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1. INNLEDNING  

 

Menneskerettighetsakademiet (MRA) ble stiftet 29.02.2008 og er en ideell stiftelse hvis formål er å bidra 

til å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de internasjonale 

menneskerettighetene slik de er uttrykt gjennom FNs dokumenter, med Verdenserklæringen om 

menneskerettighetene (1948) og Erklæringen om undervisning og opplæring i menneskerettigheter (2011) 

som kjernedokumenter. MRA skal fremme enkeltmenneskets verdi samt bidra til respekt for rettsstatlige 

prinsipper og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten, likestilling og utvikling av det sivile 

samfunn, med vekt på pluralisme, mangfold og dialog står sentralt. MRAs arbeid på integreringsfeltet skal 

inkludere innvandreres og deres barns interesser og synspunkter. 

 

Hva?  

• Menneskerettigheter  

• Demokratisk medborgerskap 

• Mangfold, dialog og integrering  

 

Hvordan?  

• Kurs, foredrag og annen undervisningsvirksomhet 

• Innovativ deltakende pedagogikk 

• Informasjon og utstillinger  

• Ekspertise og rådgivning   

 

MRA har virksomhet både i Norge og utlandet, noe som bidrar til synergieffekter. Norske erfaringer 

formidles til partnere i land i Europa, mens kunnskapen som MRA får internasjonalt - inkludert tilgang til 

innovative undervisningsressurser - videreformidles til norske aktører og danner utgangspunkt for nye 

aktiviteter i Norge.  

 

Stiftelsen holder til i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, sammen med flere andre frivillige organisasjoner.   

 

I 2021 har MRA videreutviklet virksomheten. Nedenfor nevnes sentrale aktiviteter. 

 

 

2. VIRKSOMHET I NORGE  

 

Vandreutstillingen Den nye planeten: Hvilke regler skaper gode samfunn? Det var i 2019 at MRA 

produserte «Planet»-utstillingen, i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den ble utviklet på 

bakgrunn av MRAs to-dagers kurs i menneskerettigheter, som mer enn to tusen unge asylsøkere har deltatt 

på. I 2021 har utstillingen stått 9 steder i Sørøst-Norge. I alt har «planeten» stått mer enn 20 steder og 

rundt 30 000 mennesker har sett den. Gjennom utstillingens tekster, bilder og film, får de besøkende 

innsikt i unge asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn, og utfordres selv til å reflektere rundt 

viktige samfunnsverdier. Utstillingen viser et femtitalls håndskrevne «planet-plakater» der de unge 

asylsøkerne har skrevet ned hva de mener er gode regler, samt filmintervjuer med 13 av de unge. Andre 

elementer er sitater av filosofer, aktivister og politikere samt informasjon om menneskerettighetene. MRA 

har også utviklet et tilhørende undervisningsmateriell for lærere. Utstillingen bidrar til økt demokratisk 
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kompetanse, kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen blant ungdom.  

 

– Dette er et veldig demokratiserende prosjekt. Det er viktig at folk forstår den verden vi lever i, og at 

vi kan lære om den på en ny og bedre måte.  

Seksjonssjef Stian Kristensen, til Sagene avis, da «Planeten» sto på Deichman Torshov.  

 

I 2021 har utstillingen stått disse stedene:  

• Tønsberg bibliotek (januar) 

• Revetal bibliotek (februar) 

• Fjell bibliotek, Drammen (mars, april)   

• Eidsvoll 1814, demokratisenteret, (mai - juli) 

• Nittedal bibliotek (august) 

• Voksenopplæringen i Oslo (Osterhaus´gate). MRAs medarbeidere holdt foredrag for 25 av 

lærerne om hvordan de kunne bruke utstillingen i undervisningen (september).  

• Larvik bibliotek (oktober) 

• Notodden bibliotek (november) 

• Sandefjord bibliotek (desember) 

- Den nye planeten er produsert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord, med egenandeler fra Rodeo 

arkitekter og MRA.  

