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Handelshøyskolen og fakultetet for

 økonomi og samfunnsvitenskap 

 
 

Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell 
forståelse og konflikthåndtering. 

 
Lars Petter Soltvedt 15.03.17 

 
 

1. HELGESAMLING modul 3 Konflikthåndtering og 
konfliktbegrensning 

 
Fredag 22. september kl. 1000-1200 Velkommen til nytt semester. 
 
Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) 
ønsker velkommen til nytt semester ved studiet Menneskerettigheter, flerkulturell 
forståelse og konflikthåndtering. Vi ønsker spesielt nye studenter velkommen. 
Etter en kort presentasjon av studentene vil studieplanen for modul 3 
Konflikthåndtering og konfliktbegrensning bli nøye gjennomgått. Vi vil også 
presentere programmet for studieturen til Rwanda. Praktiske beskjeder vil også 
bli overlevert. Felles lunsj mellom ca. kl. 1200 og 1300. Høgskolen spanderer!    
    
Sted: - Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Drammen, Rom A-3502.  

 
                    
Modul  3 konflikthåndtering og konfliktbegrensning 
 
Formålet med denne modulen er først og fremst at studentene utvikler innsikt i 
konflikthåndtering og konfliktbegrensning – ut i fra et statsvitenskapelig og 
sosiologisk perspektiv. I denne sammenheng vil vi søke å påpeke 
sammenhenger og betingelser for konflikt og konflikthåndtering på globalt, 
nasjonalt og lokalt nivå. Vi vil se på konflikt og konflikthåndtering i ulike 
sammenhenger, både mellom stater og innad i stater, samt mellom individer og 
grupper av individer i ulike omgivelser. Vi vil lære studentene praktiske metoder 
og ferdigheter i konflikthåndtering og kommunikasjon. Det vil i den sammenheng 
bli lagt vekt på egen handlingskompetanse og dialog med individer i ulike 
omgivelser. Teorier, modeller og eksempler både fra inn- og utland vil trekkes inn 
i den grad dette belyser og gir nødvendig kunnskap og forståelse for å utvikle 
disse ferdighetene.  
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Steinar Bryn og kolleger fra Nansen Dialog på Lillehammer vil bidra med innsikt i 
deres eget forhold til dialog både rent generelt, men også med eksempler fra 
deres engasjement i Norge og i utlandet. 
   
For nye studenter vil vi i løpet av første helgesamling tilby innføring i 
informasjonskompetanse og elektronisk bibliotekbruk ved Høgskolen i Sørøst-
Norge. Vi vil også gi studentene en innføring i læringsplattformen Canvas, som 
det er viktig studentene behersker (erstatter Fronter).  
  
Tidsplan:  
 
Fredag 22. september. 
 
1300 - 1500 
Vi starter med en kort innledning og inviterer klassen med til å besvare 
spørsmålet: Hva er rettferdighet? Førsteamanuensis ved HSN Dag Einar 
Thorsen leder an og vil relatere begrepet til situasjonen for menneskerettighetene 
i dagens urolige verden. 
  
1500 - 1600 (for nye studenter). 
Innføring i læringsplattformen Canvas. Ved IT-avdelingen, HSN.  
 
Innføring i informasjonskompetanse og elektronisk bibliotekbruk for studenter 
(biblioteket).  

Lørdag 23. september. 

Nansen Dialognettverket og Nansen Fredssenter på Lillehammer vil i sin helhet 
forestå og bidra til undervisningen denne lørdagen. Dialog for dem er en samtale 
mellom mennesker med målet å forstå og ikke å forandre den andre. Det å lytte 
er like viktig som å snakke. Siden tidlig på 90-tallet har Nansenskolen jobbet med 
forskjellige dialogprosjekter. Skolen arrangerer seminarer der folk fra grupper 
som står i konflikt med hverandre får snakke sammen, f.eks. israelere og 
palestinere eller folk på Balkan. Erfaringene Nansen Dialognettverket har gjort er 
stikk i strid med det en skulle tro på bakgrunn av nyheter i media: Folk har et stort 
behov for snakke sammen på tvers av de etniske skillelinjene. Et problem på 
Vest-Balkan som flere av oss har fått innsikt i er at man der man mangler arenaer 
til dialog. Ofte har deltakerne i dialogseminarene aldri snakket med noen "fra den 
andre siden.” ”Fiendebilder oppstår både hjemme og på skolen. Der lærer du 
hvem som er god og hvem som er ond,” sier Steinar Bryn, mangeårig aktivist og 
fredsforkjemper fra Nansen Fredssenter. ”Bildet blir annerledes hvis folk møter 
hverandre. Da møter du den andre som medmenneske.” 
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0900 – 1200 

