
One People Trust - Strategiplan 2008 - 20012

 

Strategiplan for  
Foreningen One People 

!  

17.12. 2018  

2019/2022

                                     Vi skal gjøre mennesker gode til å være gode mot hverandre !1



One People Trust

  

Planens oppbygging 

1. Innledning  

2. Visjon 

3. Ledestjerne og kjerneverdier 

4. Hovedmål 

5. Vekststrategi 

6. Handlingsplaner 

                Vi skal gjøre mennesker gode til å være gode mot hverandre   - side ! ’2



One People Trust

7.Innholdsfortegnelse 

1. Innledning        Side 4 
2. Visjon        Side 5 
3. Ledestjerne og Kjerneverdier     Side 6 

- 3.1. Ledestjerne g kjerneverdier er 
4. Hovedmål        Side 8 

- 4.1. One Peoples mål 
5. Vekststrategi       Side 10 
6. Handlingsplaner       Side 12 

- 6.1. Økonomiske rammer 
- 6.2. Budsjetter 
- 6.3. Handlingsplan for 2017 

                Vi skal gjøre mennesker gode til å være gode mot hverandre   - side ! ’3



One People Trust

1. Innledning 

Denne strategiplanen er en beskrivelse av Foreningen One People slik vi vil at  
organisasjonen skal fremstå i 2019, og de mål, strategier og tiltak som skal  
gjennomføres for å løfte One People frem til 2022.  

One People skal være best i verden til å kommunisere fred! 

Vi forventer at styret og ledelsen i One People gjør seg kjent med dette dokumentet 
og etterlever det i ord og handling.  
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2. Visjon 

”En felles tro på en positiv fremtid!” 

One People er en verdensomspennende organisasjon/Forening som gjennom sin 
anseelse og betydning i fredsarbeid evner å forandre menneskers holdninger og atferd 
til hverandre. 

One People vil gjøre ord om til handling, ved bruk av virkemidler som best mulig kan 
inspirere mennesker til sameksistens på tvers av forskjelligheter. Sameksistens og    
respekt er de viktigste grunnpilarene for felles positiv fremtid. 

Dette synliggjøres i 2019 ved et felles handlingsmønster lokalt i Bydel Stovner i Oslo  
gjennom kultur-arrangementer som preges av en positiv tro på fremtiden. 
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3. Ledestjerne og kjerneverdier 

3.1 Ledestjernen og kjerneverdier er:   

Vi skal gjøre mennesker gode til å være gode mot hverandre. Vi skal møte den 
enkelte der den enkelte er. Våre dialoger skal uttrykke entusiasme, kreativitet, 
respekt og toleranse. 

MOTTO: “ Tankefrihet - Folket verdig - i religion, vitenskap og kunst.  
Selvstendig tenking sammen med den høyeste toleranse, er fremtidens  
løsning” 

Begrunnelse: 

 One People brenner lidenskaplig for fredstanken;  
 En Fredfull Sameksistens 

Alle på jorda lever i den samme verden. Vi er avhengige av respekt og aksept 
for hverandre for at vi mennesker skal overleve. 

Vi deler samme luft, vann, jord og har samme ønske om overlevelse og å leve 
gode liv. 

Vi må derfor møte den enkelte der den enkelte er i sin egen kultur.            
Solidaritetstanken er stor og gir rom for å yte ekstra når det behøves; vi løfter 
andre og hverandre. 

One People vil inspirere og bevege folk til felles handling slik at det skal være 
mulig å leve et godt liv videre på jorda og i sine næromiljøer. 

Vårt viktigste virkemiddel er å begeistre og engasjere folk til å forstå verdien 
av positiv tenking og handling. 

Den positive viljen til å forandre synliggjøres gjennom det arbeidet hver 
enkelt kan utrette, selv med enkle og små midler. 

Ved å handle for et felles mål - en felles tro på det positive, vil den enkeltes 
engasjement være med å skape kraften til å nå målet. Målet er en økt                
forståelse av verdien i allmenn fredfullhet og harmoni 

One People skal være en arena for å sette disse bevegelser ut i livet, der       
samarbeidet og nettverkene som oppstår blir felles handlingskraft. Vi skal vise 
stor evne til fornyelse og handlekraft, og vil yte hurtig innsats ved plutselige 
endringer og umiddelbare behov. 
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One People er en møteplass for den felles drivkraft som oppstår når mange 
mennesker engasjeres med et opphøyd mål; En Fredfull Sameksistens. 

    2. One People skal bli best i verden til å kommunisere fred. 

One People skal inkludere og bevege folk , uansett bakgrunn og hvem de er. 
Vi skal også utfordre og forandre organisasjoner, bedrifter og offentlige rom 
til samhandling, få folk til å føle noe, bli inspirert og ta tak og gjøre ord til 
handling. 

