
Årsberetning for Den norske demokratibevegelsen (NDB) til årsmøte 24. mai 

2021 for 2015 -2021 

Om styret: 

På stiftelsesmøtet 24.9.2015 ble Sigurd Lydersen valgt til leder, og Ivan Johnsen, Waldemar Pavlik og Isa Sadikov til 

medlemmer av foreningens interimstyre. Styret har siden trådt sammen ved behov, og holdt løpende kontakt mellom 

møtene via en Messenger-gruppe. Sadikov har ikke svart eller deltatt på møter siden 2019. NDB er registrert som frivillig 

forening med org.nr. 916019890 i Brønnøysundregisteret. 

Om aktiviteten i foreningen: 

NDB har siden stiftelsen i første rekke tjent som plattform for og bidragsytere ved en rekke markeringer rettet i særlig grad 

mot det russiske regimets militære angrep på og okkupasjon av deler av nabolandet Ukraina. Se oversikt over utvalgte 

markeringen nedenfor. 

I januar 2020 søkte NDB Alna bydel om frivillighetsmidler til etablering av en demokratigruppe i bydelen, og ble innvilget 

kr. 10 000 til formålet. NDB fikk i samband med søknaden opprettet en bedriftskonto hos DNB. Svaret kom via Altinn, og 

ble derfor oppdaget sent i 202o. Foreningen fikk midlene først utbetalt i desember 2020, men fikk innvilget at midlene kan 

overføres til og brukes i løpet av 2021.  

For disse midlene har foreningen gått til innkjøp av årslisens på Zoom, og til et årsabonnement på Wordpress for 

etablering av egen hjemmeside på adressen www.demokratibevegelsen.no (Se regnskap nedenfor). Hjemmesiden er 

utviklet og administreres av Sigurd Lydersen. 

Våren 2020 ble en FB-gruppe for foreningen etablert. Den teller per i dag 63 medlemmer, som i henhold til 

gruppebeskrivelsen er å anse som foreningens medlemsbase. 

http://www.demokratibevegelsen.no/


I juli 2020 ble foreningen kontaktet av den belarusiske studenten Ksenyia Gladenkaya via bekjente i ukrainks diaspora om 

hjelp med å arrangere støttedemonstrasjon mot det belarusiske regimet, og NDB ga råd om hvordan å gå fram for å 

demonstrere foraan Stortinget på Eidsvolls plass. 

 

Prosjekter: 

• Høsten 2020 oppført som samarbeidspartner på søknad om prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen for etablering av 

foreldrearenaer. Ikke innvilget. 

• Høsten 2020 oppført som samarbeidspartner på søknad om prosjektmidler fra Velferdsetaten for etablering av 

demokrati- og inkluderingsarenaer. Ikke innvilget. 

• Med i planleggingen av Folkehelseuka i Stovner bydel, som skulle finne sted i august 2020, men ble avlyst pga. 

koronaepidemien. 

• Våren 2020 oppført som samarbeidspartner på søknad fra stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet om prosjektmidler fra Imdi 

for etablering av foreldrearenaer. Ikke innvilget. 

• April 2020 om støtte fra Groruddalsatsingen til etablering av beboerarenaer. Ikke innvilget.  

 

Utvalgte markeringer NDB har vært involvert i: 

Tid Sted Rolle Bakgrunn Innhold 
6.2.2021 Eidsvolls plass Deltakelse Støttemarkering for Russland og 

Belarus 
Appeller og musikk. 

31.1.2021 Eidsvolls plass Medarrangør Solidaritetsmarkering for 
russernes motstand mot Putin-

Appell ved Sigurd Lydersen m.fl. For 
Lydersens framstilling av møtet: 



regimet, etter fengslingen av 
Aleksei Navalny.  

https://www.demokratibevegelsen.n
o/2021/02/12/om-demokratiets-
fodsel-og-var-rolle/ 
 

12.8.2020 Eidsvolls plass Bidragsyter Solidaritetsmarkering for 
belarusernes motstand mot 
Aleksander Lukashenkos trolig 
forfalskede valgseier. 

Appeller og musikk 
 

25.10.2019 Foran den 
russiske 
ambassaden i 
Drammensvei
en 

Enearrangør Den russiske utenriksministeren 
Sergey Lavrovs besøk i Norge i 
samband med 75-årsjubileet for 
frigjøringen av Finnmark.  
Sammen med ukrainsk diaspora 
i Norge. 

Appeller.  

3.12.2018 Foran den 
russiske 
ambassaden i 
Drammensvei
en 

Deltaker Markering mot den russiske 
aggresjonen mot Ukraina 

Appeller og musikk. 

25.8.2016 Eidsvolls plass Deltaker Markering av Ukrainas 
selvstendighetsdag. Med den 
ukrainske diaspora og 
ambassade 

Appell ved ambassadør Yatsiuk og 
flere. Den ukrainske nasjonalsangen. 

18.5.2016 Foran den 
russiske 
ambassaden i 

Enearrangør Minnedagen for deportasjonen 
av krimtatarene fra Krim fra 18. 
mai 1944.  

Avspilling av krimtatarske Jamalas 
vinnersang over høyttaleranlegget til 
den tsjetsjenske diasporaen. Tenning 

https://www.demokratibevegelsen.no/2021/02/12/om-demokratiets-fodsel-og-var-rolle/
https://www.demokratibevegelsen.no/2021/02/12/om-demokratiets-fodsel-og-var-rolle/
https://www.demokratibevegelsen.no/2021/02/12/om-demokratiets-fodsel-og-var-rolle/


Drammensvei
en 

Enearrangør av gravlys på fortauet foran 
ambassaden. Appell ved krimtatarske 
Zeynep Lydersen m.fl.  
Bra mediedekning. 

 

Foreningens informasjonskanaler: 

Nettside: www.demokratibevegelsen.no 

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1940056539470991 

Facebook-side:  https://www.facebook.com/demokratibevegelsen 

E-post: post@demokratibevegelsen.no 

To Messenger-grupper 

 

Regnskap 2020-2021: 

Inn:  

Bevilgning fra Alna bydel utbetalt desember 2020       kr. 10 000 

Ut:  

Årsabb. på Wordpress          kr.       735,- 

Årsabb. på Zoom           kr.    1 353,50  

https://www.facebook.com/groups/1940056539470991
https://www.facebook.com/demokratibevegelsen
mailto:post@demokratibevegelsen.no


Deltakeravgift MF januarseminar        kr.        200,-   

Årsavgift domenet www.demokratibevegelsen.no     kr.        179,- 

Omkostninger           kr.             6,50 

Beholdning per 24.5.21          kr.      7 526,50 

http://www.demokratibevegelsen.no/

