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HANDELSHØGSKOLEN OG FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP    

 

Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse 
og konflikthåndtering. 
 

 

Modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet 

konflikt 
 
 

Hovedformålet med denne modulen er at studentene utvikler innsikt i internasjonal 
humanitær rett (IHL), de internasjonale menneskerettigheter (IHRL) og slik internasjonal 
strafferett som gjelder i og etter kriser, krig og væpnet konflikt. 
 
Vi innleder imidlertid denne modulen med en internasjonal dags konferanse der vi i et 
sammenliknende perspektiv setter lys på universitetets rolle som fredsskaper. Konferansen 
er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske Helsingforskomiteen, Fredsforskingsinstituttet 
i Oslo og Høgskolen i Sørøst-Norge. 
 
Vi fortsetter den første helgesamlingen lørdag med å se på en del sentrale begreper. Oberst 
Tormod Heier fra Forsvarets stabskole vil forelese over temaet «Hva er krig». 
Politiførstebetjent Vegard Martinsen ved Oslo Politikammer vil deretter gjenåpne 
dialogbegrepet og vurdere dets anvendbarhet i lys av egen erfaring ved politiet i Oslo. 
 
Sigmund Aas som blant annet har skrevet den prisbelønte boken «Skammens historie» 
rundt Norges noe krøllete ivaretagelse av sitt menneskerettslige ansvar de siste 200 år, 
kommer til oss søndag for å sette lys på de menneskerettslige aspekter ved dagens 
flyktningkrise. Han kommer direkte fra PU der han er utlånt fra UNE – han har også erfaring 
fra FN i Egypt. Den første helgesamlingen avsluttes søndag med en orientering om 
studieturen til Palestina.    
 
Tidligere Generaladvokat Arne Willy Dahl vil ved hjelp av sin egen bok fra 2008 - Håndbok 
i militær folkerett, i løpet av andre helgesamling vurdere noen utvalgte væpnede konflikter 
og humanitære katastrofer for å se hvordan internasjonale lovregler overholdes eller er blitt 
anvendt. Sentralt ikke minst for de av oss som reiser til Palestina i april. Professor Morten 
Bergsmo vil i løpet av tredje helgesamling presentere for oss det som gjerne refereres til 
som et paradigmeskifte i internasjonal strafferettspleie: opprettelsen av Den internasjonale 
strafferettsdomstolen (ICC) i 2002 og det bakteppe av folkemord, krigsforbrytelser og 
forbrytelser mot menneskeheten som ikke bare opprettelsen av ICC hviler på, men også de 
to straffetribunalene for Det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Rwanda (ICTR).  
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De internasjonale menneskerettighetene gjelder i krig så vel som i fred, i interne konflikter 
så vel som i væpnet konflikt mellom stater. Dette er et viktig utgangspunkt for oss – noe 
både Morten og Arne Willy vil minne oss på. Men hva skjer når staten ikke er til stede? Hva 
skjer når staten ikke innfrir sine forpliktelser – både i forhold til de internasjonale 
menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett, som tidligere gjerne ble referert til 
som Krigens folkerett? Hva skjer når folkeretten ikke strekker til? Dette er spørsmål vi skal 
ha i tankene, ikke minst de av oss som reiser til Palestina i april.  
 

 

1. Helgesamling: Menneskerettigheter etter kriser, krig og 
væpnet konflikt. 

 
Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) - og fra 1.1.2016 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har siden 2000 ved studiet i menneskerettigheter, 
flerkulturell forståelse og konflikthåndtering søkt å bygge bro mellom klasserommet og 
virkelighetens verden, og ved det oppfylle universitetets normative, fredsskapende rolle. Vi 
har søkt å spille en slik positiv rolle i Nord-Irak, og på invitasjon fra Den norske 
Helsingforskomiteen engasjerte Høgskolen i Buskerud seg i fredsundervisning på Vest-
Balkan. Sammen med inviterte likesinnede fra inn og utland arrangerer vi fredag en 
dagskonferanse omkring temaet «the Role of the University in the Making of Peace.» 
Konferansen vil være på Engelsk. 
 
Vi fortsetter den første helgesamlingen lørdag med å se på en del sentrale begreper. Oberst 
Tormod Heier fra Forsvarets stabskole vil forelese over temaet «Hva er krig». 
Politiførstebetjent Vegard Martinsen ved Oslo Politikammer vil deretter gjenåpne 
dialogbegrepet og vurdere dets anvendbarhet i lys av egen erfaring ved politiet i Oslo. 
 