Ungdom skal være fremtidens bærere av One People’s idé og virke. 
Alt arbeide starter fra lokalt engasjement, og brer seg utover i Norge og           
verden basert på en lokal plattform. 

One People’s tilstedeværelse skal gi en oppvekker som skaper entusiasme og 
engasjement  

Vi skal bruke virkemidler som kommuniserer fredstanken direkte inn i hjertet 
til folk og skape rom for egen kreativitet; gjennom musikk, scenekunst,      
workshops og foredrag. 

Vi skal være åpne for sjanger blandinger i kulturelle uttrykk. 
Alle slike uttrykksmidler er internasjonale og flyter lett mellom land og            
kulturer. Det finnes ingen kunstige grenser. 

One People skal ikke være ekspert på fred (f.e. ikke bistand), men best på å 
inspirere andre til handling. 

Vi skal være blant de fremste i å anvende moderne teknologi og teknologiske 
virkemidler.  

Vi skal være et effektivt alternativ til forstummelse. 

Vi skal være et godt alternativ for de som ønsker å samspille med andre            
organiasjoner. 

De som kjenner oss skal vi motivere til å bringe vår fredstanke videre. 

Vi skal leve til grunntonen i visjonen til One People. 

    3. One People’s økonomiske plattform 

One People er avhengig av tilstekkelig økonomisk fundament for å kunne 
gjennomføre aktiviteter som fremmer One People’s visjon. 
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Vi må derfor være så profesjonelle at offentlige og private aktører tiltrekkes av 
vårt engasjement og er villige til å bidra med økonomisk investering i One 
People. 

One People’s styre og organisasjon må derfor bestå av mennesker som både 
har engasjement i ideen, og gjennomføringskraft til å knytte samarbeidspart-
nere inn i organisasjonen.  

Medlemsinntekter blir også et viktig virkemiddel for økonomi og vekst. 

5. Hovedmål  
5.1 One Peoples mål 

1. Utvikle en levende medlemsmasse som sikrer mangfold og kreativ 
vekst 

a. Opprette og vedlikeholde en medlemsdatabase som ivaretar 
medlemmer og foreningens interesser 

b. Medlemmene skal delta i utvikling av One People 
c. Lokal vekst besørges av medlemmer som ønsker å utvikle konseptet i 

sitt lokalmiljø. 
d. Sørge for medlemsmassen består av minst 10 % utøvende kunstnere 

som aktivt deltar gjennom sine kunstneriske bidrag. 
e. Utvikle en medlemsbutikk  
f. Utvikle One People som folkets fredssenter i Norge  
g. Utvikle en fredskafé i Norge, som blir modell for tilsvarende fred-

skaféer rundt om i verden 
h. Utvikle egen radiostasjon og etter hvert TV stasjon som formidler 

vårt budskap 
i. Vår web-side skal være unik og universell; med en utforming og inter-

aktivitet som løfter vårt budskap til å nå store mengder av mennesker 
og virksomheter 

  
2. Sikre den økonomiske plattform som er grunnlaget for gjennomføring 

av visjonen 
a. Bygge nettverk av sponsorer og offentlige aktører som bidrar til å 

sikre gjennomføring av prosjekter og gir grunnlag for intern adminis-
trasjon 

b. Søke kontinuerlig støtte fra det offentlige 
c. Sikre at One People har stadige foredrag og tilstedeværelse på festi-

valer og lignende gjennom egene innslag, en salgsbil, stands og work-
shops 

d. Sikre at vi til enhver tid har best mulig avtale med samarbeidspartnere 
som sikrer gunstig produksjon av virkemidler 
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3. Sørge for et profesjonelt, aktivt arbeidende styre som sikrer vekst 
a. Styrets sammensetning skal speile den vekst og de utfordringer som 

forventes i forhold til visjonen 

4. One People skal ha kreative virkemidler som sørger for at visjonen når 
ut i verden 

a. Produksjonen og utgivelse av 5 CD-er (2 er alt laget) 
b. Epleprosjektet Líf  laga 
c. Samarbeid med Stig Gård og Norbyen utvikling om Stovnerung-

dommens produksjons verksted. 
d. Gjennomføre Wiping the Tears konserter 
e. Gjennomføre en Midgardsfest årlig i Bydel Stovner 
f. Samarbeid med andre ideelle aktører 
g. Sameksistensdager 
h. Foredrag  
i. Workshops 
j. Utvikle og selge One People effekter 
k. Utvikle markedsmateriell som tilpasses One People ståsted og vekst 
l. Samspill med mennesker og virksomheter som gagner vår felles        

fredstanke; bla litteratur og markeringer basert på Marcello Haugens 
virke 
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6. Vekststrategi 
Slik jobber vi i One People: 

Hver enkelt som assosieres med One People vil oppleve personlig anerkjennelse i sitt 
eget arbeid, både innenfor egen organisasjon, omverden og i sitt daglige liv. 

