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Forord 

«Folk flykter fordi de ønsker verdighet», sier Rouba Mhaissen, som i 2019 fikk Raftoprisen for 
arbeidet hun og organisasjonen Sawa for Development and Aid (SDAID) g jør for mennesker som 
har flyktet fra krigen i Syria.  Millioner befinner seg i limbo etter å ha blitt fordrevet fra sine hjem, 
og Mhaissen kjemper for deres rett til å kunne forme sine egne liv og bli møtt med respekt. Prisen 
anerkjente også arbeidet hun g jør for å rette fokus mot det manglende rettighetsvernet til de over 
70 millioner menneskene som i dag lever som flyktninger globalt. Menneskerettighetene g jelder 
alle, enten du bor i en flyktningeleir i Libanon, befinner deg i en båt over Middelhavet, eller lever 
som papirløs i Norge.  

I flere av landene vi jobber med, ser vi en økende tendens til at grunnleggende rettsstatsprinsipper 
og demokratiske spilleregler utfordres. Vi ser at politiske ledere appellerer til  majoritets- 
befolkningen på bekostning av minoriteters rettigheter. Forvitringen av rettsstaten i Polen bør 
bekymre alle som er opptatt av demokrati og menneskerettigheter i Europa. I India har vi sett 
myndighetene sette rettighetene til Kashmirs befolkning brutalt til side.  

Som en oppfølging av Raftoprisen til sivilombudsmann Adam Bodnar i 2018, har Raftostiftelsen 
koordinert og støttet arbeid for å få EU til å gripe inn for å beskytte domstolenes uavhengighet 
i Polen. Flere av anbefalingene har blitt fulgt opp av EU-domstolen. Som en oppfølging av våre 
prismottakere i Kashmir, bidro Raftostiftelsen til at situasjonen og menneskerettighetsforsvarerne 
ble gitt oppmerksomhet i EU og FN.

Raftoprismottakere fra Kina, Bahrain, Mexico, Russland og Uganda er blant de som har opplevd 
økt press i året som har gått. I en tid der presset mot de som kjemper for menneskerettighetene 
øker, ser Raftostiftelsen det som en viktig oppgave å skape møteplasser for g jensidig støtte og 
samarbeid. Et svært inspirerende Rafto Laureates Forum ble organisert for første gang i Genève. 
Likeså organiserte Raftostiftelsen flere samlinger i Kvinnenettverket og bidro til at menneske-
rettighetsforsvarere fikk delta på viktige møteplasser med næringslivet, inkludert UN Forum on 
Business and Human Rights. 

I en globalisert verden er næringslivets evne og vilje til å respektere menneskerettighetene av  
stor betydning. Bedrifter, økonomistudenter og myndigheter er viktige målgrupper for 
Raftostiftelsen i arbeidet for å fremme FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter 
(UNGP). Raftostiftelsen velger å jobbe sammen med næringslivet for å utvikle relevante og  
praktiske verktøy som bedrifter kan bruke for å respektere menneskerettighetene og for å g jøre 
gode  aktsomhetsvurderinger. 

Moderne slaveri er en av verdens raskest voksende menneskerettighetsutfordringer og synligg jør 
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nettopp behovet for aktsomhetsvurderinger i næringslivet og økt innsats fra myndighetene mot 
grov arbeidslivskriminalitet. Raftostiftelsen ledet i 2019 Utenriksdepartementets arbeidsgruppe 
som utviklet skisse til nytt bistandsprogram mot moderne slaveri. Raftostiftelsen har også vært 
sterkt involvert i forarbeidet til det som tegner til å bli en ny norsk lov mot moderne slaveri og for 
aktsomhet. 

Når menneskerettigheter utfordres internasjonalt, kan lokale myndigheter og lokalt næringsliv gå 
foran. I Bergen g jorde det nye byrådet menneskerettighetsbyen til grunnlag for sin politiske platt-
form høsten 2019. I Bergensregionen er en delingsplattform for kunnskap om bedrifters mennes-
kerettighetsforpliktelser under utvikling.  Under Symposiet 2019 g jorde studentene ved Norges 
Handelshøyskole (NHH) menneskerettigheter til hovedtema. På Universitetet i Bergen  
og NHH har kursene som Raftostiftelsen med partnere har utviklet, blitt stadig mer populære, 
også internasjonalt. 

Demokrati og menneskerettigheter kan aldri tas for gitt, heller ikke i Norge. På den nasjonale 
Dembra-konferansen samlet Raftostiftelsen og Holocaust-senteret lærere fra hele Norge som 
jobber for å forebygge gruppebasert fiendtlighet i norske klasserom. 

Regionalt opplever Raftostiftelsen en økende etterspørsel etter vår undervisning i  demokrati og 
menneskerettigheter fra skoler på hele Vestlandet. De siste årene har antallet elever og lærere som 
har deltatt i opplæringstilbudet blitt mer enn tredoblet. I 2019 deltok 10 201  personer i demokrati- 
og menneskerettighetsundervisningen. For å kunne møte den økte etterspørselen, ser Raftostiftel-
sen nå et behov for både mer ressurser til undervisningsarbeidet og en utvidelse av våre lokaler på 
Raftohuset. Dette arbeidet vil bli viktig i 2020.   

Arbeidet til Raftostiftelsen ville ikke vært mulig uten støtte fra samarbeidspartnere og innsatsen  
til frivillige. En stor takk til alle som g jør arbeidet vårt mulig, og ikke minst menneskerettighets-
forsvarerne som g jør den tøffeste jobben!

 
 
Jostein Hole Kobbeltvedt,  
Daglig leder

«I 2019 har vi sett at demokrati og  
menneskerettigheter utfordres på 
flere områder, i flere land.»
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INDIA  
Kashmirs sivilsamfunn fikk sin stemme hørt i FN, og vi har 
støttet langsiktige planer for å forsvare kashmireres rettig-
heter etter Kashmirs tvangsoppløsning som Indisk delstat. 
Parvez Imroz og  Parveena Ahangar ble tildelt Raftoprisen i 
2017.

LIBANON/SYRIA
Prismottaker 2019 Rouba Mhaissen forbereder langsiktig 
kapasitetsbygging blant mennesker på flukt fra Syria, med 
bidrag fra Raftostiftelsen. I 2019 ble kvinnenettverket samlet 
til  workshop i Beirut.

Raftostiftelsen i verden 2019 

POLEN/EU
Raftostiftelsen deltok på menneskerettighetskonferanse i 
 Polen. Stiftelsen organiserte pressekonferanse og møter i 
 EU-kommisjonen, og samarbeidet mellom polske, norske, 
og tyske dommere, advokater, og aktivister for å motivere 
EU til å forsvare rettsstaten i Polen og Europa. Ombuds-
mann Adam Bodnar mottok Raftoprisen i 2018.

FOKUSOMRÅDER 

NETTVERKSSAMLINGER I REGI AV RAFTOSTIFTELSEN

ANNEN OPPFØLGING  

GENÈVE/FN
14 Raftoprismottakere har vært samlet for å bygge  
g jensidig solidaritet og fremme felles saker for  
internasjonale organisasjoner i og rundt FN.

SØR-KOREA
Raftostiftelsen representerte Bergen Kommune i en 
internasjonal menneskerettighetsby-samling.

MALAYSIA
17 kvinnelige menneskrettighetsforsvarere fra 
MENA-regionen ble samlet til workshop i regi av 
Raftostiftelsen.

ANDRE AKTIVE PRISMOTTAKERLAND
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NORGE 
Raftohuset i Bergen er basen for arbeidet for å fremme 
menneskerettighetsarbeid nasjonalt og internasjonalt. 
Som et av landets syv nasjonale freds- og menneske- 
rettighetssentre opplevde Raftostiftelsen en rekord-
oppslutning om undervisningtilbudet om demokrati og 
 menneskerettigheter. Stiftelsen fortsatte sitt  systematiske 
arbeid for å løfte bevisstheten om menneskerettighetene i 
næringslivet.

KINA
Raftostiftelsen løftet fokuset på menneskerettighets- 
bruddene i Kina og uigurenes situasjon i Xinjiang. 
Stiftelsen bidro til å holde debatten om Norges forhold 
til Kina varm, og fremhevet behovet for utarbeidelse 
av retningslinjer innenfor akademisk samarbeid. Rebiya 
Kadeer ble tildelt Raftoprisen i 2004.

UGANDA
Forsvarere av LHBT-personers menneskerettigheter i 
Uganda har mottatt bidrag for å kunne arbeide i sikkerhet. 
Sexual Minorities Uganda (SMUG) ble tildelt Raftoprisen 
i 2011.

SINGAPORE
Raftostiftelsen var medarrangør av rundebords- 
konferansen  «Responsible Shipping from Shipyard to  
Scrapyard - Singapore Roundtable».