- Sparebankstiftelsen DNB har gitt støtte til å utvikle undervisningsmateriell og til visninger. Vi takker 

stiftelsen for støtte til visninger også i 2022!  

 

Samfunnet, det er oss! I prosjektet organiseres holdningsskapende tiltak for unge voksne, kvinner og 

foreldre med minoritetsbakgrunn, samt brobyggende aktiviteter i Oslo. Målet er å styrke respekten for 

menneskerettighetene, bekjempe negativ sosial kontroll og skape mer inkluderende fellesskap. I 2021 er 

disse aktivitetene gjennomført:  

• Den viktige stemmeretten! Workshop på Grønland for 25 voksne med somalisk 

minoritetsbakgrunn. (27. august.). Stands om stortingsvalget 13. september og viktigheten av å 

bruke stemmeretten: Målgruppe: personer med somalisk minoritetsbakgrunn på Stovner, Gamle 

Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke. Utdeling av 500 brosjyrer. (August og september) 

• Frihet, JA! Workshop om frihet, barns rettigheter og barneoppdragelse for 10 kvinner med 

minoritetsbakgrunn. Grorud. Samarbeid med Rabea Movement. (8. november)  

• Besøk til Utøya. Målet var å inspirere partnerne til å ta med seg unge med minoritetsbakgrunn til 

Utøya, for brobygging og demokratisk engasjement. (26. november) 

• Den digitale kampanjen «Samfunnet, det er oss» under OXLO-uka. Hver dag ble et bilde med 

ulike mennesker som holder plakaten «Samfunnet, det er oss!» formidlet via Facebook, Instagram 

og nettsiden. 16 frivillige deltok. Kampanjen fikk 8000 treff på Facebook. (15.-21. november) 

• Fagkveld om unge flyktninger. Forsker Sofia Andersen ved Nasjonalt kompetansesenter for vold 

og traumatisk stress (NKSVTS) innledet. 19 personer deltok. (16. desember)   

- Partnere: Mødre for fred/ressurspersoner med eritreisk minoritetsbakgrunn, Afghansk kulturforening i 

Oslo, Somalisk Velferdsforening og TIVO (Tilpasning av informasjons og veilednings-organisasjon), 

en organisasjon med unge voksne med somalisk bakgrunn. 

- Støttet av Oslo kommune. 
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Kvinnesamtaler over kulturelle grenser. Fra høsten 2021 ble samtalemøter for 24 kvinner, fordelt på 

tre grupper, organisert. Kvinnene hadde både majoritets- og minoritetsbakgrunner og formålet med 

prosjektet er å bidra til likestilling, økt respekt for menneskerettighetene, brobygging og vennskap. Disse 

aktivitetene ble gjennomført:  

• Utforming av brosjyre for rekruttering 

• Utforming av avtale om etiske retningslinjer for samtaleledere 

• Workshop for samtaleledere  

• 15 samtalemøter á to til tre timer. Grupper på 6 til 8 kvinner møtes fem ganger hver. Disse 

temaene ble diskutert: * Kvinnefellesskap over kulturelle grenser. Hva er felles på godt og vondt? 

* Menneskeverd og menneskerettigheter. Føler vi oss like mye verdt som menn? * Negativ sosial 

kontroll og kvinners rettigheter * Barneoppdragelse og være ung i dag. På grunn av 

koronapandemien skjedde enkelte møter digitalt.    

• Prosjektet fikk svært gode evalueringer. Kvinnesamtalene videreføres i 2022.   

- Partnere: Afghansk kulturelle forening i Oslo, Mødre for fred/ressurspersoner med eritreisk 

minoritetsbakgrunn. 

- Støttet av Oslo kommune. 

 

Vinn, vinn – unge flyktninger møter ressurspersoner med samme språk og kulturbakgrunn. I dette 

innovative prosjektet utvikles en ressurspersonordning der nyankomne flyktninger (16-23 år) kobles mot 

trygge og godt integrerte voksne som snakker samme språk og som kjenner de unges kulturbakgrunn. To 

ungdommer og to voksne skal møtes regelmessig hver 14ende dag for samtaler og positiv aktivitet. Det 

kan være turer i skogen, besøk til utstillinger, museer eller cafeer, bowling, rusle en tur i skogen eller 

annet. Målet er å støtte de unge, forebygge psykiske helseproblemer og motivere til utdanning og arbeid. 

