det jeg opplevde var at selv om 

metodene jeg hadde valgt ga relevant informasjon, måtte opplegget tildels endres 

underveis. Jeg opplevde at dokumentene ikke utfylte intervjuene på en den måten det 

var tenkt. De kvalitative intervjuene var hele tiden ment å være min hovedmetode, men 

dokumentanalysen ble likevel, på forberedende og kompletterende vis, også av stor 

betydning. Thagaard (1998) legger vekt på at planleggingen må gi rom for fleksibilitet 

nettopp på bakgrunn av at slike ting kan dukke opp. Hun poengterer samtidig at det er 

metodisk svært viktig at utvalget kan endres på en slik måte at resultatet av datainnsam-

lingen ikke blir svekket. I dette tilfellet har det gitt meg en forforståelse som har ligget 

til grunn når intervjuguidene ble satt opp og intervjuene ble gjennomført. De delene av 

intervjuene som fokuserte på strategier og handlingsvalg, ble utdypet for å komplettere 

den informasjonen jeg regnet med å finne i dokumentene.    

Prosessen knyttet til datainnsamlingen har likevel synliggjort organisasjonen 

Amnesty. Den har vært med på å forme et inntrykk, og det vil derfor ikke være riktig å 

fremstille det som om disse dokumentene aldri er blitt vurdert. Jeg opplever det derfor 

som natulig at disse dokumentene blir nevnt i analysen hvor det er relevant. Dette fordi 

det faktisk sier noe om organisasjonens interne forhold. Disse mekanismene er også av 

interesse for oppgaven, men ikke slik de i utgangspunktet var ment. Jeg kan derfor ikke 

si at dokumentene ikke spiller noen rolle i analysen av oppgavens problemstillinger. 

Metodisk supplerer de fortsatt de kvalitative intervjuene.  
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Fleksibilitet 

Det jeg da valgte å gjøre var å forholde meg til det Thagaard (1998: 57) mener er riktig, 

nemlig på en eller annen måte å supplere, utdype eller utvide materialet fra datainnsam-

lingen. Jeg bestemte meg for å utdype og vektlegge det som kom frem under inter-

vjuene, samtidig som jeg fortsatt mente at dokumentanalysen ville tilføre oppgaven noe 

verdifullt. Slik kunne jeg trekke veksler på de to ulike metodene og foreta metodetrian-

gulering. Jeg bestemte meg for i større grad gå inn i de eksterne dokumentene, først og 

fremst årsmeldinger for 1996 (Amnesty International Norge 1996) og 1997 (Amnesty 

International Norge 1997). Denne er mer preget av å være deskriptiv og ønsker å synlig-

gjøre hva organisasjonen faktisk har utført i løpet av foregående år. I tillegg er dette et 

dokument som er gjennomarbeidet og hvor ingenting er overlatt til tilfeldighetene. På 

tross av dette vil likevel dokumentet si noe om hvordan organisasjonen ønsker å fremstå 

og hva de legger vekt på. Det  er en kilde til selvrepresentasjon (Syversen 1998), og 

dette er en viktig dimensjon når oppgavens problemstillinger berører organisasjonens 

informasjonsformidling.   

Kildekritikk 

Det er viktig å være kritisk og stille spørsmål til dokumentenes opphav, troverdighet og 

formål. Hva forteller de og hva forteller de ikke? Da jeg bestemte meg for å se på de of-

fisielle dokumentene innebar det som nevnt ovenfor, å være seg bevisst at dette dreide 

seg om gjennomarbeidede dokumenter. De representerer en styrt fremstilling og 

legitimering av organisasjonen og dens virke. Da dette likevel er strukturer jeg er ute 

etter å forstå, i henhold til problemstillingene, er dette interessant for oppgavens pro-

sjekt. Det som er viktig å ha i mente er at dette representerer vinklinger og utdrag, og at 

det sier vel så mye om hva organisasjonen vektlegger og hvordan de gjør dette. 

3. 5 Validitet og reliabilitet 

Kvale (1997: 158) trekker frem at begrepene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

har fått en posisjon som samfunnsvitenskapens hellige treenighet. Forskere som har for-

holdt seg til kvantitativ metode i sin forskning har brukt disse begrepene for å diskva-

lifisere den kvalitative forskningen. Begrepene har imidlertid blitt inkorporert i den kva-

litative metoden. I utgangspunktet kan man si at validitet har å gjøre med hvorvidt en 

forholder seg til det en tror eller ønsker en forholder seg til. (Østby m. fl. 1997: 100). 
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Enkelt sagt; måler jeg det jeg har sagt jeg skal måle? I det ligger det at 

operasjonaliseringer skal gi relevante innsikter i forhold til problemstillingene. 

Reliabilitet sier noe om behandlingen av data er nøyaktig og pålitelig. Disse to 

metodiske begrepene er grunnstenene for å kunne ha et grunnlag for å generalisere. I 

forskningsprosessen vil det være flere ting som kan virke inn på reliabiliteten og vali-

diteten. Ved å bruke båndopptaker under intervjuer er forskeren sikret en høy pålitelig-

het i forhold til innholdet. (Østby m. fl. 1997: 100) Dette kan på den andre siden påvirke 

intervjusituasjonen ved at informanten for eksempel føler seg hemmet. Som sagt oven-

for er informantene i denne oppgaven vant til å forholde seg til en slik intervjusituasjon 

og jeg opplevde ikke at intervjusituasjonen virket negativt inn på prosjektets reliabilitet. 

Jeg har forsøkt å være oppmerksom på at visse ting, som for eksempel kritikk av andre i 

organisasjonen, kan holdes tilbake fordi det kan oppleves ugjenkallelig å si det “på 

tape”. Både i perioden under og etter intervjuene ble gjennomført, fikk jeg flere signaler 

om kom konfliktlinjer både ved Amnesty Norge og IS. Min opplevelse er at informan-

tene var seg bevisste å ikke synliggjøre dette i for stor grad, fordi de ikke ønsket at or-

ganisasjonen egentlige formål skulle komme ut av fokus. En synliggjøring kan skade or-

ganisasjonen og bildet organisasjonen gir utad samt den enkelte medarbeider når hun 

skal relatere seg til de eksisterende konfliktene på arbeidsplassen. Jeg opplevde således 

medarbeiderne både ved Amnesty Norge og IS som svært lojale overfor organisasjonen 

og dens formål. 

En forsker vil vanskelig kunne ha stor distanse til fenomenet hun studerer og i 

dette tilfellet kjenner jeg relativt godt til organisasjonen. På bakgrunn av dette har det 

vært svært viktig å legge til rette for at det ikke er mine ord som formulerer 

virkeligheten. Ved hjelp av kvalitative intervjuer hvor informanten er gitt relativt frie 

rammer, mener jeg at reliabiliteten er blitt ivaretatt. Jeg mener derfor at bruken av 

kvalitativ metode har økt denne oppgavens reliabilitet. Amnesty, som en stor 

organisasjon, kan fremstå som utilgjengelig, men er samtidig en synlig aktør i det 

offentlige rom. Sistnevnte gjør det også vanskelig å skulle forholde seg nøytralt til 

organisasjonen, fordi man blir preget av å ha en oppfatning. Jeg mener også at objek-

tivitet vil være umulig fordi vi som sosiale aktører relaterer oss til våre omgivelser, og 

ikke lever i sosiale vakuum. Min kjennskap til Amnesty høynet muligheten for å forstå 

virkeligheten informantene snakket om. Dette skapte for meg en forforståelse som jeg 
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mener det er svært viktig å være seg bevisst. Samtidig er forforståelsen en forutsetning 

for å kunne tolke.  

Samfunnsforskningen i en hermeneutisk tradisjon, hevder nettopp at forforståel-

sen er en forutsetning for å kunne tolke samfunnet (Giddens 1984). Forståelsen gir inn-

sikt i å gå fra del til helhet og tilbake til del, i en evig sirkel. De enkelte deler eller 

spørsmål gir ny viten om helheten, som så endrer fokus på de enkelte deler.   

Denne oppgavens tidsperspektiv 

Denne oppgavens prosjektbeskrivelse ble godkjent i 1996, og intervjuene ble gjennom-

ført i 1997. Den videre prosessen har av ulike årsaker tatt lenger tid enn forventet, uten 

at problemstillingene i denne oppgaven er blitt uaktuelle. Jeg har derfor i løpet av våren 

2005 valgt å fullføre denne hovedoppgaven.  
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4. Amnesty Internationals organisasjonslogikk 

Dette kapitlet innledes med Amnesty og Amnesty Norges historie og bakgrunn.9 Deret-

ter settes Amnesty innenfor rammen av internasjonale frivillige menneskerettighetsor-

ganisasjoners fremvekst og betydning. Disse elementene vil sammen tydeliggjøre den 

generelle strategien organisasjon følger. Avslutningsvis plasseres Amnesty i forhold til 

Ruchts idealtypiske strategier; den maktorienterte og den identitetsorienterte.10  

4. 1 Amnesty International 

Ideen om hvordan en internasjonal, frivillig menneskerettighetsorganisasjon kunne fun-

gere, ble startet gjennom en helsides feature-artikkel i søndagsutgaven av den britiske 

avisen The Observer 26. mai 1961.11 Artikkelen, skrevet av Peter Benenson, startet en 

ettårig kampanje for løslatelse av “de glemte fangene”. Dette var mennesker som var 

fengslet for sine politiske og religiøse overbevisninger og som var glemt av 

offentligheten. Artikkelen The Appeal for Amnesty ble reprodusert i aviser i Europa, 

India og USA.12 I forkant av artikkelen hadde Benenson brukt lang tid på å samle inn 

informasjon om de seks fangene som hele kampanjen startet med og som ble krevd 

løslatt fordi de satt fengslet for sine meninger. Responsen på appellen om internasjonalt 

amnesti ble også umiddelbar og internasjonal. Bare seks uker senere resulterte kampan-

jen i organisasjonen Amnesty International. På møtet som fant sted i Luxemburg bare 

seks uker senere befant det seg representanter fra syv land som formet en permanent 

organisasjon.13  

Ønsket og tanken om at organisasjonen hadde en internasjonal utstrekning var 

viktig, selv om det var lett å se at den hadde sitt utgangspunkt i den vestlige verden.  

Amnestys arbeid er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter14 og ideen 

om at menneskerettigheter er universelle. Vi har de siste femti årene sett en sterk frem-

                                                 
9 I tillegg til det som er angitt i dette kapitlets tekst, er den historisk fremstillingen bygget på Cook 
(1996), Ennals (1982), Willetts (1982), Willetts (1986), Amnesty International Norsk Avdeling (1991), 
Amnesty International (1999), Amnesty International Norge (2001), Amnesty International (2004), 
Amnesty International (2005) og de kvalitative intervjuene. 
10 For å forstå organisasjonens grunnleggende logikk skiller jeg mellom Amnesty og Amnesty Norge i 
den historiske fremstillingen, men vurderer organisasjonen deretter under ett. 
11 The Forgotten Prisoners, The Observer, London 28/5-1961. 
12 Eksempelvis sto den samme artikkelen på trykk i Le Monde, Paris 28/5-1961, Journal de Genéve, 
Geneve 1/6-1961, Die Welt, Bonn 2/6-1961 og New York Herald Tribune, 11/6-1961. 
13 Representantene kom fra Belgia, Storbritannia, Frankrike, Vest-Tyskland, Irland, Sveits og USA. 
14 Vedtatt av FNs Generalforsamling 10. desember 1948. 
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vekst av internasjonale standarder for menneskerettigheter, og Amnesty har de siste tret-

ti årene vært en synlig og sterk aktør i denne prosessen. Historisk sett har menneskeret-

tigheter blitt sett på som et nasjonalstatlig anliggende og Waters (1995) mener det sen-

trale i utviklingen er institusjonaliseringen av synet at enkeltindivider har rettigheter i 

egenskap av å være individer. Disse rettighetene kan bli opprettholdt på tvers av statens 

suverenitet. Helt grunnleggende, sier Donelly (1998), kan vi si at menneskerettighetene 

er de rettighetene vi har i kraft av å være mennesker.15 Amnesty deler denne forståelsen 

av menneskerettigheter, og en slik forståelse vil nødvendigvis måtte innebære at men-

neskerettigheter går utover én bestemt styre- eller regjeringsform. Den forståelsen av 

menneskerettigheter som ligger til grunn for Amnestys mandat er også uavlatelig 

knyttet sammen med et menneskesyn og derav, verdisyn. Det plasserer dem ideologisk 

og blir et viktig premiss for arbeidet fordi det beveger seg utover den enkelte nasjonal-

stats oppfattelse eller tolkning av temaet. Menneskerettigheter ligger i det å være et 

menneske og av det følger det at staten har forpliktelser i forhold til dette. I et av 

organisasjonens informasjonshefter, står det skrevet at:  

When we say that one person has human rights, we are really saying that other persons 
have human responsibilities (Amnesty International 2005).  

Organisasjonen er generelt tuftet på tanken om humanisme og solidaritet og mer 

spesifikt på prinsippet om internasjonalt ansvar for menneskerettigheter. 

Som en verdensomspennende kampanjeorganisasjon har Amnesty som formål å 

synliggjøre alle menneskerettighetene som er nedskrevet i internasjonale standarder. 

Amnesty gjennomfører kampanjer som er spesielt rettet mot å frigi alle samvittighets-

fanger, sikre rettferdige rettssaker for politiske fanger, fjerne dødsstraff, tortur og annen 

umenneskelig behandling av fanger samt å få slutt på henrettelser og “forsvinninger” av 

politisk aktive. Dette danner også grunnlaget for Amnestys informasjons- og lobbyar-

beid. Mandatet er jevnlig oppe til diskusjon, og det endres etter som politisk utvikling 

krever det. Eksempelvis er det ikke lenger bare lands myndigheter det aksjoneres mot, 

men også menneskerettighetsbrudd utført av opposisjonsgrupperinger. Arbeidet med de 

store kampanjene og aksjonene utgjør kjernen i Amnesty som en aktivistorganisasjon 

                                                 
15 Donelly utdyper med å si at det er menneskene som innehar dem uten hensyn til rettigheter og plikter 
individene kan ha som statsborgere, familiemedlemmer, arbeidere eller medlemmer av offentlige eller 
private organisasjoner eller foreninger. De er universelle rettigheter. Fordi mennesker har dem bare fordi 
de er mennesker er “(...) human rights (...) held equally by all” (Donelly 1998:18). Og fordi det å være 
menneske ikke kan fornektes, mistes eller forspilles er menneskerettighetene umistelige. 
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og det er det som gjør Amnesty til den distinkte organisasjonen de er. Dette gjør den 

også konkurransedyktig, fordi den slik sett skiller seg fra andre store menneskerettig-

hetsorganisasjoner. 

 På IS´ sekretariat var det per juli 1997, 300 ansatte og omtrent 95 frivillige. Or-

ganisasjonen hadde i samme periode nasjonale seksjoner i 54 land, medlemmer i støtte-

spillere i mer enn 100 land og 4287 lokale grupper. (Amnesty International 1997c)  

4. 2 Amnesty International Norge 

På sekretariatet hadde Amnestu Norge per mars 1999, 20 ansatte, foruten sivilarbeidere 

og frivillige (Amnesty International Norge 1998: 15).16 Sekretariatet driver organisasjo-

nens løpende informasjonsvirksomhet og har ansvaret for den daglige samfunns-, 

presse- og mediekontakt, samt lobbyvirksomhet overfor norske myndigheter, 

næringsliv, organisasjoner og utenlandske ambassader. Amnesty Norge har nesten 

50.000 medlemmer og rundt 140 lokalgrupper og nettverk spredt over hele landet.  

Fortsettelsen av Amnestys historie, legges nedenfor frem gjennom opprettelsen 

av den nasjonale seksjonen i Norge. Som opprettelsen av Amnesty International, var 

også opprettelsen av Amnesty Norsk Avdeling17 i 1964 preget av enkeltpersoners enga-

sjement og ønske om å gjøre noe. Allerede seks måneder etter artikkelen til Benenson, 

skrev Ragnar Kvam sr. en kronikk i Dagbladet om den nystiftede organisasjonen.18 De 

første norske aktivistene i Amnesty, besto i hovedsak av akademikere, flere av dem med 

krigserfaringer. Norsk avdeling spilte i starten en sentral rolle i organisasjonen, og 

kunne således være med på å påvirke Amnestys utvikling fra begynnelsen av.19  

På 60-tallet var organisasjonen i etableringsfasen, mens 70-tallet var tiåret da 

Amnesty vokste frem som en respektert organisasjon. At organisasjonen i 1977 mottok 

Nobels fredspris, var med på å forsterke bildet av Amnesty som en sterk og viktig orga-

nisasjon. Noe som ikke er fullt så kjent er at allerede i 1974 hadde Sean McBride mot-

tatt fredsprisen, og dette hadde også sin klare betydning for organisasjonen. McBride 

fikk den i kraft av sin person, blant annet på grunn av sitt mangeårige arbeid for Amnes-

ty. Det var tydelig at Amnesty allerede da hadde befestet sin stilling i Norge. 1977 var 

Samvittighetsfangenes år,  og den høytidelige åpningen ble i Norge markert med en 

                                                 
16 I begynnelsen av 2004 hadde Amnesty Norge omtrent 25 ansatte, foruten sivilarbeidere og frivillige. 
17 Først i 1996 fikk den norske seksjonen navnet Amnesty International Norge.  
18 Dagbladet 30/12-1961. 
19 Norsk Avdeling var representert i Det internasjonale Styret fra 1966 til 1974. 
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festforestilling på Nationaltheatret. Dette året gjennomførte Amnesty en under-

skriftskampanje for løslatelse av alle samvittighetsfanger i verden. Totalt samlet Am-

nesty inn 1, 12 millioner underskrifter og disse ble overrakt FNs generalsekretær samme 

dag som Amnesty mottok fredsprisen. Organisasjonen vokste raskt og i overgangen til 

80-tallet hadde Amnesty etablert seg som en solid aktivistorganisasjon i Norge.20 Med-

lemstallet hadde økt og antallet aktive medlemmer var så høyt, at organisasjonen etter 

dette representerte stabilitet. Da Amnesty Norge fikk TV-aksjonen i 1984 fikk organisa-

sjonen nytt liv i økonomisk forstand,21 og en ny og enda sterkere posisjon i Norge.22  

Uavhengighet og upartiskhet 

Amnestys arbeid har fra første stund båret preg av en intensjon om å være internasjonal 

og balansert. Blant annet ble medlemskap i Amnesty i begynnelsen gruppert i tre hvil-

ket ville si at når grupper av medlemmer skulle skrive brev til regjeringer rundt om i 

verden om individuelle fanger, fikk de utdelt én samvittighetsfange fra henholdsvis et 

vestlig, et østlig og et alliansefritt land. Dette ble forsterket ved at de nasjonale 

seksjonene i Amnesty ikke arbeidet med menneskerettighetsbrudd i eget land.23 

Hensikten med begge disse prinsippene var å bevare organisasjonens uavhengighet og 

upartiskhet gjennom en objektiv distanse mellom aktivisten og menneskerettighetsbrud-

dene. Amnesty unngår også at lokale interesser virker inn på hvilke saker organisasjo-

nen tar opp. Amnesty ønsker å være verdensomspennende og uavhengig av myndig-

heter, partipolitikk og trosretninger. De forsvarer ikke samvittighetsfangens uttalelser, 

men dennes rett til å uttrykke sine meninger. Amnesty mener det vil påvirke arbeidet i 

negativ forstand hvis de lar seg binde av et avhengighetsforhold til noen.  

En konsekvens av å legge vekt på organisasjonens uavhengighet, er at det 

minsker sannsynligheten for at det ikke vil være elementer som kommer i veien eller 

forstyrrer budskapet. Det var først i 1980 at det ble vedtatt på Landsmøtet at Amnesty 

                                                 
20 Fra 1976 til 1983 økte medlemstallet fra 100.000 til over en halv million på verdensbasis. 
21 Aksjonen samlet inn i overkant av 80 millioner kroner. Dette betydde svært mye for organisasjonen 
som helhet. Over en tiårsperiode finansierte Norsk Avdeling 15 % av det internasjonale sekretariatets 
budsjett ved hjelp av denne summen. (Amnesty International 1999) 
22 I Norge gikk medlemstallet opp fra 10.000 til 13.000. Frem til 1989 økte antall grupper fra 135 til 240. 
(Amnesty International Norge 2001) 
23 I de senere år har Amnesty endret statuttene og praksis på dette. Etter disse endringene i mandatet, gri-
per Amnesty Norge i dag i langt større grad inn i enkelthendelser i Norge. Eksempel på dette kan være 
når Amnesty mener myndighetene ikke behandler konkrete asylsaker på en menneskerettslig sett, god 
nok  
måte. 
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Norsk Avdeling ikke skulle ta imot statlige overføringer. Etter hvert som norsk uten-

rikspolitikk fikk større fokus på menneskerettighetsspørsmål, spesielt under utenriksmi-

nister Frydenlund, ga også regjeringen stadig større økonomisk støtte. Da det ble 

besluttet at Amnesty Norge ikke lenger skulle motta statlige overføringer, ble det derfor 

svært merkbart for organisasjonens økonomi. Med ideen om at det var viktig for organi-

sasjonen å være økonomisk fristilt, tok Amnesty Norsk avdeling sammen med noen 

andre seksjoner, med dette forslaget til Det internasjonale rådsmøtet. Der ble det vedtatt 

at Amnesty ikke skulle ta mot statlige overføringer.  

Amnesty har tradisjonelt fokusert på statlige aktiviteter. Ettersom det internasjo-

nale politiske klimaet og konfliktlinjene har endret seg, ser det ut til at Amnesty stadig 

flytter og utvider sitt nedslagsfelt. De er nå i større grad opptatt av å promotere og be-

skytte menneskerettighetene, enten det er nasjonalstater, opposisjonelle grupper eller 

transnasjonale aktører som bryter dem. Derfor vil det være ekstra viktig å vise sin uav-

hengighet av disse gruppene. De er svært forsiktige med å motta noen form for støtte, 

også fra organisasjoner og selskap. Det er unntak, men det er sjeldent og svært regulert. 

For eksempel godtar Amnesty støtte til menneskerettighetsundervisning, men bare for 

undervisningsmaterialet, og ikke til organisasjonsdrift. Organisasjonen aksepterer også 

donasjoner fra private selskap, men en enkelt donor kan ikke gi mer enn 5% av budsjet-

tet til den enkelte seksjon. 