STORBRITANNIA
I samarbeid med IHRB, bidro Raftostiftelsen til å skape 
møteplasser mellom internasjonale næringslivsaktører og 
 menneskerettighetsforsvarere fra Uganda og Nigeria. Rafto-
stiftelsen var medarrangør av «Human Rights in the Shipping 
Industry, from Shipyard to Scrapyard - London Roundtable».
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Raftoprisen 2019 ble tildelt syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen, leder av Sawa for Develop-
ment and Aid (SDAID), for hennes forsvar av menneskerettighetene til folk på flukt. SDAID  
 dokumenterer flyktningers erfaringer og levekår og driver en rekke prosjekter av og for mennesker 
som er fordrevet fra sine hjem.  Gjennom sitt grasrotarbeid i Libanon har Mhaissen bidratt til å 
 forbedre de syriske  flyktningenes hverdag. Hun tar til orde mot et økende press for  tvangsretur til 
Syria og presiserer at alle  mennesker, ikke bare de med et statsborgerskap, har krav på menneske-
rettslig beskyttelse og en mulighet til å skape sine egne liv. 

Internasjonal oppmerksomhet
Prisen ble annonsert under en pressekonferanse på Raftohuset den 26. september, og  g jennom 
internasjonale medier og nyhetsbyråer fikk nyheten god dekning i MENA-regionen og i arabiske 
og franske medier. Ved å streame kunng jøringen via Facebook, økte antall seere fra 100 i 2018  
til 490 seere i 2019. Kunng jøringen har blitt det mest delte innlegget fra Raftostiftelsens  
Facebook-side noen sinne. Prismottaker ga tilbakemeldinger om at medieinteressen i regionen  
ble større enn forventet, og nyhetsdekningen var generelt positiv. 

Her hjemme laget både NRK og TV2 nyhetsinnslag, og daglig leder i Raftostiftelsen skrev et  
debattinnlegg i Bergens Tidende som skapte mye engasjement i sosiale medier. I Raftouken  
opplevde stiftelsen stor nasjonal medieinteresse. TV2 og Vårt Land intervjuet prismottaker,  
og det ble store oppslag i Bergens Tidende, Bergensavisen og i Bistandsaktuelt. 

Samlende og engasjerende Raftouke
«Handlingsrommet for menneskerettighetsforsvarere er under press. Det er veldig vanskelig å 
kjempe for menneskerettigheter i dag, og jeg vil g jerne takke Raftostiftelsen for  anerkjennelsen av 
menneskerettighetsforsvareres behov for oppmerksomhet og  støtte», sa Rouba Mhaissen under 
Raftokonferansen i Bergen. 350 mennesker var samlet i  Universitetsaulaen i Bergen lørdag 2. 
november for å høre årets Raftoprismottakers hovedinnlegg og påfølgende innlegg av syriske akti-
vister og akademikere. Mhaissen og de andre innlederne ga publikum verdifull innsikt i aspekter ved 

Mennesker på flukt har rett til 
verdighet og selvbestemmelse  

Raftoprisen 2019 satte søkelyset på flyktningers hverdag i Libanon ved å anerkjenne Rouba 
Mhaissen og organisasjonen SDAIDs arbeid. Millioner befinner seg i limbo etter å ha blitt 
fordrevet fra sine hjem, og Mhaissen kjemper for deres rett til å kunne forme sine egne liv og 
bli møtt med respekt. Under Raftouken nådde budskapet hennes ut til et stort internasjonalt  
publikum. 
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situasjonen i Syria og forholdene for mennesker på flukt i verden i dag. Dagen etter holdt Mhaissen 
sin takketale på prisutdelingen på Den  Nationale Scene i Bergen foran 450 publikummere.  
Der opptrådte også flere  musikere og andre kunstnere for å hedre årets prismottaker, og unge 
skuespillere leste opp sterke dikt skrevet av syriske barn som lever som flyktninger i Libanon.  
Etterpå samlet publikum seg i et stemningsfullt fakkeltog i sentrum. 

Under besøket i Bergen deltok Mhaissen blant annet også på en lunsj på Norges Handelshøyskole 
med rektor som vertskap, og på kommunal middag med ordføreren i Bergen. I Oslo møtte  
Mhaissen representanter fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Utenriksdepartementet  
og andre relevante organisasjoner. Rundt 50 personer var til stede på et åpent arrangement på 
Litteraturhuset i Oslo for å høre Rouba Mhaissen og andre bidragsytere snakke om rettighetene  
til folk på flukt.   

Prismottaker Rouba Mhaissen fra prisutdelingen på Den Nationale Scene.

«Snakk til oss, ikke snakk om oss og ikke 
tal på våre vegne.»  
Rouba Mhaissen
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Engasjerte frivillige
Hvert år bidrar mange nye og engasjerte frivillige til arbeidet med Raftoprisen. Årets  
studentgruppe bestod av 16 studenter, der de fleste var med på prosjektet for første gang. 
Gruppen jobber tett sammen med ansatte i stiftelsen og har en sentral rolle i planleggingen 
og g jennomføringen av prisarrangementene i Bergen, samt i arbeidet for å få medie- og 
publikumsoppmerksomhet om årets pris. Hvert år er det flere søkere til studentgruppen enn 
det er ledige plasser, og studentene viser stort engasjement for saken. Til selve g jennom- 
føringen av arrangementene er det også en dedikert gruppe av 25 ekstra frivillige i sving. 

En egen Oslo-gruppe av frivillige bidrar til å arrangere prisarrangementene som finner sted 
i hovedstaden, og jobber for å g jøre Raftostiftelsens arbeid mer kjent i Oslo. Gruppen har i 
løpet av 2019 rekruttert flere nye medlemmer, og det er nå rekordmange aktive i gruppen.

Menneskerettighetsfrokost   
Gjennom vårhalvåret ble det arrangert fire åpne frokostmøter på Raftohuset. Møtene tar 
opp aktuelle menneskerettighetsspørsmål med tematisk eller geografisk tilknytning til en 
av våre Rafto-prismottakere. Frokostmøtene trekker studenter, akademikere og andre 
 interesserte til Raftohuset og samler vanligvis 25–30 personer hver gang. Noen dager 
etter kunng jøringen ble det, tradisjonen tro, arrangert et frokostmøte om årets Raftopris i 
 samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen. Dette møtet er vanligvis veldig populært og 
samlet også i år en stor gruppe på 80—90 deltakere.

Menneskerettighetsstien
Under Raftouken 2019 og prismottakers besøk til Bergen satte Raftoprisen som vanlig  
sitt preg på bybildet med flagg, trekasser, bannere og profilering på digitale skjermer på 
flyplassen, togstasjonen og kjøpesentrene. 

Nytt av året var «Menneskerettighetsstien» fra jernbanestasjonen til Den Nationale Scene, 
med små påminnelser om rettigheter som man g jerne tar for gitt, eksempelvis «Å kunne 
velge informasjon fra mange ulike kilder» og «Å kysse den du elsker i full offentlighet».  
Dette tiltaket ble også lagt merke til av BA som laget en sak.
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Med god hjelp fra en rekke engasjerte frivillige og 
 studenter samlet Raftostiftelsen et stort publikum på 
Raftokonferansen i Universitetsaulaen, på pris- 
utdelingen på Den Nationale Scene og på Litteratur- 
huset i Oslo.  Gjennom hele Raftouken satte også 
Raftoprisen et tydelig preg på Bergens bybilde. Under 
oppholdet i Oslo fikk  prismottaker Rouba Mhaissen 
møte representanter fra Stortingets utenriks- og 
 forsvarskomité, Utenriksdepartementet og andre 
 relevante organisasjoner. 



8

Implementering av FNs retningslinjer i lokalt næringsliv
Raftostiftelsen har arbeidet tett med Bergen Næringsråd for å få etablert en plattform for sam-
arbeid om regional implementering av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter 
(UNGP). Ressursgruppen Internasjonal i Bergen Næringsråd fungerer som referansegruppe, og 
det er opp rettet en arbeidsgruppe bestående av representanter for Raftostiftelsen, Equinor, DNB, 
Grieg Star, DOF, Bergen kommune og næringsrådet. Raftostiftelsen koordinerer prosjektet. Del-
takerne i arbeidsgruppen har som mål å styrke sitt arbeid med menneskerettigheter og har samtidig 
forpliktet seg til å bidra til at andre bedrifter i regionen kan bygge sin kapasitet på feltet. Høsten 
2019 har en rekke nye bedrifter fått kjennskap til UNGP og utrykket behov for kapasitetsbygging. 
Det er lagt et solid grunnlag for videre samarbeid i regionen. UNGP blir stadig mer anerkjent som 
den viktigste standarden for bedrifters arbeid med sosial bærekraft. Nøkkelen er systematisk arbeid 
med aktsomhetsvurderinger, som innebærer å kartlegge, forhindre, motvirke og bøte på negative 
konsekvenser av et selskaps virksomhet.

Vekker bevissthet om menneske-
rettighetene i næringslivet

I 2019 har Raftostiftelsen samarbeidet tett med næringslivet for å styrke fokuset på menneske-
rettigheter i hele produksjonskjeden. Raftostiftelsen har også vært sterkt involvert i forarbeidet 
til det som tegner til å bli en ny norsk lov mot moderne slaveri og for aktsomhet. 
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UNGP blir stadig mer anerkjent som den  viktigste 
 standarden for bedrifters arbeid med  sosial bæ-
rekraft.  Nøkkelen er systematisk arbeid med 
aktsomhets vurderinger, som innebærer å kart-
legge, forhindre, motvirke og bøte på  negative 
konsekvenser av et selskaps virksomhet. 