Det at voksne med minoritetsbakgrunn bruker seg selv på en meningsfull måte, er en viktig gevinst. 

Ordningen skal gjennomføres i Oslo og Trondheim i 2021 og 2022. Målet er å utvide og videreføre 

ordningen på permanent basis. Disse aktivitetene ble gjennomført i 2021:  

• Utvikling av informasjonsmateriell 

• Utvikling av frivilligavtale med etiske retningslinjer 

• 30 ressurspersoner i Oslo er rekruttert og klare til frivillig innsats. De har blitt intervjuet, kurset og 

fått innhentet politiattest.  

• 6 ungdommer og 10 voksne har startet møtene. Så langt er tilbakemeldingene gode 

• Møter med skoler, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og en rekke andre er 

gjennomført i Oslo og Trondheim.   

- Partnere: Redd Barna  

- Støttet av Stiftelsen DAM   

 

Frihet, JA! har som mål å øke respekten for menneskerettighetene samt motvirke negativ sosial 

kontroll inkludert skadelige skikker som kjønnslemlestelse. I prosjektet organiseres workshops for kvinner 

og menn med minoritetsbakgrunn, samt holdningsskapende kampanjer. Fundamentet for aktivitetene er 

«Frihet – JA! En HÅNDBOK i organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, 

samt negativ sosial kontroll», som MRA fikk midler fra IMDI til å utvikle i 2020. Boken inneholder 

undervisningsaktiviteter basert på deltakende pedagogikk. Gjennom de praktiske metodene blir problem-

stillinger knyttet til eget liv. Opplegget er relevant for mange, men er særlig utformet for kvinner i 
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minoritetsmiljøer. Temaene tar opp aktuelle utfordringer, og særlig pedagoger som underviser minoritets-

grupper, vil ha nytte av den. Prosjektet videreføres i 2022. I 2021 er disse aktivitetene gjennomført: 

• Kick-off på Frivillighetshuset i Oslo for et førtitalls gjester. Statssekretær Grunde K. Almeland i 

Kunnskapsdepartementet, samt Nancy Herz, forfatter og nåværende statssekretær i Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet, holdt taler. Også representanter fra Redd Barna, Oslo kommune og 

minoritetsorganisasjoner var til stede. (10. september.) 

• Workshop for kursledere: «Hvordan organisere workshops om kvinners og barns 

menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll?» (11. september.)  

• To informasjonsfilmer for rekruttering er produsert 

• Seks workshops i hhv. Halden (2 dager), Kristiansand (2 dager), Bergen (2 dager) og Oslo (1 én-

dags og 2 halvdags). I alt 108 personer har deltatt, i hovedsak kvinner med eritreisk, somalisk, 

pakistansk, afghansk, og mange andre landbakgrunner.  

• Minst 54 kvinner har deltatt på samlinger ledet av tidligere kursdeltakere som nå har blitt ledere.  

• Det er utarbeidet evalueringsrapport. Svært gode evalueringer.  

- Partner: Agder fylkeskommune v/Agder for alle, Mangfold i arbeidslivet (MiA), Afghansk kulturelle 

forening, Mødre for fred/ressurspersoner med eritreisk minoritetsbakgrunn. 

- Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

 

Human Rights Lens. I prosjektet fremheves det lokale perspektivet i menneskerettighetsarbeidet. 