For Amnesty, som en aktivistorganisasjon, er det svært viktig å se resultater av 

sine aksjoner og kampanjer. Istedenfor å skulle dekke “alt”,  vil det strategisk være av-

gjørende for Amnesty å utrette mer gjennom avgrensninger. Dette kan være viktig både 

for å forhindre at nye menneskerettighetsbrudd finner sted, og for lettere å kunne 

fremstå som en organisasjon som oppnår noe. Begrensningene legitimeres både gjen-

nom faglige argumenter og hvordan budskapet skal kunne formidles effektivt. Amnesty 

rammer spesielt inn de sosiale og politiske rettighetene, for å fokusere og synliggjøre 

organisasjonens budskap.         

Organisasjonens struktur 

Kjernen i Amnestys konkrete arbeid er “gruppen”. Gruppen består av en samling med-

lemmer som arbeider for løslatelse av samvittighetsfanger. Amnestys statutter søker å gi 

en effektiv medlemskontroll gjennom de nasjonale seksjonene, som sender nasjonale re-

presentanter til International Council Meeting (ICM). ICM foregår annethvert år og 
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velger International Executive Committee (IEC). IEC er mellom møtene ansvarlig for 

“policyen” i organisasjonen og styrer arbeidet til Internasjonalt Sekretariat (IS). De ut-

nevner den internasjonale generalsekretæren som er ansvarlig overfor IEC i det daglige 

arbeidet ved IS, og for implementeringen av avgjørelser tatt ved ICM. Økonomiske 

midler i organisasjonen gis av de nasjonale seksjonene, og deres bidrag vurderes separat 

ut fra deres budsjett samt fordelingen av inntekter og utgifter. Amnesty Norges øverste 

organ, landsmøtet, gjennomføres hvert år. Dit sender grupper og andre frivillige  med-

lemmer sine landsmøterepresentanter. Landsmøtet velger det norske styret. Det vi ser er 

at de nasjonale seksjonene selv samler inn pengene, rekrutterer og organiserer de aktive 

medlemmene som arbeider for fanger og mot tortur og dødsstraff. Seksjonene oversetter 

og selger internasjonale rapporter og publikasjoner og de velger IEC. Amnesty tillegger 

sitt medlemskap en streng disiplin hva felles aksjoner, et felles budskap og finansiell 

uavhengighet angår. 

4. 3 En internasjonal, frivillig menneskerettighetsorganisasjon 

Amnesty var tidlig ute i en trend som ble ytterligere styrket tiåret etter. 70-tallet var pre-

get av en sterk fremvekst av frivillige menneskerettighetsorganisasjoner, både i antall 

og aktiviteter. Når organisasjonene nå har virket noen tiår, ser vi at de har utviklet en ny 

mulighet innen utenrikspolitikk blant annet fordi de opererer utenom statens politiske 

kontroll. Det betyr på den ene siden, at de frivillige organisasjonene  ikke må ta hensyn 

til utenrikspolitiske mål på samme måte som nasjonalstaters myndigheter. Men det be-

tyr også at de er avhengige av publisitet og overtalelse for sin overlevelse. Denne delen 

vil sette Amnesty inn i en større sammenheng, som vil tydeliggjøre Amnestys betydelig 

rolle med hensyn til å legitimere  betydningen av menneskerettighetsproblematikk, også 

for nasjonalstatene.    

Bennett (1995) mener at internasjonale, frivillige organisasjoner er selve bevege-

ren i globaliseringen av begrepet “menneskerettigheter”. Man kan si at disse organisa-

sjonene fortolker endringer i verdier og interesser på et globalt nivå, og omdanner dette 

til en potensiell politisk kraft. På et ideologisk nivå skaper frivillige internasjonale orga-

nisasjoner en kontrast til den tradisjonelle målstrukturen i vestlige, industrialiserte 

samfunn. De er ofte preget av ukonvensjonell politisk handling, direkte aksjoner og 

kampanjer på tvers av landegrensene.   
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Frivillige menneskerettighetsorganisasjoner opererer på ulike nivåer, ifølge Ko-

rey (1998). Selve grunnlaget er at de arbeider på et normativt nivå. De setter standarder 

og i det legges det at de arbeidet, spesielt i begynnelsen, med etablering av internasjo-

nale normer som enkeltland kan måles og dømmes etter. Frivillige organisasjoners lob-

byvirksomhet var blant annet med på å sikre menneskerettighetsspråket i FNs Charter24. 

Etter dette har frivillige organisasjoner blitt aktive og innflytelsesrike deltakere i FNs 

menneskerettighetsarbeid. Amnestys nasjonale og internasjonale kampanjer spilte for 

eksempel en stor rolle i forbindelse med FNs arbeid med tortur på 70- og 80-tallet. 

Gjennom sitt arbeid var Amnesty en katalysator i utviklingen av en rekke internasjonale 

standarder.25  

Frivillige menneskerettighetsorganisasjoner jobber også direkte mot 

nasjonalstater for at de skal innlemme arbeidet med menneskerettigheter i sin 

utenrikspolitikk. Gjennom lokale aksjoner legger organisasjonene vekt på at internasjo-

nale normer skal ratifiseres. Ratifiseringene er dermed ofte en direkte konsekvens av 

press utøvd av Amnesty i det enkelte landet.  

Videre er organisasjonenes fokus på å overvåke. Dette vil innebære å etterfors-

ke, rapportere og informere om menneskerettighetssituasjonen i ulike land eller områ-

der. Andre mellomstatlige organisasjoner, som FN, er ofte avhengige av slik uavhengig 

pålitelig dokumentasjon. Etter hvert som de frivillige organisasjonene er blitt veletab-

lerte, har de også begynt å fungere som “ombudsmenn” som sikrer samvittighetsfanger 

og andre undertrykte; både direkte og indirekte. På denne måten blir Amnestys hand-

lingsrammer og konkrete strategier i stor grad påvirket av andre sentrale internasjonale 

organisasjoner. Spesielt er FN en betydningsfull mellomstatlig aktør når det kommer til 

konkret samhandling mellom nasjonalstater. Amnesty fremstår dermed som en sentral 

premissleverandør for FNs menneskerettighetsstandarder. 

                                                 
24 “Charter” kan oversettes til det norske ordet “dokument” uten at det er en dekkende oversettelse. Jeg 
bruker “charter”, som i norsk språkbruk er vanlig i denne sammenhengen.    
25 Amnesty har spilt en aktiv rolle i å gjøre utkast til et stort antall FN-standarder, blant annet (ikke over-
satt): Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the 
Code of Conduct for Law Enforcement Officials; the Principles on the Effective Prevention and Investi-
gation of Extra-Legal, Arbitrary and Summery Executions; the Body of Principles for the Protection of 
All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment; the Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials; and the Declaration on the Protection of All Persons from En-
forced Disappearance. (Helena Cook 1996: 210) 
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Makten i internasjonale forhold  

Noen mener at de overnasjonale enhetene som internasjonale frivillige organisasjoner 

er, har vært med på å utfordre nasjonalstatens makt på flere vis. Waters (1995: 111-112) 

mener at alle internasjonale organisasjoner, altså både mellomstatlige og ikke-statlige 

organisasjoner, til sammen utgjør et globalt, web-lignende nettverk. Slik overgår organi-

sasjonene sammen betydningen av den enkelte organisasjonen for seg. Av de inter-

nasjonale organisasjonene, trekker han likevel spesielt frem de internasjonale frivillige 

organisasjoner som de mest sentrale i forhold til globaliseringsprosessene. Han mener 

disse organisasjonene er med på å true nasjonalstatlige grenser, fordi de omgår dem. In-

ternasjonale, frivillige organisasjoner er vanskelige å styre på grunn av deres komplek-

sitet og evne til å knytte sammen mennesker på basis av felles saker og interesser. 

Politisk sett er dette en bevisst strategi som beskytter Amnesty fra angrep fra 

myndigheter i enkeltland. Amnesty markerer seg som ikke-politiske og nøytrale. Når de 

kaller seg ikke-politiske er det en snever betydning av ordet “politikk” som ligger til 

grunn. I praksis innebærer det at de nekter å bli organisatorisk eller finansielt knyttet til 

ett politisk parti, ett land eller én regjering.  

Akselereringen av globaliseringsprosessene som har funnet sted de senere 

tiårene, har satt spørsmålstegn ved den nasjonale suverenitet. Archer (1992: 178) mener 

at den sterke fremveksten av internasjonale, frivillige organisasjonene nettopp kan knyt-

tes til det faktum at de fyller en funksjon som nasjonalstaten selv ikke klarer. Dette kan 

være med på å undergrave statens legitimitet. Luard (1990) er enig med Archer, og 

spesifiserer diskusjonen rundt nasjonalstatens begrensede betydning i forhold til men-

neskerettigheter. Han mener man nå har kommet til den erkjennelse at regjeringer både 

har retten til og ansvaret for å sørge for at andre land respekterer menneskerettighetene. 

Luard sier videre at det er begrenset hva et enkeltstående land kan gjøre, men at deres 

rolle ikke er ubetydelig. (Luard 1990: 103) Det er i forhold til dette han mener interna-

sjonale frivillige organisasjoner har en styrke. Dermed blir dagens internasjonale 

politikk i stor grad basert på et statssentrisk system, avhengig av ikke-statlige aktørers 

voksende betydning. Parallelt med at det kan synes som om nasjonalstatens suverene 

makt synker, er den likevel en nødvendig og relevant struktur.  

Dette er ikke en diskusjon som munner ut i endelig konklusjon. Sett i lys av opp-

gavens problemstillinger vil det være naturlig å hevde at presset på det statssentriske 

system, innebærer at frivillige organisasjoners muligheter er blitt større. Amnesty kan 
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handle tildels uavhengig av internasjonale institusjoner og nasjonalstater, og kan også 

tildels være med på å styre deres dagsorden. Dette bidrar til å øke frivillige 

organisasjoners maktpotensial. Et annet element er at Amnesty, med sitt spesialfelt, 

fremstår som spesialister og antas å være mer effektive og fleksible enn både nasjonal-

stater og mellomstatlige organisasjoner. Dette er aspekt som bidrar til sentrale premisser 

for organisasjonens informasjonsformidling.   

4. 4 Amnesty i forhold til de idealtypiske strategiene 

Rucht mener at organisasjonens grunnleggende logikk vil få konsekvenser for dens 

generelle strategier. Amnesty trer frem som en organisasjon som er preget av å være en 

kombinasjon av makt- og identitetsorientering. Organisasjonens tosidighet, at den er 

både en ekspert- og medlemsorganisasjon, er en avgjørende dimensjon når vi skal forstå 

hvordan dens grunnleggende strategi er bygget opp. Begge disse dimensjonene gir orga-

nisasjonen er maktorientering. Blant annet er en viktig del av arbeidet å jobbe mot poli-

tiske beslutningstakere og mektige internasjonale aktører. Samtidig er Amnesty, som 

den tosidige organisasjonen den er,  klart identitetsorientert. Det sentrale i denne orien-

teringen er at den appellerer til et fellesskap som går på tvers av vante strukturer med 

appell om internasjonal solidaritet. Derfor er identifikasjon og identitet sentrale begre-

per i organisasjonens utadrettede virksomhet. Dette gir seg uttrykk i den viktige delen 

av Amnestys informasjonsvirksomhet, som går på å skape identifikasjon og tilknytning 

til Amnesty som en aktivistorganisasjon. Det kan også tilføre organisasjonen økt legiti-

mitet, for eksempel i forbindelse med utøvelse av politisk press mot myndigheter, næ-

ringsliv eller internasjonale organisasjoner. Dette gir dem større handlingsrom som også 

impliserer en mer ekspressiv handlingslogikk. Amnesty er grunnlagt på  bevisstheten 

om at det ikke bare er “harde fakta” som kan på den ene siden gjøre noe med menneske-

rettighetssituasjonen og på den andre siden engasjere mennesker i dette arbeidet. Akti-

visme kan gi en følelse av fellesskap i arbeidet for en viktig sak. Vel så mye fordi det 

gjennom den identitetsorienterte strategien som aktivismen i det sivile samfunn skaper, 

skapes et pressmiddel av utenomparlamentarisk art. Et overordnet formål er å bruke 

disse strategiene for å mobilisere flere medlemmer, tilhengere og sympatisører og via 

disse få flere strenger å spille på i informasjonsformidlingen.       
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4. 5 Oppsummering 

Artikkelen som viste seg å skulle være anslaget til opprettelsen av Amnesty, The For-

gotten Prisoners, sier mye om kjernen av Amnestys virksomhet. Den synliggjør noens 

mangel på ytringsfrihet gjennom andres praktisering av ytringsfrihet. Slik sett står artik-

kelen fortsatt som et bilde på den grunnleggende ideen som skaper et helt spesielt hand-

lingsrom for organisasjonen.    

Dette kapitlet har gjort rede for Amnestys historie, med fokus på organisasjonen 

som en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon med sitt spesifikke nedslagsfelt. 

Organisasjonens aktive medlemmer, lobbyvirksomhet, økonomi, aksjoner og kampanjer 

bidrar på ulike vis til et grunnlag for handlingsvalg og informasjonsstrategier. Vi har 

sett at organisasjonen har tatt strategiske valg som ikke å motta statlige overføringer for 

at de skal stå friere til å kommunisere et troverdig budskap. Vi har sett at gjennom inter-

nasjonale kampanjer gis Amnesty en mulighet til å synliggjøre seg selv og budskapet. 

Et eksempel er underskriftkampanjer som overrekkes sentrale personer eller 

organisasjoner i forbindelse med hendelser som i utgangspunktet får oppmerksomhet fra 

medier og offentligheten.      

Amnesty er en mangfoldig organisasjon som har eksistert i snart femti år. De  

har  vært gjennom ulike faser med hensyn til informasjonsstrategier og handlingsvalg på 

mange nivåer. Det er som Rucht sier, at logikken i seg selv har konsekvenser for dens 

strategier og handlinger. Den impliserer hvilke muligheter som ligger der. Samtidig har 

dette kapitlet vist at organisasjonen ikke bare er et produkt av strukturelle forhold, men 

at den selv kan påvirke meso- og mikrostrukturene. For å få en dypere forståelse og 

kunne gi forklaringer på organisasjonens valg, blir det helt sentrale å forstå hvilke struk-

turelle og tilfeldige faktorer som  virker inn. De fire neste kapitlene omhandler denne 

analysen. 

 



 41 

 

 

 



 42 

5. Makrostrukturelt nivå: Amnesty i den glokale virkelighet 

Når vi skal se på hvordan Amnestys strategier formes av makrostrukturer så dreier dette 

seg om strukturer med klare grenser som organisasjonen ikke kan bevege seg forbi. 

Makroperspektivet rommer relativt stabile historiske tilstander. I analysen av Amnesty 

på et makrostrukturelt nivå har jeg valgt å trekke frem to overgripende faktorer som jeg 

mener bidrar til å forklare strategiene og handlingene. Den første faktoren tar for seg in-

tensiveringen av verdensomspennende relasjoner og plasserer Amnesty i denne kontek-

sten.   Oppblomstringen av antall internasjonale, frivillige organisasjoner skjer samtidig 

med at nasjonalstaten som en politisk ramme oppleves som for snever og ny kommuni-

kasjonsteknologi gir utvidede muligheter. Den andre faktoren makrostrukturen er 

betingelser for formidling av solidaritet. Hvordan kan mediene bidra til å gi oss en 

kjennskap til livet og lidelsene til mennesker som befinner seg utenfor vår egen fysiske 

og mentale radius?  

5. 1 Intensivering av verdensomspennende relasjoner 

Jeg anser globalisering som en samfunnsmessig tilstand å være sentral når man skal for-

stå disse organisasjonene og deres strategiske virkemidler. Denne samfunnsmessige til-

standen vil være med på å legge konkrete føringer både for organisasjonens overordne-

de strategier og for de mer konkrete strategiene i det daglige arbeidet ved seksjonene.  

Det globale området 

Amnestys kommunikasjonsaktiviteter synliggjøres i rammen av det globale system. På 

samme måte ville det ikke være interessant å evaluere en aktør som Amnesty uten å ta i 

betraktning det som faktisk utgjør den enkelte seksjons ramme og handlingsrom – der 

hvor kommunikasjonsaktivitetene faktisk implementeres. Figuren som Robertson kaller 

det globale området rommer det begrepsmessige rammeverket “the global-human con-

dition” (1992: 27). Rammeverket belyser disse ulike nivåene på en god måte. Dette 

fordi han i denne modellen forsøker å gi en analytisk og fortolkende forståelse av en 

utvikling han mener inkluderer fire ulike system: enkeltmennesker, nasjonale samfunn, 

verdenssystem av samfunn og den overordnede kollektiviteten; menneskeheten. Fordi 

problemstillingene setter fokus på en internasjonal, frivillig organisasjon og dens lokale 

kommunikasjonsaktiviteter er det fruktbart med en teori som belyser og poengterer de 

ulike nivåene i globaliseringsprosessene. Enkeltmennesket i hans modell vil i denne 
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sammenhengen representere den enkelte mottaker av Amnestys budskap; en Amnesty-

aktivist eller et offer for menneskerettighetsbrudd. Nasjonalstaten er den sentrale 

handlingsbase for den norske seksjonen av den internasjonale frivillige  organisasjonen. 

Verdenssystemet av samfunn er bevisstheten og opplevelsen av at de ulike samfunnene 

henger sammen. Konkrete resultater av samhandlingen er FN og andre mellom- eller 

overstatlige institusjoner. Den overordnede kollektiviteten menneskeheten berører i den-

ne rammen spørsmål knyttet til universelle menneskerettigheter og solidaritet, som er 

helt sentrale deler av Amnestys budskap og handlingsgrunnlag. Modellen synliggjør 

hvilket handlingsrom Amnesty forholder seg til, og jeg mener møtet mellom det lokale 

og det partikulære versus det globale og det universelle er dikotomier som er relevante 

på alle de strukturene Amnesty forholder seg til i utformingen av 

informasjonsstrategiene og -virksomheten. For Robertson er globalisering nettopp den 

økende interaksjonen mellom disse systemene og således innebærer “verden som ett he-

le” en transformasjon av disse, i den forstand at de i økende grad er posisjonert i forhold 

til hverandre, og er nødt til å ta hverandre i betraktning. Ut fra denne modellen kan vi se 

at systemene interagerer og det skjer en bevisstgjøring av at enkelthendelser hører til en 

“felles” verden.  

Den internasjonale solidariteten som Amnesty representerer, impliserer stikk-

ordsmessig humanistiske verdier som ansvar, samarbeid, medfølelse, likhet og deltakel-

se. Vi kan se at internasjonal solidaritet har vokst frem som begrep og realitet i og med 

at vi faktisk ser at verden er knyttet sammen. All den stund denne sammenknytningen 

når ut til de ulike lokalitetene, har den potensial til å virke inn på lokalt levd erfaring. 

Samtidig konfronterer den mennesker med en verden hvor deres skjebner unektelig er 

knyttet sammen i en felles global ramme. Her vil jeg igjen trekke frem begrepet “gloka-

lisering” fordi det ligger implisitt i begrepet at den menneskelige livsverden trenger en 

lokal forankring. Med det mener jeg at det er vanskelig å forvente av enkeltmennesker, 

selv verdensborgeren, at de skal leve med en moral som kan være så fjern at den er 

utelukkende oppleves som abstrakt. Internasjonal bevissthet innebærer at mennesker ser 

gjensidig anerkjennelse på en global skala, som i sin interesse. Dette er ikke 

nødvendigvis tilfellet; man ser  heller en tendens til at den lokale bevisstheten styrkes, 

uten at det innebærer at denne lokale virkeligheten er en del av den globale. Jeg vil 

påstå at kjernen i dette er at det er umulig å forholde seg til det globale uten å ta i be-
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traktning til lokale og det er nettopp denne spenningen Amnesty synliggjør i sine kom-

munikasjonsaktiviteter. 

Dette kan fremstå som en svært overordnet og tildels diffus strukturerende faktor 

som virker inn på Amnestys informasjonsstrategi. Faktum er at organisasjonen benytter 

seg av en retorikk som synliggjør det ovenstående. Det tydeliggjøres spesielt når 

Amnestys overordnede budskap om organisasjonens formål, formidles. Et utdrag fra 

talen tidligere generalsekretær Pierre Sané i Amnesty holdt da han besøkte Amnesty 

Norges landsmøte i 1996 viser dette: 

Many observers of Amnesty´s work wonder how well we are adjusting to changing global 
circumstances. Within Amnesty our own members continuously debate about the most ef-
fective way to protect the victims and bring an end to human rights violations. This debate 
which is not new, is also part of the life of the organization. It is not just a theoretical de-
bate. It has to do with the reality that we confront every day. It has to do with the reality of 
life and death, because the way we adjust our strategies and action has a significant bea-
ring on the lifes of millions around the world. The verdict of our relevance is ultimately 
rendered by those who still struggle below the threshold of humanity.(Sané 1996: 3)        

One Message – Many Voices 

Dette er en retorikk og en informasjonsstrategisk tankegang, som også får et konkret ut-

spring i Amnestys slagord One Message – Many Voices. I dette ligger det en bevisstgjø-

ring om det lokale mangfold som har vokst frem i organisasjonen. Spesielt med tanke på 

at slagordet tidligere var One Message - One Voice.  Gjennom  endring av slagordet, ty-

deliggjøres Amnestys mangfold av stemmer nå frem som et fortrinn. Mange av disku-

sjonene internt i organisasjonen handler om eventuell utvikling og endring av mandatet. 

Det spres mye informasjon om fagspørsmålene til alle ledd i organisasjonen, for å fore-

bygge at noen ledd sender ut feil informasjon. Men tanke på hvor betydningsfullt den 

faglige korrektheten vurderes i organisasjonen, sier dette slagordet mye om ønsket om å 

fremstå som en åpen organisasjon som fokuserer på informasjon og mobilisering.  

Lokale fortolkninger via flere stemmer finner sted i en samlet organisasjon som står 

samlet om et budskap. Det dreier seg om en samhandling som fokuserer på universalitet 

og mangfold gjennom lokale aktører. Organisasjonen må nødvendigvis kommunisere ett 

budskap, men vel så viktig vil det være å gi dette budskapet lokale fortolkninger i den 

konteksten det skal formidles.  

 Amnesty mener at menneskerettighetene er universelle og organisasjonen har 

som mål at enkeltmenneskets rettigheter skal bli respektert over hele verden, uavhengig 

av politiske styresett eller religion. Amnesty setter nasjonale aktiviteter i en global kon-
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tekst; menneskerettighetsbrudd i enkeltland vurderes ut fra universelle standarder og 

blir gjenstand for etterforskning som deretter resulterer i rapporter som blir gjort tilgjen-

gelige for den internasjonale offentligheten. Etterforskningen kan følges opp i 

organisasjonen på ulikt vis, men i prosessen skjer det en vridning fra det globale og 

tilbake til det lokale igjen. Amnestys historie er preget av å ikke sette det lokale og det 

globale opp mot hverandre. Bekjempelse av menneskerettighetsbrudd er, og vil være to 

sider av samme sak. Det er det lokale som fremstår som det sentrale og betydningsfulle 

i organisasjonens budskap. Den ene lokaliteten rommer en menneskerettighetsforkjem-

per, den andre rommer en aktivist.  