Vår tidligere student Sigmund Aas som blant annet har skrevet den prisbelønte boken 
«Skammens historie» rundt Norges noe krøllete ivaretagelse av sitt menneskerettslige 
ansvar de siste 200 år, kommer til oss søndag for å sette lys på de menneskerettslige 
aspekter ved dagens flyktningkrise. Han kommer direkte fra PU der han er utlånt fra UNE – 
han har også erfaring fra FN i Egypt. Den første helgesamlingen avsluttes søndag med en 
orientering om studieturen til Palestina.    
   
For nye studenter er det svært viktig at de i lunsjpausen fredag får med seg 
orientering om høgskolens elektroniske bibliotekbruk og en særdeles viktige 
innføring i Fronter – vår elektroniske plattform. 
 
Forelesningene vil finne sted på rom A-3502, stort sett mellom kl. 0900-1500. Nevnte 
konferanse fredag på A-5508. 
  
Fredag 22. 01. 16 
0900-1000 Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt ved Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker 
velkommen til nytt semester ved studiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering. Gjennomgang av studieplan for modul 4 Menneskerettigheter i kriser, 
krig og væpnet konflikt. Vi ønsker spesielt nye studenter velkommen.  
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1000-1500 Konferanse: The Role of the University in the Building of Peace 
 
Universities and university colleges play an important role by providing education in human rights, 

multicultural understanding, reconciliation, and peace and conflict studies. The core values of these 

institutions include openness and dialogue in inclusive and democratic settings. Nevertheless, it is a 

historical fact that universities, in many conflicts, act as forerunners for conflict entrepreneurs and 

helps to legitimize political projects that weaken democracy, the rule of law and peaceful resolution 

of conflicts. 

 

In this conference, we will discuss how we can ensure that universities remain true to its core 

values, and how they can contribute, in partnership with civil society, to build peace in conflict-

ridden societies. The conference will focus on the universities’ role in various conflict zones, and 

the challenges that Norwegian universities face when they collaborate with universities in areas of 

conflict. The conference is organized by the University College of Southeastern Norway, the 

Norwegian Helsinki Committee, and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). 

 

Program 

9:30 - 10:00   Registration, coffee/tea 

10:00 - 10:15   Opening statements by the organizers 

Associate Professor Lars Petter Soltvedt, University College of Southeastern 

Norway and,  

Bjørn Engesland, General Secretary, Norwegian Helsinki Committee 

10:15 - 10:30  Introduction: Enver Djuliman, senior adviser, Norwegian Helsinki 

Committee 

10:30 - 11:15   Experiences and Challenges 

The universities' role in the conflicts in the Western Balkans                  

Speaker: Associate professor Amela Lukac, International University of Novi 

Pazar 

Bridging the space between the classroom and the real world  

Speaker: Lars Petter Soltvedt, Associate professor, the University College 

of Southeastern Norway                   

 

11:15 - 11:30   Coffee/tea  

 

11:30 - 12:15   Education in democratic values in an “illiberal” democracy 

Speaker: László Majtényi, Founder and President of the Eötvös Károly 

Institute  
12:15 - 12:45   Norwegian experiences 

Speaker: Ole Petter Ottersen, Rector, University of Oslo  

12:45 - 13:30   Lunch 

13:30 - 14:45  Panel discussion: How to ensure that universities in conflict situations remain 

true to their core values? How can universities cooperate with civil society to 

promote peace? 

Speakers: Inger Skjelsbæk (PRIO), Roland Kostić (University of Uppsala), 

Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Norwegian Helsinki Committee) 

14:45 - 15:00   Summaries and Recommendations 
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Lørdag 23. 01. 16  
0900 – 1200 Oberst Tormod Heier fra Forsvarets stabskole vil forelese over temaet «Hva 
er krig». Med utgangspunkt i Øyvind Østeruds bok vil han nyansere krigsbegrepet for å 
inkludere ulike former for vold annet enn slik vold vi opplever på slagmarken.  
 
1300-1500 Politiførstebetjent Vegard Martinsen ved Oslo Politikammer vil gjenåpne 
dialogbegrepet og vurdere dets anvendbarhet, i lys av egen erfaring fra kriminalitets- 
forebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid ved politiet i Oslo. 
 