Gjennom å delta på workshops om menneskerettigheter og fotografering, skal elever fra videregående 

skoler oppfordres til å ta bilder med menneskerettslig og/eller demokratisk tematikk i eget nærmiljø. De 

skal fotografere saker de er opptatt av, enten det er rasisme, ulikhet, integrering, miljøutfordringer, falske 

nyheter, likestilling eller noe annet. Bildene skal suppleres med tekster der ungdommenes tanker og 

relevante fakta presenteres.. Sluttproduktet skal bli lokale utstillinger og en digital «bildebank». MRAs 

metodikk i prosjektet skal gjøres tilgjengelig på en nettbasert undervisningsplattform som MRA nå 

utvikler. Da kan lærere selv gjennomføre Human Rights Lens. Målet er å styrke de unges deltagelse i 

demokratiet og det offentlige ordskiftet. Prosjektet fortsetter i 2022. 

Disse aktivitetene ble gjennomført i 2021.  

• Fire én-dags workshops i menneskerettigheter og fotografi for elever på disse videregående 

skolene: Byåsen og Charlottenlund (begge Trondheim), St. Svithun (Stavanger) og Vardø.  

• Elevene har tatt bilder og forbereder seg på å utvikle lokale utstillinger i 2022.  

- Partnere: Videregående skoler i Vardø, Trondheim, Stavanger, Horten, Sandvika (Asker og Bærum) 

og Oslo.  

- Støttet av Sparebankstiftelsen DNB 

 

Digital undervisningsressurs om demokrati og menneskerettigheter. Etter 14 år med opplærings-

aktiviteter i Norge og utlandet, skal MRA i 2021 og 2022 utvikle en nettside med våre beste metoder. 

Målet er å tilgjengeliggjøre metodene for andre. Siden skal utvikles på norsk og engelsk og vil inneholde 

øvelser, gruppearbeid og aktive metoder knyttet til menneskerettigheter, demokrati, kultur og identitet, 

negativ sosial kontroll og nærliggende temaer. Den engelske tittel er Educational Toolkit for Democracy 

and Human Rights. Ressursen designes av byrået Vild. Lansering er planlagt i august 2022.  

- Støttet av Lennox Foundation (USA)   
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Nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. I 2021 fortsatte MRA arbeidet, som ble startet i 2019, 

med å bli anerkjent som et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet, og med det motta støtte fra 

Stortinget gjennom ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet». Bakgrunnen er at 

MRA helt siden etableringen, alene og i samarbeid med minoritetsnettverk, i stor grad har arbeidet med og 

adressert utfordringer knyttet til integrering. Gjennom menneskerettighetsopplæring har vi styrket 

asylsøkeres, flyktningers og innvandreres demokratiske kompetanse, samt motivert til arbeid, deltakelse 

og tilhørighet. Fordi MRAs drift er prosjektfinansiert, begrenses imidlertid mulighetene for fullt ut å 

kunne tilføre det viktige menneskerettslige perspektivet på feltet. I 2021 har vi hatt møter med 

stortingspolitikere, representanter for regjeringen og bidratt med muntlige og skriftlige innspill i høringer. 

MRA vil følge opp saken i 2022.  

 

 

3. INTERNASJONAL VIRKSOMHET  

 

FINLAND, ESTLAND, RUSSLAND OG NORGE  

 

     Baltic Environmental Moot Court (BEMC) (2021 – 2022). I dette prosjektet, som startet høsten 2021, 

skal elever fra ungdomsskoler i Estland, Finland, Russland og Norge lære mer om hvordan Den 

europeiske menneskerettighetsdomstolen fungerer, og hvordan utfordringer knyttet til miljø går ut over 

menneskerettighetene. Elevene skal forberede seg gjennom å delta på workshops i egne land, før alle skal 

samles i Finland i mai for å være med i rollespill. Den simulerte rettssaken vil handle om hvordan globale 

klimaendringer påvirker blant annet retten til liv, informasjon og privatliv.  