Forente nasjoner - FN 

Amnesty har helt fra starten jobbet med det internasjonale rettssystemet og FNs Ver-

denserklæring om menneskerettigheter. Formålet med disse aktivitetene er å oppmuntre 

til en utvikling av internasjonale standarder for menneskerettigheter, og for at disse skal 

ratifiseres og implementeres av alle stater. Amnestys arbeid med mellomstatlige organi-

sasjoner som FN er kjernen i arbeidet for å sikre universell observasjon av erklæringen 

og Amnesty bruker en betydelig del av sin tid, ekspertise og ressurser på disse 

aktivitetene. Deres lobbyvirksomhet har sikret at “menneskerettighetsspråk” ble 

inkludert i FNs nyere erklæringer og Amnestys arbeid har innarbeidet en legitimering 

for internasjonal bekymring for menneskerettighetene. Frivillige organisasjoner er faste, 

aktive og av og til innflytelsesrike deltakere i FNs menneskerettighetsarbeid.  

Benenson sikret Amnesty konsultativ status i FN allerede i 196426 og formelt sett 

innebar dette at Amnesty fikk tilgang til møter, interne dokumenter og de hadde mulig-

het til å komme med uttalelser.27 De har også fysisk tilgang til lokaler som øker mulig-

heter for lobby via mer uformell omgang. Den konsultative statusen har vært en døråp-

ner for Amnesty fordi de har kunnet foreta en rekke initiativ direkte mot FN og med-

lemslandene. Det gir så å si Amnesty en bakdør inn til de enkelte landene som er med-

lemmer av FN. Organisasjonen har etter som medlemskapet har vokst, spisset sin kom-

                                                 
26 Året etter fikk de konsultativ status i Europarådet. Siden har Amnesty fått lignende status i EU, 
Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS) og Organisasjonen for Afrikansk Enhet (OAU), OSSE 
(Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa) og Den arabiske liga. (Cook 1996) 
27 Hva den konsultative statusen innebærer har utviklet seg siden den gang. I dag har Amnesty som en fri-
villig organisasjon med konsultativ status, rett til å snakke og rett til å forhandle. De kan kommentere FN-
program, men det er offisielt ikke meningen at de skal utøve direkte påvirkning gjennom konkrete tek-
ster. Men i praksis drøfter de tekstene. (Cook 1996)  
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petanse på å jobbe mot FN: Opplæringsmateriale har blitt utviklet, lobbyvirksomhet har 

blitt en mer sentral arbeidsmetode og kampanjeteknikker har oppmuntret til det. I dag 

blir et omfattende FN-program gjennomført. Dette er ved hjelp av samlede krefter fra 

ansatte som jobber ved IS, Amnestys egne kontorer i FN (både i Geneve og New York), 

de frivillige som jobber mot FN i Wien og de nasjonale sekretariatene og deres medlem-

mer som gjennomfører aktiviteter. Amnestys aktivisme er preget av en kombinasjon av 

påvirkning av nasjonal handling via myndigheter og påvirkning mot FN. Således kan 

deres virkning både på FN og på de enkelte land forsterkes.  

Utviklingen i menneskerettighetsspørsmål og internasjonal lovgivning er nært 

knyttet sammen. Amnesty sier det på følgende måte: 

International human rights law is the code of conduct of governments around the world. 

AI's demands spring from this body of law. AI can point to international standards adopted 

by the United Nations and it can say, “Not only has your own government endorsed these 

rules - so has the whole world” (Amnesty International Handbook, s. 11)  

Den kapasiteten Amnesty representerer etter flere år med ekstensiv etterforskning, har 

gjort det mulig for dem å gi representanter ved FN en større kunnskap og erfaring innen 

menneskerettigheter. Dette er en stor ressurs det vil være vanskelig for delegater eller 

FN-ansatte å konkurrere mot. Samtidig er FN er arena hvor Amnesty-representanter har 

en unik mulighet til å etablere og opprettholde kontakter både med delegater fra regje-

ringer og andre som kan ha en betydelig påvirkningsmulighet innen menneskerettighets-

politikk.  

Forholdet preges av en gjensidighet. Det er helt klart at det internasjonale men-

neskerettighetssystemet ikke ville ha vært så avansert og fungert som det gjør,  uten 

Amnesty og andre frivillige organisasjoners bidrag. (Cook 1996: 209, Willetts 1982: 

195) I flere tilfeller hvor konkrete standarder har blitt oppnådd har Amnesty utført en 

stor del av grunnarbeidet. Det mest kjente eksempelet er “The Convention against Tor-

ture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment” som ble adop-

tert av FNs General Assembly i 1984. Åtte år før dette gjennomførte Amnesty en inter-

nasjonal kampanje på tortur. Året etter “several goverments at the General Assembly re-

ferred to Amnesty’s campaign and a resolution was finally adopted condemning torture 

and other cruel treatment” (Cook 1996: 189) Gjennom en periode på syv år hvor kon-
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vensjonen ble skrevet, var Amnesty aktivt involvert i det forberedende arbeidet, “both 

by attending the drafting sessions and by lobbying governments to ensure that a number 

of key principles were included in the text” (ibid: 191) 

Organisasjonen FN per se, samt kampanjevirksomheten og lobbyarbeidet det vi-

ses til i saken ovenfor, viser hvordan FNs nedslagsfelt legger klare strategiske føringer 

for Amnestys handlingsrom og således virker inn på hva organisasjonen prioriterer å 

vektlegge i kampanjer og informasjonsformidling ellers.    

Ny kommunikasjonsteknologi 

Drøftelsen av Amnestys logikk og delvis det makrostrukturelle nivået, har vært preget 

av å tydeliggjøre hvilket handlingsrom Amnesty virker og kommuniserer innenfor. En 

avgjørende mulighetsstruktur for Amnesty er hvilke kommunikasjonsmuligheter de til 

enhver tid har. Både for å sikre seg best mulig grunnlag for korrekt informasjon selv, og 

for å kunne spre informasjon mest mulig effektivt. Amnesty forsto tidlig makten i of-

fentlig presentasjon og synliggjøring av sine saker. Organisasjonens mulighet til å utøve 

makt ligger i dens evne til å gi informasjon. Publisitet, eller trussel om publisitet, om 

menneskerettighetsbrudd har et potensial i seg til å ødelegge for de ansvarlige på flere 

måter. Dette gjelder for nasjonalstater, organisasjoner, bedrifter og enkelpersoner.  

Det globale sivile samfunn har befestet seg, og utviklingen av dette knyttes til es-

kaleringen av antall nye frivillige organisasjoner, deres stadig mer sentrale betydning 

samt deres bevisste og økte bruk av ny kommunikasjonsteknologi, spesielt Internett. 

Med Internett kan informasjon krysse verden på noen sekunder. Organisasjoner som 

Amnesty, har fått gode betingelser for vekst i rammen av Internett. Innhold blir skapt og 

kopiert med en letthet, og effektivitet. Det er lettere å organisere aktiviteter, 

protestaksjoner, underskriftkampanjer og lignende. Men annen tyngre organisering har 

også blitt lettere med Internett, blant annet arrangering av internasjonale møter, 

koordinering innen organisasjonen, tilgjengeliggjøring av skriftlig materiale fra 

organisasjonen og verving.  

Ny teknologi og en voksende global bevissthet, har gitt nye muligheter med hen-

syn til å knytte mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt sammen for sosial hand-

ling. Mens vedlikehold av store nettverk tidligere var kostbart og forbeholdt noen få, er 

det i dag billigere, raskere og lettere å bruke. På grunn av tilgangen til disse kommuni-

kasjonsmidlene kan selv små organisasjoner gjennomføre vellykkede kampanjer. Slaatta 
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diskuterer fremveksten av digital aktivisme og sosiale bevegelser på Internett (2002). 

Han trekker nettopp frem at gjennom Internett får man  

(…) et kommunikasjonsmedium som snur opp ned på tradisjonelle maktforhold mellom av-
sender og mottaker og de redaksjonelle medienes fortolknings- og redigeringsmakt.(Slaatta 
2002: 232) 

Da intervjuene ble gjennomført i 1997 regnet jeg med at Amnesty Norge var godt i gang 

i forhold til å benytte seg av spesielt Internett. Jeg ble derfor ganske overrasket da re-

daktøren litt beskjemmet tilsto at nettoppkoblingen var dårlig og ustabil, og at det bare 

var hun som hadde e-post på hele sekretariatet i Norge. Den fikk hun lastet ned en gang 

i døgnet. Amnesty Norges egne nettsider ble etablert i midten av 1996. De var bygget 

opp på frivillig basis og fungerte bare delvis. Samtidig kunne redaktør Tin fortelle at: 

(…) det gjør at vi har nådd en ny og mye større gruppe mennesker både i forhold til infor-
masjon og i forhold til aksjon. Det er opplagt. Folk linker seg til oss og, for eksempel Nett-
avisen har lenket seg til oss når det har vært ting som har involvert Amnesty, til vår in-
formasjon som ligger på våre hjemmesider. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at 
det øker vår radius på en måte. Pluss at vi når helt andre typer grupper enn vi ellers gjør i 
en mer sånn tradisjonell informasjon.  

For en organisasjon på Amnestys størrelse, har ikke disse tekniske mulighetene bare 

gjort kampanje- og informasjonsmulighetene langt bedre. De bidrar til å styrke kon-

takten mellom menneskene i organisasjonen og de når nye grupper av mennesker. De 

ville lettere kunne gripe fatt i hendelser og følge dem opp med nettaksjoner uten at dette 

krever mye ressurser, verken på det menneskelige eller økonomiske plan. De teknolo-

giske mulighetene er av stor betydning for Amnestys kommunikative handlingsrom, og 

er en faktor som virker konkret inn på organisasjonen og dens informasjonsvirksomhet. 

Tin sier senere i intervjuet at de på grunn av mulighetene Internett gir, har sekretariatet i 

økende grad begynt å tenke mer bevisst på hvilke grupper som kan nås og hvordan. De 

kan aktivisere nye grupper som var vanskeligere tilgjengelig tidligere.  

5. 2 Formidling av solidaritet  

Som en del av makrostrukturer vil det være av betydning å forstå hvilke betingelser som 

ligger til grunn under formidling av solidaritet. Hegedus (1990) trekker i sin artikkel 

frem internasjonal solidaritet som en konsekvens og som en nødvendighet slik 

samfunnet har utviklet seg. I sin diskusjon om sosiale bevegelser på åttitallet og deres 

betydning for sosial endring, legger Hegedus (1990) vekt på hvordan disse tar opp det 

hun kaller planetariske tema og hvordan organisasjonene utfordrer dominerende prob-
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lemløsningsprosesser på et globalt nivå. Hun mener at disse organisasjonene har 

utviklet seg til å bli autonome i forhold til dagens demokratisering. Organisasjonene er 

med på å skape en “multi-valgfrihet” i et selvskapende og polysentrisk verdenssystem. 

Nettopp fordi sosiale bevegelser konfliktualiserer globale tema, har de også en genuint 

ny måte å individualisere problemene på: De bidrar til å globalisere individene rundt om 

i verden. De skaper en ny måte å tenke på og gir oss handlingsalternativer; en ny an-

svarsetikk og en ny praksis rundt selvbestemmelsesrett og solidaritet. Amnesty Norge 

kommer inn som en sterk og relevant aktør som “tilbyr” muligheter for deg som enkelt-

menneske, uten at du deltar i de tradisjonelle politiske kanaler, å gjøre noe konkret. 

Hegedus fortsetter med å si at parallelt med at nasjonalstatens stilling svekkes, har inter-

nasjonale, frivillige organisasjoner, som en del av et transnasjonalt nettverk, en økende 

betydning i forbindelse med spredning av informasjon i den offentlige arena. Amnesty 

er en aktør som ikke bare informerer om brudd på menneskerettighetene, men formidler 

verdier, holdninger og meninger til individer, grupper og andre institusjoner i 

samfunnet.  

Internasjonal solidaritet som ideologisk forankring 

Det primære ved deltakelse i frivillige organisasjoner er ønsket om å arbeide for en fel-

les sak, et formål eller en idé sammen med andre. Ulike formål, livssyn og ideer får “si-

ne” organisasjoner og talsmenn, og organisasjonenes virksomhet kan sees som kollekti-

ve løsninger på individuelle bestrebelser. Et kjennetegn ved de frivillige organisasjo-

nene er deres evne til å engasjere og mobilisere mange mennesker i meningsfylt og 

samfunnsnyttig arbeid. Gjennom identifikasjon fortolkes virkeligheten, verdier for-

midles og holdninger dannes. Frivillige organisasjoner er viktige som verdiformidlere 

og kulturbærere. Internasjonale frivillige organisasjoner er en del av den internasjonale 

kommunikasjonsstrømmen som har innvirkning på menneskers utvikling av identitet og 

bevissthet om verdenen som ligger utenfor deres radius. Mennesker engasjerer seg i 

andre politiske fellesskap enn de som er knyttet til de nasjonalstatlige; vi opplever at vi 

har felles interesser og ansvar for andre mennesker i andre land og i andre virkeligheter. 

I denne sammenhengen vil det være interessant å vurdere to sider av engasjementet. På 

den ene siden appellerer Amnesty Norge til engasjementet og fellesskapet internt i orga-

nisasjonen, på tvers av seksjonene, på den andre siden engasjementet og solidariteten 

med ofre for menneskerettighetsbrudd.  
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Begreper som identifikasjon og hvordan mennesker forholder seg til flere paral-

lelle sosiale verdener, er andre forhold som blir sentrale for å forstå Amnestys 

utadrettede virksomhet. Uten formidlingen av alt fra enkeltskjebner til tallmaterialer, 

både gjennom massemedier som aviser og tv samt gjennom Amnestys egen direkte dis-

tribusjon av informasjon, vil det vanskelig kunne gjøres å vekke en følelse av felles 

skjebne eller en følelse av ansvar for andre mennesker som er langt borte. Jeg vil derfor 

bevege meg videre og se på sosial identitet og solidaritet knyttet til massemediene. 

Hvordan fremstår mediene som sentrale i forhold til utvikling av solidaritet og 

sosial identitet for en organisasjon som Amnesty? Tanken om at kommunikasjonspro-

sessene gjennom mediene tjener til å ivareta både sosiale og kulturelle oppgaver i sam-

funnet er gjengs: De kan støtte stabiliteten i det sosiale livet gjennom kontroll “ovenfra” 

og solidaritet “nedenfra”. De kan også gi rom for etablerte, kulturelle verdier “ovenfra” 

og til alternative kulturuttrykk “nedenfra”. Når vi i denne sammenhengen ser på ulike 

identiteter som går ut over den rent nasjonale, virker det sannsynlig at globaliseringen 

vil produsere parallelle globale og lokale identiteter og at disse da ikke vil være 

gjensidig utelukkende. Sett i relasjon til internasjonale frivillige organisasjoner som 

Amnesty, kan vi se det slik at de er med på å forme et samfunn, men på samme tid er de 

også en refleksjon av samfunnet. Når Amnesty forsøker å øke den globale bevisstheten, 

møter de, gjennom utstrakt bruk av mediene, en institusjon som på sin side er likeledes 

dårlig på å fremme en global bevissthet. Massemediene prioriterer det lokale fremfor 

det globale og forholder seg til isolerte problemer og enkelthendelser. Mediene lar store 

deler av verden være utenfor publikums rekkevidde og rapporterer overfladisk, ofte 

skjevt, om andre land og deres kulturer (Hamelink 1993). 

For det første, hvis vi ser på menneskerettighetsaktivister som en av flere under-

gruppe, vil mediene ofte stå sentralt for denne typen grupper enten gjennom positiv re-

presentasjon eller for generell tilgang til mediene grunnet aktiviteter eller meninger. 

Undergrupper kan på denne måten, også på tvers av de nasjonale mediene, involveres i 

felles erfaringer. Mediene er ofte sentrale for disse gruppene. Dette gir et fellesskap ak-

tivister imellom, en følelse av fellesskap på tvers av andre demografiske forhold som 

ellers ofte knytter slike undergrupper sammen. Dette gjelder i stor grad for Amnesty 

fordi på den ene siden tilbyr de engasjementet og fellesskapet internt i organisasjonen 

og på den andre siden engasjementet og solidariteten med ofre for menneskerettighets-

brudd. Det som ser ut til å styrke arbeidet til en organisasjon som Amnesty er at med-
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lemmer og aktivister nettopp føler en identifikasjon med organisasjonen og dens ver-

dier, og således en forpliktelse til å følge opp sitt medlemskap. En sentral del av Am-

nestys kommunikasjonsaktivitetene vil også være å formidle et bilde utad som en samlet 

bevegelse, både for å gi et enhetlig bilde av organisasjonen, men også for å fremstille 

seg selv som en enhet som mennesker føler tilhørighet og dermed forpliktelser til. 

Amnestys fokus på medlemskapet og at “det nytter” gir legitimitet til organisasjonens 

oppbygging, deres arbeidsmetoder og strategier. 

For det andre viser et solidaritetsprinsipp i denne sammenhengen til at folk føler 

sympati for individer eller grupper som har problemer eller trenger hjelp, eller mennes-

ker som utsettes for allmenn risiko og sorger som minner oss på at vi er del av en felles 

humanitet. Det dreier seg om formidlede opplevelser mediene er med på å gi oss. Ved å 

bringe oss informasjon om situasjoner i andre land eller i situasjoner vi selv ikke 

befinner oss i, gis vi innsyn i andre enkeltmenneskers skjebner - på godt og vondt. Siste 

delen av det 20. århundre har ført med seg en utvikling som innebærer at en stadig 

større del av verden ble presentert oss på daglig basis. Bildene, og enkeltskjebnene disse 

representerer, blir også en del av hverdagen, hvordan vi enn velger å forholde oss til det. 

Mediene får individene til å føle seg knyttet til et større samfunn, utenfor deres egen ra-

dius, og slik er de med på å gi en følelse av et kollektivt liv. Aktivisme i frivillige orga-

nisasjoner støtter seg på en følelse av solidaritet til kollektiv handling. Mediene, spesielt 

tv, gjør våre opplevelser av andre tilværelse spesielt levende. Empatien får “hjelp” når 

budskapet kommer fra et massemedium som tv eller avis, nettopp fordi den gjør fore-

stillelsen lettere gjennom denne representasjonen. Det blir en slags medie-empati. Vi 

presenteres konkrete bilder og enkeltmenneskers historier å forholde oss til. Medie-em-

patien har også en internasjonal dimensjon. Den stadig økende bevisstheten om den 

gjensidig avhengigheten mellom nasjonalstatene og således også deres felles globale 

skjebne, (både økologisk, økonomisk og politisk) øker ved at medienes bilder kan vekke 

empati. De gir oss innsyn i noe vi ellers ikke ville hatt “levende bilder” av og de kan 

vekke vår empati som igjen kan vekke vårt ønske eller behov for å gjøre noe. Shaw 

(1996) mener nettopp at representasjon av mennesker involvert i vold som foregår langt 

fra “oss” i stor grad avhenger av det vestlige sivile samfunns institusjoners re-

presentative aktiviteter, inkludert mediene. Mediene kan også gjennom sin dekning og 

vinkling av internasjonale institusjoner (som FN, Amnesty, Røde Kors etc.) tilføre aner-

kjennelse og positive (eller negative) bilder av disse enhetene. De vil således også 
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kunne forsterke ulike deler av det sivile samfunnet. Jeg støtter meg til Shaw når jeg vil 

trekke frem at Amnesty har mulighet til å relativisere denne distanse. Amnesty har et 

potensial i seg til å overvinne denne distansen. Vi kan forestille oss at følelsen av dis-

tanse minsker og solidariteten og ansvarsfølelsen øker. Slik sett vil Amnesty kunne 

påvirke mediedekning og undergrave ulike former for avstand.  

For det tredje kan man se for seg at mediene i forhold til solidaritetsspørsmål har 

en viss sosialiserende betydning. De kan forsterke visse sosiale verdier, som noen anser 

som positive. Her kan det være rom for ulike ideologiske referanserammer. Mediene 

kommuniserer ikke utelukkende informasjon om hendelser rundt om i verden, men gir 

også implisitte signaler på hvordan “vi”, som enkeltindivider, samfunn og stater burde 

forholde oss til det, eventuelt reagere. For Amnesty er de ulike forståelses- og hand-

lingsrom avgjørende. Ulike lokale seksjoner i Amnesty må forholde seg til ulike ideo-

logiske referanserammer og en organisasjon som Amnesty som ønsker å jobbe så 

internasjonalt som mulig, må i sine handlingsrammer og strategier romme ulike tolk-

ninger.  

Amnesty er en organisasjon  som slik sett tar ansvar og vi kan si at organisasjo-

nen har som formål å være med på å gjøre distansen mindre, både med hensyn til å syn-

liggjøre myndigheters og enkeltindividers ansvar og identifikasjon. I skjæringspunktet 

mellom det globale sivile samfunn og noe vi kan kalle et globalt ansvar i en lokal 

ramme,  synliggjøres Amnesty Norge som en relevant og betydningsfull aktør.  

5. 3 Oppsummering 

For det første berører dette kapitlet hvordan samfunnsutviklingen rommer en intensive-

ring av verdensomspennende relasjoner. Den fører med seg en forskyvning i nasjonal-

statens betydning, blant annet til fordel for internasjonale organisasjoner i det globale, 

sivile samfunn. Med sin faglige ekspertise har Amnesty fått større tyngde i ulike na-

sjonale og internasjonale fora. Amnesty blir i vår del av verden, sett på som en stabil 

samfunnsaktør med spesialkompetanse på menneskerettigheter. Amnesty produserer 

mer skrevet materiale enn andre om menneskerettighetssituasjoner i land verden over. 

Denne produksjonen er knyttet til deres konkrete, men likevel mangefaseterte formål. 

Dette øker talsmannsmulighetene, er et viktig bidrag i prosessen mot å skape internasjo-

nale standarder, skaper større kunnskap og bevissthet og øker deres profilering. Jeg 

mener at Amnestys informasjonsstrategier er formet av tanken om lokale fortolkninger 
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av et globalt budskap. Jeg ser på det glokale som et forklarende begrep når det gjelder 

Amnestys informasjonsstrategier og handlingsvalg. Med sitt slagord One Message – 

Many Voices tydeliggjøres organisasjonens bevissthet med hensyn til Amnestys 

mangfoldige kommunikative handlingsrom.. I rammen av intensiveringen av de ver-

densompennende relasjonene, har jeg trukket frem ny kommunikasjonsteknologi som et 

aspekt som utvider Amnestys kommunikative handlingsrom. Stadig flere mennesker, 

flere steder i verden har evnen til både å kommunisere og organisere seg med hverand-

re.  