Gjennom å utarbeide sektorspesifikke verktøy som peker på felles utfordringer for aktører i samme 
bransje, har Raftostiftelsen i 2019 bidratt til å sette bedrifter i stand til å arbeide med UNGP.   
Verktøyene er resultat av samarbeid med internasjonale ekspertmiljøer som Institute for Human 
Rights and Business, Dansk institutt for menneskerettigheter, Raoul Wallenberg Institute of Human 
Rights and Humanitarian Law og en rekke næringslivsaktører. I arbeidet med verktøyet «The Ship 
Lifecycle – Embedding Human Rights from Shipyard to Scrapyard» som setter fokus på mennes-
kerettighetssituasjonen i shipping-industrien, ble det arrangert fem seminarer i norske byer (Mind 
the Gap Tour) samt seminarer og møter i Oslo, London, København og Singapore. Det er dessuten 
 utarbeidet et overordnet internasjonalt rammeverk for aktører i byggenæringen: «Human Rights for 
the Built  Environment». I 2019 vedtok Bergen kommune at ombyggingen av lærerskolen på Landås 
skal være et pilotprosjekt hvor rammeverket skal implementeres. Dette har ført til at byggeprosjek-
tet er endret for å bedre ivareta menneskerettighetene i beslutningsprosessene og at byarkitekten 
har fått mandat til å stille krav til de ulike aktørene i prosjektet.

Lov mot moderne slaveri og for aktsomhet 

I 2018 startet Raftostiftelsen sammen med Advokatforeningen arbeidet for å sette fokus på 
 moderne slaveri. Dette bidro til at reg jeringen i Granavolden-erklæringen forpliktet seg til å 
 utrede behovet for en norsk moderne slaverilov. Det tydeligg jorde også at det allerede  igangsatte 
 Etikkinformasjonsutvalget blant annet skulle bidra til at norske forbrukere ikke får varer eller 
 tjenester som er resultat av slavearbeid.

Gjennom 2018 hadde Raftostiftelsen en rekke møter med myndigheter, bedrifter, sivilsamfunns-
organisasjoner og Etikkinformasjonsutvalget for å følge opp reg jeringserklæringen med tanke på 
lovutvikling. I forslaget til en åpenhetslov som ble lagt frem av Etikkinformasjonsutvalget i november 
2019, ble det vist til Raftostiftelsens arbeid. Loven vil, dersom den blir vedtatt, være et viktig bidrag 
i arbeidet mot moderne slaveri da selskaper blir pålagt kunnskapsplikt og åpenhet om verdikjeder, 
og fordi kunnskapsplikten særlig g jelder for blant annet tvangsarbeid og slaverilignende forhold. I et 
leserinnlegg i Vårt Land i 2019 skrev Amnesty, Fremtiden i Våre Hender og Raftostiftelsen at loven 
vil kunne g jøre Norge ledende i det internasjonale arbeidet for å lovfeste næringslivets ansvar for 
å g jøre aktsomhetsvurderinger. Sammen med en rekke andre organisasjoner og bedrifter arbeider 
Raftostiftelsen for at forslaget til åpenhetslov skal bli vedtatt.     

Sammen med Advokatforeningen har Raftostiftelsen også jobbet for at reg jeringen skal styrke 
innsatsen mot moderne slaveri i norsk arbeidsliv. Dette vil blant annet innebære en g jennomgang av 
straffeloven og innsatsen på området. Nærings- og fiskeridepartementetet bekreftet i budsjett- 
proposisjonen for 2020 at de ville følge opp arbeidet mot moderne slaveri.  

Under åpningstalen på NHH-symposiet rettet daglig leder i Raftostiftelsen Jostein H.  Kobbeltvedt 
og NHH-rektor Øystein Thøgersen fokus på næringslivets menneskerettighetsansvar.
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Bistandsprogram mot moderne slaveri

Granavolden-erklæringen forplikter reg jeringen videre til å utvikle et bistandsprogram mot moderne 
slaveri. Raftostiftelsen ble bedt av Utenriksdepartementet om å lede en arbeidsgruppe av organisa- 
sjoner og bedrifter som skulle levere en skisse til et slikt bistandsprogram. Arbeidsgruppen ble 
 lansert på Raftohuset i mars av utviklingsminister Dag Inge Ulstein, og skissen fra  arbeidsgruppen 
ble overlevert og presentert i Utenriksdepartementet i juni. Sammen med en rekke av  arbeids- 
gruppens medlemmer organiserte Raftostiftelsen et seminar i Arendalsuka om bistandsprogrammet 
hvor blant andre utviklingsministeren deltok. I statsbudsjettet for 2020 ble det satt av 150 millioner 
kroner til programmet.

Menneskerettighetsforelesninger for fremtidens ledere

Gjennom Raftostiftelsens aktiviteter har over 1000 økonomistudenter i 2019 fått innsikt i hvordan 
bedrifter kan ivareta sitt ansvar for menneskerettighetene. I mars organiserte 400 økonomi- 
studenter næringslivskonferansen NHH-Symposiet. Raftostiftelsen var hovedsamarbeidspartner 
og bidro til at deltakerne fikk høre fremragende internasjonale eksperter snakke om næringslivets 
menneskerettighetsansvar. Blant dem var Kerry Kennedy som er president i Robert F. Kennedy 
Human Rights, Ombudsmannen for menneskerettigheter i Polen Adam Bodnar, direktør i African 
Youth Initiative Network Victor Ochen, journalisten Isabel Hilton og Kevin Bales som er professor i 
moderne slaveri ved University of Nottingham.  

Den årlige minneforelesningen på NHH, Thorolf Rafto Challenge, ble holdt av president og CEO 
i Equinor, Eldar Sætre, som i sin tid selv var student av professor Rafto. Auditoriet Aud Max, med 
plass til 500 studenter, var fylt til randen.  Sætre understrekte at respekt for menneskerettigheter 
er avg jørende for Equinors fremtidige eksistens, og han forklarte studentene hvordan og hvorfor 
temaet er relevant for deres yrkeskarriere. 

Raftostiftelsens samarbeid med CEMS - The Global Alliance in Management Education ble styrket 
i 2019. CEMS International Master in Management er rangert av Financial Times som en av verdens 
ti beste mastergrader i ledelse. Gjennom heldagskurset «Business and Human Rights» som holdes 
av Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business, har rundt 100 studenter fra en lang 
rekke land diskutert hvordan bedrifter bør arbeide med UNGP. I 2019 ble kurset holdt på NHH og 
London School of Economics.
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Menneskerettighetsbyen Bergen

«Bergen er en menneskerettighets by. Det  forplikter. Menneskerettighetene er  universelle i tid og 
rom.  Byrådet vil la menneskerettighetene ligge til grunn for hele kommunens virksomhet». Dette 
er skrevet i Politisk plattform for Bergen 2019–2023, og allerede i januar 2019 samlet byrådsleder 
og Raftostiftelsen byrådet og bystyregruppene, samt representanter for sivilt samfunn, akademia 
og idrett, til et heldagsseminar om  Bergen som  menneskerettighetsby. På seminaret deltok også 
Raoul Wallenberg-instituttet som har  arbeidet mye med menneskerettigheter på kommunalt nivå 
i Sverige. Som følge av seminaret ble det  opprettet en  arbeidsgruppe med byrådsleder, ordfører, 
 Raftostiftelsen, Bergen  Næringsråd,  Kirkens  Bymisjon, Redd Barna, Universitetet i Bergen og 
 Fargespill. I oktober representerte  Raftostiftelsen arbeidsgruppen på den internasjonale menneske- 
rettighetsbykonferansen i Gwang ju i Sør-Korea. Dette var en viktig arena for å bygge nettverk 
mellom Bergen og det voksende miljøet av  menneskerettighetsbyer internasjonalt. I løpet av høsten 
startet også Raftostiftelsen, Kirkens Bymisjon, Christian Michelsens Instituttet (CMI) og Bergen 
Global en seminarrekke om menneskerettighetsbyen, som blant annet fikk støtte fra Fritt Ord. Mot 
slutten av 2019 ble Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) invitert til å bidra 
inn i arbeidet i Bergen.

Til venstre: Utviklingsminister Dag Inge 
Ulstein lanserte arbeidsgruppen for 
bistandsprogram mot moderne slaveri på 
Raftohuset 18. mars 2019. 

Under:  I januar samlet Raftostiftelsen og 
byrådsleder  representanter fra byrådet og 
for sivilt samfunn til et heldagsseminar om 
 Bergen som  menneskerettighetsby. 

Til venstre: Foreleser på Thorolf Rafto Challenge på NHH i 2019 var Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

I januar 2019 forpliktet det nye byrådet seg til å følge opp beslutningen om å g jøre  Bergen til 
Norges første menneskerettighetsby som et enstemmig bystyre hadde g jort året før. 
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Den sittende reg jeringen i Polen, ledet av partiet PiS («Lov og rettferdighet»), har siden 2015 
bedrevet en omfattende omorganisering av rettsvesenet. Uavhengige juridiske og  menneskerettslige 
fagmiljøer i Europa mener at grepene utg jør en farlig trussel mot den polske rettsstaten og den 
overnasjonale EU-retten. Raftostiftelsen har arbeidet intenst for å bidra til Raftoprismottakeren 
Ombudsmann Adam Bodnars anstrengelser for å hindre denne utviklingen.