- Partnere: Asker international School, St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky 

(Russland), Karakallion skole, Espoo (Finland), Jaan Tõnisson Instituut (Estland) 

- Støttet av Nordisk Ministerrå 

 

LATIVIA, LITAUEN, ESTLAND OG BELARUS 

  

     Det reisende demokrati-laboratoriet (2020 og 2021). Gjennom vandreutstillingen «Fake Versus Fact», som er 

vist i skoler, biblioteker og andre offentlige rom, har målet vært å heve mediekompetansen til aktivister og folk 

flest. I tilknytning til visninger har MRA og partnerne organisert workshops om menneskerettigheter, kritisk 

tenkning og mediekompetanse. I 2021 ble disse aktivitetene gjennomført:  

• To workshops i forbindelse med visninger i Tallin (Estland) og Narva (Estland) 

• To online workshops i forbindelse med visninger i Daugapils (Latvia) og Belarus  

- Original tittel: The Travelling Democracy Lab». A Media Literacy Campaign in the Baltics and Belarus 

- Partnere:  Baltic Centre for Media Excellence (Riga, Latvia) (ansvarlig partner), Danish Cultural Institute, 

Nordic Journalist Centre (NIC), Swedish Media Council  

 

BULGARIA  
 

Demokratiundervisning på museum (2019-2021). Hvordan kan skoler og museer samarbeide om å 

fremme demokratiforståelse blant ungdom i Bulgaria? Dette spørsmålet er blitt utforsket av Partners 
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Bulgaria Foundation (PBF), skoler og museer i fire bulgarske kommuner, i tillegg til MRA og Nasjonalt 

museums-nettverk for demokrati og menneskerettigheter. Torleif Hamre/Eidsvoll 1814 og Ellen 

Lange/Teknisk museum har vært museumseksperter i teamet. I 2021 ble disse aktivitetene gjennomført:   

• En rekke elev-aktiviteter om menneskerettigheter er gjennomført på skoler og/eller museer i 

Montana, Varshets, Blagoevgrad og Gotse Delchevof   

• Publisering av håndboken Museums and human rights education (september)  

• To-dagers seminar for museumsansatte og lærere i Sofia, Bulgaria. Ellen Lange/Teknisk museum 

og Museumsnytt og Torleif Hamre/ Eidsvoll 1814 bidro med foredrag. (27. og 28. september).  

• Avsluttende konferanse. Ellen Lange/Teknisk museum/ Museumsnytt og Torleif Hamre/ Eidsvoll 

1814 bidro med foredrag. (29. september) 

• Kurs for lærere: «Hvordan undervise i menneskerettigheter?» (30. september - 1. oktober)  

- Original tittel: “Increasing Democratic Competence and Understanding of Human Rights among 

Young People”  

- Partnere: Partners Bulgaria Foundation (ansvarlig partner), skoler og museer i Montana, Varshets, 

Blagoevgrad og Gotse Delchevof. Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter.  

- Støttet av EØS midler. 

 

Innsats mot kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner (2020-2022). Målet med dette omfattende 

prosjektet har vært å utvikle bedre beskyttelsesmekanismer når det gjelder kjønnsbasert vold og vold i 

nære relasjoner i Bulgaria. Arbeidet startet i 2020 og MRA har bidratt med norske erfaringer. Solveig 

Bergman, forskningsleder på Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har 

deltatt som MRAs ekspert. Bergman har bistått med sin mangeårige erfaring fra feltet, slik hun også 

gjorde i 2015 til 2017, da MRA var partner i et annet prosjekt i Bulgaria om samme tema. Studien fra 

dette tidligere prosjektet viste at vold i nære relasjoner er et stort problem og at virkemidlene har begrenset 

effekt. I 2021 ble disse aktivitetene gjennomført:  

• Online workshop: «Forebygging av vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold: Erfaringer fra 

Norge og Bulgaria» (23. februar)  

• Konferanse i Bulgaria: “Development of a monitoring methodology and conducting a national 

monitoring of policy and institutional practice in relation to domestic and gender-based violence 

in Bulgaria” (9. mars) 

• Arbeid med å kartlegge og utvikle metodologi for å kartlegge vold i nære relasjoner og 

kjønnsbasert vold i Bulgaria 

- Original tittel: Development of a monitoring methodology and conducting a national monitoring of 

policy and institutional practice in relation to domestic and gender-based violence in Bulgaria.  

- Partnere: PULSE Foundation (Pernik) (ansvarlig partner), Center for the Study of Democracy (Sofia). 