For det andre har jeg fokusert på hvordan Amnestys prinsipp om at 

menneskerettighetene er universelle, har vært med på å forklare hvordan fokus for stra-

tegier og valg ofte ligger i forlengelsen av dette og materialiserer seg gjennom interna-

sjonal solidaritet og internasjonalt ansvar. Det bringer oss over i solidaritet og mediene 

som formidler av denne. Samtidig som mediene kan bidra til å føre historiene i de 

“fjerne” nyhetene nærmere “oss”, er mediene preget av mekanismer som ikke gjør det. 

Her er Amnesty en annen type institusjon, én som faktisk kan bryte ned distansen.  
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6. Mesostrukturelt nivå: Amnesty Norges lokale forankring 

I denne delen vil jeg vise hvordan Amnestys strategier og handlinger blir begrenset og 

fremskyndet av faktorer på det mesostrukturelle nivået. Kapitlet har  tre hovedfaktorer 

som jeg mener er sentrale for å forstå hva som virker inn på Amnesty Norges informa-

sjonsstrategiske arbeid. For det første vil jeg se nærmere på Amnesty Norges posisjon i 

den norske offentlighet, med spesielt fokus på de ansattes opplevelse av dette. Den 

andre faktoren er hvordan strategiene for informasjons- og handlingsvalg blir påvirket 

av spenningene mellom de internasjonale nyhetene og de nasjonale mediene de skal re-

presenteres i. For det tredje vil jeg se nærmere på hvordan seksjonen faktisk organiserer 

og løser informasjonsarbeidet.    

6. 1 Amnesty Norges posisjon i den norske offentligheten 

Amnestys funksjon er å informere om menneskerettighetssituasjonen og å mobilisere 

støtte til organisasjonens arbeid. I det daglige informasjonsarbeidet må den enkelte sek-

sjon relatere seg til de omgivelser som fremstår som betydningsfulle. Hvilke institusjo-

ner det er og hvilken betydning de har i det gjeldende samfunnet, vil variere fra land til 

land, og slik si noe om hvilke betingelser den enkelte seksjon kommuniserer under. 

Disse aspektene virker strukturerende på det kommunikative handlingsrommet til 

Amnesty Norge, og får konsekvenser for deres informasjonsstrategi.  

Amnesty Norge og dagsorden 

Ethvert samfunn og dens innbyggere vil avhenge av å “prioritere” eller å sile ut noen 

hendelser fremfor andre. Amnestys fremstår som en organisasjon med en todelt infor-

masjonsformidling. I det legger jeg at de på den ene siden skal de informere om men-

neskerettighetssituasjonen, og på den andre skal de synliggjøre organisasjonen i seg 

selv. Mediene er sentrale i prosessen med å gi hendelser i et gitt samfunn, relativ 

betydning. Medienes dagsordenfunksjon kan beskrives som medienes mulighet for 

påvirkning på hva folk skal mene noe om. Dearing & Rogers definerer dagsordenfunk-

sjonen som “an ongoing competition among issue proponents to gain attention of media 

professionals, the public, and policy elites” (1996: 1-2). Dette sier noe om mekanismene 

rundt hvorfor informasjon om visse hendelser, på bekostning av andre, er tilgjengelig 

for offentligheten. Videre sier det noe om hvordan offentlig opinion formes, samt hvor-

for visse hendelser i større grad knyttes til politiske handlinger enn andre. Hva som er 
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på dagsorden sier noe om hvilke omgivelser den enkelte kampanje, aksjon eller enkelt-

hendelse implementeres i.  

Nasjonen er sammensatt av symbolske komplekser som regjering, Storting, næ-

ringsliv, rettssystem, religion, forskning, utdannelse, kunst og kultur. Disse symbolbæ-

rende enheter utgjør nasjonens komponenter og reflekterer nasjonen som helhet. Det er 

på dagsorden mytene om nasjonen stadig gjenfortelles og fortolkes. I sitt klassiske ut-

sagn sier Cohen at mediene “may not be successful much of the time in telling people 

what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about” 

(1963: 13). Medienes dagsorden får konsekvenser for hvilke kunnskaper folk får, og alt-

så spesielt hva folk er opptatt av. Waldahl trekker også frem hvordan mediene påvirker 

publikums faktiske adferd, spesielt gjennom påvirkning av beslutningstakere i politikk, 

forvaltning og næringsliv (1989: 265). Det er viktig for nasjonens borgerne å tilegne seg 

informasjon for å fungere økonomisk og delta kulturelt, men også for å kunne delta po-

litisk i den offentlige sfære. Mediene blir stadig mer sentrale i et samfunn hvor det er 

stadig mer krevende for statsborgeren å holde seg oppdatert.  

Det er viktig for Amnesty Norge å være med på å sette dagsorden selv, eller via 

andre grupper som kan tale deres sak. Det er to typer dagsorden de forholder seg til og 

jobber mot; medienes dagsorden, hvor den offentlige dagsorden kommer til syne, og 

den mer formelle, politiske dagsordenen knyttet til de styresmaktene. Nyhetsdekning vil 

i tillegg kunne hjelpe Amnesty Norge til å mobilisere støtte, oppnå godkjennelse som en 

betydningsfull politisk aktør og utvide mulighetene til å trekke til seg potensielle støtte-

spillere. Dette betraktes som viktig med hensyn til å øke deres legitimitet og gjennom-

slagskraft.  

Amnesty Norge som kilde 

Amnesty knyttes til det man kan kalle profesjonelle kildeorganisasjoner. Profesjonelle 

kildeorganisasjoner betegnes av Allern som en “fellesbetegnelse på de store aktørene i 

næringsliv, offentlig liv og politikk, som har egne avdelinger og spesialister som tar seg 

av intern informasjon, mediekontakt og andre former for public relations” (Allern 1997: 

44). Disse aktørene har et høyt bevissthetsnivå relatert til arbeid med informasjon og 

medier og setter av stadig mer ressurser til dette. Å nå ut med sin informasjon, og å 

være en sentral og relevant kilde for norske medier, er et av deres hovedmål. Organisa-

sjonen profesjonaliseres med hensyn til dette arbeidet. Samtidig er Amnesty en frivillig 
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organisasjon med et begrenset budsjett. Deres informasjon skiller seg også fra andre 

profesjonelle kildeorganisasjoner, fordi deres formål er uegennyttig. Samtidig vil også 

Amnesty arbeide for å synliggjøre seg selv. De er svært viktig med publisitet for å mo-

bilisere støtte til “saken”. Disse to dimensjonene vil trekke veksler på hverandre, og vil 

prege Amnesty som kildeorganisasjon.  

Vestlige nyhetsmedier rapporterer i økende grad om brudd på menneskerettighe-

ter i verden. FAFO har gjennomført en evaluering (Evaluation Report 5. 96), som blant 

annet ser på hvilke kilder et utvalg av norske avisjournalister har brukt når de søker in-

formasjon om menneskerettigheter og utviklingsland. Undersøkelsen viste at kildene i 

stor grad var ulike typer internasjonale organisasjoner som for eksempel Amnesty, FN 

og Human Rights Watch. Evalueringen viser at noen få internasjonale organisasjoner, 

så å si har monopol på slik formidling, og at lokale kilder blir oversett. Rapporten var 

ellers ment å evaluere den såkalte Yearbook on Human Rights in Developing Countries. 

Dette var en årbok som skulle tilgjengeliggjøre informasjon om menneskerettigheter i 

utviklingsland nettopp til norske journalister og andre. Denne evalueringen viste at 

årboken ikke ble brukt i særlig utstrekning, men at journalister og andre søkte direkte til 

de internasjonale organisasjonene for informasjon.28 Det er nettopp en 

informasjonsbank Amnesty gjennom flere år, har bygget opp. De har utviklet flere typer 

spesialkompetanse på feltet menneskerettigheter; juridisk, politisk, organisatorisk og 

informasjonsfaglig. Amnesty benyttes som kilde ikke bare for mediene, men i tillegg av 

jurister, myndigheter og andre organisasjoner. Organisasjonen har vokst seg stor både 

med hensyn til størrelse og anerkjennelse. Dette gjør at Amnesty står sterkere i forhold 

til økt mediedekning og synliggjøring. 

Gjensidig avhengighet 

På den ene siden kan de norske nyhetsmediene ses som en symbolsk arena der Amnesty 

Norge kan tilkjempe seg strategisk viktige posisjoner og symbolsk makt (Gans 1980: 

292). På den andre siden vil Amnesty Norge kunne manifestere og videreføre sin egen 

betydning gjennom mediene. Mediene er en “legitimitetens kampsone, en arena der ri-

valiserende aktører (...) kjemper om troverdighet” (Eide & Hernes 1987: 60). Slik sett 

ber Amnesty Norge mediene om å kommunisere deres budskap til offentligheten, og 

                                                 
28 Evalueringsrapporten anbefalte at prosjektet med årboken skulle legges ned, noe som også ble gjort. 
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mediene ser på Amnesty og Amnesty Norge som potensielle nyhetskilder. Or-

ganisasjonene trenger mediene for på tilfredsstillende måte kunne publisere sin 

aktivitet. Mediene, på den andre siden, har flere menneskerettighetsorganisasjoner og 

lignende som nyhetskilder. Disse vil kunne være konkurrenter for Amnesty Norge. 

Samspillet mellom journalist og kilde er naturlig nok preget av at kilden ofte er en stra-

tegisk aktør med et maktpotensial. Her kommer medienes dobbeltrolle også inn. Medie-

ne er ikke bare en arena for andre aktører, men også en aktør som kan operere på tvers 

av kildenes interesse (Gans 1980: 121). 

Det er en stadig større del av Amnesty Norges informasjon  som er tilrettelagt 

for journalistene. De foregriper arbeidet til journalistene og gjør det de kan for å legge 

til rette for å skape, etter konvensjonene, en nyhet: For eksempel å tilføre nærhet til noe 

som i utgangspunktet virker fjernt for et norsk publikum og å knytte det opp mot hen-

delser som er på den norske dagsorden. Journalistens mulighet for å utøve det Eide 

kaller en definitorisk motmakt (1992: 125), kan fremstå som mindre når det dreier seg 

om en organisasjon som Amnesty Norge. Dette fordi Amnestys informasjon er bygget 

gjennom en komplisert og nitidig prosess. Det er vanskelig for utenforstående å skulle 

gripe inn og kontrollere. Selv om Amnesty kan fremstå som en autoritativ 

samfunnsaktør og således en kilde med stor mulighet til å definere virkeligheten, er de 

likevel en alternativ kilde sett i forhold til myndigheter som sitter med den tradisjonelle 

makten. Amnesty kan by på et alternativt bilde på en situasjon, for eksempel i relasjon 

til norske myndigheters forhold til enkeltland. Pressekoordinator Egenæs trekker frem 

hvordan Amnesty Norge kan fungere som motpol til norske myndigheter. Dette gjelder 

for eksempel da statsminister Gro Harlem Brundtland skulle reise til Indonesia for 

styrke kontakten mellom de to landene. Indonesia var allerede på de norske medienes 

dagsorden. Da benyttet Amnesty Norge anledning og tegnet et annet bilde av Indonesia 

enn det norske myndigheter gjorde. Amnesty Norge fremstår da som en alternativ kil-

de.29 

                                                 
29 Hvordan seksjonen jobber strategisk i forhold til slike situasjoner, utdypes i 6. 3 Amnesty Norges or-

ganisering av informasjonsarbeidet. 
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Amnesty Norges sterke posisjon 

I “det globale nord” står internasjonale frivillige organisasjoner sterkt. De har et godt og 

sterkt renommé som nøytrale eksperter som gir god informasjon om viktige temaer. 

Nylige undersøkelser viser at organisasjoner som Amnesty International, the World 

Wildlife Fund, Greenpeace og Oxfam “were highly trusted independent sources of 

credible news” av intellektuelle i USA og Vest-Europa. Sistnevnte del av verden var 

spesielt entusiatisk, og så på frivillige organisasjoner som mer pålitelig enn private 

selskap (Edelman, 2003: 3).  

Norge har de siste femti år blitt sett på, og ønsket å fremstille seg selv som en na-

sjon som setter humanisme, vidsyn og menneskerettigheter i høysetet. FNs første gene-

ralsekretær var norsk, og Norge var et av de landene som fra starten av fokuserte på at 

menneskerettighetene ikke var et indre anliggende for enkeltland. I dag fremstår 

Amnesty Norge som en solid samfunnsaktør i den norske offentlighet. Med sine omlag 

50.000 medlemmer er den norske seksjonen en av de største i Amnesty sett i forhold til 

befolkningstall (Amnesty International 2004). Når omtrent 1% av Norges befolkning er 

støttemedlemmer, sier det noe om hvilken tillit Amnesty nyter.  

Allerede i 1980 opprettet Utenriksdepartementet (UD) et rådgivende menneske-

rettighetsutvalg hvor Amnesty Norge er medlem. Dette utvalget består i tillegg av UDs 

spesialrådgivere for menneskerettigheter, parlamentarikere, humanitære organisasjoner 

og fagforeninger. I Norge har menneskerettslige spørsmål etter hvert blitt viet stor plass 

og betydning. Norske myndigheter, organisasjoner, forvaltning, skoler og kulturliv fo-

kuserer selv på disse spørsmålene. I 1998 opprettet UD et eget konsultativt organ for 

menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet (KOMpakt). Organet 

består av representanter for næringslivet, fagbevegelsen, arbeidsgiver- og menneskeret-

tighetsorganisasjonene, forskningsmiljøene samt myndighetene. Amnesty Norge er med 

i dette organet (Amnesty International 2001).  

De ansatte ved Amnesty Norge mener å merke seg at deres informasjon blir tillagt 

stor vekt, nettopp fordi Amnesty “er de de er”. Pressekoordinator mener at journalister 

ofte tar det han sier for “god fisk” og han sitter igjen med en følelse av at de sjelden 

dobbeltsjekker det han har sagt. Generalsekretær Borgen mener at Amnesty er et godt 

varemerke i Norge.  

Jeg tror vi må være et av de land i verden som har en befolkning som sterkest støtter opp 

om Amnestys arbeid. Det er veldig få tilfeller av kritikk. Jeg kan refse Norge i avisene, og 
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jeg regner ikke med å få noen særlig reaksjoner på det. I andre land så ville vi fått proble-

mer. Ihvertfall fra myndighetene, kanskje også fra presse og opinion.   

Samtidig er det ingen selvfølge at Amnestys posisjon i det enkelte land er så sterk bare 

fordi de i det store og det hele er en solid og velrenommert organisasjon som opererer i 

den gode saks tjeneste. I et land det er naturlig å sammenligne med, Danmark, har sek-

sjonen endret sin posisjon på grunn av en enkelthendelse som fikk opinionen til å snu. 

Amnesty International Dansk Avdeling (heretter AIDA) var frem til begynnelsen av 90-

tallet en seksjon med sterk støtte i opinionen og mediene. En enkelthendelse snudde si-

tuasjonen og i dag har AIDA en langt svakere posisjon i det danske samfunnet. His-

torien er som følger: I 1993 var Danmark et av landene som var med i Årsrapporten.30 I 

årsrapporten ble dansk politi kritisert for å bruke såkalt “benlås” i forbindelse med ar-

restasjoner. Benlås er en smertefull måte å bli “satt i jern” på, og Amnesty mente at det-

te kunne karakteriseres som tortur. Da årsrapporten kom ut vendte flesteparten av de 

danske mediene Amnesty ryggen og skrev saker som satte spørsmålstegn ved 

organisasjonens fokus. En stor andel av Amnestys medlemmer i Danmark meldte seg ut. 

Dansk politi tok Amnestys påtale til etterretning og endret praksis. Det reelle problemet 

ble løst, men opinionen i Danmark hadde tildels snudd seg mot Amnesty. Flere av infor-

mantene både ved Amnesty Norge og IS, trakk frem denne historien. 

Denne enkelthendelsen i organisasjonens historie, er med på å vise at den enkelte 

seksjon slik sett fremstår som en spesifikt nasjonal organisasjon i sitt respektive land. 

Det er interessant å se hvordan de to seksjonene; Amnesty Norge versus AIDA, i dag 

forholder seg ulikt til aksjoner og kampanjer. Som redaktør Tin sier: 

Det vil alltid være forskjellige referanserammer, og det vil være forskjellige diskusjoner 

som pågår som man må falle inn i, eller bidra i. (...) Man må ta utgangspunkt i det samfun-

net man opererer innenfor.   

Og når vi prater om det som skjedde ved AIDA bekrefter Tin denne forståelsen når hun 

forteller at hun har hatt kontakt med sin kollega ved AIDA, som kunne opplyse om at 

opinionen fortsatt var tildels “anti-Amnesty”. 

                                                 
30 Amnesty International gir hvert år ut en årbok som informerer om menneskerettighetssituasjonen i sto-
re deler av verden. Hvilke saker og land som omtales varierer derfor fra år til år. 
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(...) jeg pratet nettopp med min kollega (...) om forskjellen på norsk og dansk seksjon. Vi 

har det så mye lettere for tiden i Norge enn de har det i Danmark. (Vi) får mange flere 

medlemmer og har overskudd på budsjettet. Vi har medvind, ikke sant. 

Da det norske kongeparet skulle reise til Hong Kong i løpet av høsten 1997 sa general-

sekretæren til norske medier at han satte spørsmålstegn ved tidspunktet de skulle reise 

på, fordi det nettopp har skjedd en maktovertakelse av Hong Kong til Kina. Borgen sier 

videre:  

(…) det ville være en fordel å se hvordan denne utviklingen går, og legge politisk press på 
å få en mest mulig demokratisk utvikling før en sender det norske kongeparet på en offisiell 
reise til Hong Kong. For det er jo et uttrykk for anerkjennelse.  

Da den danske generalsekretæren av danske medier ble bedt om AIDAs vurdering i for-

bindelse med at den danske kongefamilien også skulle reise til Hong Kong, var AIDAs 

budskap at det var uproblematisk. I juli 1997 gjennomfører Amnesty også 

internasjonale kampanjer i forbindelse med Kinas overtakelse av Hong Kong. 

Kampanjekoordinator Kaatee forteller at Amnesty Norges og AIDAs vinkling var 

relativt ulike. Mens kampanjen i Norge hadde et ganske kritisk perspektiv, var 

kampanjen i Danmark preget av en feiring av overtakelsen og et positivt syn.      

Så det sier noe (…) om at en kan jo ha store forskjeller mellom hvordan en Amnestyseksjon 
plasserer seg i et samfunn, altså hvor kritisk de tør å være innenfor rammene av et mandat 
som all virksomhet i Amnesty må foregå innenfor. 

Dette tillegger hun både AIDAs svekkede posisjon i det danske samfunnet og det 

faktum at de har fått en prinsesse med røtter i Hong Kong.  

På grunn av hendelser i AIDAs historie vil de kunne oppfattes mer aggressive i 

forhold til sine omgivelser, og dermed skape mer avstand, enn det Amnesty Norge vil 

med det samme budskapet. Som det fremgår av det ovenstående, formes handlingsval-

gene og informasjonsstrategiene i den partikulære konteksten. Det er i det spesifikke 

kommunikative handlingsrommet at budskapet får relevans. Det vil dreie seg om hvor 

den offentlige debatt befinner seg samt det politiske, kulturelle og sosiale klimaet som 

preger dagsorden.  

6. 2 Internasjonale hendelser og nasjonale medier 

Dette bringer oss over i en diskusjon om hvordan mediene fungerer som observatør, for-

tolker, aktør og som katalysator i forhold til utenrikspolitiske spørsmål. Della Porta, 

Kriesi & Rucht diskuterer hvordan slike organisasjoners formidlingsarbeid, vil dreie seg 



 62 

om enten direkte eller indirekte spredning (1999). Direkte spredning forutsetter at det 

eksisterer direkte relasjonelle bånd. Disse kan være formelle eller uformelle. Globalise-

ringen skaper og opprettholder mellommenneskelige og mellomorganisasjonelle bånd 

som styrker denne direkte spredningen. Den indirekte spredningen er basert på 

informasjon formidlet gjennom massemediene. Globaliseringsprosessene fremmer både 

direkte og indirekte spredning. Denne indirekte prosessen blir trukket frem som sentral 

rundt spredningen av organisasjoners budskap, spesielt når det kommer til voldelige 

protester. Selv om voldelige protester ikke er noe som kan knyttes til Amnestys aksjo-

ner, vil man likevel kunne trekke paralleller. For som della Porta, Kriesi & Rucht sier 

videre “more generally, we would expect the cross-national spread of ideas and collecti-

ve action models to be crucially facilitated by national media coverage” (1999: 6). 

De skjer ofte langt  unna den virkeligheten Amnesty Norge kommuniserer 

innenfor og som Lippmann sier “The only feeling that anyone can have about an event 

he does not experience is the feeling aroused by his mental image of that event” (1991: 

10). Amnesty Norge kan bidra til å skape bilder på noe som ikke er selvopplevd. Medie-

ne kan i sitt vesen være en vanskelig institusjon for representasjon av menneskerettig-

hetsspørsmål. Den svart-hvite fremstillingen mediene er ute etter, strider ofte mot 

Amnestys måte å jobbe med denne problematikken. Flere av de ansatte både ved 

Amnesty Norge og IS gir uttrykk for frustrasjon i forhold til at mediene som er så sen-

trale for dem, likevel er en institusjon som “motarbeider” Amnesty i deres arbeid med å 

spre sitt budskap.   

Internasjonale nyheter 

Hvilke mekanismer ligger det så bak de nasjonale medienes dekning av de 

internasjonale nyhetene? Oppslutningen om Amnesty bygger i stor grad på medienes 

dekning av internasjonale spørsmål og utenrikspolitiske prosesser generelt, og på deres 

fokusering på menneskerettighetsspørsmål og Amnesty spesielt. Selv om vi ser en 

økende betydning av overnasjonale strukturer, er nasjonalstaten fortsatt den fremste 

aktøren i internasjonale forhold.  

