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HANDELSHØYSKOLEN OG FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP    

 

Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse 
og konflikthåndtering. 

 

Lars Petter Soltvedt, 21.12.2017 

 

Modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet 

konflikt 
 
 

Hovedformålet med denne modulen er at studentene videreutvikler sin innsikt i de 
internasjonale menneskerettighetene (IHRL) og vurderer disse opp mot internasjonal 
humanitær rett (IHL), og slik internasjonal strafferett som gjelder i og etter kriser, krig og 
væpnet konflikt. 
 
Vi innleder den første helgesamlingen fredag med å utfordre norske ungdomspolitikere 
på norske politiske partiers forhold til de internasjonale menneskerettighetene og 
internasjonal folkerett. Lars Petter Soltvedt vil deretter gå gjennom innholdet i vårens modul 
«Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet konflikt.» 
 
Cecilie Hellestveit vil søke å besvare spørsmålet Hva er internasjonal folkerett?  Vi vil bli 
presentert for innholdet i folkeretten og hvordan stater søker å forholde seg til 
rettsforholdene som regulerer forbindelsene mellom stater – til tider også mellom individer 
og stater, og mellom organisasjoner og stater. 
 
Søndag vil tidligere leder for the Bosnian Federal Commission Amor Masovic fortelle oss 
om sitt arbeid med blant annet å åpne massegraver i Bosnia på leting etter levninger av ofre 
for krigene i Bosnia 1992.1995. Hans foredrag vil bli ettterfulgt av en presentasjon av Enver 
Djuliman som vil ta for seg strafferettstribunalet for de tidligere Jugoslavia. 
 
 
I løpet av den andre helgesamlingen vil vi rette oppmerksomheten mot Internasjonal 
humanitær rett (IHL). Tidligere Generaladvokat Arne Willy Dahl vil ved hjelp av sin egen bok 
fra 2008 - Håndbok i militær folkerett, i løpet av denne andre helgesamlingen 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. NN 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 
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hviler på, men også de to straffetribunalene for Det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Rwanda 
(ICTR).  
 
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. Men hva 
skjer når staten ikke er til stede? Hva skjer når staten ikke vil eller kan innfrir sine forpliktelser 
– både i forhold til de internasjonale menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett? 
Hva skjer når folkeretten ikke strekker til? Dette er spørsmål vi hele tiden vil ha i tankene, 
ikke minst de av oss som reiser til Palestina i april.  
 
Forelesningene vil med unntak lørdag 27.01 finne sted på rom A-3502, stort sett mellom kl. 
0900-1500. Lørdag 27.01 treffes vi på A-3504. Nevnte konferanse fredag 26.01. A-2503. 
 

 

1. Helgesamling:  
   
 
Fredag 26. 01. 
1000-1300  
Konferanse SVAR TIL FOLKET? Hva er norske politiske partiers forhold til Norges 
folkerettslige og menneskerettslige forpliktelser? Vi inviterer ledere for de politiske 
ungdomspartiene til å svare for seg. 
            
1400-1500 
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. 
 
1500-1545 
For nye studenter: En gjennomgang av den elektroniske læringsplattformen Canvas og 
høgskolens elektroniske bibliotekstjenester. 
 
Lørdag 27. 01.  
0900 – 1200  
Hva er internasjonal folkerett?  Ved Cecilie Hellestveit. En gjennomgang av innholdet i 
folkeretten og hvordan stater søker å forholde seg til rettsforholdene som regulerer 
forbindelsene mellom stater – til tider også mellom individer og stater, og mellom 
organisasjoner og stater. Vi ønsker Cecile Hellestveit velkommen tilbake! 
 
1300-1500 
Rwanda revisited. Vi retter et kritisk blikk på våre opplevelser i Rwanda i høst. Var det vi 
opplevde i Rwanda i høst «wishful thinking» eller er freden stabil? 
 
Søndag 28. 01.   
0900-1200  
Amor Masovic har noen av oss truffet før. Han er tidligere leder for the Bosnian Federal 
Commission for Missing Persons, og hadde I flere år ansvaret for å lokalisere forvunnede 
personer etter krigen I Bosnia&Hercegovina – herunder mandat til å gjenåpne massegraver 
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på leting etter levninger av drepte krigsofre. Han vil redegjøre for sitt arbeid gjennom ord og 
bilder. 
 
1300-1500  
Det internasjonale strafferettstribunalet for Det tidligere Jugoslavia ble noe makabert 
avsluttet i høst, da Slobodan Praljak fikk sin endelige dom for deretter å begå selvmord ved 
å drikke gift. Enver Djuliman vil gi oss historien om ICTY gjennom sitt foredrag «har 
forbryterne vunnet over domstolen?» Forventninger, utfordringer og resultater. 
 
           

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 09.03. 
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 10.03. 
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. 
           
Søndag 11. 03. 
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  
Hva har vi lært denne helgen? Gruppearbeid og diskusjon. 
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3. Helgesamling: Internasjonal strafferett 

 
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  27.04. 
 