- Støttet med EØS midler. 

Aktivt medborgerskap for sårbare grupper (2019-2021). I januar 2021 organiserte partnerne den 

avsluttende konferansen i prosjektet. Siden 2019 har MRA, gjennom flere workshops, bidratt med 

pedagogisk ekspertise og tekstlige bidrag med gode eksempler fra Norge, for å utvikle demokratisk og 

menneskerettslig kompetanse for ledere for minoritetsgrupper, inkludert rom, i Bulgaria. Original tittel: 

Active Citizenship Inclusion and Leadership Skills Development for People from Vulnerable Groups.  

- Partner: New Road (ansvarlig partner). 

- Støttet med EØS-midler.    
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POLEN  

 

Inkludering er nøkkelen!  (2019-2021). Sammen med Center for Citizenship Education, har MRA 

utviklet pedagogiske metoder for å styrke elevers demokrati- og dialogferdigheter. Målet er mer 

inkluderende undervisning der alles stemmer skal bli hørt. I 2021 er webinarer for lærere gjennomført tre 

steder i Polen.  

- Original tittel: Inclusion is the key. Developing and testing educational solutions for schools to 

achieve wellbeing of all students.  

- Partner: Center for Citizenship Education (ansvarlig partner). 

- Støttet med EØS-midler. 

 

Likeverd med omsorg. Forebygge utbrenthet og styrke innflytelsen til grupper som arbeider for 

likeverd (2021- 2023). Målet med dette innovative prosjektet er å sette aktivisters utbrenthet på dagsorden. 

Gjennom samtalemøter, workshops og utarbeiding av informasjonsmateriell, skal utfordringen diskuteres 

og analyseres, og det skal utvikles metoder for å forebygge utbrenthet. Ulike minoritetsgrupper i Polen er 

med. Prosjektet startet 19. november med et kick-off for partnere og vil videreføres i 2022 og 2023.  

- Original tittel: For Equality with care. Burnout Prevention and Power to the groups Working for 

Equality  

- Partner: RegenerAction Fundation (ansvarlig partner)  

 

ROMANIA  

 

Menneskerettigheter for alle! (2021 – 2022). Gjennom webinarer og workshops er målet å styrke 

kvaliteten på menneskerettighetsopplæringen for ulike grupper i samfunnet, særlig ungdom og pedagoger. 

I 2021 er disse aktivitetene gjennomført:  

• Kick-off for partnere og fengselsansatte (mars) 

• Utvikling av pedagogisk materiell: deltakende undervisningsmetoder fra Norge (november) 

- Original tittel: Human Rights for All  

- Partner: Associatia Europeana Implementari Si Aparaii Drepturilor Omului Themis  

- Støttet med EØS-midler  

 

SLOKAVIA  

 

Sivile ledere for fremtiden 15 representanter fra frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og 

kommuner fra Slovakia var på studiebesøk til Oslo fra 18. til 22. oktober. MRA hadde utarbeidet program 

som innebar møter med MRA og syv frivillige organisasjoner i Oslo (Anti-rasistisk senter, LNU, Press, 

JURK, Changemaker, Kvinnefronten og Bydelsmødrene). Ved å møte og lære av norske kollegaer, var 

målet å inspirere og styrke sivilsamfunnet i Slovakia.  

- Original tittel: Civic leaders for the long run  

- Partner: Partners for Democratic Change in Slovakia" (PDCS) (ansvarlig partner)  

- Støttet med EØS midler  

 

 

https://www.facebook.com/pdcs.sk/?__cft__%5B0%5D=AZU7y8ol2_N_3CuZqAZ-lgmPKivlFYyvZ1a6O56B5ewMQT-M9eqmE0SDqTwVLdvGRT3i1zlRXOmE7rfacbQuK0rT2gr1jIAwER1NQDvDrBY_XolKeJpWp9lRVq8pqVqq3g-87JPL8KObyCPyzzwGKx6-qrR95_mws4vpn9ZJc7xOFHVjDIllTXlEoM16Z-dNtqs&__tn__=kK-R
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PORTUGAL  