Gans (1980) fant i sine undersøkelser av dekning av utenriksstoff i amerikanske 

medier, at land og saker fikk best dekning når det var av direkte relevans for ameri-

kanske forhold. Dette gjaldt både for internasjonale nyheter som fokuserte på ameri-

kanske aktiviteter, og internasjonale hendelser som påvirket amerikanere og amerikansk 
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politikk. Gans sier videre at høyprofilerte saker som kanskje involverer en eller to per-

soner i flere tilfeller vil få mer oppmerksomhet enn systematiske problemer som påvir-

ker mange. Når det gjelder interessen for og dekning av stoff om menneskerettigheter, 

er denne enda mer tilfeldig enn dekningen av utenriksstoff (Rosenblum 1979). Som et 

resultat av dette, er det få amerikanere som har en klar oppfatning av hvordan misbruk 

fra myndigheter foregår og hvor utbredt menneskerettighetsbruddene faktisk er. 

På samme måte som dagsorden er nasjonal, kan vi si at nyhetens dynamikk er 

nasjonal. Gans sier det slik: “The news are principally about the nation” (1980: 217). 

Folk får kjennskap til viktige og sentrale tema gjennom de nasjonale mediene og enkelt 

sett kan vi si at nyhetsmedienes dekning gir “viktighetsnøkler” til offentlighetens med-

lemmer. De viser dem hvilke tema som til enhver tid er viktig. Nyhetene virker struktu-

rerende på et samfunn. Eide trekker frem hvordan nyhetskriteriene tilføres gjennom 

journalistisk bearbeidelse (1992: 67). Det er dette fortolknings- og formidlingsarbeidet 

som er den viktige jobben til journalister. Samtidig er det en stadig større del av 

samfunnet som arbeider strategisk for å profilere seg selv i mediene. De foregriper ar-

beidet til journalistene og gjør det de kan for å legge til rette for at det allerede, ifølge 

konvensjonene, er en nyhet. På ulike nivåer blir det tilført nærhet til noe som i utgangs-

punktet virker fjernt for et norsk publikum.  

Det sentrale er møtet mellom internasjonale, frivillige organisasjoner på den ene 

siden, og de nasjonale massemediene som den mest sentrale aktør for representasjon, på 

den andre. Representasjonen av mennesker involvert i vold som foregår langt fra oss, 

avhenger i stor grad av representasjonsaktiviteter fra institusjoner i det vestlige sivile 

samfunn, og da spesielt mediene. Fremstilling av krig og dens ofre er indirekte, og ofre-

ne kommuniserer sjelden sin egen informasjon: informasjonen og bildene blir produsert 

av en tredjepart, som igjen sender dette videre til et større publikum. Shaw trekker frem 

globaliseringen av politisk og ideologisk representasjon, og sier at i og med at 

prosessene rundt globaliseringen er så ujevn “(...) make (s) it difficult for people invol-

ved in conflicts distant from the centres of global power to achieve representation in pi-

votal civil society and media institutions which are based in the national contexts of 

major Western states.” (Shaw 1996: 12) 

Internasjonale, frivillige organisasjoner hører til i et globalt, sivilt samfunn med 

base i universelle verdier. I sitt arbeid vil de frivillige organisasjonene møte en 

institusjon som styres av de nasjonale begrensningene. Når mediene skal representere 
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folk og hendelser som foregår langt borte, både geografisk og mentalt, vil dette 

uunngåelig styres av nasjonale begrensninger .  

De “fjerne” nyhetene 

For mye negativ katastrofeinformasjon skaper avstand. “Vi må være anstendige i vårt 

budskap”, sier pressekoordinator Egenæs og viser til alle skrekkhistorier og enkeltskjeb-

ner de kan bruke for å synes. De ansatte mener selv at de har blitt seg mer bevisst at de 

burde arbeide strategisk for ikke å forsvinne i den store strømmen av negative nyheter. 

Nyheter om krig, katastrofer og andre negative enkelthendelser preger mediebildet, spe-

sielt når det gjelder fremstillingen av den ikke-vestlige verden. Ennals og Skogly (1988) 

trekker i sin analyse av menneskerettigheter og mediene frem hvor vanskelig det kan 

være for enkeltmennesker å følge med i hendelser som virker “fjerne”. For i tillegg til at 

mediedekning av menneskerettighetsspørsmål er begrenset er det også en tendens til at 

det bare rapporteres om negative aspekt ved menneskerettigheter, nemlig bruddene på 

disse. De mener dette nødvendigvis vil føre til en følelse av at situasjonen er svekket el-

ler at den ikke blir bedre. 

The result may be that paralyzing of efforts in remedying human rights failures. The fact 

that there is a lot of work being done, by governments, by inter-governmental organiza-

tions and non-governmental organizations, is rarely covered by the media. More balanced 

reporting on the actual human rights situation - both good and bad - would increase sup-

port for the work being done in the field of human rights. (Ennals & Skogly 1988: 131) 

Ansatte ved Amnesty Norge fremstår som strategisk bevisste at informasjonen i seg selv 

kan virke passiviserende, fordi den er så overveldende. Den går inn i den store 

strømmen av negative nyheter om verden. Informasjonsstrategisk ønsker de ansatte at 

informasjonen skal få mennesker til å ville gjøre noe med situasjonen. “Ikke bare at vi 

henter inn informasjon, men at vi bruker informasjonen for å forsøke og forandre 

verden. Rett og slett”, sier redaktør Tin. Konsekvensene av å formidle bare negativ in-

formasjon, kan bli at de skyter seg selv i foten. Derfor kaller Tin det en overordnet 

strategisk idé, når hun trekker frem at det er viktig å skape oppmerksomhet rundt de 

positive resultatene Amnestys oppnår. De mener selv at dette dreier seg om synet på 

informasjon, og hvordan de skal forvalte denne på en mest mulig fruktbar måte. 

Amnesty knytter den internasjonale bevisstheten og solidariteten til den enkelte  
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aktivists livsverden. Nyheter som trekker frem positive trender innen 

menneskerettigheter, vil kunne forsterke ønsket om å arbeide for organisasjonen. 

Da Tin begynte i sin stilling ble hun overrasket over hvor lite konstruktive hun 

opplevde Amnesty Norge var i sin formidling.  

Noe av det som er min kritikk mot hvordan AmnestyNytt har vært før, før min tid, det var at 

det var veldig deprimerende å lese det. Men hvis ikke det oppveies av noe positivt på en 

eller annen måte, at du kan handle, eller at det faktisk er noen som er løslatt, så virker det 

destruktivt, tror jeg. (...) Jeg tror ikke det virker handlingsappellerende, eller hva man skal 

kalle det for. Så det er jeg faktisk redd for, jeg tror det kan ødelegge. 

Hun har derfor i sitt arbeid med AmnestyNytt forsøkt å fokusere på det positive ved det 

arbeidet som gjøres. Hun legger også vekt på å knytte bladet mer opp mot kampanjene 

fordi det vil kunne fungere som en spore til aksjon. Tin sier videre, at det er ikke nød-

vendigvis en lett prosess:   

Det er mye informasjon, mye juss og tunge teoretiske saker og da er det en vanskelig jobb å 
sile ut informasjonen.  

Alt må være faglig korrekt og vise den bredden som problematikken trenger for at de 

skal gi et riktig bilde. Samtidig mener Tin at det må balanseres og gjøres aktuelt slik at 

man ikke skremmer bort leseren. Hun mener det er svært kritikkverdig at det ikke var 

systematisk innsamling av positive utfall på saker som organisasjonen hadde jobbet 

med. Heller ikke oversikt over positive trekk eller positiv utvikling i forhold til mennes-

kerettighetssituasjoner rundt om i verden. Å trekke frem det positive, vil være et nyttig 

instrument for mobilisering.     

Både redaktør Tin og pressekoordinator Egenæs er seg bevisste at de ikke ønsker 

å trekke frem brutale enkelthistorier i for stor grad. Tin mener at det vil være feil å bare 

formidle videre alt det hun leser. Hvis det skal bli konstruktivt må hun fungere som et 

filter, sier hun. Hun er skeptisk til å bruke torturhistorier på trykk uten å ha en veldig 

god grunn til det. De gangene slike historier hører hjemme, sier hun, er for eksempel når 

hun selv har møtt og snakket med vedkommende som har opplevd det. Når det i tillegg 

dreier seg om innsamling av fakta for rapporter i Amnesty, så hører det hjemme. Tin 

mener det er riktig både fordi det dreier seg om et personlig møte, hvor hun møter ofre 

for menneskerettighetsbrudd ansikt til ansikt, og fordi reportasjen forteller noe om 

hvordan Amnesty fremskaffer sin informasjon i forbindelse med etterforskningen.  
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Egenæs mener folk blir sløve av å høre for mye om tortur, og hadde selv en opple-

velse som vekket ham. Dette var i forbindelse med at han ble intervjuet på radio og 

trakk frem en konkret torturhistorie hvor en mann hadde fått rullet testiklene mellom to 

jernstenger og på den måten mistet svært mye blod.  

Og jeg har truffet så mange mennesker som husker akkurat det. De aner ikke hvilket land 

det var; “jeg hørte du snakket om ham med blod i balla”, liksom. Da merket jeg veldig ty-

delig hvordan anekdotene og beskrivelsene liksom stengte helt for budskapet.         

Dette er et dilemma fordi det kan stride mot hva som faktisk skaper gode nyheter som 

vekker publikums interesse - det nyhetsverdige. Parallelt uttrykkes det i Amnesty Norge 

også et ønske om å formilde enkeltpersoners opplevelse i forbindelse med menneskeret-

tighetsbrudd fordi dette avstedkommer en større interesse. Enkeltmenneskers liv er mer 

interessant og tilgjengelig, enn statistikk. Ansatte ved Amnesty Norge diskuterer balan-

segangen mellom det anstendige og det personfokuserte og ser på dette som en van-

skelig, men viktig problematikk som krever stadige revurderinger. Dette fører med seg 

en bevissthet på hvordan menneskerettigheter skal og bør formidles. Tin mener at for-

midlingsprosessen bør ha tre ledd: 

Man skal ha bakgrunnen, man skal ha innlevelsen og så skal man ha handlingsmulighetene 
som medlem eller sympatisør.  

Redaktøren opplever at hvis Amnesty Norges budskap bare avler fortvilelse, kommer de 

til kort; budskapet skal presenteres på en måte som appellerer til handling. Den grunn-

leggende strategien munner da ut i at Amnesty Norge jobber bevisst med å minske av-

standen mellom den profesjonelle kunnskapsbaserte delen og den aktive medlemsba-

serte delen. Aktivismen vil kunne tilføre en annen ramme, og derigjennom skape en 

nærhet til tematikken, uten å miste følelsen av anstendighet.  

Mediene kan bidra til at enkeltmennesker føler seg knyttet til et større samfunn. 

På flere måter er det nærhet som er det helt sentrale begrepet, når vi snakker om Amnes-

ty Norges kommunikasjonsstrategier. Det dreier seg om nærhet til organisasjonen (“vi 

støtter Amnesty og gjør noe med situasjonen”), nærhet til offeret (føle empati og identi-

fikasjon med ofre for menneskerettighetsbrudd) og nærhet til en forståelse av 

menneskerettigheter (menneskerettigheter gjelder alle, ikke bare “de andre”). Når vi 

tenker oss distanse som det motsatte av nærhet vil ikke distanse, psykologisk eller geo-

grafisk, fremstå som et enkelt spørsmål. Distanse er kompleks og den er relativ og er 
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hele tiden aktiv, noe vi skaper i vår respons. Det er denne aktive prosessen Amnesty 

Norge informasjonsstrategisk sett ønsker å gripe inn i; for å tilgjengeliggjøre 

informasjon og for å skape et grunnlag for mobilisering. Enkeltmenneskers faktiske 

mulighet til å gjøre noe i rammen av Amnesty, utvider Amnesty Norges kommunikative 

handlingsrom.   

6. 3 Amnesty Norges organisering av informasjonsvirksomheten 
Prosessene rundt dagsordenfunksjonen er strukturerende på den faktiske gjennomførin-

gen av Amnesty Norges informasjonsaktiviteter, og bidrar til å skape organisasjonens 

kommunikative handlingsrom. De to faktorene som allerede er belyst i dette kapitlet, er 

viktige premisser. Nedenfor belyses Amnesty Norges faktiske gjennomføring av infor-

masjonsarbeidet.  

Løpende informasjonsarbeid 

Pressekoordinator Egenæs kan fortelle at det løpende informasjonsarbeidet er hoved-

tyngden av jobben. Han og de andre som samarbeider om dette, mener selv at de har 

blitt seg mer bevisste Amnesty Norges informasjonsstrategiske muligheter. Som et 

resultat av dette mener de å se at de har klart å høyne sin profil i mediene. Det er satt av 

mer ressurser til informasjonsarbeid, og seksjonen har i større grad forsøkt å integrere 

dette arbeidet i de øvrige aktivitetene. Blant annet gjennom at pressearbeid også har 

blitt en sentral del av planlegging i forkant av kampanjer. Sagt på en annen måte; 

organisasjonen har fått øynene opp for at de som kilde må beherske reglene hvis de vil 

være med på spillet. Parallelt mener de å se at menneskerettigheter generelt har blitt en 

større del av medienes dagsorden.  

Bevisstgjøringen kan peke både tilbake på det endrende mediebildet og på et or-

ganisasjonsbilde i stadig endring. Den sterke fremveksten av frivillige organisasjoner 

generelt og menneskerettighetsorganisasjoner spesielt, har ført til at Amnesty har blitt 

en mer selvfølgelig aktør i den norske offentlighet. Denne utviklingen har også ført til at 

Amnesty Norge per se ikke lenger kan tilføres  like stor grad av nyhetens verdi.  

I tillegg er det ikke lenger bare Amnesty som kommer med rapporter om men-

neskerettighetssituasjonen i verden. Når Amnesty publiserer en ny rapport er det ikke 

lenger samme grad av en hendelse i seg selv. I dag, over førti år etter at Amnesty ble 

dannet, har det dukket opp hundrevis av både nasjonale og internasjonale organisasjoner 

som gir ut rapporter. For noen tiår siden var vanlig at det kom én rapport om Kashmir, i 
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dag kommer det fem. Det oppstår en konkurranselignende situasjon mellom de ulike 

frivillige organisasjonene innen menneskerettighetsfeltet. Det kan virke som om disse 

ytre omstendighetene har ført til en økt bevisstgjøring om at organisasjonene må synlig-

gjøre sin virksomhet i sterkere grad, og være seg bevisst hvilke kommunikative 

handlingsrom de til enhver tid har til rådighet.  

Reaktiv og planlagt informasjonsformidling 

Amnesty Norges informasjonsvirksomhet blir stilt overfor en rekke dilemma. Organisa-

sjonen ønsker å fremstå som relevant og derfor nødvendigvis aktuelle; de ønsker å drive 

det de selv kaller reaktiv informasjonsformidling. Med det mener de at de ønsker å 

reagere spontant på saker på dagsorden og følge opp saker som mediene fatter interesse 

for. Amnesty Norge vil i disse tilfellene forholde seg til tema på dagsorden og forsøke å 

komme på trykk som en relevant debattant i gjeldende samfunn. På den andre siden har 

Amnesty Norge noe de kaller den planlagte informasjonsformidlingen. Da dreier det 

seg om å komme i forkant og å selv være med på å skape dagsorden. Dette for å være en 

aktør som fremstår som ledende i menneskerettighetsdebatten. Den store utfordringen 

for Amnesty Norge er å få mediene interessert i saker som Amnesty jobber med. Et ek-

sempel relatert til Amnesty Norge er henrettelsen av Ken Saro Wiwa og åtte andre 

Ogoni-ledere i Nigeria. Militærregjeringen i Nigeria lovet forbedring mens de hadde det 

internasjonale samfunns øyne på seg. I den norske offentlighet fikk dette stor oppmerk-

somhet på grunn av Statoils nærvær. Saken hadde en umiddelbar relevans. Som Eide 

sier; “Et fenomen er ikke en nyhet før journalisten har en knagg” (1992: 95). Knaggen 

for Amnesty Norge var Statoils nærvær i et land som brøt menneskerettighetene. Denne 

knaggens stikkord er nærhet og kjennskap. Eide (1992) trekker frem hvordan informa-

sjonen må plasseres i en ramme; tilføres en vinkling. Medienes rytme er raskere enn 

Amnestys og mens sistnevnte følger prosesser som kan gå over flere år, er mediene sta-

dig på jakt etter nye saker som har nyhetens verdi. Ett år etter hendelsene i Nigeria, som 

utover seg selv avspeilet en generelt dårlig menneskerettighetssituasjon, sier Amnesty 

Norge at menneskerettighetssituasjonen er like dårlig. Seksjonen sliter likevel med å få 

rettet oppmerksomheten mot dette landet igjen. Tidligere kampanjeleder Dankertsen 

kan fortelle om en viktig aksjon på Colombia som er det landet i verden som har flest 

drap og som har en svært usikker og dårlig menneskerettighetssituasjon. Hun opplevde 

det som vanskelig å finne vinklinger på kampanjen i Norge fordi hun hadde så få “knag-
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ger” å henge problematikken på slik at de kunne trekke den inn i en norsk virkelighet. 

Det vi i Norge ofte forbinder med Colombia er adoptivbarna. Disse har ingen interesse 

av at Colombia ble fremstilt negativt, men kan derimot oppleve det ubehagelig at det 

norske samfunnet skal få negative bilder av det landet de opprinnelig kommer fra. Vi 

ser at det ikke nødvendigvis er journalistene som finner knaggene, men kildene søker 

dem for å senke terskelen for mulig nyhetsdekning. Amnesty Norge viser på flere måter 

at de er seg bevisste når de tilfører norske “knagger”.  Slik kan informasjonen tilføres en 

nyhetsvinkel. 

Nyhetsproduksjonen starter ikke bare som Eide (1992) sier, i forkant av en obser-

vasjon i felten, men snarere før journalistene er inkludert i prosessen i det hele tatt. Sta-

dig flere kilder er i økende grad seg bevisste dette. I hvilken grad, og hvor i prosessen 

“nøytrale” fakta (i betydning før den er eksponert i mediene) er tilført nyhetskriterier, er 

ikke lenger like synlig.  

Både reaktiv og planlagt informasjonsformidling er viktig prosesser for kildeorga-

nisasjoner. Relatert til dagsorden fremstår Amnesty Norge som en organisasjon som i 

størst grad synes i mediebildet gjennom reaktiv informasjonsformidling. I arbeidet med 

den løpende informasjonsformidlingen, forteller pressekoordinator Egenæs at det som 

hele tiden ligger i bakhodet når han skal gjøre noe, er hvordan han skal, som han sier;  

”skreddersy, spisse og konfliktorientere for å “komme med” i det hele tatt”.  

I informasjonsvirksomheten fremstår ansatte ved Amnesty Norge som opptatt av å 

finne vinklinger som gjør materialet relevant i forhold til norske forhold. Pressekoordi-

nator Egenæs forteller at han forsøker å tilpasse innholdet til en eventuell konflikt eller 

et land, som allerede er i det norske mediebildet .  

La oss nå si at det er valg i Algerie, og vi har et eller annet vi skal ha sagt som ikke er 

direkte knytta til valget, så ser man etter en måte å knytte det til valget på for at det skal 

kunne passe inn i det pressen der og da er opptatt av.  

Han mener at Amnesty Norge har blitt flinkere til å vinkle utspillene og således gripe 

mulighetene som ligger i den norske offentligheten. Det kan være å knytte en sak til 

norsk bistand, sette ut et krav til norske myndigheter i forbindelse med menneskerettig-

hetsbrudd og det kan dreie seg om oppfordringer til norsk næringsliv som vi så i forbin-

delse med Statoil/Nigeria-saken. De forsøker å knytte det til noe som er på den ene eller 

andre dagsorden i Norge, det være seg en norsk fredsmegling eller et norsk statsbesøk 

“eller norsk hva det nå enn måtte være”. Som følge av denne måten å jobbe på har pres-



 70 

sekoordinator selv en opplevelse av at det han gjør er spesifikt norsk. Likevel opplever 

han ikke at Amnesty Norge styrer dagsorden.  

Vi får det kanskje “på”, men ikke at det dermed setter i gang en stor greie. Da skal vi ha 

flaks (...), og da må det falle sammen med noe annet, stort sett. En Amnestyrapport, even-

tuelt en kampanje er ikke stort nok til å sette i gang en snøball.  

Vi ser at det sentrale for ham blir å overvåke mediebildet, og tilpasse innholdet deretter. 

Han forsøker hele tiden å være bevisst mulighetene til å fortolke materialet, slik at ters-

kelen for mediedekning kan bli lavere. Informantene fremhever at det er viktig at 

Amnesty bruker sin kompetanse på saker som allerede er på dagsorden. Det er 

strategisk avgjørende, sier de, slik at de kan være med på å forme offentlighetens opp-

fatning av et tema. Vi ser altså at de veier den reaktive informasjonsformidlingen like 

tungt.  

De nasjonale mediene er institusjonen for representasjon fremfor noen, og det er 

derfor helt avgjørende for ulike aktører å være seg strategisk bevisste hvordan de frem-

stilles i mediene. Eller vi kan si at samfunnet har utviklet seg i retning av å bli mer me-

dievridd. De som ønsker å komme til i media, må benytte de sammen teknikker som 

mediene bruker for å fange oppmerksomheten.  

Det kildene gjør er å tilpasse seg en “medielogikk”. Det at de i stadig større grad 

tilpasser seg mediene i den forstand at de adapterer medienes og journalistenes tanke-

gang knyttes til begrepet medielogikk (Eide 1992, Gans 1980). Vi ser at nyhetskriterie-

ne ofte tilføres av både journalister og deres kilder. Nyhetene via mediene er sentrale 

ikke bare i seg selv, men også i en mer samfunnsmessig betydning. Nyhetene er med på 

å fortelle historien om Norge, den danner og forsterker mytene om hvordan vi “er”.  

Forhold til journalistene 

Ingen av de ansatte, heller ikke pressekoordinator, sier noe konkret om hvordan forhol-

det til journalister og andre i mediemiljøet arter seg. Det er likevel tydelig at det er et 

aktivt og bevisst forhold til disse. Strategiske vurderinger i forhold til aktuelle journa-

lister dukker opp jevnlig. Blant annet kan pressekoordinator fortelle at han forsøker å ha 

et relativt godt overblikk over journalister som er i aktuelle områder. Amnesty 

gjennomfører noen ganger pressekonferanser i det landet hvor de etterforsker. Dersom 

norsk presse har korrespondenter i området, så opplyser Amnesty Norge om disse. 

Norske medier har ikke ressurser til å sende ut mange korrespondenter og pressekoor-
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dinator opplever at det er sjelden at Amnesty Norge treffer på norske korrespondenter i 

aktuelle områder. Et annet element som påvirker dette er at når korrespondenter enten er 

utstasjonert permanent eller for en enkeltsak, dekker de som regel store områder og vil 

måtte prioritere strengt på hva de kan bruke tiden på.  

