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Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering. 
 
 
LPS, 090418, 250618 
Med forbehold om endringer. Pensum vil bli oppjustert frem mot oppstart. 

 
Modul 1 Innføring i menneskerettigheter og internasjonal flyktningrett 
Formålet med denne modulen er tosidig: for det første vil vi at studentene utvikler 
forståelse for og innsikt i de internasjonale menneskerettighetene. Et annet siktemål 
er å gi studentene innsikt i internasjonal flyktningrett. 
 
Vi starter med en oversikt over fremveksten av menneskerettighetene nasjonalt og 
internasjonalt. I løpet av den første helgesamlingen vil menneskerettighetene bli satt 
inn i et historisk og konstitusjonelt perspektiv. Videre vil vi se på innholdet i 
Verdenserklæringen og innholdet i noen sentrale menneskerettighetskonvensjoner 
med global relevans, slik som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs 
konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs Torturkonvensjon, 
FNs kvinnekonvensjon FNs rasediskrimineringskonvensjon og sist men ikke minst 
FNs barnekonvensjon. En gjennomgang av disse konvensjonenes gjennomførings-
mekanismer vil stå sentralt! Likeledes menneskerettighetenes plass i den norske 
virkelighet. 
 
Nye studenter vil i løpet av den første helgesamlingen få en innføring i CANVAS og 
universitetets elektroniske bibliotektjenester. 
 
I løpet av den andre helgesamlingen vil vi bevege oss fra det globale FN systemet til 
regionale menneskerettighets system. Vi vil se både på det Europeiske og det 
Afrikanske regime for menneskerettigheter. Fredag vil vi gå igjennom 
Europasystemet og det særegne ved dette systemet, representert først og fremst 
ved Europarådet, men også ved OSSE (organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i 
Europa) og EU. Fredag får vi også besøk fra Wergelands senteret. Lørdag får vi 
besøk av Tyrone Savage fra Sør Afrika som i mange år har arbeidet for FN både i 
Burundi og andre steder i Afrika. Han vil spesielt ta for seg situasjonen for 
menneskerettighetene i det sørlige Afrika. 
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Søndag 4. november settes fokus på norske humanitære organisasjoners arbeid for 
menneskerettighetene – både i Norge og i utlandet. Vi får besøk både fra Den 
norske Helsingforskomiteen og Rafto Foundation of Human Rights. Avslutningsvis 
søndag vil vi gi en siste orientering om turen til Strasbourg 19-24 november, der vi 
blant annet skal besøke Europaparliamentet, Den europeiske menneskerettsdomstol 
og Europarådet. 
 
Den tredje helgesamlingen er i stor grad viet en gjennomgang av internasjonal 
flyktningrett – også med referanse til Norges forpliktelser i henhold til 
Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner.  
 
Forelesningene vil om ikke annet opplyses finne sted i auditorium A-3502 til 
angitt tid. 
 

1. HELGESAMLING 
 
Fredag 21. september: 
1000-1200 
Presentasjon av studiet ved førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt fra Universitetet i 
Sørøst-Norge (USN). Studentene presenterer seg selv. Kort om studiets innhold, de 
ulike bidragsytere og vårt forventningsnivå. 
 
Lars Petter Soltvedt vil deretter orientere om bakgrunn for studiet: Utviklingstrekk i 
det norske samfunn og våre egne studenters bidrag internasjonalt for å fremme 
menneskerettigheter, demokratisering og gjenoppbygging av kriserammede 
samfunn. UNESCOs Verdenskonferanse om høyere utdanning i Paris i 1998, Mjøs-
utvalgets innstilling om økt satsing på fredskultur ved høyere utdanningsinstitusjoner 
i Norge og universitetets svar på denne utfordringen vil også bli referert.  
 
USN inviterer deretter samtlige til lunsj! 
            
1300-1500  
De internasjonale menneskerettighetene i et historisk og filosofisk perspektiv. Ved 
førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt. 
           
1500-1600  
Innføring i fjernundervisning gjennom internettprogrammet CANVAS. Ved IT-
avdelingen, USN. 
 
Innføring i informasjonskompetanse og elektronisk biblioteksbruk for studenter ved 
USN. Ved høgskolebiblioteket, studiested Drammen. 
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Lørdag 22. september: 
0900 -1200 
Forelesning ved Lars Petter Soltvedt, Universitetet i Sørøst-Norge (USN): Alle 
menneskerettighetskonvensjoners mor. Vi ser nærmere på innholdet i FNs 
universelle menneskerettighetserklæring, samt innholdet i noen sentrale 
menneskerettighetskonvensjoner og deres tilknyttede gjennomføringsmekanismer. 
 
1300-1500 
Vi har invitert en representant for REDD BARNA som vil ta for seg FNs 
barnekonvensjon, konvensjonens gjennomføringsmekanismer og hvordan Norge 
forholder seg til sine forpliktelser i henhold til konvensjonen.     
 
