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5. møte i Rådgivende utvalg
Direktør Petter Wille ønsket velkommen. Han redegjorde, sammen med nestleder Adele Matheson
Mestad, kort for fjorårets prosess for utarbeidelse av Dokument 6 – Årlig melding til Stortinget fra
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, og fortalte om målsetninger og rammen rundt arbeidet
med årsmeldingen for 2017 så langt.

Orientering om status «Årsmelding til Stortinget - Dokument 6 (2017-2018)»: Grovdisposisjon
med tematisk oversikt over identifiserte kjerneproblemer fra vår overvåking.
1.1.

Seniorrådgiver Erlend Methi presenterte utdelt grovdisposisjon for meldingens del 2, som er en
tematisk oversikt over ulike rettighetsområder og hvilken utvikling som har skjedd på de ulike
feltene så langt i år. Rådgivende utvalg ble invitert til å: i) komme med innspill til hva som
eventuelt manglet i disposisjonens innhold, og ii) hvordan Nasjonal institusjon bør prioritere de
ulike temaer og kjerneproblemene vi har identifisert så langt i år.

1.2.

Utvalget kom med innspill til temaer som burde løftes eller nedprioriteres. Et sentralt innspill
fra flere av medlemmene var at det er viktig å heller fremme færre, men mer konkrete
anbefalinger og følge opp tidligere anbefalinger i forbindelse med arbeidet med årsmeldingen.
Videre viste flere medlemmer til at vi bør ha et punkt som synliggjør utviklingstrekk, og det er
naturlig at den knytter seg til den pågående menneskerettsdebatten. Utvalget hadde mange
gode innspill til disponering og prioritering av temaer som institusjonen tar med seg i det videre
arbeidet.
Presentere status i NIMs kommunikasjonsarbeid og invitasjon til synspunkter fra utvalget:
NIMs stemme i offentligheten

2.1.

Kommunikasjonsrådgiver
Åshild
Eidem
presenterte
resultatet
av
våre
kommunikasjonsaktiviteter som har ført til at NIM er blitt mer synlig i media og på sosiale
medier. Dette er en viktig del i oppfyllelsen av institusjonens folkeopplysningsmandat.

2.2.

Rådgivende utvalg ble invitert til å komme med innspill til utførelsen av vår mediestrategi så
langt og samt effekten av økt tilstedeværelse i media.
Flere medlemmer mente det enda var tidlig å forvente at mange utenfor
menneskerettighetsmiljøet skulle ha kjennskap til NIM. Det ble gitt uttrykk for at NIMs stemme
i den offentlige debatt så langt var konstruktiv og lovende. Rådsmedlemmene mente det i første
runde var viktig å bli kjent i det politiske miljøet ettersom man må regne med at kunnskap ellers
i befolkningen tar lang tid. For øvrig fikk NIM skryt for at budskapet vårt blir fremstilt forståelig,
men at det ikke alltid er like enkelt å oppfatte at det er NIM som er avsender. Ansiktene som
representerer NIM bør kobles sterkere til institusjonen. Skoler og VGS ble også nevnt som
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viktige målgrupper for vårt videre arbeid med markedsføring av institusjonen. Det ble fremmet
forslag om å forsøke å legge til en faktaboks om NIM i ulike sammenhenger for å styrke
kunnskap
om
institusjonen.
Et
utvalgsmedlem
foreslo
gjennomføring
av
kunnskapsundersøkelser for å kunne måle utvikling på en god måte. Kort diskusjon om
kronikkutveksling mellom NIM og antirasistisk senter i forbindelse med Nazi-demonstrasjon.
Det ble i den forbindelse orientert om at NIM planlegger å gjennomføre et prosjekt om hatefulle
ytringer.

Møteslutt 11:00
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