Medienes rytme 

I tillegg til å følge med på journalistene, overvåke mediebildet og tilpasse innholdet til 

en aktuell dagsorden, endrer de også på tidspunkt for utspill for å gjøre det mer relevant 

og synlig. Som pressekoordinator Egenæs sier: 

(...) vi kan si at det passer ikke nå, men vi vet at i neste uke har Aftenposten en eller annen i 

Algerie. Vi slipper det ikke nå, vi slipper det om en uke.  

Videre sier Egenæs at de forsøker å være i forkant av mediene, gjennom å finne ut hva 

andre sentrale skikkelser eller myndigheter skal gjøre den nærmeste tiden. Som nevnt i 

avsnittet ovenfor undersøker de hvor ulike delegasjonsreiser går, og forsøker tidsmessig 

å tilpasse Amnesty Norges utspill etter disse. Som Egenæs sier;  

Når statsministeren skal til Kina, regner vi med at Kina kommer til å være i bildet. 

Pressekoordinator vurderer at det er det mest effektive:  

En ting er å hive seg på når det allerede har stått på trykk, men det er bedre å vite på for-

hånd at det høyst sannsynlig kommer til å stå noe om si eller så tema (...) og da være klar 

til å kjøre ut noe akkurat da.   

Egenæs forteller at han opplever at norske journalister som er ute etter informasjon, rin-

ger Amnesty Norge fremfor IS. Strukturen i Amnesty er tilrettelagt for det. Journalister 

som ringer IS, får derfor som regel beskjed om fortrinnsvis å ringe seksjonene. Hvis 

journalister er ute etter enda mer informasjon enn det Egenæs har, henviser han dem 

direkte til etterforskerne. Han mener selv at det er taktisk lurt, fordi han tror vedkom-

mende likevel vil henvende seg til Amnesty Norge ved neste anledning for å få vite ak-

kurat hvilken fagperson som kan gi den rette informasjonen. Han fremhever at dette vil 

gjøre Amnesty Norge til en slags sentral; enten ved at journalister får adekvat 

informasjon der og da, eller ved at de henvises til rette vedkommende. På den andre 

siden forteller Head of Media and Audiovisual Program Tiessen, at hun ved flere 

anledninger har måttet ta raske beslutninger i forhold til å sende stoff til nyhetsmediene. 
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Dette kan gå på tvers av hva pressemedarbeidere ved de nasjonale seksjoner opplever 

som korrekt arbeidsdeling. Hun mener likevel det er nødvendig for å holde tritt med 

nyhetsbildet og på den måten oppleves som aktuelle. For å kunne fremstå som en 

organisasjon som kommuniserer både planlagt og reaktivt i forhold til nyhetsbildet, må 

organisasjonen også forholde seg til medienes rytme. Tiessen ser seg derfor nødt til at 

IS må “overkjøre” seksjonene i disse tilfellene.  

Egenprodusert stoff 

 IS sender ut materiale i forbindelse med de internasjonale kampanjene Amnesty Norge 

har besluttet å delta på. Arbeidet med de internasjonale kampanjene, er også en del av 

det løpende informasjonsarbeidet ved Amnesty Norges sekretariat. Seksjonen på sin 

side, utarbeider nasjonale målsetninger i forbindelse med kampanjene de er meldt på, 

men som er innpasset den internasjonale settingen og målsetningene IS har satt for den 

internasjonale kampanjen. Den ene delen av rapporten inneholder rene fakta. Dette fag-

stoffet er sentraldirigert og det er ikke rom for endringer eller bearbeidelser. Den andre 

delen består av medlemsmateriale og her er det bakgrunnsstoffet og eventuelt noen in-

ternasjonale aksjonsdager som ligger fast. Utover det står seksjonene fritt. Her er 

Amnesty Norges oppgave, sier Egenæs, å finne hvordan dette passer med norsk 

virkelighet. Stoffet blir bearbeidet. Ekstra stoff trekkes med hvis det oppleves relevant, 

andre ting blir utelatt fordi de mener det ikke er så relevant. 

Når det gjelder etterforskernes rapporter, mener Egenæs at det har foregått en 

endring. Han sier at rapportene i stadig større grad bringer inn den politiske konteksten 

til stedene hvor menneskerettighetsbruddene skjer. Mens rapportene tidligere var preget 

av en oppramsing av menneskerettighetsbruddene inneholder de nå mer bakgrunnshisto-

rie og politisk informasjon. Amnesty har etter at de begynte med det, blitt kritisert for at 

rapportene i større grad enn tidligere er et politisk dokument. Dette er Egenæs sterkt ue-

nig i fordi det er innlysende at menneskerettighetsbruddene skjer i en kontekst som er 

politisk. Han mener derimot at denne utviklingen gjør det lettere å tilpasse og bruke ma-

terialet i andre nasjonale sammenhenger. Han hevder videre at det er til god hjelp for en 

som ikke er spesialist på etterforskning. Dette fordi han som da er ansvarlig for presse 

lettere vil kunne få de komplekse politiske situasjonene til å passe sammen med en 

norsk virkelighet. Selv med denne bevisstheten mener pressekoordinatoren at materialet 

fra IS alltid må vurderes nøye. Han sier at han:  
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(…) mener ikke nødvendigvis at det er dårlig, men at han får en sterk følelse av at det er en 
helt annen medievirkelighet IS retter seg mot.  

Pressekoordinator sier at han merker at IS skal dekke hele spekteret av type seksjoner, 

og sier videre: 

Jeg synes ofte vinklingen, lengden, alt på en del av det pressemateriellet jeg får derfra er 
helt feil for Norge, sånn at vi bare tar innholdsstoffet, fagstoffet og bruker det.  

Det er vanskelig for IS å skulle tilpasse materialet både til de ulike interne forhold, og 

de ulike mulighetsstrukturene seksjonene må forholde seg til. Så, som Egenæs sier; “IS 

må ligge ganske flatt for å tekkes de ulike virkelighetene”, og dette kan medføre at ma-

terialet kan oppleves som lite relevant for bruk i det daglige arbeidet. Samtidig sier han 

et annet sted i intervjuet at han ser det som den nasjonale seksjons oppgave å finne 

hvordan en kampanje, en aksjon eller en etterforskningsrapport eventuelt kan passe inn i 

en norsk virkelighet; det være seg politisk eller kulturelt. Videre fastslår han at Amnesty 

Norge er blitt mer profesjonelle når det kommer til å gripe mulighetene som finnes i det 

norske samfunnet.  

Som nevnt ovenfor forsøker Amnesty i større grad å gjennomføre pressekonfe-

ranser i de land hvor såkalte “missions” (etterforskning) blir gjennomført. Vi ser at dette 

kan virke ekskluderende for den norske seksjonen og de norske mediene, fordi de ikke 

har mange korrespondenter ute. I forbindelse med disse pressekonferansene blir det 

likevel utarbeidet materiale slik at det “kan se ut som om du har vært der”. Mapper be-

stående av faktaopplysninger og bilder kan gjøres tilgjengelig. Noen ganger sender også 

Amnesty Norge selv representanter slik at de kan dekke det for AmnestyNytt.  

Amnesty Norges publikasjoner  

Av egenprodusert materiale ga Amnesty Norge i 1996 ut AmnestyNytt fem utgivelser, 

som er en avis for alle medlemmer og andre abonnenter. Gruppenytt, som sendes til alle 

gruppemedlemmer, ble gitt ut fire ganger. Månedkampanjen ble i 1996 sendt ut hver 

måned til månedskampanjemedlemmene. Amnesty Brennpunkt ble gitt ut seks ganger i 

året til støttemedlemmer, faddere og faste givere. Herr president er medlemsbladet til 

Ungdom for Amnesty og kom ut ni ganger i 1996. (Amnesty International Norge 1996c: 

8) Amnesty Norge gir ut AmnestyNytt sendes ut til alle medlemmer, norske myndig-

heter, norske medier og bibliotek. Redaktør Tin sier at målgruppen for Amnesty Norges 

blad er, utover medlemmene, “omverdenen”. De forsøker å legge til rette for at stoffet 

skal kunne brukes av mediene.  
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Jeg vet at det blir brukt til en viss grad i forhold til oppslag i pressen og media. Så det er 

viktig å ha gode saker, da.  

Redaktøren ser for seg at stoffet kan nå journalister og andre som kan formidle kunn-

skapen og budskapet videre. Dette kan dreie seg om konkrete saker de følger opp eller 

generell kunnskapsøkning i forhold til spesifikke menneskerettighetstema. Tin er seg 

bevisst at bladet skal favne et bredt publikum. Samtidig poengterer hun at det parallelt 

er viktig å formidle at det er en internavis; støttemedlemmene skal føle at AmnestyNytt 

er “deres” blad. 

6. 4 Oppsummering 

Dette kapitlet har synliggjort den lokale forankringen Amnesty Norge har i sin informa-

sjonsvirksomhet. For det første viser dette kapitlet den sterke posisjonen Amnesty 

Norge har i norsk offentlighet, og at dette er en betydningsfull faktor som virker struk-

turerende på organisasjonens informasjonsvirksomhet. De ansatte opplever at Amnesty 

Norge har et stort råderom i sitt informasjonsstrategiske arbeid. Når ansatte vurderer 

hvilket kommunikativt handlingsrom som ligger til grunn for et informasjonsstrategisk 

valg, mener de at det må tas ut fra hvilket omdømme organisasjonen har i den gitte kon-

teksten. Derfor vil den faktiske rekkevidde av strategier og handlinger variere mellom 

Amnestys ulike seksjoner.  

For det andre ser vi at det foretas informasjonsstrategiske vurderinger med hen-

syn til hvordan de negative nyhetene som skjer langt borte, både mentalt og geografisk, 

kan og bør formidles for å minske følelsen av distanse. Selv med sin sterke posisjon, er 

terskelen for Amnesty Norge høy i forhold til å synliggjøre sin informasjon på den na-

sjonale dagsorden. Samtidig er det tydelig at det ligger til grunn en etisk vurdering ved 

Amnesty Norge. De ansatte trekker frem at de ikke til enhver pris vil “på trykk”. 

Anstendighet er en viktig retningslinje, hvilket vil si at de har en høy bevissthet i for-

hold til når de mener det er riktig å bruke for eksempel torturhistorier. Seksjonen foku-

serer også sterkt på betydningen av å gi mottakeren av informasjonen en handlingsmu-

lighet, for at nyheten ikke skal oppleves håpløs.  

Den tredje faktoren synliggjør Amnesty som en profesjonell kilde og informa-

sjonsformidler. I denne delen ser vi eksempelvis hvordan seksjonen strukturerer sine in-

formasjonshandlinger etter journalisters, redaksjoners og politikeres aktiviteter. Det 

vurderes som informasjonsstrategisk viktig å holde seg orientert om norske delegasjoner 
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og andre relevante hendelser. Ansatte opplever selv at Amnesty Norge ikke er med på å 

sette dagsorden, men at de er betydningsfulle som eksperter på menneskerettigheter. De 

mener de kan bidra med faglige vurderinger, og ikke minst, bidra til å vinkle historien 

ut fra et perspektiv de mener er mer korrekt menneskerettslig sett.  
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7. Mikrostrukturelt nivå: Menneskelige ressurser 

Analysen i det forrige kapitlet synliggjorde informasjonsarbeidet ved Amnesty Norges 

sekretariat, også i forbindelse med organisasjonens kampanjer.  Det mikrostrukturelle 

nivået vil synliggjøre aktivistens arbeid med kampanjer. Dette er en strukturerende 

faktor som hører inn på dette nivået, fordi aktivisme og frivillig deltakelse er fenomener 

som er relativt flytende og ustabile. Samtidig har de likevel et potensial i seg til å kunne 

utvide Amnesty Norges kommunikative handlingsrom. Det mikrostrukturelle nivået gir 

også en ramme for sosiale relasjoner som kan påvirke handlingsvalg. I forlengelsen av 

dette, finner vi den andre faktoren jeg har valgt å ta for meg; den ansatte. Her ser jeg på 

hvordan den enkelte ansattes fokus på samarbeid og deres individuelle ressurser, kan 

virke inn på Amnesty Norges informasjonsstrategiske valg.  

7. 1 Aktivistens kampanjer 

Kampanjer defineres av Rogers som “Pre-planned set of communication activities de-

signed by change agents to achieve certain changes in receiver behavior in a specified 

time period” (Rogers 1973: 277). Rogers & Storey utdyper og mener at en minimal 

definisjon av kampanjer vil være at de skal 1) generere bestemte effekter, 2) innen et re-

lativt stort antall mennesker 3) vanligvis innen en spesifisert tidsperiode og 4) gjennom 

organiserte kommunikasjonsaktiviteter  (1987: 820). De mener at en kampanje kan ha 

tre formål: Informasjon, overtalelse og mobilisering.  

Kampanjer rommer handlinger som er tematisk fokusert og bringer dermed sam-

men aktivister og eventuelt organisasjoner som jobber innen samme felt. Internasjonale 

kampanjer formidles innenfor en ramme som rommer eksterne forhold og interne orga-

nisasjonsdynamikker på den ene siden, og det globale og det lokale nivået på den andre 

på siden. Internasjonale kampanjer karakteriseres ved at de beveger seg på flere hand-

lingsnivåer. Internasjonale, regionale, nasjonale og lokale arenaer bringer inn sine aktø-

rer, agendaer og institusjoner. Dette vil ikke bare gjelde det eksterne miljø og mulig-

hetsstrukturene, men også de mer interne dynamiske forholdene (Lahusen 1999). De 

ulike handlingsnivåene er distinkte, men gripe likevel inn i hverandre.     

Hvert år gjennomfører Amnesty to verdensomspennende kampanjer for å rette 

oppmerksomheten mot grove menneskerettighetsbrudd. Landkampanjene varer i om-

trent seks måneder og retter seg mot et utvalgt land. Etterforskning i et land, og en 
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påfølgende rapport om menneskerettighetssituasjonen danner som regel grunnlaget for 

landkampanjene. Amnestys medlemmer bes både om å videreformidle disse bekym-

ringene i sitt eget land, og til å skrive til myndighetene i det landet kampanjen retter seg 

mot. I tillegg organiserer Amnesty mange aksjoner av kortere varighet som rettes mot 

land hvor det skjer en plutselig forverring av menneskerettighetssituasjonen. Amnesty 

har også temakampanjer hvor meningen er å øke bevisstheten om et spesielt tema som 

ligger innenfor deres mandat. Kampanjene kan gjerne pågå i opptil ett år. Hver enkelt 

seksjon vurderer hvilke kampanjer og aksjoner de har ønske og ressurser til å være med 

på.31 IS gir også anbefalinger. Kampanjer og aksjoner rommer noen gitte rammer og 

oppgaver. Nasjonale seksjoner og lokale grupper blir deretter bedt om selv å organisere 

en rekke hendelser for å synliggjøre kampanjens tema.  

Internasjonal solidaritet gjennom nasjonal aktivisme 

Amnesty har fra første stund vært basert på medlemskapets styring av organisasjonen 

innad, og dens aktivisme utad. Amnesty er forankret i tanken om internasjonalt ansvar 

og internasjonal solidaritet. Ansatte ved seksjonene og hovedkontoret samt medlemme-

ne i det enkelte land, er engasjert i en problematikk som ikke nødvendigvis får konse-

kvenser for dem i deres daglige liv. Likevel føler de et behov, et engasjement og et an-

svar for å være med på å gjøre noe med en situasjon som, som regel utspiller seg utenfor 

deres egen selvopplevde verden. Tanken er at hvem som helst skulle kunne engasjere 

seg i konkrete saker for mennesker som er ofre for menneskerettighetsbrudd. Amnesty 

er motivert ut fra tanken om at det eksisterer en sammenheng mellom individuell livsstil 

og globale konsekvenser. Verdensborgeren er en nødvendighet for selve eksistensen av 

Amnesty. I rammen av en glokal verden har verdensborgeren et forhold til noe hun 

mener er en global etikk. Denne konkretiseres gjennom hennes aktivisme og får en lokal 

utøvelse. IS´ kampanjekoordinator Phillips, mener at aktivismen har en unik mulighet 

til å skape identifikasjon. Det sentrale, sier han, er at man formidler en forståelse for at 

                                                 
31 En oversikt over kampanjer og aksjoner Amnesty Norge var med på i 1997, gir et bilde på mangfoldet:   
Guatemala: Overgrep begått etter at fredsavtalen ble undertegnet i 1996, Israel: Bruk av administrativ 
fengsling i Israel, Kvinnedagen: Flyktningkvinner, Barnedagen: Flyktningbarn, Fagforeningsaksjon 1. 
mai, Afrika: Påvirke SADC-møtet til å ta opp politiets og militærets overgrep, Algerie: Stopp terroren, 
Pakistan: Fokus på overgrep i forbindelse med landets 50-års-jubileum, Tyrkia: Den store kampanjen fra 
1996 ble avsluttet i februar 1997, UDHR: Kampanjen som markerer 50-årsjubileet for FNs Verdenser-
klæring om menneskerettigheter i 1998, startet i desember 1997, Dødsstraff-aksjoner: Sørøst-Asia. El 
Salvador, Guatemala og Jordan. (Amnesty International Norge 1997a: 3) 
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det ikke bare er visse mennesker fra visse deler av verden som er menneskerettighets-

aktivister eller, på den andre side, ofre for menneskerettighetsbrudd.  

The message of Amnesty is that everyone can be a victim, and also everyone can be an acti-

vist. 

Aktivisme kan bidra til å minske følelsen av distanse. Aktivismen fremstår som en mu-

lighet eller en inngangsport til å “nasjonalisere” hendelser som skjer langt borte. Som 

tidligere kampanjekoordinator Dankertsen sier: 

Jeg tror at den største styrken med Amnesty er at du kan gjøre noe. Du kan gjøre noe selv. 

(...) Det betyr faktisk noe det du gjør. Det er mange måter å gjøre det på. Det er en organi-

sasjon som er så svær og har så mange nivåer på aktivitet så du kan alltid finne noe “som 

passer”. 

Hun mener at nettopp fordi Amnesty har et internasjonalt sekretariat med nasjonale sek-

sjoner som legger til rette for egne forhold, har de en større mulighet til å følge opp rap-

portene og gjøre noe med det som kommer frem i etterforskernes rapporter. Generalse-

kretær Borgen mener arbeidet med kampanjer er helt avgjørende for hvilket bilde orga-

nisasjonen gir utad.     

Uten kampanjearbeidet klarer vi ikke å få med oss medlemsmassen, og uten medlemsmas-

sen forblir vi et veldig profesjonelt sekretariat. Vi ville bli oppfattet som profesjonelle, det 

vil si med en viss avstand til problemene. 

Menneskerettighetsbevegelsen som sådan står i fare for å fremstå som en eksklusiv ver-

den med faglig ekspertise som skriver for seg selv og hverandre. Det sentrale for 

Amnesty er å signalisere at det er den vanlige kvinnen og mannen som engasjerer seg.  

Også informasjonsstrategisk gir dette organisasjonen et utvidet handlingsrom, fordi ak-

tive medlemmene øker sjansene for å nå ut til enkeltmennesker i sine lokaliteter.  

Alternative formidlere med nasjonal forankring 

Gjennom en aktiv medlemsmasse har Amnesty Norge en større faktisk mulighet til å 

gjennomføre lokale aktiviteter. Det kan dreie seg om en lokal stand eller “teateroppset-

ning” utenfor det lokale kjøpesenteret. I det store og det hele opplever tidligere kampan-

jekoordinator Dankertsen at utviklingen både i kampanje- og pressearbeid går i retning 

av å skape større begivenheter. 
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En av Amnestys grunntanker er at i tillegg til at informasjonen kan bli formidlet 

og distribuert med sekretariatet som avsender, vil det ofte være like bra eller bedre å be-

nytte seg av andre som vil kunne forsterke budskapet på grunn av sin posisjon i det in-

ternasjonale samfunnet,32 i et land, i et lokalsamfunn eller på en arbeidsplass.  

Som en ekspertorganisasjon kan Amnesty Norge skremme bort mennesker som 

tviler på om de har noe bidra med. Frem til 80-tallet var den norske seksjonen preget av 

at de fleste aktivistene kom fra akademiske kretser. 80-tallet ble en vekstperiode for 

Amnesty Norge, og i tilbakeblikk ser organisasjonen at nyopprettet kontakt med nye 

segmenter i det norske samfunnet var av stor betydning. Eksempelvis var ikke Amnesty 

Norge særlig relevant for eller akseptert av, mennesker innen den norske fagbevegelsen. 

Som mange andre trodde de at “Amnesty besto av Frognerfruer som arbeidet for sam-

vittighetsfanger i Sovjet”. (Amnesty International 1999). Slagordet “faglige rettigheter 

er menneskerettigheter” representerte en skifte for Amnesty Norge, fordi nye grupper i 

Norge fikk en tilknytning til organisasjonen.  

Amnesty Norge har altså spesielt siden 80-tallet videreutviklet strategier for å en-

gasjere  mennesker utenfor organisasjonen , men som kan formidle Amnestys budskap 

på en like, og kanskje mer, effektiv måte. Den viktigste teknikken er målgruppearbeid. 

Amnesty definerer i denne sammenhengen en målgruppe som en samling mennesker 

som har noe til felles, og som selv oppfatter seg selv som et fellesskap (Amnesty Inter-

national Norsk Avdeling 1991: 13). Dette dreier seg om mennesker som i kraft av sin 

status i et samfunn eller i en gruppe vil kunne oppnå mer. Valg av målgruppe henger 

sammen med hvilket mål man ønsker å oppnå. Dette er en viktig teknikk både i det lø-

pende arbeidet i Amnesty, og i forbindelse med kampanjer og aksjoner. Det benyttes 

både i mobilisering, og informasjonsstrategisk. 

(...) slik at vi hele tiden har veldig sterk føling på hvilke appellsaker som fantes, hvilke 

fokus fantes i kampanjen og hvor var den mulige mottaker for dette i norsk samfunnsliv - 

og hva kunne vi be dem om å gjøre? 

Dette kan være fagforeninger, jurister, lærere, helsepersonell, akademikere, studenter, 

kvinnebevegelser eller andre grupper. Ideen er at det er lettere å koble ofre for mennes-

kerettighetsbrudd med noen i Norge hvis vedkommende person eller gruppe føler noe til 

                                                 
32 Det kan være en fredsprisvinner, en kjent menneskerettighetsforkjemper eller en politiker. 
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felles. Tidligere kampanjekoordinator Dankertsen forteller hvordan banktjenestemenne-

ne aksjonerte. 