Mobilisering av EU-kommisjonen og EU-domstolen for polske dommeres uavhengighet

Raftostiftelsen har samlet sentrale aktører i Polen og Europa til samarbeid om analyse og på- 
virkningsarbeid rettet mot EUs sentrale organer for å beskytte de polske domstolenes  uavhengighet, 
inkludert Free Court Initiative (som blant annet representerer polske høyesterettsdommere i 
EU-domstolen), representanter for dommerforeningene Iustitia og Themis (med mange  politisk 

Mobilisering av EU-domstolen for 
å stanse Polens rettsstatskrise

Gjennom hele 2019 har Raftostiftelsen koordinert og støttet arbeid for å få EU-parlamentet og 
EU-kommisjonen til å gripe inn for å beskytte uavhengige domstoler i Polen. EU-kommisjonen 
har ved to anledninger vedtatt igangsettelse av prosesser i EU-domstolen mot Polens reg jering  
– umiddelbart etter – og i tråd med våre anbefalinger.

5
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forfulgte medlemmer), Batory-stiftelsen (som fyller en viktig rolle i forvaltningen av norske 
 EØS-midler), Helsingforskomiteen i Warszawa (medlem av Human Rights House Network sammen 
med Raftostiftelsen) og tenketanken European Stability Initiative (ESI) i Berlin (spesialisert på å 
fremme menneskerettssaker opp mot europeiske myndigheter).

Samarbeidet har resultert i en serie møter med EU-parlamentet i Brussel, på høyt nivå i 
 EU-kommisjonen og med medlemsstaters representasjon i rådet. Noen av møtene har vært 
 organisert av Raftostiftelsen – andre av de øvrige bidragsyterne. To rapporter er utarbeidet og 
 publisert av Batory-stiftelsen og ESI, med bidrag fra Raftostiftelsen. Disse er formulert for å 
 begrunne inngrep fra EU-kommisjonen for å vurdere lovligheten av Disiplinærkammeret i polsk 
høyesterett opp mot EU-retten, og for å begrunne at midlertidige forføyninger er nødvendig for 
å stanse virksomheten til dette kammeret. Rapporten «Under Siege – Why Polish courts matter 
for Europe» og den rettslige analysen «The disciplinary system for judges in Poland - The case for 
 infringement proceedings» ble presentert av Raftostiftelsen i samarbeid med MEP Jaroslaw Wałęsa 
ved eget arrangement i EU-parlamentet 22. mars. Rapporten «Poland’s deepening crisis – When 
the rule of law dies in Europe» ble oversendt 14. desember. Begge rapportenes henstillinger ble fulgt 
opp av EU-kommisjonen, slik Raftostiftelsen ba om. Krisen i Polen er pågående og følges opp videre.

Støtte til polske dommere under disiplinærforfølgelse 

Raftostiftelsen har engasjert seg i og bidratt med støtte til solidaritetsarbeid for polske dommere 
under disiplinærforfølgelse på tvilsomt rettslig og saklig grunnlag. Denne støtten er gitt g jennom   
Ad hoc-gruppen for Polen i International Commission of Jurists Norge. Gruppen ledes fra  Bergen 
med Professor Terje Einarsen som formann og med deltakere fra International Commisssion of 
Jurists, Dommerforeningen og  Advokatforeningen. Utsatte dommere ble invitert til Bergen i mai 
2019 for å presentere situasjonen og for å få avlastning fra en arbeidssituasjon som er preget av 
ekstreme belastninger. Ad hoc-gruppen har innledet samarbeid med foreningene Iustitia og  Themis, 
og vil følge disiplinærprosesser i Polen i 2020. Medlemmer i Ad hoc-gruppen har også hatt  flere 
møter med norske myndigheter og europeiske organisasjoner om videre oppfølging av temaet. 
 Raftostiftelsens engasjement for Polen er dekket blant annet av NRK, Bergens Tidende, Dagbladet, 
Aftenposten og i egen kronikk publisert i Aftenposten like før nyttår.

Bildet: Raftostiftelsen har i 2019 arbeidet intenst for å bidra til forsvaret av uavhengige domstoler i Polen. 

«Der lovene slutter, begynner tyranniet. 
Polen står  på denne terskelen nå.  Innsatsen 
kunne ikke  vært  høyere.» 
Direktør Gerald Knaus, European Stability Initiative
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Arbeidet for Raftoprismottakerne i 2017, Parveena Ahangar fra Association of Parents of 
 Disappeared Persons (APDP) og Parvez Imroz fra Jammu and Kashmir Coalition of Civil  Society 
(JKCCS), har vært sterkt preget av en negativ politisk utvikling i regionen i 2019. Etter det 
 hindunasjonalistiske reg jeringspartiet BJPs valgseier i mai, ble Jammu og Kashmirs  konstitusjonelle 
status ensidig endret i august, og en radikal unntakstilstand ble innført. All kommunikasjon ble 
stengt, bevegelsesfrihet og ytringsfrihet drastisk begrenset og flere tusen personer tatt i arrest. Vår 
kontakt med prismottakerne opphørte i flere måneder.

Menneskerettighetssituasjonen i Kashmir drøftet i Europaparlamentet

19. februar ble menneskerettighetssituasjonen i Kashmir diskutert i Europaparlamentets under- 
komité for menneskerettigheter DROI etter måneder med forhandlinger. Viktige deler av 
 dokumentasjonen var skaffet til veie av Raftoprismottaker JKCCS. Raftostiftelsen brakte 
 representanter for APDP til Brussel, og organiserte møter med representanter for APDP i Europa-
parlamentet og European External Action Service, med mål om å forberede en hasteresolusjon om 
Kashmir, og senere en resolusjon i FNs Menneskerettsråd HRC.

Menneskerettighetssituasjonen i Kashmir drøftet i FN

Indisk press mot Europaparlamentet og Menneskerettsrådet g jennom våren og forsommeren med-
førte at resolusjonsarbeidet ble umulig, og prismottakernes situasjon ble drastisk forverret.  
20. mai publiserte likevel JKCCS rapporten «Torture - Indian State’s Instrument of Control in 
Indian administered Jammu and Kashmir». OHCHR besluttet også, under sterkt press, å publisere 
sin oppfølgingsrapport om menneskerettssituasjonen i Kashmir, med bidrag fra JKCCS. Forskere 
Raftostiftelsen brakte sammen i 2017, arbeidet intenst videre, delvis med Raftostiftelsen, delvis på 
egen hånd og i nettverket KSCAN. Et omfattende materiale om unntakstilstanden er innsamlet. 

Våre partnere professorene Haley Duschinski (University of Ohio) og Angana Chatterji (University 
of California Berkeley) har vitnet  på offentlige høringer i regi av US Congress. Raftostiftelsen bidro 
med støtte til deltakelse på et sidearrangement til FNs Menneskerettsråd i Genève i juni, hvor blant 
annet Chatterji og tidligere Høykommisjonær for menneskerettigheter Navi Pillay deltok.  
10. desember publiserte APDP rapporten «120 Days: 5th August to 5th December» om realitetene 
på bakken under unntakstilstanden.

Raftostiftelsens engasjement under krisen i Kashmir ble dekket blant annet av VG, Aftenposten, 
Bergens Tidende, TV2 og NRK. 

En stemme for de stemmeløse  
i Kashmir  

Etter et stort terrorangrep i februar 2019 ble Kashmirs befolkning utsatt for kollektiv avstraffelse. 
Borgere ble fratatt retten til å stemme i delstatsvalget i mai, menneskerettsforkjempere ble  truet 
til taushet, og til slutt ble delstatens autonome status opphevet i august. Raftostiftelsen ga en 
stemme til stemmeløse kashmirere i EU og FN. 

6
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Bygger nettverk mellom  
menneskerettighetsforsvarere   

Raftostiftelsen ser det som en viktig oppgave å bidra til at Raftoprismottakere og utvalgte  
menneskerettighetsforsvarere møtes og får muligheten til å samarbeide for å virkeligg jøre  
sine visjoner.

7

Raftoprismottakere på UN Forum for Business and Human Rights

Raftostiftelsen arbeider aktivt for at prismottakere som er engasjert i næringslivets ansvar, kan delta 
på relevante internasjonale arrangementer. I 2019 inviterte stiftelsen representanter for ECPAT 
(Raftoprisen 1998) og NCDHR (Raftoprisen 2007) til UN Forum for Business and Human Rights. 
Nnimmo Bassey (Raftoprisen 2012) og Frank Mugisha (Raftoprisen 2011) var blant hovedtalerne 
på seminarer om næringsliv og menneskerettighetsforsvarere, i regi av Wilton Park og Institute for 
Human Rights and Business. På disse arenaene var næringslivet godt representert.

Rafto Laureates Forum i Genève 

24.—28. juni g jennomførte Raftostiftelsen det første Rafto Laureates Forum, for å knytte pris- 
mottakere nærmere sammen og gi et tilbud til dem stiftelsen ikke har kapasitet til å følge opp 
 l øpende. Arrangementet var en suksess, med overveldende deltakelse av prismottakere.

