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Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune slutter seg til Cities for Life-nettverket, og vil på Cities for Life-
dagen den 30. november hvert år, arrangere en markering i Hønefoss by for å vise sin 
støtte til kampen mot dødsstraff.  
 

2. Organisering av markeringen delegeres til rådmannen.  

 
 
 
Sammendrag 
Amnesty International oppfordrer Ringerike kommune til å delta i det verdensomspennende 
nettverket Cities for Life. Fellesskapet består av byer verden over som vil vise sin støtte i 
kampen mot dødsstraff. Dette tydeliggjøres ved å markere Cities for Life dagen 30.november 
hvert år. 
 
Beskrivelse av saken 
Dette nettverksmedlemskapet i Cities for Life innebærer at kommunen forplikter seg til å 
gjennomføre en markering hvert år den 30. november, sammen med de mer enn 1300 andre 
byene rundt om i verden som er tilsluttet nettverket. Markeringen foregår ved at et sentralt 
monument, statue, bygning e.l. blir lyst opp, som en symbolsk handling ved å rette søkelyset 
mot kampen for avskaffelse av dødsstraff.  I tillegg står kommunen fritt til å lage et 
arrangement rundt markeringen. En representant fra Amnesty vil komme og holde en 
”appell” mot dødsstraff, slik de tidligere har gjort i flere av de andre nettverksbyene.   

I 2011 var Oslo, Larvik, Sande, Tromsø, Mo i Rana, Trondheim, Stord, Kragerø, Stavanger, 
Haugesund, Skien, Farsund, Arendal og Porsgrunn, Kristiansand, Mandal og Tønsberg med 
på markeringen.  

Ringerike kommune må derfor, i likhet med hva de andre byene har gjort, velge et sted, og 
markeringsform. Som eksempel fra andre byer kan nevnes at Roma har valgt Colloseum som 
sitt monument, Trondheim har valgt Fredriksten festning, Kristiansand har valgt Arkivet 
mens Larvik har valgt brannvaktstårnet på Bøkkerfjellet.  



Det er flere steder i Hønefoss som kan være aktuell som vår bys symbol, for eksempel 
rådhuset eller Oppgangssaga i Hønefossen.  I år finner man ikke rom i budsjettet for å 
lyssette signalbygg.  

I samråd med Amnesty har vi valgt å etablere et arrangement basert på fakkelbokser og 
levende lys.  Glatved brygge er ett av de alternativene det jobbes med. Søndre torg er et 
annet alternativ. Rådmannen vil jobbe videre med detaljer rundt arrangementet.   

 
Fakta 
Dødsstraff er et klart brudd på Artikkel 3 i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter 
fra 1948: "Enhver har rett til liv". Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (ICCPR) tar for seg dødsstraff. Protokoll 6 innebærer at dødsstraff må avskaffes i 
fredstid. Den andre valgfrie tilleggsprotokollen (OP2) til konvensjonen tar sikte på full 
avskaffelse av dødsstraff hos avtalens parter. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan 
ikke idømme dødsstraff. 

Norge er part i alle de forannevnte avtalene. 
 
På tidlig 1900-tallet hadde kun 3 av verdens land avskaffet dødsstraff. I dag har rundt 70 % 
av verdens stater avskaffet straffen, enten i lov eller praksis. I løpet av de siste 10 årene har i 
gjennomsnitt 3 land i året sluttet å henrette.  

Amnesty International jobber for en verden fri for dødsstraff.  

Økonomiske forhold 
Rådmannen anbefaler minimale økonomiske konsekvenser og en enkel markering. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det er avhengig av stedet man velger for markeringen. Det vil i tilfelle dreie seg om å be 
eiendoms besittere dempe belysning etc.  
 
Alternative løsninger 
Oppfordringen fra Amnesty International avvises, og Cities for Life- dagen 30.november 
markeres ikke i Hønefoss.  
Et annet alternativ er et noe mer påkostet arrangement med lyssetting av Oppgangssaga. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at Ringerike og Hønefoss bør utviser internasjonal forståelse og 
solidaritet, noe som er viktig i en stadig mer internasjonal sammensatt verden.  
Deltakelse i Cities for Life nettverket synes riktig for Hønefoss, og er dermed en tydelig 
markering av byens holdning til dødsstraff som avstraffelsesmetode. Dette vil kunne være 
vår symbolske hilsen til mennesker som sitter på dødscelle, med håp og bønn om at deres liv 
blir spart. FN har innført et moratorium mot dødsstraff, og stadig flere land avskaffer 
dødsstraff. Det er viktig at norske byer også bidrar til å påvirke land som fortsatt praktiserer 
denne straffemetoden.  
 



Saksdokumenter 
Ingen trykte vedlegg. 
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