Introduksjon til Nansen Dialog. Det har nærmest gått inflasjon i begrepet dialog 
uten at folk forstår klart hva de legger i det. Hva er forskjellen på dialog og 
mekling? Bryn vil presentere dialog som kommunikasjonsform, dialog som 
livsholdning og definere en dialogkultur. Hovedargumentet er at etter krig og 
menneskerettighetsbrudd legger det internasjonale samfunn stor vekt på å 
gjenoppbygge sterke institusjoner og funksjonelle stater, ofte på bekostning av 
dialog og forsoning mellom partene? Hva er forsoning? Hva er sammenhengene 
mellom forsoning og sannhet? Forsoning og rettferdighet? Forsoning og 
fredsbygging? Formålet med økta er å gi en god forståelse av grunnprinsippene i 
dialogarbeid. Steinar Bryn har 20 års erfaring med å legge til rette for 
dialoggrupper. 

1300 – 1500 

Kosovo er det området på Vest-Balkan som i dag har den mest spente politiske 
situasjonen. Befolkningen lever i uvisshet om framtiden, med traumer fra krig og 
konflikt. Et resultat av konflikten er økende segregering av befolkningen gjennom 
de siste 15 årene, ikke bare i den private sfære, men også i politiske 
institusjoner, massemedia og utdanningssystemet. Steinar Bryn jobber aktivt for 
å endre dette gjennom tillitsbyggende arbeid blant albanere og serbere i de mest 
delte lokalsamfunnene i Kosovo. Er integrering mulig? Dette vokser fram som en 
av de største politiske utfordringene i Europa - hvordan integrere mennesker med 
tilsynelatende vidt forskjellige livsoppfatninger? Han vil vise filmen Reunion som 
illustrerer Nansen metodikken i praksis og diskutere hvordan han nå bruker 
Reunion i Ukraina for å forhindre den samme splittelse der. Filmen vant 
Amandaprisen i Norge for beste dokumentar i 2011 og illustrerer hvordan film 
kan brukes i forsoningsarbeid. 

Søndag 24. september 
 
0900 – 1200 
Tidligere student Jørn Haakon Riise ble i sin tid inspirert av undertegnede til å 
skrive bok om forsoning med utgangspunkt i dialogbegrepet. Siden har han fartet 
land og strand rundt og gjort nettopp det. Han vil i sin forelesning om 
dialogbegrepet fokusere på Palestina/Israel. Han skriver: «For meg vil retorikk og 

språkbruk - ikke minst den politiske - være av særlig interesse å trekke inn når det gjelder 

å legge til rette for forsoning. Valg av retorikk, språk, og begreper i form av 

kategorisering av mennesker og folkegrupper kan bidra til å inkludere eller til å 

ekskludere, til invitering eller til utstøting, og dermed kunne være avgjørende for 

mulighetene for forsoning.» 

 
1300-1500 Politiførstebetjent Vegard Martinsen ved Oslo Politikammer vil 
vurdere anvendelsen av dialogbegrepet i politiet, i lys av egen erfaring fra 
kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid ved politiet i Oslo. 
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1500 – 1600 
Hva lærte vi på skolen denne helgen? På oppfordring fra studentene forrige 
semester forsøker vi på denne måten å repetere og stimulere til videre refleksjon 
frem mot neste samling! 
 
 

2. HELGESAMLING 
 

I løpet av denne helgesamlingen vil vi presentere ulike teoretiske ståsted til 
forståelse for konflikt og konflikthåndtering – på ulike nivå! Hovedansvaret for 
dette har to tidligere gjesteforelesere hos oss Tyrone Savage og Kris 
Vanspauwen - i samarbeid med Lars Petter Soltvedt. Alle tre har både teoretisk 
og praktisk erfaring fra konflikt og konflikthåndtering på ulike nivå – internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt. Tyrone Savage er opprinnelig fra Sør-Afrika. Han arbeider 
med sin doktorgrad ved Universitetet i Leiden. Like opptatt er han for øvrig av det 
praktiske. Han arbeider tidvis for FN, og har nylig hatt oppdrag for dem i Burundi 
og Nepal. 
 
Kris Vanspauwen har sin doktorgrad i kriminologi og arbeider som kriminolog og 
konflikthåndterer (mediator) ved Suggnome, som er en NGO og et Forum for 
Restorative Justice and Victim-Offender Mediation i Flandern i Belgia. 
 