 
Søndag 23. september 
0900-1200  
Temaet vi skal dekke i formiddag omhandler de økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter som ikke er like anerkjent av alle stater som MENNESKErettigheter. Vi 
har invitert en representant fra en ledende premissleverandør og høringsinstans i 
FN-systemet - Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human 
Rights, til å foredra for oss om dette. De vil blant annet forholde seg til retten til vann, 
retten til mat, ikke-diskriminering og staters forpliktelser innenfor rammen av FN 
konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 
 
1300-1500 
Vi feiret i 2014 200 års jubileet for den norske grunnloven. Vi inkorporerte da også 
menneskerettighetene i grunnloven. Siden den gang har vi opplevd en tiltagende 
motsetning mellom statens grunnlovfestede ivaretagelse av menneskets universelle 
rettigheter og den til tider utøvende politikken. I hvilken grad bryter staten sine 
forpliktelser. Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen ved USN vil formidle sine 
kunnskaper omkring dette, blant annet ved å stille spørsmål om hva dette betyr for 
deg og meg. 
 

2. HELGESAMLING 
I løpet av denne andre helgesamlingen vil vi bevege oss fra det globale FN systemet 
til de mer regionale regimer for menneskerettigheter. Førsteamanuensis Lars Petter 
Soltvedt vil om lørdagen gå igjennom det særegne ved Europasystemet. Dette 
systemet, representert først og fremst ved Europarådet – som ved Thorbjørn 
Jagland har norsk generalsekretær, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det sivile samfunn vil la seg 
representere ved Amnesty Norge og Den norske Helsingfors komitéen. I tillegg får vi 
besøk fra Det Europeiske Wergeland senteret. Til slutt vil vi denne helgesamlingen 
oppsummere modulen så langt, og gå igjennom programmet for studieturen til 
Strasbourg. 
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Fredag 2. november 
 
0900-1200 
Det Europeiske regime for menneskerettigheter: Gjennomgang av den Europeiske 
menneskerettighetskonvensjon og forholdet til norsk rett. Om tiden strekker til vil vi 
også se på andre institusjonelle virkemidler for å fremme respekt for de 
internasjonale menneskerettigheter i Europa. Ved Lars Petter Soltvedt 
 
 
 
1300-1500 
Om Wergeland senterets arbeid i Norge som Europarådets forlengede arm, til 
fremme for menneskerettighetene og flerkulturell forståelse. På deres hjemmeside 
finner vi følgende:  
 

The European Wergeland Centre (EWC) is a resource centre for 

education professionals, researchers, civil society, policymakers, parents 

and students. It was established by the Council of Europe and Norway to 

support member states to bridge policy and practice in the field of education 

for democratic citizenship, human rights and intercultural understanding. 

 

EWC serves all 47 member states of the Council of Europe, by offering 

capacity building programmes for practitioners, trainers, researchers, 

policymakers and the public at large. The Centre provides expertise through 

research and development activities, and serves as an online dissemination 

hub for educational resources. EWC activities and services, based on the 

shared values of the Council of Europe and Norway, are free of charge and 

available for all.     
 
Lørdag 3. november 
0900-1200 og 1300-1500 
Tyrone Savage fra Sør Afrika har i mange år arbeidet blant annet for FN og Det 
danske institutt for menneskerettigheter i land som Burundi og Nepal. Han har ved 
flere anledninger også undervist for oss i forhold som har med konflikthåndtering og 
forsoning etter alvorlige brudd på de internasjonale menneskerettighetene. Nå vil 
han ta for seg det Afrikanske regime for menneskerettigheter. Han vil ta for seg den 
Afrikanske menneskerettighetskonvensjon (Banjul Charteret), forholdet mellom den 
Afrikanske Union (AU) og situasjonen for menneskerettighetene i det sørlige Afrika. 
          
Søndag 4. november: 

0900-1200 

Det sivile samfunn vil la seg presentere ved Rafto stiftelsen i Bergen. De deler årlig 
ut sin egen menneskerettighetspris. I 2009 ble den tildelt Malahat Nasibova. Malahat  
er en aserbajdsjansk journalist og menneskerettighetsforkjemper. Hun ble tildelt 
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Raftoprisen for sin «modige og urokkelige innsats for en fri og uavhengig presse». 
Rafto stiftelsen har laget et rollespill rundt Malahat hennes forsvar for demokrati og 
menneskerettigheter. Det vil de invitere oss inn i. 
 
1300-1500 
Vi oppsummerer vårens modul så langt, ser frem mot neste helgesamling og 
orienterer om det endelige programmet for turen til Strasbourg, der vi blant annet 
skal besøke Europaparliamentet, Europarådet, Den europeiske 
menneskerettsdomstol og: 

World Forum for Democracy 2018 

Theme: Women's participation in public and political affairs and combating 

violence against women 

Strasbourg, 19-21 November 2018 

The World Forum for Democracy 2018 will be dedicated to gender equality and women’s 

rights. We will focus in particular on women’s public, political and economic participation 

and on combating violence against women in the wake of #MeToo. The Forum will take 

place in Strasbourg from 19 to 21 November 2018. 

