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Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell 
forståelse og konflikthåndtering. 
 

 

Modul 2: Inkludering og deltagelse i det flerkulturelle samfunn 
Lars Petter Soltvedt, 07.12.16; 11.01.17 
 

Formålet med denne modulen er at studentene utvikler forståelse og evne til å 
takle kulturelt mangfold og de utfordringer det byr på i mange sammenhenger og 
situasjoner. Med utgangspunkt i forrige semesters innføring i 
menneskerettigheter søker vi nå å videreutvikle vår forståelse for de ulike 
betingelser for fremveksten av en fredskultur med inkludering og deltagelse i 
flerkulturelle omgivelser. 
  
 

1. HELGESAMLING 
 

Fredag 27. januar kl. 1000-1200 Velkommen til nytt semester. 
Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt ved Høgskolen i Sørøst-Norge vil 
orientere om innholdet i studiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og 
konflikthåndtering. Han vil deretter gi en kort oversikt over planen for modul 2 
Inkludering og deltagelse i det flerkulturelle samfunn.  
 
Alle forelesninger på A-3502. 
 
1300-1500 Førstelektor Tone Horntvedt ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil 
reflektere rundt slike sentrale begreper på det flerkulturelle feltet som kultur, 
identitet og interkulturell kompetanse. 
 
1500-1600 (for nye studenter) Innføring i fjernundervisning ved HSNs intra- 
nettprogram. Innføring i informasjonskompetanse og elektronisk bibliotekbruk for 
studenter ved HSN. 
 
Lørdag 28. januar 
0900-1200: Førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil 
forholde seg til begrepsparene respekt vs. krenkelse og toleranse vs. såre - med 
spesiell referanse til vår handlingsberedskap i det flerkulturelle samfunn. 
 
1300-1500: Førsteamanuensis Torgeir Skorgen ved Universitet i Bergen vil holde 
foredrag omkring følgende tema: "Hvor går Europas grenser?". 
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Etter forelesningene i dag skal vi på kino. Vi vi vise en film med referanse til 
studieturen vår og de landene vi skal besøke: Kosovo, Serbia, 
Bosnia&Hercegovina og Kroatia. Etter filmen spanderer Høgskolen Pizza på nytt 
utested rett over gaten! 
          
Søndag 29. Januar: 
0900-1200: Førsteamanuensis Torgeir Skorgen ved Universitetet i Bergen vil 
med utgangspunkt i sin bok med samme navn forelese omkring hans eget 
begrep Rasenes oppfinnelse. Tema for hans forelesning vil være Rasisme og 
Globalisering! 
 
1300-1500 Orientering om vårens tur til Kosovo, Serbia, Bosnia-Hercegovina og 
Kroatia. Ved Lars Petter Soltvedt og Enver Djuliman 
 

2. HELGESAMLING 
 

I løpet av den andre helgesamlingen vil oppmerksomheten rettes mot 
urbefolkninger og nasjonale minoriteter knyttet til menneskerettigheter og 
identitetspolitikk. I norsk sammenheng blir det å rette oppmerksomheten mot 
særlig samer, jøder, rom og romanifolket. Fra Irak får vi besøk av en 
representant for Yesedi folket i Nord-Irak og ved Carl Soderbergh fra Minority 
Rights Group International vil vi beskue situasjonen for nasjonale minoriteter og 
urfolk i ulike land. 
 
Fredag 10.Mars: 

0900-1500 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter vi denne 
fredagen formidle slik kunnskap om nasjonale minoriteter som kan kan bidra til å 
belyse generelle utfordringer ved minoritetspolitikken i Norge: 

- Hva er sammenhengen mellom historisk minoritetspolitikk i Norge og 
minoritetspolitikk i dag? 

- Hva kan forklare forskjeller og likheter i politikken overfor romani, rom, 
kvener, jøder og skogfinner som nasjonale minoritetene og samene som 
urfolk på 1900-tallet? 

- Hvordan har velferdsstatens utvikling og andre trekk 
ved samfunnsutviklingen etter annen verdenskrig virket inn på 
minoritetenes vilkår? 

- I hvilken grad har minoritetspolitikken fra andre halvdel av 1800-tallet og 
frem til overgangen til 2000-tallet preget minoritetenes tillit og 
samarbeidsvilje med norske myndigheter? Forskjeller og likheter i 
behandlingen av rom folket i Europa. 
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Lørdag 11. Mars: 
0900-1200 og 1300-1500 Minority Rights Group International er en anerkjent 
institusjon med hovedsete I London, som arbeider for å informere og opplyse om 
situasjonen for ulike minortitetsgrupper og urbefolkninger rundt omkring i verden. 
Deres Carl Soderbergh, MRG’s Director of Policy and Communications kommer 
til oss for å forelese om situasjonen for nettopp ulike minoritetsgrupper og 
urbefolkninger i ulike land - både folkerettslig og rent faktisk! 
 
Søndag 12. Mars: 
0900-1200 Carl Soderbergh vil i dag foreleser om ulike former for diskriminering. 
Han vil avslutte sitt besøk hos oss med et innblikk i IMRGs kampanje planlegging 
for aktivister som arbeider for bedre livsbetingelser for nasjonale minoriteter og 
urfolk.  
  
1300-1500 Tidligere viserektor for universitetet i Dohuk i Nord-Irak, Dawood 
Atroushi vil sammen med Mamou Fahran som representant for Yesidi folket 
forelese om situasjonen i området – med spesiell referanse til de grusomheter 
denne minoritetsgruppen utsettes for, krigshandlingene i området og situasjonen 
for internt fordrevne IDPs.   
 