Søndag 24. 01. 16  
0900-1200 Dagens flyktningkrise har berørt oss alle. For vel ett år siden vedtok studenter 
ved studiet et opprop til støtte for flyktninger fra Syria. Ved et studie som dette kommer vi 
ikke utenom et dypdykk inn i de menneskerettslige aspekter ved krisen. Fra UNE og PU 
kommer Sigmund Aas for å gi oss et menneskerettslig innblikk i denne humanitære 
tragedie. 
 
1300-1500 Lars Petter Soltvedt og Eirik Mills vil gi innhold til og orientere om turen til 
Palestina, som vil finne sted i perioden 16-24. april. Påmeldingsfrist 1. februar.  
           

2. Helgesamling: Internasjonal humanitær rett 

I løpet av andre helgesamling vil tidligere Generaladvokat for forsvaret Arne Willy Dahl gi 
oss en grundig innføring i humanitær rett og menneskerettigheter i konflikt og 
krisesituasjoner. Hva er innholdet i den humanitære retten? Hva er forholdet mellom 
humanitær rett (IHL) og de internasjonale menneskerettighetene (IHRL)? Hva er 
humanitære minstestandarder? Dette er noe av det Arne Willy Dahl vil søke å fokusere på, 
med utgangspunkt i sin bok som også er på pensum.  
 
Fredag 26. 02. 16 
0900-1200. Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. 
Vi ser litt på historien bak utviklingen av internasjonal humanitær rett og på hvilke regler 
som gjelder i dag. Genevekonvensjonene med senere tilleggsprotokoller. Del 1   

 
1300- 1500 Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. 
Vi ser videre på historien bak utviklingen av internasjonal humanitær rett og på hvilke regler 
som gjelder i dag. Genèvekonvensjonene med senere tilleggsprotokoller.  
Del 2.         
           
Lørdag 27. 02. 16 
0900-1200 Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. 
Når er bruk av væpnet makt tillatt ifølge FN-pakten? Hvem er beskyttet? Gjelder de samme 
regler for ulike typer konflikter? Hvilke våpen er tillatt? Hvilke regler gjelder for journalisters 
og helsearbeideres virksomhet? Hvordan skal en krigsfange behandles?  
Del 1. 
           
1300- 1500 Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. 
Når er bruk av væpnet makt tillatt ifølge FN-pakten? Hvem er beskyttet? Gjelder de samme 
regler for ulike typer konflikter? Hvilke våpen er tillatt? Hvilke regler gjelder for journalisters 
og helsearbeideres virksomhet? Hvordan skal en krigsfange behandles?  
Del 2. 
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Søndag 28. 02. 16 
0900-1200 Innføring i internasjonal Humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. 
Unntakstilstander og derogering. Hvilke overgrep skjer? Hva kan det internasjonale 
samfunn gjøre? Hvilke forpliktelser har stater under folkeretten? 
 
1300- 1500 Internasjonal humanitær rett og Internasjonal folkerett. Ved Anne Kristine 
Bjørndalen. 
 

3. Helgesamling: Forbrytelser mot menneskeheten 

 
Folkemord, slaveri, menneskesmugling, aparteid, terrorisme og tortur blir i dag regnet som 
internasjonale forbrytelser, straffbare handlinger som er å betrakte som så grove at de kan 
sies å berøre hele menneskeheten. Dermed har det også blitt mulig å straffeforfølge 
enkeltindivider uavhengig av deres rolle og posisjon i samfunnet – uavhengig av hvor de 
har begått sine ugjerninger og hvor som helst de måtte befinne seg i verden. Men slik har 
det ikke alltid vært. Med bakgrunn i statssuverenitetsprinsippet har straffefrihet (impunity) 
lenge vært rådende praksis. Det var denne straffefriheten som utgjorde hovedmotivet bak 
opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen. 
 
Fredag  1. april 0900-1200 og 1300-1500,  
Lørdag 2. april 0900-1200 og 1300-1500, søndag 3. april 0900-1200: 
 
Morten Bergsmo er tidligere seniorforsker ved PRIO - Peace Research Institute of Oslo. 
Han har doktograden i International Rett fra Cambridge University og har tidligere vært 
seniorrådgiver ved aktoratet i ICC – Den internasjonale straffedomstolen, og delaktig i 
prosessen som ledet fram til Roma statuttene for opprettelsen av ICC i 2002. Morten 
Bergsmo er Visiting Professor både ved Stanford University og Peking University Law 
School. Morten Bergsmo vil forestå undervisningen hele denne helgen. 
 
