
 
 
 

 Den norske Helsingforskomité, St. Olavsgt. 25, 0166 Oslo 
Org.nr.: 959 196 451 – www.nhc.no 

 

 

Invitasjon: 

Oslo-møtet om Europarådet 2023 
 

Vi samler norske aktører til diskusjon om de viktigste utfordringene i Europa knyttet til 

demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Hensikten er å mobilisere for et sterkere 

Europaråd og å komme med innspill til Rådets fjerde toppmøte, som finner sted i Reykjavik 

16-17. mai i år. 

 

Russlands angrep på Ukraina utgjør et klart brudd på Europarådets vedtekter og førte til 

utvisning fra organisasjonen. Samtidig er det tilbakegang for demokratiet i andre 

medlemsland og undergraving av rettsstaten. Vi ser alvorlige mangler når det gjelder å 

iverksette dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og å følge opp 

anbefalinger fra andre organer i Europarådet. 

 

Europarådet er kontinentets viktigste pan-europeiske organisasjon og må rustes opp for å 

sikre demokrati og fred i fremtiden. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har 

bedt toppmøtet om å vedta reformer for å styrke organisasjonen. Et sivilsamfunnstoppmøte 

28. februar-1.mars gjorde det samme. 

 

Oslo-møtet blir arrangert av Den norske Helsingforskomité. Vi har invitert 

Advokatforeningen, Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation, ICJ 

Norge, Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM), SAIH og flere andre organisasjoner 

til å bidra. 

 

Tidspunkt: 28. mars 13:00-15:15 

Sted: Wergeland, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo 

Påmelding innen 27. mars til: ges@nhc.no  

 
  

https://www.coe.int/en/web/portal/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/summit-in-reykjavik-to-renew-the-conscience-of-europe-
https://pace.coe.int/en/files/31592
https://cure-campaign.org/css
https://litteraturhuset.no/
mailto:ges@nhc.no


 

 

 
 

Program: 
 
13:00 Velkommen v/ Berit Lindeman, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité 
 
13:05  Veien mot Reykjavik – status for forberedelsene til toppmøtet, v/ Eivind Vad 

Petersson, statssekretær, Utenriksdepartementet 
 
13:15 Hvor sterkt står demokratiet i Europa? v/ Ingjerd Schou, leder av Stortingets 

delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) 
 

13:25 Europarådets betydning for den norske rettsstaten v/ Morten Ruud, 
Spesialrådgiver, tidligere leder i Europarådets styringskomité for 
menneskerettigheter, Justisdepartementet 

 
13:35 Panelsamtale 

− Hvordan kan Europarådet sikre demokratiet? 

− Hvordan få statene til å følge Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og 
iverksette dommene fra Menneskerettighetsdomstolen? 

− Hvordan gjøre Europarådet mer synlig og mer åpent for sivilt samfunn? 
Paneldeltakere: Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant; Lise Christoffersen, 
Stortingsrepresentant; Petter Wille, Norges institusjon for menneskerettigheter; 
Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Den norske Helsingforskomité. Moderator: Merete 
Smith, Advokatforeningen. 

 
14:15 Kaffe, te, forfriskninger 
 
14:30 «Utdanning for demokrati – en ofte oversett dimensjon», Ana Perona-Fjeldstad, 

Executive Director, Det europeiske Wergelandsenteret 
 
14:40 Hva skal til for at Europarådet kommer styrket ut av sitt fjerde toppmøte?  

Korte kommentarer: 

− Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty International Norge 

− Maria Dahle, Human Rights House Foundation 

− Terje Einarsen, Universitetet i Bergen, ICJ Norge 

− Martine Billing, Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond 
(SAIH) 

 
15:00 Presentasjon av forslag til «Statement of the Oslo Meeting on the Council of Europe», 
v/ Ivar Dale, Den norske Helsingforskomité 
 
15:15 Avslutning 
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