 

Demokrati og engasjement for ungdom! (2019-2021). Forskning viser at nær 60 prosent av portugisisk 

ungdom har lite interesse for politikk, og at oppslutningen om ungdomsorganisasjonene er lav. Målet med 

prosjektet er å øke demokratikompetansen for unge mellom 13 og 25 år. Gjennom 2019 og 2020 

produserte partnerne undervisningsressursen Connected with #CITIZENSHIP (portugisisk og engelsk), 

organiserte workshops og seminarer for ungdomsarbeidere og lærere, samt kampanjer for elever. Disse 

aktivitetene ble gjennomført av MRA i 2021. 

• 8-timers online «Human Rights Training Course» for 25 pedagoger og aktivister. (mai) 

- Original tittel: Strengthened Democratic Culture and Civic Awareness.  

- Partnere: Associação Mais Cidadania (ansvarlig partner), Confederacao Portuguesa de Voluntariado. 

- Støttet med EØS-midler. 

 

Human Rights Megaphone (2022-2024). Gjennom å gi menneskerettighetsopplæring til lærere, 

pedagoger og ungdommer, øker sjansen for at de senere skal aktivisere seg mot diskriminering, rasisme og 

hat-prat. Det overordnede målet med prosjektet er å styrke sivilsamfunnet og sårbare grupper og bidra til 

demokratisk medborgerskap. I 2022 skal studieturer med erfaringsutveksling mellom Norge og Portugal 

organiseres. Disse aktivitetene ble gjennomført av MRA i 2021.     

• “Workshop on human rights and rule of law” for 20 lærere, pedagoger og aktivister.  

- Partnere: Associação Mais Cidadania (AMC) (ansvarlig partner), Instituto da Muhler Negra 

(IMMUNE) 

- Støttet med EØS-midler. 

 

 

4. INFORMASJON  
 

Nettside og sosiale medier. MRA informerer om aktivitetene på Facebook, Instagram og på 

www.menneskerettighetsakademiet.no. Vi informerer også om internasjonale dager. Stiftelsen søker å ha 

et aktivt forhold til mediene. Det er særlig utstillingen Den nye planeten, og prosjektene Vinn, vinn og 

Frihet. JA! samt kampanjen Samfunnet, det er oss (under OXLO-uka), som har fått medieomtale og er 

blitt delt i sosiale medier i 2021.   

 

Formidling   

- Utstillingen Den nye planeten. Artikkel www.Sandefjordbibliotekene.no (20. desember) 

- Menneskerettigheter og demokrati i Polen. Artikkel skrevet av Marit Langmyr på oppdrag av Aktive 

Fredsreiser. Artikkelen er publisert på Aktive Fredsreisers nettside og skal brukes av deres reiseledere. 

(November)  

- Utstilling: Den nye planeten. Larvik bibliotek. (23. november) 

- FIHRM2021 online conference. Artikkel med omtale/bilde av MRAs utstilling Den nye planeten. 

Project of Museum News and Perspectives, Ministry of Culture, Taiwan. (Oktober)   

- Helgeanbefalingen: Hvilke regler skaper gode samfunn? Artikkel i Museumsnytt. (1. oktober) 

- Startskudd for nyutviklet håndbok mot negativ sosial kontroll. Artikkel i Utrop. (13. september) 

http://www.menneskerettighetsakademiet.no/
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- Om Menneskerettighetsakademiets arbeid i inn og utland. Foredrag av Marit Langmyr på samling i 

Nasjonalt nettverk for holdningsskapende formidling om fred, demokrati og menneskerettigheter. 

(Utøya 24. august)  

- How to teach human rights. Foredrag av Eugenia Khoroltseva på digital workshop med deltakere fra 

Columbia, Egypt, Bahrain, Russland, Chile, Armenia, Marokko, Sudan, Kazakhstan, Pakistan, 

Tyskland, Nepal og Moldova. Workshopen var et samarbeid med det europeiske DARE-nettverket. 