 

Pensum (Med forbehold om endringer) 
 
Beigbeder, Yves (2005) International Justice against Impunity. Leiden: Martinus Nijhoff  
Publishers. Side 1-9 og 45-65. Fåes i kompendium 
 
Dahl, Arne Willy (2008) Håndbok i militær folkerett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 
 
Djuliman, (2016) Forsoning. Oslo: Pax Forlag. 
 
Einstein, Albert og Freud Sigmund (2003) Hvorfor Krig?  En brevveksling. Oslo: Bazar 
forlag. Fåes i kompendium. 
 
Eskeland, Ståle (2011) De mest alvorlige forbrytelser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 
 
Gutman, Roy & Rieff, David (eds) (2007) Crimes of War. New York: Norton and Company.  
 
Kaleck, Wolfgang (2015) Double Standards: International Criminal Law and the West.  
 
Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublishers. Tilgjengelig på Fronter 
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Ruud, Morten og Ulfstein, Geir (2011) Innføring i folkerett. Oslo: Universitetsforlaget 
Side 28 – 51 Folkerettens historie og side 98 – 112 Folkerettens subjekter. Fåes i 
kompendium. 
 
Sikkink, Kathryn (2011) The Justice Cascade. How Human Rights Prosecutions are 
Changing World Politics. Introduction. Fåes i kompendium. 
 
Østerud, Øyvind (2009) Hva er krig. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Anbefalt som interessant lesing: 
 
Bergsmo, Morten (2010) Complementarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for 
Core International Crimes. Oslo: Torkel Opsahl Academic Epublisher. 
 
Borradori, Giovanna (2003) Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jurgen 
Habermas and Jacques Derrida. Chicago; University of Chicago Press. 
 
Cassese, Antonio (2008) International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press 
 
Hammerlin, Joakim (2009) Terrorindustrien. Forlaget Manifest. 

Hayner, Priscilla (2002) Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions. 
London: Taylor and Francis Group. 
 
Hertz, Noreena (2005) Gjeldens historie. Cappelens Forlag. 

Hesse, Carla & Post, Robert (1999) Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to 
Bosnia. New York: Zone Books. 340 sider. 
 
Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2009) Jus og militærmakt. Oslo: Gyldendal 
Akademisk Forlag. 
 
Karatnycky, Adrian, Piano, Ailia, and Puddington, Arch (2003) Freedom in the World. The 
Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. Lanham, Maryland: Rowman and 
Littlefield Publishers 
 
Krueger, Alan B. (2007) What Makes a Terrorist? Economics and the Roots of Terrorism. 
Oxford: Princeton University Press. 
 
Long, William J. and Brecke, Peter (2003) War and Reconciliation. Reason and Emotion in 
Conflict Resolution. Boston: MIT Press. 
 
Lunde, Leiv og Henrik Thune m.fl. (2008) Norske interesser. Oslo: Cappelen Damm 
 
Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (red.) (2009) Etikk og militærmakt. Oslo: 
Gyldendal Akademisk Forlag. 
 

Malouf Amin (2010) Verden i ubalanse. Oslo: Pax Forlag. 
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Schiff, Benjamin (2008) Building the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Skjeie, Hege, Inger Skjelbæk og Torunn L. Tryggestad, red. (2008) Kjønn, krig, konflikt. 
Oslo: Pax forlag. 
 
Syse, Henrik (2003) Rettferdig krig? Om militærmakt, etikk og idealer. Oslo: Aschehoug.  
 
Weisman, Alan (2007) Verden uten oss. Bazar Forlag. 

St.meld. nr. 13 (2008-2009) Klima, konflikt og kapital – Norsk utviklingspolitikk i et endret 
handlingsrom. Det kongelige utenriksdepartementet. 
 
Evaluering 
Evaluering ved fire ukers hjemmeeksamen. Utlevering av hjemmeeksamen søndag 24. april 
2016. Frist for innlevering i Fronter mandag 23. mai 2016.                              
 
Adresser og kontaktpersoner 
Faglig ansvarlig: Lars Petter Soltvedt Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøgskolen og 
fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapelige fag. Tlf. 9180 3247.  
E-mail: larsps@hbv.no 
 
Administrativ ansvarlig: førstekonsulent Kari Aasheim, telefon 311009740. 
E-mail kari.aasheim@hbv.no 
 
Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider gjennom 
www.usn.no/menneskerettigheter  
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