  

     

3. HELGESAMLING 
Den tredje helgesamlingen er i stor grad viet internasjonal flyktningrett. Her vil vi 
presentere det internasjonale legale rammeverket for flyktninger, med referanse 
blant annet til Verdenserklæringen, Flyktningkonvensjonen, Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon og andre regionale beskyttelsesmekanismer.  
 

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/-/gender-equality-topic-of-the-world-forum-for-democracy-2018
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Fredag 30. november  
0900- 1500 
Den Internasjonale flyktningkonvensjonen og staters ansvar. Ved Jean-Francois 
Durieux, leder for undervisningen i flyktningrett ved the International Institute for 
Humanitarian Law i Sanremo, Italia.  
 
1300-1500 
Hvordan å vurdere en asylsøkers rett til beskyttelse? Ved Jean-Francois Durieux, 
leder for undervisningen i flyktningrett ved the International Institute for Humanitarian 
Law i Sanremo, Italia.  
 
Lørdag 1. desember 
0900-1200 
Jean-Francois Durieux setter lys på noen sentrale utfordringer når det gjelder staters 
ansvar og samarbeid vedrørende flyktninger. 
  
1300-1500 Retten til asyl i Norge. Hvordan respekterer norske myndigheter sine 
forpliktelser? Ved lærebokforfatter Øyvind Øyen og/eller Camilla Myhrer 
Abrahamsen, tidligere nemndleder i UNE. 
           
Søndag 2. desember 
0900-1200 Retten til asyl i Norge. Hvordan respekterer norske myndigheter sine 
forpliktelser? Ved lærebokforfatter Øyvind Øyen og Camilla Myhrer Abrahamsen, 
tidligere nemndleder i UNE. 
           
1300-1500 
Oppsummering og forberedelser til eksamen.  
           

Pensum 
 
Ekeløve-Slydal (red.)  (2014), Menneskerettigheter: en innføring, Oslo: 
Humanist Forlag. 
 
Føllesdal, Andreas, Morten Ruud og Geir Ulfstein, (2017)  
Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. 
Oslo: Universitetsforlaget 
 
Gjems-Onstad, Ole (2018) Menneskerettigheter. En verden uten helvete. Oslo: 
Cappelen Damm Akademisk 
 
Vevstad, Vigdis (2017), Hva er en flyktning. Oslo: Universitetsforlaget 
 
Øyen, Øyvind, (2018), Lærebok I Utlendingsrett, Oslo: Universitetsforlaget. 
 
KOMPENDIUM med utvalgte artikler. 
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Anbefalte bøker – for dem som har lyst! 
 
Buergenthal, Thomas (2009) International Human Rights in a nutshell, 4th edition, 
West Publishing, St. Paul, Minnesota. 

 
Gibney, Mark (2016), Returning to Universal Principles, London: Rowman & 
Littlefield 
 
Hunt, Lynn (2007) Inventing Human Rights, London: W.W. Norton & Company 
 
Høstmælingen, Njål (2012), Internasjonale menneskerettigheter. Oslo: 
Universitetsforlaget. 
 

Ignatieff, Michael (2001) Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton: 

Princeton University Press 

 
Ishay, Micheline R. (2008), The History of Human Rights, Berkeley: University of 
California Press. 
 
Levin, Leah (2012), Human Rights: Questions and Answers, UNESCO Publications. 
 
Nickel, James W. (2007) Making Sense of Human Rights, Malden: Blackwell 
Publishing. 
 
Michelet, Marte (2014), Den største forbrytelsen, Oslo: Gyldendal. 
 
Moyn, Samuel (2010), The Last Utopia, Cambridge, Massachusets: The Belknap 
Press of Harvard University Press 
 
Moyn, Samuel (2014), Human Rights and the Uses of History, London: Verso 
‘ 
Nickel, James W. (2007) Making Sense of Human Rights, Malden: Blackwell 
Publishing. 
 

Posner, Eric A. (2014), The Twilight of Human Rights Law, Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Verdirame, Guglielmo (2011), The UN and Human Rights. Who Guards the 
Guardians? Cambridge: Cambridge University Press 

  
Evaluering 
 
Evaluering ved fire ukers hjemmeeksamen.  
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Adresser og kontaktpersoner: 
 
Emneansvarlig: Lars Petter Soltvedt, USN, tlf. 91 80 32 47. E-mail: 
lars.p.soltvedt@usn.no 
 
 
Seniorkonsulent: Kari Aasheim, USN, tlf. 31009740, E-mail kari.aasheim@usn.no 
 
 
Med forbehold om endring! 
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