(25. august)   

- Vi er glade for å tilby denne. Artikkel i Varingen. (11. august).  

- Latif er initiativtaker til «Vinn, vinn» prosjektet. Artikkel med intervju i Utrop. (23. juni.)  

- Den nye planeten. Eidsvoll 1814. (Mai.) 

- Vandreutstillingen Den nye planeten. Byavisa (Tønsberg). (3. februar)  

- Vandreutstillingen Den nye planeten på Revetal bibliotek. Tønsberg og Færder bibliotek. (18. februar)  

 

 

5. ORGANISASJON 
 

Sekretariatet har i 2021 bestått av Lillian Hjorth (daglig leder), Eugenia Khoroltseva (prosjektleder 

Europa), Marit Langmyr (prosjektleder Norge), Latif Rahman Sarshar (prosjektleder «Vinn, vinn»), Elsa 

Yohannes Samuel (prosjektkoordinator deltid «Frihet – JA!») og Hylla Barbosa (prosjektkoordinator, 

deltid).  

 

Styret har i 2021 bestått av styreleder Gunn Bjørnsen og medlemmene Lars Petter Soltvedt, Marit 

Langmyr, Lillian Hjorth og Eugenia Khoroltseva. I desember valgte Khoroltseva å gi seg etter mangeårig 

innsats. Nytt styremedlem i 2022 er Safia Hussein Ali Grand.  

 

Frivillige og støttemedlemmer. I 2021 har 30 personer med minoritetsbakgrunn blitt tilknyttet MRA 

som frivillige ressurspersoner i Vinn, vinn! prosjektet. I tillegg har Joseph Mugalula vært frivillig, slik han 

var i 2020. Eleven Selma Campbell Skottevik arbeidet en dag hos MRA i forbindelse med innsamling til 

Burundi-folket i flyktningeleire i Tanzania, i samarbeid med Plan International. I 2021 startet MRA et 

arbeid for å få støttemedlemmer. Arbeidet skal intensiveres i 2022.  

 

Nettverk. MRA er medlem av NGO-forum for menneskerettigheter, Nasjonalt museumsnettverk for 

demokrati og menneskerettigheter, samt Nasjonalt nettverk for holdningsskapende formidling om fred, 

demokrati og menneskerettigheter. Internasjonalt er stiftelsen medlem av DARE-nettverket (Democracy 

and Human Rights Education in Europe) som består av 41 organisasjoner fra 20 land. Eugenia 

Khoroltseva er medlem i DAREs styre og har deltatt på flere styremøter i 2021.  

 

 

6. FINANSIERING  

 

I 2021 har MRAs aktiviteter vært finansiert gjennom prosjektstøtte fra Oslo kommune, Sparebank-

stiftelsen DNB, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Stiftelsen DAM, Nordisk Ministerråd, 

EØS-midlene (EEA/Norway Grants), Lennox Foundation og andre. Inntekter kommer også gjennom 

honorarer fra foredrag, workshops og rådgivning, samt medlemskontingenter. Etter et utfordrende år i 
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2018, da MRA fikk betydelig mindre støtte til virksomheten i Russland enn tidligere år, har stiftelsen hatt 

en god utvikling. Utsiktene for 2022 og fremover er positive.  

 

Stiftelsens årsregnskap 2021 er basert på styrets forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at 

årsregnskapet for 2021 gir et rettvisende bilde av stilling og status. Styret kan ikke se at det har oppstått 

forhold etter årets slutt som har betydning for disse vurderingene. 

 

 

7. ARBEIDSMILJØET  
 

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende og det er derfor ikke blitt igangsatt spesielle tiltak i 2021. 

Det har ikke vært sykefravær, skader eller ulykker av betydning i 2021. Det er ikke brukt midler til 

forskning og utvikling av betydning i 2021. Det er uaktuelt å gjennomføre likestillingstiltak, da forholdene 

er små. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø.            

 

Oslo, 8. mars 2021 

 

 

Gunn Bjørnsen    Lars Petter Soltvedt     

 

 

Marit Langmyr     Lillian Hjorth 