        

3. HELGESAMLING 
 

I den senere tid har vi vært vitne til en tilspissing av debatten vedrørende 
innvandring og integrering av innvandrere i Europa og en oppblomstring av 
organisert innvandrerfiendtlig høyrepopulisme. Samtidig utsettes vi til stadighet 
for nyheter om menneskerettighetsbrudd, manglende integrering og 
radikalisering i islamske innvandrermiljøer. Mye av dette har med marginalisering 
å gjøre – manglende inkludering og deltagelse spesielt blant innvandrere i det 
flerkulturelle samfunn. Vi vil i denne helgesamlingen rette oppmerksomheten mot 
hva som bidrar til inkludering og deltagelse og hvordan situasjonen ser ut i en 
rekke land når det gjelder akkurat dette. Torgeir Skorgen stiller innledningsvis 
spørsmål om multikulturalismen faktisk er død. 
        
Fredag 21. april: 
0900-1200: Politiske utfordringer i det flerkulturelle Europa. Hvor går Europa? Er 
multikulturalismen død?. Ved Førsteamanuensis Torgeir Skorgen, Universitetet i 
Bergen. 
 
1300-1500: Migrant Integration Policy Index er en data base som presenterer 
statistikk når det gjelder grad av inkludering og deltagelse blant innvandrere i 
ulike land. 2015 ble Norge rangert på 4. plass. Lars Petter Soltvedt vil presentere 
og diskutere innholdet i denne databasen. 
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Lørdag 22. april. 
0900-1200: Muslimske kvinners utfordringer i forhold til deltagelse og inkludering 
i Norge. Ved representanter fra dem selv. 
 
1300-1500: Ti bud for bedre integrering: Ved Sylo Taraku, rådgiver i tankesmilen 
Agenda, tidligere leder av LIM og forfatter av boken Innvandringsrealisme. 
Politikkens muligheter i folkevandringens tid.       
 
Søndag 23. april: 
0900-1200: Førsteamanuensis Lars Gule: Hvorfor drar unge norske muslimer til 
Syria for å slåss? 
  
1300 - 1500: Spørretime, seminar og oppsummering ved Lars Petter Soltvedt. 
Hva har vi lært dette semesteret? 
          

Pensum: 
Pensumet består av følgende lærebøker og en rekke artikler samlet i 
kompendium. Artikler i kompendium vil være klart til studiestart. 
 

Bøker: 
Båtnes, Per Inge og Egden, Sissel (2012) Flerkulturell forståelse i praksis 
(Gyldendal Akademisk) 
 
Skorgen, Torgeir (2002) Rasenes oppfinnelse (Spartacus Forlag). 
 
Taraku, S. (2016) Innvandringsrealisme. Politikkens muligheter i 
folkevandringens tid (Dreyer forlag). 
 
Djuliman, Enver (2016) Forsoning. Pax forlag. 
 
Østerud, Øyvind (1994)  Hva er nasjonalisme?  Oslo: Universitetsforlaget. 
 

I kompendium: 
Brochmann,Grete (2003) Rettigheter og tilhørighet – å være medborger i et 
flerkulturelt samfunn. Sosiologi i dag, vol. 33, s. 5-26.  
 
Gule, Lars (2008) «Profesjon og flerkulturalitet» I Molander og Terum, 
Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. 
 
Gule, Lars (2016) «Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe?» I Sørensen, 
Hagtvet og Brandal (red) Islamisme: ideologi og trussel (Dreyer forlag). 
 
Holm, Helge Vidar, Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen "Introduction: The Notion 
of Europe, its Origins and Imaginaries", i The Borders of Europe. Hegemony, 
Aesthetics and Border Poetics, Aarhus; Aarhus University Press, 2012 s. 7-21. 
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Kymlicka, Will (1995) Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority 
Rights, Oxford, Clarendon Press, s. 10-34. 
 
Meri Research Institute, Erbil, (2015) Protecting Minorities’ Rights in the 
Kurdistan Region: A Tailor Made Model.  
 
Skorgen, Torgeir (2010) «Charles Taylor – de andre er veien til meg selv.» I 
Jørgen Pedersen [ed.] Moderne politisk teori., Pax Forlag, Oslo, s. 185-205. 
 
Taylor, Charles (2004) “The Politics of Recognition”, i David Theo Goldberg (ed). 
Multiculturalism: A Critical Reader,],  Blackwell Oxford UK & Cambridge USA, s 
75-106. 
 
Østerud, Øyvind (2004) Globaliseringen og nasjonalstaten, Universitetsforlaget, 
s. 162-78. 
 

Evaluering 
Evaluering ved fire ukers hjemmeeksamen. Utlevering av hjemmeeksamen 
mandag 24 april 2017 i Fronter. Frist for innlevering mandag 22. mai 2017 i 
Fronter.                        

 
Adresser og kontaktpersoner: 
Emneansvarlig Lars Petter Soltvedt,  Høgskolen i Sørøst-Norge, Tlf. 9180 3247. 
E-mail: larsps@usn.no.  
 
Studieadministrativt ansvarlig: Kari Aasheim, Høgskolen i Sørøst-Norge, tlf: 
31009740, epost: kari.aasheim@usn.no  
 
Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider 
gjennom www.usn.no/menneskerettigheter 
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