Avslutningsvis søndag vil vi gå igjennom programmet for dem av oss som reiser 
til RWANDA i november. 
 
Programmet denne helgen ser slik ut: 
 
Conflict as a Resource for Growth: From Managing Conflict to Transformation and 
Transitional Justice   
 

Facilitators: Kris Vanspauwen, Tyrone Savage, Lars Petter Soltvedt 
 

Friday 3. November 
 

09:00-09:30 General introduction  
 

09:30-12:00: Introduction to conflict resolution and conflict management (KV): 
● Conflict theories: different approaches to understand conflict 
● Conflict resolution: tools to prevent, manage, resolve, transform conflict 
● Conflict management systems 

● Conflict figures and trends 

● Conflict types: different levels and their interrelationship 

● Exercise: “looking at a conflict through the eyes of the other party”  
 

13:00-15:00: Conflict transformation at the community & interpersonal level (KV). 
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● Mediation as the most widely conflict resolution tool known to deal with 
inter-personal conflicts. We will look at roots, principles, practices and 
applications, with special attention to cultural diversity in settings at the 
interpersonal as well as the community or intergroup level. 

● Case studies from Serbia, Hungary, Austria and Ireland (European action 
research project on Alternative understandings of Justice and Security). 

● Video of the Alternative project 
 

Saturday 4. November  
 

09:00-12:00: Intra-state conflict and the option of transitional justice (Olivier) 
Again drawing on the ways in which conflict transformation uses the energies and 
even hurt as a force for creating new options, we examine truth commissions as 
a tool for conflict transformation.  

● The challenges that generally ensue – Gross Violations of Human Rights, 
the need to account, the need for truth, the need among victims and much 
more broadly for state acknowledgement 

● What is transitional justice? Overview and elements of tj   
Two truthseeking processes will be discussed as unique case studies: 

● The South African Truth and Reconciliation Commission: with reference to 
Long Night’s Journey into Day  

 

13:00-15:00: Inter-state conflict, identity and belonging (Olivier) 
● Introduction: framework, concepts (ts & kvs). Case study: 
● The South African Negotiation Process: brief intro; documentary in 

anticipation of the next day’s discussion of SATRC (extracts from Long 
Night’s Journey into Day, Bhiel and Goniwe, 40 mins). 

 

Sunday 5.. November 
 

09:00 – 12:00: Closure Session 

 
13:00 – 15:00.  
 
Hvorfor Rwanda? Orientering og endelig program for turen til Rwanda. 
 
 
 

3. HELGESAMLING 
 
Fredag 1. desember 
 
0900 – 1200  
Ekspert på Internasjonal Cecilie Hellestveit kommer til oss for å fortelle oss om 
situasjonen i Midtøsten – først og fremst i Syria og Irak (MED FORBEHOLD). 
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1300-1500 
Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland eller andre fra forsvaret vil hente frem 
igjen dialogbegrepet og foredra om bruk av dialog i felt eller i post-konflikt 
situasjoner. Brændeland arbeider i dag ved Avdeling for Sikkerhetspolitikk og 
Operasjoner i Forsvarsdepartementet. Han ble i 2014 tildelt Krigskorset med 
sverd for sin innsats i Bosnia-Hercegovina i 1994. 
 
Lørdag 2. desember.. 
0900-1200 
Vi hatr invitert Nikolai Sitter, forfatter av boken Terrorismens Historie – Attentat 
og terrorbekjempelse frå Bakunin til IS til å holde foredrag om bokens 
hovedtema. 
 
1300 - 1500 
Kapellan i Uranienborg menighet i Oslo, tidligere MR-student (2008-2010) og 
Israel/Palestina-kjenner Eirik Mills orienterer om studieturen til Israel/Palestina 
våren 2016. 
 
Søndag 3. desember 
0900-1200 
Professor Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO har utviklet 
en helhetlig modell for forebygging av kriminalitet som kan anvendes på ulike 
kriminalitetstyper. Han gir eksempler på hvordan modellen ban brukes til å 
forebygge terrorisme, kriminelle ungdomsgjenger, innbrudd i bolig, bilkjøring i 
rus, og organisert kriminalitet. Etter forelesningen blir det gruppearbeid hvor 
studentene selv kan forsøke å anvende modellen på andre former for kriminalitet, 
for eksempel forebygging av party-voldtekt, hatkriminalitet eller voldelige 
konflikter mellom ungdomsgrupper. 
 