Hensikten med forumet er delvis å tilby prismottakere, de fleste av dem preget av en arbeids- 
situasjon med betydelig press, et avbrekk med anledning til å dele erfaringer, utvikle samarbeid, og å 
utvikle sin kontakt med ressurssterke aktører i og rundt FN. 
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Raftostiftelsen ser det som en viktig oppgave å bidra til at Raftoprismottakere og utvalgte  
menneskerettighetsforsvarere møtes og får muligheten til å samarbeide for å virkeligg jøre  
sine visjoner.

Forumet ble brukt til grundig drøftelse av de mange hindringer som prismottakere møter i sitt arbeid. 
Disse inkluderer illegitim bruk av administrative begrensninger for organisering, ytring, finansiering, 
og deltakelse i internasjonalt arbeid for menneskerettigheter; frihetsberøvelse, vold og trusler om 
vold; trakassering i tradisjonelle og konvensjonelle medier – samlet med den effekt at det offentlige 
rommet for drøftelse av menneskerettsutfordringer krymper. Spesialister fra de ledende menneske-
rettighetsorganisasjonene Frontline Defenders og International Service for Human Rights innledet 
sammen med norsk ekspertise på ledelse under stress. I tillegg innledet Raftoprismottaker JKCCS 
ved Khurram Parvez og deres partner fra Høykommisjonæren for menneskerettigheter om hvordan å 
bruke FN-systemet effektivt. European Stability Initiative foredro om sine strategier og fremgangs-
måter som aktør med betydelig g jennomslag i Europeiske organer.

Nettverksbygging mellom prismottakere og andre miljøer i Genève

Forumet inneholdt også sosiale sammenkomster i form av mottakelse ved Norges permanente 
 representasjon, felles mottakelse med Human Rights House Network, samt ulike møter mellom 
prismottakere og andre organisasjoner med kontor i Genève. Prismottakerne fikk blant annet møte 
flere av spesialrapportørene og representanter for FNs høykommisær for  menneskerettigheter. Blant 
resultatene av disse sammenkomstene var blant annet at prismottaker Rebiya Kadeer, som ellers er 
svært isolert, fikk kontakt med diplomatiske medspillere. Prismottakerne ECPAT og NCDHR ble 
involvert i videre arbeid med Rafto knyttet til næringslivsansvar og prismottaillker 1989, Peter  Molnar 
fra Ungarn, ble invitert til et arrangement i regi av prismottaker 2018 Adam Bodnar fra Polen. 
 Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og Raftostiftelsen ønsker å videreføre  prosjektet.  

Situasjonsbeskrivelsene fra prismottakerne var også viktige innspill som ble tatt med da Rafto-
stiftelsen, sammen med Helsingforskomiteen, Human Rights House Foundation, Det  norske 
menneskerettighetsfond og Amnesty, tok initiativ til et felles møte med norske  ambassadører 
og utenriksminister Ine Eriksen Søreide under Utenriksdepartementets  stasjonssjefssamling 
i august. Her var fokuset på hvordan ambassadene jobber med å følge opp de norskstøttede 
 menneskerettighetsforsvarerresolusjonene i FN. Dette er et møtepunkt utenriksministeren har 
uttrykt ønske om å videreføre.

Et nettverk av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere 

Raftostiftelsen etablerte Kvinnenettverket i 2014, og med det ble det opprettet en kontaktflate 
mellom kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i Midtøsten, Nord- Afrika og Sørøst-Asia. I 2019 
arrangerte Raftostiftelsen to samlinger for å videreutvikle fellesprosjekter som fremmer kvinners 
rettigheter i regionen, for å delta i training of trainers (ToT) og for å bygge kompetanse. Målet er å gi 
deltakerne kunnskap og kapasitet til å lære opp andre kvinnelige menneskerettighetsaktivister utenfor 
nettverket.

Kvinnene som er med i nettverket er utsatt for risiko som kjønnsbaserte trusler og vold. Arbeidet 
deres blir ofte sett på av myndigheter og befolkningen som en trussel for tradisjonelle  familienormer 
og kjønnsroller i samfunnet. De må forholde seg til strenge sikkerhetsregler, noe som ofte kan få dem 
til å føle seg alene. Kvinnenettverket har derfor blitt en viktig sosial arena der aktivistene utveksler 
erfaringer og gir hverandre støtte i arbeidet hver enkelt g jør i sine hjemland.

I juni møttes tidligere Raftoprismottakere i Genève da Rafto Laureates Forum ble arrangert for første gang. 
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Rekordoppslutning om menneske- 
rettighetsundervisningen

Raftostiftelsen opplever en økende etterspørsel etter undervisning i demokrati og menneske-
rettigheter fra skoler på hele Vestlandet. 

8

Raftostiftelsen er et av syv nasjonale menneskerettighetssentre i Norge som mottar støtte fra 
Kunnskapsdepartementet – og det eneste som er lokalisert på Vestlandet. Undervisningstilbudets 
hovedmålgruppe er Vestlandets skoler og lærere, og de siste årene har deltakelsen blitt mer enn  
tredoblet. I 2019 deltok 10 201 personer i demokrati- og menneskerettighetsundervisningen.  
Av disse er 8834 elever, lærere og lærerstudenter.

Fagfornyelsen med nye læreplaner i 2020 bringer med seg demokrati og medborgerskap,  
bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring som tre tverrfaglige tema. Den økte pågangen 
g jenspeiler en stor etterspørsel etter vår kompetanse på metodikk og didaktikk på disse  
temaene som for eksempel demokratiforståelse, inkludering, arbeid mot gruppefiendtlighet i skolen, 
 klimaundervisning og samfunnsengasjement. Raftostiftelsen har i 2019 jobbet systematisk og  
målrettet med å markedsføre denne undervisningen mot skoler og lærere.

Engasjerer unge med egenutviklede undervisningsopplegg

39 skoler med klasser fra ulike fag og studieprogram har besøkt Raftohusets undervisnings- 
lokaler, Rettighetstanken, i 2019 – 24 videregående skoler og 15 ungdomsskoler. De har deltatt på 
en eller flere av våre seks undervisningspakker: Diskriminering, Demokrati, Krig og Dehumani- 
sering, Migrasjon og Menneskehandel, iBoks og Handel og Vandel. Hvert besøk varer i tre til fem 
timer, og det er plass til rundt 30 elever om  gangen. 

Undervisningsopplegget blir også i stor grad tatt ut av huset. I 2019 har avdelingen vært på to ukes- 
turnéer i Rogaland og Sogn og Fjordane hvor Raftoprismottaker fra 2009, Malahat Nasibova, har 
vært invitert med og det blant annet er blitt g jennomført rollespill om ytringsfrihet. Ved siden av 
turneene reiser undervisningsavdelingen også til enkeltskoler med stiftelsens egne undervisnings-
verktøy som «Demokratikaken», «Engasjementskortene» eller «Ansvarskort knyttet til menneske-
rettighetsbrudd i mobilproduksjonskjeden». Det store demokratirollespillet «Demoland» hvor opptil 
180 elever kan delta, er også populært.

Fremtidspiloten er et løsningsorientert klimaundervisningsprogram for videregående skoler, som 
strekker seg over ett semester. Programmet er utviklet av Raftostiftelsen i samarbeid med Impact 
Hub Bryggen og Bærekraftige liv. Elever fra ulike linjer og skoler har deltatt siden oppstarten i 
2015. Høsten 2019 startet avdelingen arbeidet med en lærerpakke for kompetanseutvikling innen 
 innovasjonsmetodikk, klimaendringer og menneskerettigheter.
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Raftostiftelsen samarbeider med Det europeiske Wergelandssenteret, Utøya AS og     22. juli- senteret 
om prosjektet Demokratilæring på Utøya. Elever og lærere fra hele Norge inviteres til en tre dagers 
samling på Utøya for å lære om hendelsen 22. juli. Samtidig diskuteres og samarbeides det om 
 temaer som demokratisk medborgerskap, forebygging av hatefulle ytringer, antidemokratiske  krefter 
og ekstremisme. Fra 2018 til 2019  ble antallet doblet fra fem til ti Utøya-samlinger. 

Raftostiftelsen oppdaterer og videreutvikler undervisningstilbudet kontinuerlig. Våren 2019  så et 
nytt opplegg «Bryt Noreg menneskerettane?» dagens lys. Det er det første undervisningstilbudet 
Raftostiftelsen har laget på nynorsk, og det vil bare finnes tilg jengelig på nynorsk for å fremme 
nynorsk som et naturlig arbeidsspråk for alle skoleelever. For dette mottok stiftelsen et nynorsk- 
stipend fra Noregs mållag på 50 000 kroner. 

