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Fakta og talspersoner  
Raftoprisen 2018  
 
 
OM DEN POLSKE OMBUDSMANNEN  

Ombudsmannen i Polen er et konstitusjonelt myndighet for rettslig kontroll og 
beskyttelse og den nasjonale menneskerettsorganisasjonen.  Hovedfunksjonen til 
Ombudsmannen for menneskerettigheter er å beskytte rettighetene til alle 
individer og grupper i Polen, og sikre at offentlige myndigheter ivaretar 
demokratiske og menneskerettslige standarder. Ombudsmannen har 
representasjon i 4 byer og i 2017 hadde kontoret 52836 innkomne klager, der 
25711 ble behandlet. Kontoret opererer uavhengig av statlige myndigheter, og 
handler etter grunnloven og et lovvetak i det polske parlamentet (Sejm) fra 15. 
juli 1987. Ombudsmannen blir valgt av Sejm hvert 5. år, og må godkjennes av 
Senatet. Adam Bodnar er den syvende ombudsmannen, og inntok stillingen den 
9. september 2015 etter Irena Lipowicz. Ewa Letowska var den første polske 
Ombudsmannen. Nettside: www.Rpo.gov.pl/en  
 
CV – ADAM BODNAR (41)  

Adam Bodnar (f. 6/1 1977) fra Polen har en doktorgrad i jus fra Universitetet i 
Warszawa.  
 

 2004-2015 : abeidet for den polske Helsingforskomiteen, og i siste periode 
som visepresident.  

 2014-2015 :  styremedlem  i FNs fond for torturofre - UN Voluntary Fund 
for Victims of Torture.  

 2008 – tdd : Førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i 
Warszawa. 

 2011 : ble tildelt “Toleranseprisen” av Lambda Warsaw Association.  

 2015 – tdd : Polens Ombudsmann for menneskerettigheter 
 

 
KONTAKTINFORMASJON PRISMOTTAKER ADAM BODNAR  
Adam Bodnar er tilgjengelig for kommentarer den 27. september fra kl. 10.00  
 
Tlf:  48 22 551 79 30 
E-post: a.bodnar@brpo.gov.pl | twitter: @Adbodnar 
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Talspersoner i Raftostiftelsen:  
 
Lise Rakner, leder av Raftos priskomité 
Tlf: +47 95 70 50 76 
Epost: lise.rakner@uib.no 
 
 
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen 
Tlf:+47 920 66 025 
Epost: Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no 
 
Ekstern ressursperson:  
Wiggo Storhaug Larssen,  
Lagdommer i Gulating Lagmannsrett (2000- ) og leder av Den norske 
dommerforening (juni 2018-)  
 
Tlf: +47  90560147 
Epost: wiggo.storhaug.larssen@domstol.no  
 
 
 
OM RAFTOSTIFTELSEN 

Raftostiftelsen er en ideell og  politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å  
fremme menneskerettigheter. Vår kjernevirksomhet er tildelingen av Raftoprisen 
til personer eller organisasjoner som fremmer menneskets grunnleggende 
rettigheter. Vi støtter og gir oppfølging til tidligere prismottakere og underviser 
elever og lærere i menneskerettigher og demokrati. Stiftelsen ble grunnlagt i 1987 
i Thorolf Raftos (1922-1986) minne, og har siden tildelt 32 raftopriser til ulike 
menneskrettighetsforsvarere fra hele verden. I fjor mottok Parveena Ahangar og 
Parvez Imroz prisen for sitt langsiktige arbeid for grunnleggende 
menneskerettigheter i Kashmir.  
 
Web: rafto.no 
@raftofoundation  
 
RAFTOPRIS-ARRANGEMENTER I NOVEMBER:    

Raftokonferansen 
Sted: Universitetsaulaen, Bergen 
Tid: 3. november, 2018, kl. 11-14  
 
Prisutdeling 
Sted: Den Nationale Scene, Bergen 
Tid: 4. november, 2018, kl 18-19.30  
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