1300 - 1500 Oppsummering og evaluering 

 
Pensum (vil oppdateres frem mot studiestart) 
 

Det meste av pensum denne høsten vil bli formidlet til studentene enten 
elektronisk, delt ut vederlagsfritt eller solgt rimelig som kompendium.  
Følgende bøker anbefales også kjøpt: 
 
 

 Galtung, Johan (2004) Transcend and Transform - An Introduction to 
Conflict Work. Pluto Press in Association with Transcend. 

 Bjørgo, Tore (2015) "Forebygging av kriminalitet.» Oslo: Universitetsforlaget 
 

Large, Judith and Timothy D. Sisk (2006), Democracy, Conflict and Human 
Security. Pursuing Peace in the 21st Century. Stockholm:  International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance. Tilgjengelig i Canvas. 
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Røhr, Heidrun S.  Dialog – mer enn ord: Jubileumsskrift for Nansen Dialog 1995-
2005. Lillehammer: Nansenskolen. Deles ut som gave. 
 
World Bank Annual Development Report 2011 – Conflict, Security and 
Develpoment. Tilgjengelig på Fronter 
 
I tillegg til følgende artikler som vil bli formidlet til studentene i ett 
kompendium til salgs for kr. 200: 
 
Reading List 
 
Lederach, J. P. (1997). Chapter 2: Characteristics of Deeply Divided Societies, in: Building Peace: 
Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington DC: U.S. Institute of Peace Press, pp 
11-18.  
 
Ramsbotham, O., Woodhouse, T., and Miall, H. (2011). Chapter 1: Introduction to Conflict 
Resolution, in: Contemporary Conflict Resolution. Third and revised version. Cambridge: Polity 
Press, pp. 3-34.   
 
Wallensteen, P. (2012). Chapter 1: Understanding Conflict Resolution, in: Understanding Conflict 
Resolution. Third Edition. London: SAGE Publications, pp. 3-12.  
 
Miall, H. (2004) Conflict Transformation: A multi-dimensional task, in: Berghof Handbook for 
Conflict Transformation, pp. 2-20.  
 
Constantion, C. and Merchant, C.S. (1996) Designing Conflict Management Systems. San 
Francisco: Jossey Bass, pp. 3-32 (Chapters 1-2).   
 
Rothman, J., and Olson, M. L. (2001). From interests to identities. Towards a new emphasis in 
interactive conflict resolution. Journal of Peace Research, 38(3), pp. 289-305.  
 
Christie, N. (1977). Conflicts As Property. British Journal of Criminology, 17, 1, 1-15 (republished 
in Sullivan, D., and Tifft, L. (eds). Handbook of Restorative Justice. A Global Perspective.  London: 
Routledge, pp. 57-68) 
 
Umbreit, M. S. (1997). Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peacemaking, 
Minnesota: Center for Restorative Justice and Peacemaking.  
 
Maoz, Ifat, “An Experiment in Peace: Reconciliation-Aimed Workshops of Jewish-Israeli and 
Palestinian Youth,”Journal of Peace Research, 2000, pp. 721-736. 
 
Stuart, B, and Pranis, K. (2006) Peacemaking Circles. Reflections on Principal Features and 
Primary Outcomes, in: Sullivan, D., and Tifft, L. (eds). Handbook of Restorative Justice. A Global 
Perspective.  London: Routledge, pp. 121-133. 
 

Følgende to “Handbooks” og Practical Guides” legges ut i Canvas. 
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European Forum for Restorative Justice (2011) Conferencing: A way forward for Restorative 
Justice. Practical Guide. Available online: 
http://euforumrj.org/assets/upload/Conferencing_practical_guide_toolkit.pdf 
 
Borbála Fellegi and Dóra Szegő (2013) Handbook for Facilitating Peacemaking Circles. Available 
online: http://euforumrj.org/assets/upload/peacemaking_circle_handbook.pdf 
 

 

Adresser og kontaktpersoner: 
 
Lars Petter Soltvedt (emneansvarlig) 
Høgskolen i Sørøst-Norge, epost: lars.p.soltvedt@usn.no  
 
Anne Kristine Bjørndalen, epost: a.k.bjorndalen@hotmail.com 
 
Kari Aasheim (studieveileder) 
Høgskolen I Sørøst-Norge, epost: kari.aasheim@usn.no 
 
 
 
Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider 
gjennom http://www.hbv.no/menneskerettigheter 
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