Det var en bankmann i Kuwait eller noe sånt som hadde blitt drept eller var forsvunnet Det 

er ikke der du venter å finne dem, men de tok det virkelig så alvorlig og “dette er en av 

våre egne”. Og de var indignerte altså, og trykket og ga det stor plass (i fagtidsskriftet), og 

de ga penger. Det dreier seg om gjenkjennelse, mobilisering av ansvar, at “dette må vi 

gjøre noe med”.  

Amnesty søker etter mulige mottakere i norsk samfunnsliv og konkretiserer hva disse 

kan gjøre. Strategien er å trekke inn ekstern kompetanse og norske knagger, og 

resultatet er flere støttespillere til Amnesty og menneskerettighetsspørsmålet.  

Det faktiske handlingsrommet er utvidet og har et potensial i seg til å utvide det 

mer spesifikt kommunikative handlingsrommet. Vi vet at sekretariatet i informasjonsfor-

midlingen ofte velger å synliggjøre menneskerettighetsspørsmål gjennom aktive med-

lemmer. I årsmeldinger og andre dokumenter hvor Amnesty Norge presenterer seg selv, 

synliggjøres i hovedsak aktivistenes ulike aksjoner og resultater i løpet av året. Arbeids-

metoden fremheves derfor som effektiv på flere måter. Både metodemessig i forbindelse 

med arbeid mot menneskerettighetsbrudd, og for å gjøre budskapet mer tilgjengelig og 

tilpasset andre kontekster, som igjen fører til økt synliggjøring av Amnesty. Metoden 

bidrar til å legitimere Amnesty og deres målsetning, samtidig som støtten i stor grad kan 

fungere som “døråpnere” for lokalt engasjement. Det kan være med på å øke stoffets re-

levans fordi det knyttes til en person som oppleves nærmere mottakerens eget liv. Da vil 

informasjonen får en annen ramme som mottakeren selv har en tilknytning til.   

Lokalt mediearbeid 

Det bringer oss over på hvordan Amnesty Norge jobber for å synliggjøre budskapet 

gjennom lokale medier via aktivister. Aktivistene, de lokalt forankrede støttespillerne 

som drøftet ovenfor samt deres arbeid med de lokale mediene, kan Amnesty gi knagger 

inn i norske lokaliteter. Det kan være en bygd, men i like stor grad kan det dreie seg om 

et spesifikt miljø som Amnesty i utgangspunktet ikke har direkte tilknytning til. Iscene-

satte hendelsene er teknikker Amnesty Norge benytter seg av i stor grad. Målet er som 

vi har sett ovenfor, å skape situasjoner som får større oppmerksomhet i bybildet. Det 

kan vel så mye være for å vekke medienes oppmerksomhet. Dette er iscenesatte hendel-

ser som er ment å avstedkomme oppmerksomhet til et spesielt budskap. Disse aktivite-
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tene kan knyttes til begrepet “pseudo-events”(Gans 1980: 122). Gans mener disse me-

diehendelsene, som han også kaller det, i utgangspunktet er ment utelukkende for å inte-

ressere mediene. I forhold til medier har kampanjer og demonstrasjoner også hatt den 

egenskapen at de kan bli såkalte “trigger events” – enkelthendelser som bidrar til å sette 

visse saker eller sakskomplekser på medienes dagsorden (Dearing & Rogers 1996: 38-

39). Dette dreier seg om symbolske hendelser for å få folks oppmerksomhet, for å for-

midle organisasjonens budskap og for å mobilisere støtte. Det kan være demonstrasjo-

ner, gateteater, stands, konserter og lignende. Disse utgjør symbolske manifestasjoner 

av aktivistenes idealisme, også fordi de synliggjør at de benytter seg av en rettighet som 

ikke er en selvfølge for alle i verden. Gans sier;  

Although media events are staged, the actual pseudo-event is the activity staged for the 
physically present audience, which serves only as a foil to reach the absentee audien-
ce.(Gans 1980: 123)  

Gans mener videre at i ytterste konsekvens kan man se på alle aktiviteter som blir til ny-

heter, som mediehendelser. Hvorvidt de er spontane eller iscenesatte er mindre viktig 

enn om de ble en nyhet eller ikke.  

Pressekoordinator Egenæs mener at spesifikke mediestrategier utviklet for hver 

enkelt kampanje, er en fruktbar strategi for å nå ut til lokalmiljøene rundt om i Norge. 

Stoffet må legges til rette for de aktive medlemmene. Gruppene skal forholde seg til 

omgivelsene i sitt lokale miljø, og det er ønskelig fra sekretariatets side at de plukker ut 

det som passer for dem, bearbeider stoffet, og gjør egne ting i tillegg. 

Det vi jobber mye med, det er jo nettopp hvordan vi tilrettelegger det for norske Amnesty-

medlemmer for at det skal kunne passe inn i deres hverdag og at de kan bruke det så godt 

som mulig som et direkte kampanjeverktøy. 

Egenæs kunne tenke seg at IS utviklet mer spesifikke mediestrategier og -veiledninger 

til hver enkelt kampanje. Han synes de burde være flinkere til å gå inn i hver enkelt 

kampanje og se hvilke mulighetene som er der. Amnesty Norge har selv begynt å 

utvikle dette for sine medlemmer ved å tilrettelegge og veilede medlemmenes arbeid 

med de lokale mediene. Amnesty Norge har utviklet kurs for medlemmer i lokalt medie-

arbeid, og viser gjennom dette at de vektlegger bruken av lokale medier med aktive 

medlemmene som avsendere av Amnestys budskap.  

Kampanjeleder Kaatee mener også at slike veiledninger vil gjøre organi-

sasjonens totale mediearbeid mer effektivt. Kaatee kan fortelle at slike veiledninger har 
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blitt sendt ut i forbindelse med flere kampanjer og aksjoner. Hun tror at dette vil være 

med på å gjøre det lokale mediearbeidet til en integrert del av kampanjene, og etter 

hvert kunne bli en naturlig del av gruppenes kampanje- og aksjonsaktiviteter. Det kan 

være en gruppe som har en stand om Amnesty Norge utenfor postkontoret eller det kan 

være intervju i radioen. Det kan være i tilknytning til en kampanje eller det kan være i 

forbindelse med gruppens løpende arbeid for “sine” fanger. Grunnen til at kampan-

jekoordinator Kaatee har forsøkt å stimulere gruppene som deltar i kampanjer til å jobbe 

mot lokale medier selv, er at hun mener å se at et menneske i et spesifikt lokalmiljøet vil 

ha større gjennomslagskraft enn for eksempel Amnesty Norges generalsekretær. 

(...) jeg tror identifikasjon er ganske viktig, jeg tror at når en leser en lokalavis og ser at en 

lokal Amnestygruppe har skrevet en kronikk eller et leserinnlegg for å skape en større for-

ståelse for, for eksempel flyktningeproblematikken så tror jeg det betyr veldig mye for folk 

som bor i det lokalsamfunnet, at det er en person de kjenner, at det er noen de konkret kan 

identifisere seg med. Jeg tror det er mer virkningsfullt enn når Jan Borgen står avbildet  i 

avisen, for folk flest identifiserer seg jo ikke med Jan Borgen. Og når du går på Samvirke-

laget i Førde og det står en lokal Amnestygruppe som deler ut materiell så tror jeg det har 

også har med identifikasjon og tilstedeværelse i dagliglivet å gjøre. 

Avsenderen som formidler budskapet, tilfører budskapet i så måte, en ny mening. Kom-

munikasjonskonteksten, de ulike rammene som budskapet formidles i, vil påvirke bud-

skapet slik at det vil kunne oppfattes på ulike måter. De aktive medlemmene er helt sen-

trale fordi de også har kompetanse på å forstå hvilke mennesker de kan bruke i lokalmil-

jøet sitt. De vil lettere enn sentralt ansatte i Amnesty Norge kunne forstå hvem som har 

en antatt større sjanse til å bli hørt. Det vil også kunne skape en stor grad av identifika-

sjon knyttet til organisasjonen som grasrotbevegelse. 

Amnesty Norges mandat og deres bruk av teknikker både i forbindelse med det 

løpende arbeidet og i forbindelse med ulike kampanjer, er laget slik at de rommer mu-

lighet for transnasjonal aktivisme. Det enkleste eksemplet på transnasjonal aktivisme er 

enkeltpersoner og grupper i Norge som skriver brev til myndigheter i andre deler av 

verden. Disse og andre lignende aktiviteter, kan like godt gjøres av en gruppe i en annen 

del av verden: De er ikke distinkte eller spesifikke. Aktivitetene kompletteres av lokalt 

utførte aktiviteter. Disse skjer derimot i spesifikke og distinkte rammer som vil gi stor 

variasjon med hensyn til hvordan kampanjene gjennomføres og lykkes. 
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Integrasjon mellom handlingsnivåene 

Det som karakteriserer Amnestys aktivisme er den potensielt transnasjonale, horisontale 

integrasjonen. Mennesker i sine lokaliteter er en del av prosesser rundt den horisontale 

integrasjonen, hvor de i økende grad henvender seg på tvers av nasjonale grenser på 

grunnlag av aktivisme for menneskerettigheter. Samtidig er aktivismen fortsatt rotet i de 

nasjonale og lokale referanserammene, og slik sett vil det være mer nærliggende å kalle 

aktivismen og integrasjonen internasjonal. For selv internasjonale kampanjer som 

Amnesty Norge deltar i kjennetegnes ved den vertikale integrasjonen, altså innen en na-

sjonal kontekst. Dette vil si at kombinasjonen av de ulike handlingsnivåene skjer hoved-

sakelig innen konteksten av en vertikal integrasjon. Det er nettopp kombinasjonen av de 

ulike handlingsnivåene som samlet skaper Amnesty Norges aktiviteter. Det er i dette 

skjæringspunktet vi finner Amnesty Norges kommunikative handlingsrom, og informa-

sjonsformidlingen formes både fortløpende og strategisk i dette rommet.  

Vekselvirkninger mellom de strukturelle nivåene 

I første delen av dette kapitlet har demonstrasjoner og andre type markeringer blirr truk-

ket frem som virkemidler aktivistene tar i bruk. På et vis kan man si at denne type mar-

keringer hører hjemme i 70-tallets mobilisering og radikalisme. I det norske samfunnet i 

dag, vil ikke en demonstrasjon i seg selv nødvendigvis være en mediehendelse. Med ut-

gangspunkt i denne vurderingen, har jeg derfor valgt å plassere aktivistens markeringer 

som er strukturerende faktor innen det mikrostrukturelle nivået. For et par tiår siden 

ville den type markering, vel å merke i en norsk kontekst, høre hjemme på det meso-

strukturelle nivået. Men det som gjør Amnesty Norge informasjonsstrategisk interessant 

i denne sammenhengen, er at de fortsatt benytter seg av denne type markeringer i stor 

grad. Både aktivistene og sekretariatet gjør det, og det anses som en  viktig del av 

Amnesty Norges mobiliseringsarbeid; uavhengig av at det anses som vanskeligere å 

skape en mediehendelse ut av en slik markering. Når vi nå gjennom dette kapitlet har 

sett hvordan bred mobilisering og en stor gruppe av aktivister med sine spesifikke ned-

slagsfelt, utvider Amnesty Norges kommunikative handlingsrom, ser vi at informasjons-

strategisk sett vil disse markeringene fortsatt være betydningsfulle. Derfor er 

demonstrasjoner og lignende markeringer være høyst aktuelle for Amnesty Norge, og 

det er en faktor som vekselsvis vil høre hjemme på mikro- og mesostrukturelt nivå.    
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7. 2 Den ansatte 

Denne delen skal synliggjøre hvordan samarbeid internt og på tvers av seksjoner, er en 

faktor som kan virke inn på Amnesty Norges kommunikative handlinger. Fokuset er på 

den enkelte ansatte i Amnesty Norge, og hvordan den enkelte vurderer samarbeid som 

en mulighet som kan virke inn på organisasjonens strategi- og handlingsvalg. På det 

mikrostrukturelle nivået vil denne faktoren synliggjøre og vektlegge individnivået. 

Willetts (1982) trekker frem hvilke ressurser pressgrupper kan trekke fordelen av. Han 

mener en helt sentral ressurs for internasjonale frivillige organisasjoner med base i akti-

visme er den personlige forpliktelsen medlemmer og ansatte legger i arbeidet. For det 

andre mener han at både medlemmer, frivillige og ansatte representerer en ressurs i den 

forstand at de blir spesialister på sitt felt.  

Samarbeid i Amnesty 

Generalsekretær Borgen er forbauset over hvor lite det er, og når jeg spør ham kommer 

det frem at heller ikke under hans ledelse, har det blitt arbeidet konkret for å utvikle en 

type formalisering av samarbeidet på tvers av de ulike delene av organisasjonen. IS ar-

rangerer  møter for noen faggrener. Blant annet har pressemedarbeiderne et formalisert 

møte; “International Press Officers Meeting”. Disse har som regel vært regionale sam-

linger. Egenæs opplever disse møtene som fruktbare fordi de ulike regionene i større 

grad er på samme nivå.  

Med det mener jeg i betydningen at vi har en relativt lik pressevirkelighet å forholde oss til, 
i tillegg til at seksjonene har tilnærmet like ressurser. Europa, USA og Canada står for-
holdsvis likt og vi vil kunne utveksle erfaringer fordi vi, relativt sett, har en lik pressevir-
kelighet å forholde oss til.  

Kampanjekoordinator Kaatee har vært på nordisk samarbeidsmøte. Hun understreker 

betydningen av de politiske rammene kampanjene blir implementert i, og mener fordi 

disse er ulike vil et samarbeid være lite fruktbart. Hun mener de nordiske seksjonene er 

ulike på flere områder; medlemsmasse, geografi, hvilken posisjon de ulike seksjonene 

har i respektive land og relasjonene landet har til andre land og samarbeidsavtaler. Hun 

mener at det ikke nødvendigvis er riktig å samarbeide selv om de har et språklig 

fellesskap.  

Redaktør Tin  ser derimot verdien av et formalisert samarbeid mellom europeiske 

seksjoner og uttrykket et ønske om et internasjonalt møte for redaktørene, på lik linje 

med det internasjonale møtet for pressemedarbeidere. På selvstendig grunnlag jobber 
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Tin for et nært samarbeid både mellom de nordiske seksjonene og med resten av Eu-

ropa. Tin er den eneste som prater om et konkret nordisk samarbeid. Det er allerede i 

gang, og hun mener det er av stor verdi også for å minske forekomsten av dobbeltarbeid 

i organisasjonen. Redaktørene i Norge, Danmark, Sverige og Finland er blitt enige om å 

samarbeide videre og tilby hverandre stoff. Tin synes det er opplagt at de gjør dette, i og 

med at de har felles saker og interesser. 

Tidligere kampanjekoordinator Dankertsen er også, i motsetning til den 

nåværende kampanjekoordinatoren, opptatt av samarbeid på tvers av de ulike delene i 

organisasjonen. Hun forteller om konkrete samarbeidsprosjekter med de andre nordiske 

seksjonene og direkte med IS og er opptatt av hvor gode resultater dette har gitt. Eksem-

pelvis kunne tidligere kampanjekoordinator Dankertsen fortelle om et prosjekt som had-

de sin rot både i det faktum at hun hadde god personlig kontakt med IS´ 

kampanjekordinator på Europa Phillips33,  og et forslag til alle seksjoner fra IS. Dette 

var i forbindelse med en reise de to gjorde sammen i Amnestys regi. De traff kvinner fra 

Kroatia som gjennomførte sorgdemonstrasjoner fordi deres familiemedlemmer var “for-

svunnet”. IS kom med et konkret forslag til aksjon: De nasjonale seksjonene kunne sen-

de en delegasjon i forbindelse med demonstrasjonene i Tyrkia. Ved å sende “sine” men-

nesker, om det så var ansatte eller frivillige, ville saken kunne få et nasjonalt tilsnitt. 

Dankertsen kan fortelle at det var få som reagerte positivt på ideen fra IS i utgangspunk-

tet. Amnesty Norge besluttet å følge opp saken. Dankertsen tok deretter personlig kon-

takt med seksjonene i Sverige og Danmark som også bestemte seg for å være med. 

Aksjonen var vellykket, og etter dette ble de nordiske kampanjekoordinatorene gode 

kolleger og kommunikasjonen på tvers av seksjonene ble bedre og mer fruktbar og 

avstedkom således andre samarbeidsprosjekter.   

Det er jo på en måte sånn det må gjøres, slik at de kan ringe fort til deg og si: “Andrea, 

hør nå her...”. Vi gjør det, og Andrea kan ringe tilbake til meg og fortelle om deres ting. 

Svensk seksjon gjør jo også det med oss. Og dermed ser du muligheten for å utvikle Skandi-

navia ; vi må ta ansvar for våre nærområder.  

IS kom i dette tilfellet med konkrete forslag til lokale løsninger på store, internasjonale 

kampanjer. Rammene er lagt og de nasjonale seksjonene må selv fylle disse med inn-

hold.  

                                                 
33 Som også var en av mine informanter ved IS.   
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Det er liten grad av helhetlig, strategisk vurdering av hvorvidt dette ville være 

verdifullt for Amnesty Norge, og eventuelt på hvilke nivåer dette vil være interessant og 

fruktbart. Det aller mest utslagsgivende er hvordan den enkelte ansatte vurderer mulig-

heten og fruktbarheten av et slikt samarbeid. Samordning og samhandling i Amnesty er 

fruktbart og kan gi helt konkrete utfall. Det virker likevel som om mulighetene for dette 

i stor grad er preget av enkeltpersoners ønske og evne til samhandling på tvers. Vi ser at 

kampanjekoordinator Kaatee legger den politiske virkeligheten til grunn når hun vur-

derer et eventuelt nordisk samarbeid. Hun mener at samarbeidet begrenses av den poli-

tiske situasjonen som hun opplever som ulik. Redaktør Tin legger argumenter som går 

på organisatoriske og innholdsmessige spørsmål til grunn, og argumenterer for et større 

nordisk samarbeid for å forhindre så mye dobbeltarbeid. I de tilfeller hvor det er møter 

på tvers av seksjonene som for eksempel møtene mellom pressemedarbeiderne, er det IS 

som har lagt til rette for dette.  

Menneskelige ressurser  

Enkeltmenneskets ressurser kan representere både muligheter og begrensninger med 

hensyn til hvilket kommunikativt handlingsrom de skaper for organisasjonen. Vi så 

ovenfor at dette gjelder med hensyn til den enkeltes vektlegging av samarbeid mellom 

de ansatte i organisasjonen. Den enkeltes evner og muligheter med hensyn til hvordan 

de løser arbeidsoppgavene, blir under intervjuene også trukket frem som en 

utslagsgivende faktor.  Generalsekretær Borgen kan fortelle at han opplevde at de to 

kampanjekoordinatorene som har jobbet ved Amnesty Norge i hans tid, arbeidet for-

skjellig og således spilte forskjellig på mulighetene. Dette kommer også frem når tidli-

gere kampanjekoordinator Dankertsen forteller om hvordan hennes og seksjonens ar-

beid med kampanjer endret seg da Amnesty Norge fikk en ny redaktør for Amnesty-

Nytt.  

Da Ina Tin kom så ble jo det enda tettere, fordi hun var så kampanjeorientert og Amnesty-

Nytt ble helt forandret. Det ble mye lettere for meg og mitt kampanjearbeid også.  

På samme måte vil enkeltpersoner ved IS kunne være med på å sette betingelser som 

ansatte og frivillige ved Amnesty Norges sekretariat jobber under. Dette får konkrete ut-

fall i arbeidet med informasjonsformidlingen. Etterforskerne ved IS skal også 

tilrettelegge pressearbeid i forbindelse med kampanjer og aksjoner. Hvor stor vekt 
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etterforskerne legger på dette pressearbeidet, varierer i stor  grad. Pressemedarbeider 

Egenæs sier at:   

Etterforskerne kan variere helt fra å være glade i og synes det er morsomt å drive med 

pressearbeid, til å synes at pressearbeid er jævlig irriterende biting som de må drive med 

og hvor de ikke er interessert i å høre innspill 

Egenæs forteller at allerede der er betingelsene for pressearbeidet ganske forskjellige.  

Hvilken etterforsker du til enhver tid samarbeider med, vil være utslagsgivende det dag-

lige informasjonsarbeidet ved Amnesty Norge.   

Mine informanter ved Amnesty Norge tillegger svært ulik vekt på viktigheten av 

et samarbeid, både når det forekommer et formalisert samarbeid for de ulike 

faggruppene og det mer spontane samarbeidet som de selv står ansvarlig for å 

igangsette. Grunnen til at dette kan få relativt store utslag, mener jeg har noe med orga-

nisasjonens størrelse. Amnesty rommer mange handlingsnivåer, kombinert med stor 

arbeidsmengde og knappe ressurser. Denne antagelsen ble ytterligere forsterket da jeg 

så hvor betydningsfull den enkelte medarbeider er i forhold til egne evner og muligheter 

og i forlengelsen av dette, for å skape et klima for samarbeid. 

7. 3 Oppsummering 

For det første har jeg valgt tre synliggjøre det aktive medlemmet som en betydningsfull 

faktor på det mirksostrukturelle nivået. Denne faktoren kommer til syne på dette nivået 

fordi graden av aktivisme vil variere i ulike perioder og mellom seksjoner. Kampanjer 

har noen gitte handlingsrammer, men hvor seksjonene og lokalkontorene i tillegg kan 

finne egne løsninger. Kapitlet har vist at aktivistens handlinger bidrar til å øke re-

levansen og tilgjengeliggjøre Amnesty Norges budskap. Amnestys informasjon spres og 

gjøres relevant, i en nasjonal og lokal kontekst. Hva seksjonen kan forvente av sine fri-

villige medlemmer til enhver tid, vil virke inn på de faktiske informasjonsstrategiene og 

–handlingene. Organisasjonens grunnleggende budskap underbygges og legitimeres av 

aktivismen fordi de viser at menneskerettigheter kan gjelde alle. Når vi ser at Amnesty 

Norge vektlegger at medlemmer selv skal jobbe mot lokale medier, dreier dette seg om 

en bevisstgjøring av at dette er en inngangsport til lokalt engasjement – og muligheter 

for flere støttespillere til organisasjonen. Aktivismen gir Amnesty Norge er utvidet 

kommunikativt handlingsrom og informasjonsstrategisk får de ansatte ved Amnesty 

Norge flere strenger å spille på.  
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For det andre har dette kapitlet vist at den enkelte medarbeiders evner og mu-

ligheter, er en faktor som får klare konsekvenser for seksjonens informasjonsvirksom-

het. Hvilke ansatte i organisasjonen og hvilken gruppe av aktivister Amnesty Norge en-

hver tid har knyttet til seg, vil således virke inn på hvilke muligheter de til enhver tid 

kan trekke veksler på, og vil få følger for deres informasjonsstrategier. Begge faktorene 

jeg har valgt å trekke frem på det mikrostrukturelle nivået, viser at Amnesty Norges 

menneskelige ressurser, om det så er et aktivt medlem eller en ansatt, vil kunne få ut-

slagsgivende konsekvenser for organisasjonens handlingsrom og informasjons-

virksomheten. Kapitlet har synliggjort organisasjonens styrke gjennom enkeltmennes-

kers evner. I forlengelsen av dette resonnementet, vil dette også være organisasjonen 

sårbarhet. Slik trer seksjonenes mer distinkte potensial og egenart til enhver tid frem, og 

får konsekvenser for Amnesty Norges informasjonsvirksomhet.   
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8. Tilfeldige faktorer 

De tre foregående kapitlene har synliggjort hvordan Amnesty og Amnesty Norges struk-

turelle kontekst på ulike måter har virket inn på organisasjonens handlingsvalg og infor-

masjonsstrategier. Dette kapitlet vil se hvordan handlinger i en gitt strukturell kontekst, 

også vil kunne påvirkes av tilfeldige faktorer som kan virke både nøytraliserende og 

fremskyndende på organisasjonens arbeid. For å belyse denne dimensjonen, har jeg 

valgt å ta for meg Amnesty Norges arbeid med en internasjonal kampanje hvor en 

uforutsett hendelse virket inn på deres arbeid med kampanjen spesielt og organisasjonen 

posisjon i Norge generelt.  