0900-1200  
Den internasjonale straffedomstol (ICC). Ved assisterende generalsekretær, Den norske 
Helsingforskomité, Gunnar M. Ekeløve-Slydal. Vi ser på forhandlingene om og opprettelsen 
av ICC. ICCs domsmyndighet og virkemåte (komplementaritetsprinsippet) og hvilke stater 
som har sluttet seg til domstolen. Vi ser også på hvilke situasjoner ICC har startet 
etterforskning i og hva den har oppnådd. 
 
1300-1500  
Den folkerettslige doktrinen om universell jurisdiksjon. Ved Gunnar M. Ekeløve-Slydal. Vi 
ser på kva doktrinen om universell jurisdiksjon går ut på, for hvilke forbrytelser den gjelder 
og hvordan ulike stater praktiserer den. Vi ser blant annet på en rwandisk universell 
jurisdiksjon sak som er gjennomført i norsk rett. 
 
Lørdag 28.04. 
 
0900-1100.  
Internasjonale forbrytelser. Ved Lars Petter Soltvedt. Hvilke forbrytelser er det ICC og andre 
internasjonale domstoler kan etterforske og dømme personer for å ha begått. Vi ser 
nærmere på hvilke handlinger som inngår i forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og 
krigsforbrytelser. Nylig ble en ny ICC-forbrytelse aktivert, nemlig aggresjonsforbrytelsen. 
Hvordan er denne forbrytelsen definert og hvilke debatter reiser aktiveringen. 
 
1100-1200  
Om forholdet mellom ulike rettskilder. Vi ser litt på sammenhengen mellom internasjonal 
menneskerettighets lov (IHRL), internasjonal humanitærrett (IHL) og internasjonal 
strafferett. Ved Lars Petter Soltvedt 
 
1300-1500  
Investigating and Prosecuting War Crimes in the Western Balkans. Ved Professor 
Aleksandar Ivanovic fra Universitetet i Novi Pazar, Serbia 
 
Søndag 29. april 
 
0900-1200 Impact of the Economic Crisis on occurrence of Criminal Offences of Hate 
Crimes at the Territory of countries of the Former Yugoslav Republic. Ved Professor 
Aleksandar Ivanovic fra Universitetet I Novi Pazar, Serbia. 
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1300-1500 Internasjonale forbrytelser. Hva har vi lært dette semesteret? Gruppearbeid og 
diskusjon. 
. 
 
 

Pensum (Med forbehold om endringer) 
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Publishers. Side 1-9 og 45-65. Fåes i kompendium 
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Djuliman, (2016) Forsoning. Oslo: Pax Forlag. 
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forlag. Fåes i kompendium. 
 
Eskeland, Ståle (2011) De mest alvorlige forbrytelser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 
 
Gill, Terry D. (2016) “Classifying the Conflict in Syria,” International Law Studies, US Naval 
War College, Stockton Center for the Study of International Law. Fåes i compendium. 
 
Gutman, Roy & Rieff, David (eds) (2007) Crimes of War. New York: Norton and Company.  
“ 
Ivanovic, Aleksandar and Lars Petter Soltvedt (2016) “Investigating and Prosecuting War 
Crimes in the Western Balkans,” VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and 
Security, year 18 no. 2 pp. 133‒159. Fåes I compendium. 
 
Kaleck, Wolfgang (2015) Double Standards: International Criminal Law and the West.  
Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublishers. Tilgjengelig på Canvas 
 
Sikkink, Kathryn (2011) The Justice Cascade. How Human Rights Prosecutions are 
Changing World Politics. Introduction. Fåes i kompendium. 
 
Stahn, Carsten (2015) »International Criminal Justice and Reconciliation: Beyond the 
Redistributive v. Restorative Divide». TOAEP Policy Brief Series. Fåes i kompendium 
 
Ulfstein, Geir (2016) Hva er folkerett. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Zegveld, Liesbeth (2009) «Accountability of organized armed groups», in Non-State Actors 
and International Humanitarian Law. San Remo: International Institute of Humanitarian Law. 
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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. 
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Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (red.) (2009) Etikk og militærmakt. Oslo: 
Gyldendal Akademisk Forlag. 
 

Malouf Amin (2010) Verden i ubalanse. Oslo: Pax Forlag. 

Schiff, Benjamin (2008) Building the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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Hjemmeeksamen 
Evaluering ved fire ukers hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen vil bli gjort tilgjengelig 
mandag 30. april 2018. Frist for innlevering i WISEflow mandag 28. mai 2018.                              
 
Adresser og kontaktpersoner 
Faglig ansvarlig: Lars Petter Soltvedt Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen og 
fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapelige fag. Tlf. 9180 3247.  
E-mail: larsps@usn.no 
 
Administrativ ansvarlig: seniorkonsulent Kari Aasheim, telefon 31009740. 
E-mail kari.aasheim@usn.no 
 
Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider gjennom 
www.usn.no/menneskerettigheter  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:larsps@usn.no
mailto:kari.aasheim@usn.no
http://www.usn.no/menneskerettigheter