Attraktiv kompetanseheving hos lærerne

Raftostiftelsen er ansvarlig for Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i 
vest. Siden oppstarten på Vestlandet i 2016 har 14 skoler deltatt. Dembra er et kompetanse- 
hevingsprosjekt som strekker seg g jennom et helt år med lærerkurs og veiledning på skolene. Målet 
er at skolene videreutvikler kunnskap, praksis og metodikk for å forebygge gruppefiendtlighet. I mars 
2019 arrangerte Raftostiftelsen den nasjonale Dembrakonferansen i Universitetsaulaeen i Bergen, 
med tittelen «Utenforskap og medborgerskap (2019). Myndigg jøring som redskap mot ekskludering 

Våren 2019 utviklet Raftostiftelsen sitt første  
undervisningsverktøy på nynorsk, engasjements-
kortene «Bryt Noreg menneskerettane?»  
(bildet over). For dette arbeidet ble stiftelsen, ved 
undervisningsleder Julie Ane Ødegaard Borge,   
tildelt et stipend på 50 000 kroner av Noregs Mållag. 
Leder i Noregs  Mållag, Magne Aasbrenn, overrakte 
henne og avdelingen stipendet på  Bergenskonferansen 
for språk i 2019.
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og hat» med plass til 170 lærere. I forbindelse med konferansen skrev daglig leder i samarbeid med 
Guri Hjeltnes fra HL-senteret, en kronikk om skjellsord i skolegården, som kom på trykk i Bergens 
Tidende. 

I samarbeid med fylkets fagnettverk i samfunnsfag arrangerer Raftostiftelsen to lærerkurs i året om 
undervisning i menneskerettigheter og demokrati. Kursene våre gir først faglig påfyll fra forskning 
og deretter gode pedagogiske verktøy som umiddelbart kan brukes i klasserommet.  I 2019 var 
 temaene: «Når folket skal bestemme – Brexit: demokratisk medborgerskap i skolen» og «Folk på 
flukt – muligheter og utfordringer i klasserommet». 

Under Faglig-pedagogisk dag som arrangeres av UiB, stilte Rafto i 2019 med egen g jesterekke med 
fire foredrag på Raftohuset. 

Hordaland fylkeskommune, Raftostiftelsen og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS Vest) samarbeider tett for å forebygge radikalisering og voldelig 
 ekstremisme. Samarbeidet har utviklet et kurstilbud for lærere i ungdomsskolen og videregående 
skole med mål om å gi nyttig og praktisk kunnskap til bruk i skolens hverdag. Høsten 2019 holdt 
Raftostiftelsen kurs i tre dager i Bergen og i tre dager i Førde.

Et synlig fagmiljø på demokrati- og menneskerettighetsundervisning

Raftostiftelsen arbeider for å utvikle og synligg jøre sin kompetanse på demokrati- og menneske-
rettighetsundervisning. I 2019 førte dette til to fagfellevurderte publikasjoner: «A Voice, but not a 
Vote: A Youth Generation at Risk?» i Children and Society og «Vi må aldri glemme ... Holocaust- 
dagen som arena for erindring om utryddelsen av de europeiske jødene blant skoleungdom i Norge» i 
DIN – Tidsskrift for religion og kultur og i en Dembra-publikasjon om forebygging av gruppe- 
fiendtlighet i skolen. 

Det ble g jort to intervjuer i podkasten Lektor Lomsdalen om fordomsfulle utsagn og om skolevalg. 
Debattinnlegg i VG og Bergens Tidende om henholdsvis klimastreikende ungdom og skolevalg- 
manipulering og demokratilæring har dessuten vært med på å utvikle og synligg jøre kompetansen i 
avdelingen.

Menneskerettighetsundervisning på Bergen Internasjonale Filmfestival

Raftostiftelsen bidrar fast med undervisningsmateriell til klassene som deltar på Bergen Internasjo-
nale Filmfestival (BIFF). I 2019 hadde BIFF skolevisninger som var knyttet opp til de nye lære- 
planenes tre tverrfaglige tema; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og 
 livsmestring. Stiftelsen laget egne opplegg til disse tre temaene som ble sendt ut til alle skolene som 
var meldt på de 173 skolevisningene med totalt 23 716 besøkende.

Samarbeidet mellom de norske freds- og menneskerettighetssentrene ble styrket i 2019. Alle 
sentrene var representert under Arendalsuka med felles profil og stand, faglige arrangementer og en 
felles kronikk i Aftenposten.
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SPESIALDESIGNEDE 
TREKASSER MED NY 
RAFTO-PROFIL BLE 
PLASSERT PÅ 
TORGALLMENNINGEN I 
BERGEN UNDER BESØKET 
AV RAFTOPRISMOTTAKERNE 
I NOVEMBER 

Øverst: Raftostiftelsen var vert for den nasjonale Dembra- 
konferansen i 2019.  Barrierer og muligheter i norsk skole var et 
av temaene som ble diskutert i en paneldebatt, ledet av Hilde 
Sandvik, med Luca Dalen Espseth, Henriette Nielsen, Vanja 
Tørresdal og Amina Bile.  
 
I midten til høyre: Lærerne som deltok på Dembrakonferansen, 
fikk mulighet til å teste Virtual Reality som et verktøy i arbeidet 
mot fordommer i skolen. 

I midten til venstre og nederst: Undervisningsavdelingen  inviterte 
med seg Raftoprismottaker fra 2009, Malahat  Nasibova, på 
skoleturné til på Vestlandet, hvor elevene ble kjent med sitt egen 
samfunnsengasjement g jennom dialog og rollespill. 
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Støttefunksjoner:  
Kommunikasjon og fundraising  

I 2019 har Raftostiftelsen jobbet systematisk for å synligg jøre engasjementet for menneske- 
rettighetsforsvarere, med et spesielt fokus på sosiale medier, redaksjonelle oppslag og egne 
 debattinnlegg i media. 

Stor rekkevidde på ulike publiseringsflater

Sosiale medier er en viktig kanal for å få oppmerksomhet rundt Raftostiftelsens saker og aktiviteter. 
En spørreundersøkelse blant deltakerne på årets Raftokonferanse viste at nesten en tredjedel fikk 
høre om den g jennom sosiale medier. I 2019 har aktiviteten økt på Facebook, Twitter, Instagram 
og LinkedIn. Oppmerksomheten rundt flatene vokser også jevnlig, og det er nå til sammen 14 500 
følgere av stiftelsens sosiale medier.

Kommunikasjonsavdelingen tipser jevnlig norske redaksjoner om saker som angår prismottakeres 
situasjon, og har i tillegg prioritert å skrive debattinnlegg. I 2019 hadde stiftelsen 9 innlegg på trykk, 
og nasjonale nyhetskanaler som NRK og TV2 plukket opp flere saker etter tips fra avdelingen. 

I 2019 har stiftelsen sendt månedlige nyhetsbrev og etablert rutiner for å få flere til å motta 
regelmessig informasjon. 

I samarbeid med Smau og filmprodusent Paul Johannessen har Raftostiftelsen produsert 8  videoer, 
for å synligg jøre undervisningstilbudet og få oppmerksomhet om Raftoprisen. Videoene har fått god 
respons i sosiale medier.

Trafikken til nettsiden har økt markant i 2019 og nådde et rekordtall på 24 236 unike besøkende  
– mot 18 352 i 2018. 

 
Økt støtte

Stiftelsen har sett en gradvis økning i private bidrag de siste årene, og Raftostiftelsen holder 
 betalte foredrag for lokale organisasjoner og foreninger. I 2019 fikk Raftostiftelsen økt støtte fra 
 Sparebanken Vest samt støtte fra Stiftelsen SR bank, Kavlifondet, Kygo, Fritt Ord, Noregs Mållag 
samt andre gavemidler.

9
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Øverst til høyre: Artisten Kygo er Rafto-ambassadør og har 
blant annet donert midler til Raftoprismottaker 2011 Frank 
Mugisha og SMUGs arbeid for LHBT-rettigheter i Uganda. 
Kygos støtte til Mugisha og LHBT-saken har fått god opp- 
slutning blant hans millioner av Instagram- følgere. 

Øverst til venstre og i midten: Raftoprismottaker i 2019, 
Rouba Mhaissen fra  Libanon, fikk bred pressedekning under 
Raftouken. Hennes budskap om at alle mennesker – ikke 
bare de med et statsborgerskap – har rett til verdighet og 
egenbestemmelse, nådde også ut internasjonalt og til medier 
i hennes hjemregion. 

Nederst til venstre: Etter terrorangrepet i februar ble 
 Kashmirs  befolkning utsatt for kollektiv avstraffelse.  Rafto- 
stiftelsen bidro til å belyse den alvorlige situasjonen med flere 
innlegg i norske medier.
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Raftostiftelsens formålsparagraf 
Stiftelsens formål er, i Thorolf Raftos ånd, å arbeide for menneskets rettigheter, i første  rekke 
åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Arbeidet skal drives på humanistisk grunnlag 
uten geografiske avgrensninger for å fremme menneskeverd. Raftostiftelsen skal tildele Thorolf 
Raftos  Minnepris (Raftoprisen). Arbeidet til Raftostiftelsen skal utføresg jennom oppfølging 
av  Rafto-prisene, undervisningsarbeid og annen formidling. Raftostiftelsens virksomhet kan 
 struktureres i to deler: stiftelsens kjernevirksomhet ogtilhørende støttefunksjoner.

 
Strategiske hovedmål for Raftostiftelsen

1. Å tildele Raftoprisen til utvalgte menneskerettighetsforkjempere.