8. 1 Menneskerettigheter i Kina nå!  

Amnesty gjennomførte i 1996 en internasjonal kampanje “Menneskerettigheter i Kina 

nå!”, som den norske seksjonen deltok på.34 Kampanjens rapport var svært kritisk til 

mangelen på rettssikkerhet i Kina. Tidligere pressekoordinator Dankertsen mener at IS 

hadde gjort et fremragende forarbeid, blant annet fordi IS gjorde en faglig korrekt vur-

dering da det ble bestemt at Amnesty skulle gjennomføre en stor kampanje på Kina.  

IS (…) sa at dette her er det gyldne tidspunktet, det er stort press fra Kina, det er to år før 

Hong Kong blir overtatt, det skjer ting der. Det er nå vi i det hele tatt har en sjanse til å 

påvirke verdensopinionen i forhold til menneskerettighetssituasjonen i Kina, som vi vet er 

grov og alvorlig. Glimrende vurdering. Altså, glitrende timing.  

Dankertsen forteller om seksjonens arbeid i Norge, og mener de var godt i gang med å 

synliggjøre menneskerettighetssituasjonen i Kina.    

Amnesty Norge var i utgangspunktet med på å være premissleverandør for den norske dis-
kusjonen om Kina i denne perioden.  

Kampanjen gikk over et år, og Amnesty Norge hadde valgt å fokusere på norske politi-

keres og næringslivets ansvar og i forlengelsen av dette; synliggjøring av norske inves-

teringer i Kina. I Årsmelding 1996 siteres generalsekretæren slik: 

Vi har valgt å fokusere på norsk handel, det har vært viktig for å dra problemene i Kina 
nærmere norsk virkelighet. (Amnesty International 1996c: 9) 

                                                 
34 De faktiske opplysningene om kampanjen i dette kapitlet, bygger på Amnesty International Norge 
(2001), Amnesty International Norge (1996c), Amnesty International 1999 og de kvalitative intervjuene.   
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Demonstrasjon 

I juni samme år kom Kinas president Jiang Zemin på statsbesøk til Norge. I den forbin-

delse dannet Amnesty Norge en prosjektgruppe sammen med Norsk Forum for Ytrings-

frihet, Tibetkomitéen og en rekke ungdomspartier. De planla en demonstrasjon i forbin-

delse med presidentens besøk og inviterte den buddhistiske munken Palden Gyatso fra 

Tibet til Oslo, for å delta på denne markeringen. Amnesty Norge laget gule t-skjorter 

hvor det sto, med kinesiske skrifttegn, “Menneskerettigheter i Kina nå!”. 

Prosjektgruppen hadde søkt og fått tillatelse til å demonstrere. Under selve de-

monstrasjonen, like før den kinesiske presidenten skulle passere demonstrantene, ville 

politiet likevel at de skulle fjerne seg. Da de 20-30 demonstrantene ikke fjernet seg fra 

Slottsplassen frivillig, ble de hardhendt geleidet bort. Senere på dagen ble den fredelige 

munken anholdt av politiet under en annen tillatt demonstrasjon, som fant sted utenfor 

Akershus festning. Da hadde Amnesty Norge i mellomtiden klart å vekke medienes in-

teresse, med henvisning til politiets opptreden tidligere på dagen. Sistnevnte demonstra-

sjon ble behørig dekket i aviser, TV og radio. Spesielt ble bildene av den lille munken 

som ble arrestert av politiet, brukt mye. I Årsmelding 1996 står det:  

Pressens interesse  for Amnesty tok et steg oppover etter politiets opptreden under den ki-
nesiske presidentens Jiang Zemins besøk. Dette resulterte i 30 – 40 presseoppslag i riks-
dekkende aviser i forbindelse med besøket.(Amnesty International Norge 1996c: 8) 

Amnesty Norge fikk i dagene etter en strøm av henvendelser fra norske medier som vil 

dekke situasjonen i Kina i lys av hendelsen i Norge. I året som fulgte fikk Amnesty 

Norge nærmere 9.000 nye medlemmer. De gule t-skjortene med påskriften var synlige i 

gatebildet i lang tid. Som pressekoordinator Egenæs sier; “det hele var jo takket være 

politiet og deres oppførsel”.   

”Gratis for oss på alle bauer og kanter”  

Dankertsen forklarer videre at som vanlig var selve kampanjematerialet produsert ved 

IS, men at det var Amnesty Norge som la aksjonsplanene i forbindelse med at den 

kinesiske presidenten skulle komme. Da kampanjekoordinator fra IS ringte for å høre 

om Amnesty Norge hadde lagt noen planer i forbindelse med besøket, kunne de be-

krefte at det hadde de gjort for lenge siden. Dankertsen forteller at presidenten besøkte 

andre land i Europa, uten at de andre seksjonene klarte å gjøre like mye ut av det:   
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Vi registrerte at vi satt med de samme mulighetene, men man må ha styrken, nasjonalt, til å 

kunne anvende det stoffet du får internasjonalt. Og det hadde vi da i dette tilfellet her. Det 

må være en kraftig konklusjon på at vi har  nok mennesker som holder en aktivitet hele 

tiden.(...) Og da var vi en erfaren og samkjørt gjeng på vårparten.(...) Men det er noe med 

å være på plass, og kunne vite hvordan man jobber sammen og hva vi har å gå på. Og å ta 

de sjansene som melder seg. 

I forbindelse med den vellykkede aksjonen tok Reklamebyrået JBR selv kontakt med 

Amnesty Norge med et annonseforslag. Aftenposten trykket en helsides annonse gratis.  

 (...) så det var gratis for oss på alle bauer og kanter. Hadde ikke vi hatt den posisjonen fra 

før av, i norske media, i norsk opinion, så hadde vi aldri fått det. Og det er enda flere sjan-

ser som ligger der, som vi ikke har krefter til å møte nå, det vet jeg jo. Det er så mange 

andre muligheter som er umulige å utnytte fordi du ikke har nok folk, ikke nok penger. 

Her befinner vi oss i kjernen av utfallet av denne hendelsen. Organisasjonen var alle-

rede godt i gang med kampanjen. Munkens tilstedeværelse var et strategisk valg som 

var ment å gi et ansikt, skape en nærhet, til en politisk situasjon som oppleves langt fra 

Norge, både geografisk og mentalt. Det var ment å skape en hendelse som kunne skapte 

identifikasjon både for aktivistene, men også å skape en mediehendelse. Så langt følger 

vi organisasjonens strategiske opptakt til en aksjon. Resultatet av demonstrasjonen, som 

derimot Amnesty Norge ikke kunne påvirke, nemlig den uventet brutale arrestasjonen, 

skapte en ”trigger event” som bidro til å sette en sak på medienes dagsorden. Vi så en 

fredelig, tillatt protest bli undertrykket. I Norge er en slik undertrykkelse brutal og 

uventet. Innbyggernes rett til å demonstrere er en selvfølge, og en demonstrasjon vekker 

ikke i seg selv nødvendigvis medienes interesse. Den faktiske situasjonen i Kina 

rommer en viktig politisk realitet, men en hendelse et helt annet sted i verden gjør at 

dette blir synliggjort. Nærheten ved Gyatso og konflikten med norsk politi, tilgjenge-

liggjorde den politiske realiteten til norske medier. I dette tilfellet var de seg bevisst, og 

skulle skape en interesse for mediene. At det skulle bli en så stor sak av det, var grunnet 

uforutsette hendelser. Opinionen støttet Amnesty Norge og munken. Bildet av den fre-

delige munken som ble arrestert og satt innelåst i politibilen ble flittig brukt, og ble for 

politiet og myndighetene en pinlig påminnelse.  
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En fremskyndende hendelse 

Allerede før demonstrasjonene og arrestasjonen er seksjonen fornøyd med sitt arbeid 

med den internasjonale kampanjen. Amnesty Norge tenker strategisk og er seg bevisste 

mulighetene i utvide organisasjonens kommunikative handlingsrom, blant annet med 

hensyn til invitasjonen . Det er når det norske politiet tydeligvis har fått beskjed om å 

dempe den lovlige demonstrasjonen, bestemmer seg for å arrestere den lille munken, 

samt at norske medier var tilstede og dekket hendelsen. Da ser vi at ikke bare kam-

panjen, men også  organisasjonen per se får en positiv vending. Både i de dager, og i det 

lengre løp blir organisasjonens posisjon i den norske samfunnet styrket. I tillegg til den 

massive dekningen Amnesty Norge fikk som en direkte konsekvens av 

demonstrasjonen, fikk de også en umiddelbar økning i henvendelse fra norske medier 

generelt. Amnesty Norge får flere medlemmer.  Det var tilfeldigheter som gjorde at de 

fikk så massiv oppmerksomhet i sin favør.  

Både organisasjonens arbeid i forkant av denne hendelsen og hvordan de taklet 

presset som kom i etterkant, sier mer om om strukturelle faktorer analysert på de andre 

nivåene. Variabler som er lokalisert på et mesostrukturelt og et makrostrukturelt nivå, 

igjen har samspilt med tilfeldige faktorer. På det makrostrukturelle nivået ser vi de 

grunnleggende mulighetsstrukturer som blant annet går på retten til å demonstrere, mas-

semedienes tilstedeværelse og dekning. Munken Gyatsos ”nesten-møte” ville vært uten-

kelig i Kina og Tibet. Det overraskende var at det ble utenkelig i Norge også. Reklame-

byrået JBR og Aftenposten stilte opp gratis. Dette henger sammen med den posisjon 

Amnesty har i Norge og at næringslivets støtte til Amnesty gir dem positiv markedsfø-

ring. Å knytte navnet sitt til Amnesty kan øke bedrifters symbolske makt og øke deres 

legitimitet. Dette er faktorer som knyttes opp mot det mesostrukturelle nivået. Både på 

det mikro- og det mesostrukturelle nivået så vi et informasjonsstrategisk arbeid som 

fungerte. På den ene siden hadde sekretariatet evnene og mulighetene til å følge opp i 

etterkant, og for det andre så vi hvilket informasjonsstrategisk potensial aktivistene 

utgjør.  I etterkant har denne hendelsen også blitt brukt mye i det identitetsskapende 

arbeidet som et bevis på hva aktivistene kan få til. Dette er med på å vise hva de kan 

bidra med, og som dermed utgjør en del av arbeidet med informasjonsformidling ved 

Amnesty Norge. Vi så også at en tilfeldig enkelthendelse, kan få betydelig innvirkning 

på de mikro- og mesostrukturelle nivåene.  
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8. 2 Oppsummering 

På dette nivået har vi sett hvordan en tilfeldig faktor, i form av et uventet utfall av en 

demonstrasjon, fikk stor betydning for Amnesty Norge. Dette i form av en 

fremskyndende hendelse som styrket Amnestys posisjon i Norge ytterligere. Vi ser at 

faktorer på de andre strukturelle nivåene har gjort denne tilfeldige faktoren mulig. 

Samtidig har hendelsen virket tilbake på faktorer på organisasjonens meso- og mikro-

strukturelle nivå. Hendelser knyttet til denne kampanjen viser hvordan tilfeldige fakto-

rer kan virke fremskyndende på organisasjonens handlingsvalg og  

informasjonsstrategier.  
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9. Avslutning: Informasjonsvirksomhet i et spenningsfelt 

Fremveksten av internasjonale, frivillige organisasjoner er en del av intensiveringen av 

verdensomspennende relasjoner. Globalisering er derfor en sentral samfunnsmessig til-

stand for å forstå internasjonale frivillige organisasjoner og deres strategiske 

virkemidler. Oppgaven har søkt å gjenspeile dette i diskusjonen rundt hvordan 

Amnestys informasjonsstrategier og handlingsvalg blir formet av og tilpasset omgivel-

sene. Som en aktør i et globalt, sivilt samfunn har det vært interessant å se på hvilke 

måter vekselvirkninger i forholdet mellom omgivelsene og organisasjonen er med på å 

legge føringer for Amnesty og Amnesty Norges informasjonsvirksomhet.  

Amnesty informerer om verdens menneskerettighetssituasjon. Informasjonsfor-

midling utgjør organisasjonens mest sentrale oppgave, og er dens sterkeste maktmiddel. 

Amnestys appell om internasjonal solidaritet er bygget på ideen om at mennesket har 

rettigheter, og dermed også et ansvar. Amnestys virksomhet er bygget opp om de nasjo-

nale seksjonene og de internasjonale kampanjene 

Jeg har gjennom oppgaven trukket frem og diskutert faktorer på makro-, meso 

og mikrostrukturelle nivåer. I tillegg har jeg drøftet organisasjonens logikk og tilfeldige 

faktorer. Sammen virker disse strukturerende på Amnesty og Amnesty Norges hand-

lingsvalg og informasjonsstrategier. Når jeg nå ser de fem analysekapitlene samlet, er 

det blant de mange strukturerende faktorene, spesielt to funn som trer frem som over-

ordnede og betydningsfulle. For det første Amnestys internasjonale kampanjer og 

derav; aktivismen. Dette er betydningsfulle faktorer i kraft av av de beveger seg på flere 

handlingsnivåer: Internasjonale, regionale, nasjonale og lokale arenaer bringer inn sine 

aktører, agendaer og institusjoner. Slik knytter organisasjonen abstrakte størrelser til 

partikulære kontekster på flere distinkte nivåer, og de abstrakte størrelsene får en betyd-

ning som gir mening. For det andre, og i forlengelsen av det ovenstående, trer det frem 

at Amnesty Norge forholder seg til sin partikulære kontekst. Denne konteksten er i stor 

grad formende på seksjonens informasjonsvirksomhet. Dette forteller oss at de ulike 

seksjoners informasjonsvirksomhet vil variere  med hensyn til hvilket spillerom de til 

enhver tid har, og det viser at rekkevidden av informasjonsvirksomheten til hele men-

neskerettighetsorganisasjonens samlet sett, er stor.  

I arbeidet med analysen, har det slått meg at Amnesty beveger seg i et formgi-

vende spenningsfelt. Jeg vil derfor avslutningsvis synliggjøre rekkevidden av Amnesty 
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og Amnesty Norges handlingsvalg og informasjonsstrategier i form av spenninger. Jeg 

vil trekke frem to begrepspar som rommer dette spenningsperspektivet, og mener at det 

også i spenningsfeltet mellom disse parene oppstår et handlingsrom som sier noe om 

hvilke muligheter og begrensninger organisasjonen møter i sin informasjonsvirksomhet. 

Det første begrepsparet tydeliggjør organisasjonens egenlogikk. Det andre tydeliggjør 

en ytre, strukturell virkelighet.  

Det første spenningsforholdet jeg har valgt å trekke frem er at Amnesty både er  

en medlemsbasert kampanjeorganisasjon og en ekspertorganisasjon. Organisasjonen er 

slik sett todelt, og innehar indre dimensjoner som kan virke både begrensende og frem-

skyndende på organisasjonens kommunikative handlingsrom. Menneskerettighetsbeve-

gelsen har lett for å fremstå som en eksklusiv og distansert gruppe. Den overordnede 

strategiske ideen er at internasjonal solidaritet konkretiseres gjennom aktivistens hand-

linger, og slik får en lokal utøvelse. Aktivismen kan på den andre siden bidra til å 

redusere distansen til menneskerettighetstematikken. Dette tilfører igjen legitimitet til 

organisasjonen, og gir et viktig bidrag til det videre mobiliseringsarbeidet.  

Vi kan synliggjøre dette perspektivet ved å se nærmere på Amnestys overordne-

de slagord, One Message – Many Voices. One Message rommer eksperten, hvilket vil si 

den kompetansen Amnesty innehar. Amnesty er en autoritativ aktør innen menneskeret-

tighetsfeltet. Korrekt informasjon både i møter med nasjonale myndigheter og interna-

sjonale organisasjoner, samt i sin formidling av denne informasjonen til sine medlem-

mer, er avgjørende for organisasjonens troverdighet. Betydningen av at organisasjonen 

fremstår med et entydig budskap innenfor rammen av organisasjonens mandat, under-

strekes. Informasjonsfaglig sett, synliggjør den andre delen av slagordet; Many Voices, 

organisasjonens bevissthet med hensyn til å knytte til seg et stort mangfold av stemmer. 

Analysen har vist at aktivistene har et stort potensial til å utvide Amnesty og Amnesty 

Norges kommunikative handlingsrom. Informasjonsstrategisk får organisasjonen et 

større nedslagsfelt; det globale budskapet får mange lokale fortolkninger. Det handler 

om å ønske å knytte til seg mange ”stemmer”, men vel så viktig, handler det om å frem-

stille seg som en organisasjon som fokuserer på dette.  

Den andre spenningen er internasjonale hendelser på den ene siden, og nasjona-

le medier på den andre. Når mediene skal representere folk og hendelser som foregår 

langt borte, både geografisk og mentalt, styres det av nasjonale begrensninger. Mekanis-

mer i de nasjonale medienes formidlingsarbeid, skaper begrensninger for Amnesty og 
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Amnesty Norges informasjonsvirksomhet. Selv med Amnestys sterke posisjon i det nor-

ske samfunnet, er terskelen reletivt høy i forhold til å synliggjøre sin informasjon på den 

nasjonale dagsorden. Som en profesjonell kildeorganisasjon har Amnesty Norge evnen 

til å drive formidlings- og fortolkningsarbeid som kan bidra til å senke terskelen for å få 

noe ”på trykk”. Amnesty Norge jobber med å tilføre nærhet til noe som i utgangspunk-

tet virker fjernt fra det norske samfunnet. I forlengelse av diskusjonen om aktivisme 

ovenfor, fremtrer denne som en informasjonsstrategisk mulighet. Amnesty Norge er en 

seksjon med mange aktive medlemmer og dette trekker Amnesty Norge veksler på i in-

formasjonsvirksomheten. Vi ser at faktorer ved organisasjonens egenlogikk på veksel-

virker med det informasjonsstrategiske arbeidet. Det som trer frem, er at Amnesty har 

muligheten i seg til å overkomme de mekanismene som gjør at internasjonale hendelser 

får liten plass i medier. Det handlingsrommet, eller spenningsfeltet, kan tilfører de inter-

nasjonale hendelsene dimensjoner som skaper nærhet, og mulighet for identifikasjon.  

I lys av Ruchts terminologi, har vi sett at nivåene på ulike måter virker struktu-

rerende både på handlingsvalg og informasjonsstrategier til Amnestys generelt og 

Amnesty Norges spesielt. Det som har gjort Ruchts begrepsmessige tilnærmelse frukt-

bar er nettopp fordi den ivaretar de ulike handlingsnivåene som Amnesty rommer. 

Organisasjonen beveger seg i et formgivende spenningsfelt, og her vil organisasjonens 

distinkte potensial og egenart til enhver tid, tre frem.  
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Vedlegg 

Intervjuguide: Redaktør Ina Tin ved Amnesty International Norge 

1. Stilling i Amnesty?  

2. Stillingsbeskrivelse - Hva er dine oppgaver? 

3. Hvor lenge har du vært involvert i ulike typer arbeid for Amnesty?  

4. I ditt formidlingsarbeid: Hvem jobber du mot, hvem er din målgruppe? Tenker 

du på det i ditt daglige arbeid? 

5. Hva ønsker du å formidle? Hvilken informasjon skal ut? 

6. Opplever du at du kommuniserer på vegne av en stor, internasjonal 

organisasjon? 

7. Når Amnesty sier at de er en kampanjeorganisasjon, hva legger dere i det? Kan 

du definere hva du legger i kampanje i Amnesty-sammenheng? 

8. Hvor sentralt vil du plassere arbeidet med kampanjer i organisasjonens totale 

arbeid?  

9. Den delen av kampanjearbeid som ikke er rettet mot medlemsmassen.  

10. I hvor stor grad forholder du deg til kampanjene i ditt arbeid? 

11. I hvilken fase i arbeidet med kampanjer kommer Amnesty Norge/du inn? 

12. I hvor stor utstrekning bearbeider/videreutvikler Amnesty Norge kampanjer og 

informasjonsmateriell for en nasjonal sammenheng? 

13. Hvor fritt står i det hele tatt seksjonen generelt sett i forhold til Internasjonalt 

Sekretariat? 

14. Opplever du at du får den informasjonen du trenger + til rett tid, for at du skal 

kunne gjøre en god jobb? 

15. Hvordan har Internett og IT generelt endret ditt/Amnestys arbeid? 

16. I hvor stor utstrekning vil du si at det finner sted en bevisst, strategisk kommuni-

kasjonsplanlegging? Nasjonalt og internasjonalt? 

17. Hvordan formidler man at det er bra å være med i Amnesty - i Norge? 

18. I møte med andre seksjoner - formelt + uformelt - opplever du at kampanjer og 

annet arbeid (informasjon) løses på ulike måter? 

19. Hvordan vil du si Amnesty Norge jobber med å informere om menneskerettighe-

ter, som man kan kalle en universell verdi, i en nasjonal kontekst?  

20. Hva gjøres for å tilpasse budskapet en norsk sammenheng? Innholdet? 
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21. Hvordan oppfatter du IS? 

22. Hvordan tror du oppfatter IS Amnesty Norge? 

23. Hvordan oppfatter du Amnesty Norge selv? 