Engasjementet kommer når mennesket oppdager effekten av sitt eget arbeid innenfor 
One People’s virkemidler mot et felles opphøyd mål.  

Effekten er at folk blir mer fredfulle med seg selv og andre, og at dette smitter. 

One People skal inspirere alle aktører til å støtte foreningen ved at One People       
gjennomfører skreddersydde kultur- workshops for støttespilleren. One People’s ide 
presenteres og synliggjør for hvordan akkurat din bedrift kan bidra, og hvordan en-
gasjement vil løfte personene i organisasjonen til å forstå at de er aktører i et viktig 
arbeid for En Fredfull Sameksistens. 

One People skal skape forståelse for hverandres utfordringer, slik at hver av partene 
opplever vinn-vinn i konfliktsituasjoner, samtidig som de ser at fred, respekt og toler-
anse er viktigste for dem selv også på lang sikt. 

Vi skal utvikle samspill med andre nettverk innen fredsarbeid slik at vi synergier opp-
står både i kommunikasjonen og i vårt felles arbeid. 

Kommunikasjonen skjer i alle typer media, både i direkte dialog, gjennom konserter, 
CD-utgivelser, Internet, TV, blader, bøker, workshops, foredrag med mer. 

Mennesker skal oppleve at One People gror frem i alle former for moderne fredsar-
beid. Vi vil være tilstede der vi evner å nå folk i vår tid. 

Hver gang vi kommuniserer One People’s idé, oppleves dette som en wake-up for de 
enkelte mennesker.  

One People’s idé skal gi den enkelte lyst til å strekke seg lenger enn normalt for å 
overføre den positive grunnholdningen i alt man gjør. 

Ved bedriftskontakter skal vi gi ledere og medarbeidere et kick i form av sam-
funnsansvar i hht til fredsbudskapet, de skal kjenne på verdier som respekt, toleranse 
og kjærlighet til livet og hverandre. 

Den enkelte skal oppdage at eget arbeid med fredstanken skal gi positiv påvirkning og 
synergi med andre sitt arbeid med fredstanken.  

I fredsforhandlinger fremstår One People annerledes og mer effektiv på å skape tol-
eranse og respekt for hverandre i en konflikt. One People skal alltid møte parter der 
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den enkelte er, med respekt og toleranse. Vi har ingen løsning, men vi kan kommu-
nisere slik at de lytter til hverandre og gir hverandre tillit til å skape en fredfull løsning 
sammen. Vi har ikke svarene – det skal partene selv skape gjennom egen inngående 
kunnskap til egne utfordringer i konfliktene – One People skal bidra til at ansvar for å 
skape fred tilligger hver og en.  

Sceneopplevelsen av One People skal være slik at hvert menneske føler fred,             
toleranse og respekt, og at de opplever at dette er viktigst i livet. 
One People’s unike fortrinn: 

!  

- One Ocean 
- One Land 
- One People 
- Oneness i One Life 
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7. Handlingsplaner  
Strategien må iverksettes for at One People skal iverksette og oppnå sin visjon og sine 
langsiktige mål i strategiperioden 2019 – 2022. Dette betyr at alle i styre og             
administrasjon må bidra sterkt og vise gjennomføringsevne. 

Følgende ligger til grunn for handlingsplanene: 

7.1 Økonomiske rammer 
• Omsetningen skal være slik: 

o 2019: 500.000 
o 2020: 500.00 mill 
o 2021: 1 mill 
o 2022: 1,5 mill 

7.2 Budsjetter 

Egen Prosjektplan vedlegges med alle prosjekter og budsjett for hvert prosjekt, samt 
samlet budsjett. 

7.3 Handlingsplan for 2019/20 

Den nøkkelperson som er angitt som ansvarlig må gjennomføre sine angitte             
prosesser. Bistand fra andre er både mulig og riktig.  

1. Gjennomføre og videreføre epleprosjektet Líf  laga - Åsmund 
2. Eplefestival 2019 - Åsmund Thomas og Dhita 
3. CD’en: One People – vol.-3 Ahimsa - fokus på Asia. Ansvar: Åsmund med støtte 

av Larry og Dhita 

4. Re-Release av CDén One Prayer. Ansvar: Åsmund og Larry 

5. Samarbeid med EMI og Bydel Stovner om en Midgardsfest 2017.                   
Ansvar: Åsmund og Dhita 

6. Skaffe sponsorer til foreningen. Ansvar: Alle 

7. Lage en fredsbok sammen med Fareningen Marcello Haugen.  Ansvar: Lene, 
Dhita og Åsmund 

8. Lage promo-CD for levende kultur i Bydel Stovner.                                        
Ansvar: Åsmund med støtte av Larry og Dhita 
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9. Markedsmateriell med visittkort. Åsmund og Dhita 

Strategiplanen er godkjent som gjeldende fra styret,  17/12 - 2018 

Underskrifter: 
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