2. Raftostiftelsen skal ta aktivt del i kampen for menneskeverdet ved å være en langsiktig  
 samarbeidspartner og støttespiller for Raftoprismottakerne i deres menneskerettighetsarbeid.

3. Raftostiftelsen skal, g jennom undervisning og formidling, fremme kompetanse  
 om og engasjement for demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter.

Kjernevirksomheten organiseres under tre aktiviteter:
1. Raftoprisen.

2. Partnerskap for menneskerettigheter.

3. Demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

Støttefunksjonene organiseres under tre områder: 
Kommunikasjon. 

Organisasjon og frivillighet.

Finansiering.

Virksomhetens art10
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Organisasjon

Styret 2019
Styreleder Martin Paulsen 
Nestleder Anne Horn  
Styremedlemmer:  
Siri Gloppen  
Liv Unni Stuhaug (ansattes representant)  
Anders Skjævestad  
Siri Strandenes  
Anders Waage Nilsen  
Lise Rakner  
Laila Bokhari (fra styremøte nummer fem)  
Observatør: Ingrid Malene Liavik (styreleder 
 Raftostiftelsens venner). 

Styret har hatt seks styremøter i 2019.

Administrasjon 2019 
Ansatte i 100 % stilling: 
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder  
Stig Rasmussen, administrasjonsleder  
Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder 
Therese Jebsen, seniorrådgiver 
Kari Amble, seniorrådgiver kommunikasjon 
Iver Ørstavik, seniorrådgiver 
Ingrid B. Rosland, prosjektleder Kvinnenettverket  
(svangerskapspermisjon fra september) 
Bjørnar Dahle, rådgiver undervisning 
Marita Nygård, rådgiver undervisning 
Liv Unni Stuhaug, prosjektkoordinator, Raftoprisen 
Kristine Gabrielsen, rådgiver kommunikasjon 
Solveig Moldrheim, 80 % studiepermisjon til mars 2021. 
20 % stilling på Dembra-prosjekt i permisjonsperiode.

Raftostiftelsen hadde i løpet av 2019 tre personer  
på prosjektkontrakt: 

Sunniva Ingholm, assistent Raftoprisen  
(50 % 15.08–15.11), Natalie Milde, prosjektmedarbeider 
Kvinnenettverket (50 % fra 15. august)  
og Nicholas Nord Drange, prosjektmedarbeider  
partnerskap (100 % fra  15. august), og fire ansatte på  
timebasis: Theresa Århus, Marie Tindstad, Laxshita 
Arumugadas og Maria Hindahl.

Praktikantordning 
Raftostiftelsen etablerte i 2010 en praktikantordning der 
frivillige jobber to dager i uken, normalt i ett år, som en del 
av administrasjonen. Ordningen har i dag fastsatte lærings-
mål og i større grad enn tidligere formalisert oppfølging fra 
stiftelsen.

Praktikanter i 2019
Viola Breuling, undervisning vår 
Benjamin Jacobsen, Raftoprisen 
Lene Mortensen, undervisning 
Solveig Kildal, undervisning 
Guro Skaslien Øyen, undervisning høst 
Vilde Mørch Hobæk, undervisning høst

Raftostiftelsens Priskomité 2019
Leder Lise Rakner  
Line Alice Ytrehus  
Kristine Onarheim 
Michael Hertzberg 
Eirik Hovden 
Johannes Servan 
Ingrid Hoem Sjursen  
Helge Haugland  
Shayan Hussein (leder av studentgruppen 2019).

Frivillige
Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som i stor grad 
er basert på frivillig arbeid. Ca. 50 personer er aktive 
 g jennom ulike verv i styret, priskomiteen, studentgruppen, 
Oslo-gruppen eller annet. 

11
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Raftohuset – Stiftelsen Egil Raftos Hus (SERH) 

Raftostiftelsen leier lokaler i Raftohuset –  
Menneskerettighetenes plass 1. Eiendommen eies av  
SERH, som ble opprettet i 1997. Styreleder i SERH er  
Jan Ramstad, og Dag Stiegler er styremedlem. Raftostiftelsen 
har ansvar for den daglige driften av Raftohuset. 

Stiftelsen Raftoprisens Fond (Raftofondet)

Det er et mål at finansieringen av Raftoprisen skjer  
på et selvstendig og fritt grunnlag. Raftofondet ble  etablert 
i 2008, og Fondets formue bygges opp  g jennom gave-
innskudd fra personer og selskaper. Hovedformålet er, 
g jennom avkastningen fra fondets kapital, å stille til dispo-
sisjon midler til Raftostiftelsen i forbindelse med den årlige 
utdelingen av Raftoprisen. Midlene kan også benyttes til 
oppfølging av tidligere Raftopriser. Styret i Stiftelsen Rafto-
prisens Fond består av Tom O. Kleppestø (leder), Elin Bull 
Stokke, Lisbet Nærø og Alexander Cappelen.

Raftostiftelsens Venner 

Gjennom året har venneforeningen drevet undervisningsar-
beid for ungdom i samarbeid med Raftostiftelsens undervis-
ningsavdeling. Venneforeningen har medvirket under prisut-
delingen på ulike måter, samt utført dugnad på Raftohuset. 

Human Rights House Network

Raftohuset er medlem av Human Rights House Network 
(HRHN), et internasjonalt nettverk av menneske- 
rettighetshus med medlemmer og samarbeidspartnere 
i blant annet Oslo, Moskva, Warszawa, Sarajevo, Minsk, 
Zagreb, Baku og London. 

Faglige samarbeidspartnere  

22. juli-senteret, Advokatforeningens menneske- 
rettighetsutvalg, Amnesty International, Arkivet Freds- 
og menneskerettighetssenter, Association of Parents of 
Disappeared Persons, BankUiB, Bergen Global,  Bergen 
og  Hordaland Turlag, Bergen Næringsråd, Bergen 
 internasjonale filmfestival (BIFF), Business and Human 
Rights  Resource Center, Byarkitekten i Bergen, Bærekraf-
tige liv, CEMS - Global Alliance in Management Education 
 Christian Michelsen Institute (CMI), Centre on Law and 

Social Transformation, Commissioner for Human Righ-
ts (Polen), Dansk Institut for Menneskerettigheder, Det 
norske menneskerettighetsfond, Den norske Helsingfors-
komité Dommerforeningen, Espeland Fangeleir, European 
Stability Initiative  Falstadsenteret, Fargespill, FN-sam-
bandet, Free Courts Initiative,  Frontline Defenders GI-
EKHL-senteret HLM arkiktektur,  Human-Etisk Forbund, 
Human Rights House Foundation, Human Rights Watch, 
Høgskolen på Vestlandet, Impact HUB Bergen, Internatio-
nal Commission of Jurists  Norway, Initiativ for etisk handel 
(IEH), Institute for Human  Rights and Business, Inter-
national Service for Human Rights, Jammu and Kashmir 
Coalition of Civil Society, Kirkens  Bymisjon, Maritimt 
Forum, Maritim Bergen, Maritimt  Forum Nord, Maritimt 
Forum Midt-Norge, Maritimt  Forum Stavangerregionen, 
Høgskolen på Vestlandet, Nansensenteret, Narviksenteret, 
NLA Høgskolen, NHH-Symposiet 2019, Norges Handels-
høyskole (NHH), Nor-Shipping, Norges kontaktpunkt for 
ansvarlig næringsliv, Office of the High Commissioner for 
Human Rights, Ocean Industry Forum Oslofjord, Papillon 
Bergen, PEN Norge, Raoul Wallenberg Instituttet, RVTS 
Vest, Seafood Communication, Sexual Minorities Uganda, 
SK Brann, SOAS University of London, Støttekomiteen for 
Vest-Sahara, Support not protect, The European Wergeland 
Center, YoungShip, UN Forum on Business and Human 
Rights, Universitetet i Bergen, Utenriksdepartementet, 
Utøya AS, Warwick University, WISTA.

Offentlige støttespillere:

Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kunnskaps-
departementet, Utenriksdepartementet. 

Andre støttespillere: 

Formuesforvaltning, Fritt Ord, Grieghallen, Kavli-
fondet, Kygo, Noregs Mållag,  Sparebanken Vest, 
 Sparebankestiftelsen SR-Bank.

Bidragsytere Raftoprisen:  

De Bergenske, Den Nationale Scene (DNS),  Fotograf 
Hans Jørgen Brun, Godt Brød, Kulturoperatørene,  
 Studentersamfunnet,  Universitetsaulaen (UiB). 

Samarbeidspartnere 12
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Helse, miljø og sikkerhet

Drift

Daglig leder har hovedansvar for HMS-arbeidet i Raftostiftelsen. Verneombud er Bjørnar Dahle.  
Oppfølging av HMS-saker er delegert til administrasjonsleder. HMS-saker tas opp jevnlig i stabsmøter.

Raftohuset er et gammelt bygg med behov for jevnlig utbedring for å opprettholde et godt fysisk  
arbeidsmiljø. I 2019 har vi g jennomført brannøvelse og test av brannslukkeutstyr.  
Det er byttet kledning på øverste del av vegg mot hage på sveitservilla.

Styret legger vekt på å ha en god fordeling mellom  kvinnelige og mannlige medlemmer.  
I 2019 hadde styret seks kvinner og tre menn, priskomitéen hadde fem kvinner og fire menn,  
blant fulltidsansatte var det syv kvinner og fire menn.

Det har ikke vært skader eller ulykker i tilknytning til driften i 2019. Totalt sykefravær i forhold til  
totale arbeidstimer var 7,6 %. Det er ikke rapportert om jobbrelatert sykefravær.

Et flertall av de ansatte er organisert i NTL, og Raftostiftelsen er innmeldt i Virke.  
Partene er bundet av Landsoverenskomst for Virksomheter, §27. Raftostiftelsen forurenser  
ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for tilsvarende virksomhet.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse for regnskapsåret  
2019 et riktig uttrykk for  stiftelsens stilling og resultatet av virksomheten.

Driftsinntekter var i 2019 kr 18 691 858 mot kr  16 274 036 i 2018.  
Sum driftskostnader utg jorde kr 18 305 116 mot kr. 16 247 697 i 2018.

Stiftelsens regnskap viser et positivt driftsresultat på kr. 386 742  
mot et positivt driftsresultat på kr. 26 339 i 2018.

Netto finansposter var kr. 16 456 mot kr. -14 912  i 2018.

I 2019 hadde stiftelsen dermed et positivt årsresultat på  
kr 403 198.

I 2018 hadde stiftelsen et positivt årsresultat på kr 11 427.

Sum g jeld pr. 31.12.2019 utg jorde kr 1 887 294 mot kr 1 701 225 i 2019.  
Eiendelene utg jorde kr 7 955 448 mot kr 7 376 181 i 2019.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 300 000. Stiftelsens samlede egenkapital  
var pr. 31.12.2019 kr 6 078 154 mot kr 5 674 956 i 2018. 

12

13

14 Resultatet av virksomheten



32

Bergen 31. desember 2019 / 4. mars 2020 
Signaturer 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martin Paulsen      Anne Horn
STYRELEDER      NESTLEDER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siri Gloppen      Anders Skjævestad 
STYREMEDLEM     STYREMEDLEM

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siri Pettersen Strandenes    Anders Waage Nilsen 
STYREMEDLEM      STYREMEDLEM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Alice Ytrehus     Liv Unni Stuhaug 
STYREMEDLEM      STYREMEDLEM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jostein Hole Kobbeltvedt                               Laila Bokhari
DAGLIG LEDER      STYREMEDLEM  
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Årsregnskap  
Raftostiftelsen 2019

Resultatregnskap  
Balanse 
Noter 
Revisjonsberetning
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Driftsinntekter Note 2019 2018
Annen driftsinntekt 7 18 691 858  16 274 036  
        
Driftskostnader       
Varekostnad   6 651 258  5 322 249
Lønnskostnad 3, 4 8 494 202  7 996 238
Avskrivning 5 199 345  176 502
Annen driftskostnad 3 2 960 311  2 752 708
Sum driftskostnader  18 305 116  16 247 697  
Driftsresultat  386 742  26 339  
        
Finansinntekter og finanskostnader        
Annen finansinntekt   50 576  54 979
Nedskrivning av finansielle eiendeler   3 438  61 562
Annen finanskostnad   30 682  8 329  
Netto finansposter  16 456  -14 912    
    
Årsresultat  403 198  11 427  
Overføringer og disponeringer       
Overføringer annen egenkapital 6 403 198  11 427

Resultatregnskap 
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Balanse (Pr. 31. desember 2019)

Anleggsmidler Note 2019 2018    
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 633 132  620 540
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 5 23 456  59 672  
Sum varige driftsmidler  656 588  680 212
           
Finansielle anleggsmidler          
Investeringer i aksjer og andeler  185 000  188 438
Sum finansielle anleggsmidler  185 000  188 438
Sum anleggsmidler  841 588  868 650
           
Omløpsmidler           
Fordringer 
Kundefordringer  0  389 178  
Andre fordringer  29 286  28 948
Sum fordringer  29 286  418 126

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2            7 084 574  6 089 405
Sum omløpsmidler      7 113 860  6 507 531
 
Sum eiendeler  7 955 448  7 376 181   
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Egenkapital Note  2019 2018   
Innskutt egenkapital  
Grunnkapital 6 300 000 300 000 
Sum innskutt egenkapital  300 000 300 000  

Opptjent egenkapital       
Annen egenkapital 6 5 778 154  5 374 956 
Sum opptjent egenkapital  5 778 154  5 374 956
Sum egenkapital  6 078 154  5 674 956  
   
Gjeld       
Kortsiktig g jeld       
Leverandørg jeld  542 462  283 515  
Skyldige offentlige avgifter 2 551 076  521 038  
Annen kortsiktig g jeld 8  783 756  896 672 
Sum kortsiktig g jeld  1 877 294  1 701 225

Sum g jeld  1 877 294  1 701 225
Sum egenkapital og g jeld  7 955 448  7 376 181

Bergen, 31. desember 2019 / 4. mars 2020

Martin Paulsen  Anne Horn    Siri Gloppen  Anders Skjævestad
Styreleder   Nestleder      Styremedlem  Styremedlem    
 

Siri Pettersen Strandenes Anders Waage Nilsen   Laila Bokhari
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

  
Line Alice Ytrehus  Liv Unni Stuhaug    Jostein Hole Kobbeltvedt                         
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder  
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Noter 
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. 

Inntekter 
Inntekter består av tilskudd, gaver, støttemedlemskap og leieinntekter. Driftstilskudd og gaver inntektsføres i 
takt med forbruk av midlene. Investeringstilskudd resultatføres i takt med avskrivingene av investeringen.  
Leieinntekter inntektsføres i takt med den perioden ytelsen vedrører.

Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig g jeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig g jeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig g jeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.  
Langsiktig g jeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.   

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap g jøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Skatter 
Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet.

 
Note 2 -  Bankinnskudd 
Bundne skattetrekksmidler i 2019 utg jør 273 705 
Innestående på skattetrekkskonto er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12. 

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtg jørelse til revisor

Lønnskostnader   2019  2018
Lønninger  6 505 911  6 221 454
Arbeidsgiveravgift  1 009 336  957 147
Pensjonskostnader  439 093  404 056
Andre ytelser  539 862  413 582
Sum  8 494 202  7 996 238
       
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

Martin Paulsen  Anne Horn    Siri Gloppen  Anders Skjævestad
Styreleder   Nestleder      Styremedlem  Styremedlem    
 

Siri Pettersen Strandenes Anders Waage Nilsen   Laila Bokhari
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

  
Line Alice Ytrehus  Liv Unni Stuhaug    Jostein Hole Kobbeltvedt                         
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder  
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Ytelser til ledende personer 
Daglig leder lønn 705 101   
Annen godtg jørelse  25 357 
Daglig leder inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning.
Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtg jørelse til styret i 2019. 

Godtg jørelse til revisor er fordelt på følgende: 2019  
Ordinær revisjon 57 344
Attestasjonstjenester 19 531
Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.  

Note 4 - Pensjoner 
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Innskudd i pensjonsordningen  
kostnadsføres løpende. 
 
Note 5 - Varige driftsmidler 

 

Anskaffelseskost 1.1      1 292 019 319 956 1 611 975 
Tilgang kjøpte driftsmidler                      175 721 0 175 721

Anskaffelseskost 31.12.  1 467 740              319 956  1 787 696
        
Akk.avskrivning 31.12. -834 607 -296 500 -1 131 107
Balanseført pr. 31.12. 633 133 23 456 656 589

       
Årets avskrivninger  163 129 36 216 199 345
    
Avskrivningsplan Lineær  Lineær
  3 til 7 år  3 til 5 år       

Oppført beløp knyttet til tomter, bygninger og annen fast eiendom vedrører aktiverte påkostninger i  
forbindelse med bygging av innlevelsesrom i kjelleren på Egil Raftos Hus og andre utbedringer på  
Egil Raftos Hus.

Tomter, bygninger og 
annen fast eiendom

SumDriftsløsøre,  
inventar,  
verktøy mm.
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Note 6 - Egenkapital

   Annen  
 Grunnkapital egenkapital Sum
Egenkapital 01.01.2019 300 000 5 374 956 5 674 956
Årsresultat 0 403 198 403 198
Egenkapital 31.12.2019 300 000 5 778 154 6 078 154
       
       
Note 7 - Offentlige tilskudd
Stiftelsens tilskudd består av driftstilskudd fra ulike aktører, både offentlige og private.
Av offentlige tilskudd mottar stiftelsen tilskudd fra Kunnskapsdepartementet,  
Utenriksdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Hordaland Fylkeskommune  
og Bergen kommune.

     
         2019   2018
Kompetanse Norge (Kunnskapsdepartementet)  5 418 000 5 265 000
Utenriksdepartementet         8 000 000 6 000 000
Utdanningsdirektoratet  517 075 549 684
Kulturrådet   110 000
Bergen kommune  1 035 300 1 020 000
Hordaland Fylkeskommune  450 000 360 000
Sum  15 420 375  13 304 684
 

Note 8 - Annen kortsiktig g jeld

  2019 2018
Periodisert tilskudd  0 121 412
Skyldig lønn og feriepenger  687 513 665 241
Påløpte kostnader  96 243 110 019
Sum   783 756 896 672
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