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Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell 
forståelse og konflikthåndtering. 

 
Lars Petter Soltvedt, 23.05. 2021 

 
 

1. HELGESAMLING modul 3 Konflikthåndtering og 
konfliktbegrensning 

 
Fredag 24. september kl. 1000-1200 Velkommen til nytt semester. 
     

Sted: - Universitetet i Sørøst-Norge, studiested 
Drammen, Rom A-3502.  

                    
Modul  3 konflikthåndtering og konfliktbegrensning 
 
Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt sammen med universitetslærer Anne 
Kristine Bjørndalen og seniorkonsulent Kari Aasheim ved Universitetet i Sørøst-
Norge (USN) ønsker velkommen til nytt semester ved studiet 
Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.  
 
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. Sentralt vil være et fokus på dialog som 
konfliktbegrensende mekanisme. I den sammenheng vil vi blant annet få besøk 
av Professor Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning og 
Politiførstebetjent Vegar Martinsen fra politiet. Sistnevnte vil vurdere anvendelsen 
av dialogbegrepet i politiet, i lys av egen erfaring fra kriminalitetsforebyggende og 
kriminalitetsbekjempende arbeid ved politiet i Oslo. Teorier, modeller og 
eksempler både fra inn- og utland vil trekkes inn i den grad dette belyser og gir 
nødvendig kunnskap og forståelse for ulike konflikhåndteringsmekanismer. 
   
For nye studenter vil vi i løpet av første helgesamling tilby innføring i 
informasjonskompetanse og elektronisk bibliotekbruk ved Universitetet i Sørøst-
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Norge. Vi vil også gi de nye studentene en innføring i vår elektroniske plattform 
Canvas, samt det digitale verktøyet Zoom, som det er viktig studentene 
behersker i tilfelle eventuelle digitale forelesninger. 
 
Alle forelesninger på A-3502. 
 
Kl. 1200-1300 spanderer Universitetet pizza i kantina. 
  
Tidsplan:  
 
Fredag 24. september. 
 
1000-1200 
Førsteamanuensis ved USN Lars Petter Soltvedt vil gjennomgå høstens 
studieplan og orientere om den frivillige studieturen enten til Midtøsten, Vest-
Balkan eller Rwanda neste semester. 
 
1300 - 1500. 
Vi får besøk av Professor Aleksandar Ivanovic fra Universitetet i Novi Pazar i 
Serbia, Han vil sammen med Lars Petter Soltvedt forelese om konflikthåndtering 
rundt motsetningene på Vest-Balkan. 
 
1500-1545 
Innføring i fjernundervisning gjennom internettprogrammet Canvas. Ved 
seniorkonsulent Kari Aasheim og IT-avdelingen ved USN. 
 
Innføring i informasjonskompetanse og elektronisk bibliotekbruk for studenter ved 
USN. Ved universitetsbiblioteket.  
 
Lørdag 25. september og søndag 26. september. 
Vi får vi besøk av to tidligere gjesteforelesere hos oss, Tyrone Savage og Kris 
Vanspauwen. De vil presentere ulike teoretiske ståsted til forståelse for konflikt 
og konflikthåndtering – på ulike nivå! Tyrone Savage er opprinnelig fra Sør-
Afrika. Han har nylig avsluttet 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. 
 
Dette er programmet deres: 
 

Conflict and Growth: From Managing Conflict to Transformation & 

Transitional Justice 
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 Facilitators: Kris Vanspauwen and Tyrone Savage  

  

Saturday 25 September  

  

09:00-09:30 General introduction (KV and TS to lead)  

Kris introduces Tyrone  

Tyrone introduces Kris  

Expectations on the two days (topi method) 

  

09:30-12:00: Introduction to conflict resolution and conflict management (KV to 

lead):  

This session explores the challenge of conflict and major approaches developed for 

working with it, including conflict prevention, conflict resolution*, conflict management 

and conflict transformation.  

* TS to introduce gross human rights violations and their impact on conflict situations 

* TS possibly to introduce interest-based techniques of conflict resolution. 

 

13:00-15:00: Intra-state conflict : focus on transitional justice (TS to lead)  

The session introduces and critically engages the field of Transitional Justice, beginning 
with its emergence as a suite of productive concessions in a societies efforts to deal 
with the impact of an episode of gross human rights violations. Specifically, the session 
introduces the priority accorded to victims and an understanding that dismantling the 
truth deficit cultivated by a previous regime, or in conditions of war, was unrenouncable 
– even if it meant compromising prosecutions. Examples are drawn from Argentina, 
Chile and South Africa.  
* KS possibly to introduce RJ applications in TJ mechanisms  

 

Sunday 26 September   

  

09:00-11:30: Conflict transformation at the community & interpersonal level (KV to 

lead). 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. * Illustrations drawn from efforts to apply Restorative 

Justice in de-radicalization programs in  

Western Europe  

* Case Study: Long Night’s Journey Into Day  

 

13 :00-15:00 Closure Session: Dialogue on core questions (Jointly facilitated)  

* Students questions, submitted using the Nepalese topi method?  

* Tyrone: Can perpetrators become a resource? (Includes introduction to the four 

categories of guilt identified by Karl Jaspers, in Question of German Guilt)  

* Kris: Can victims become a catalyst for transformation?   
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2. Helgesamling 
 
Fredag 29. oktober 
0900 – 1200 
Tidligere student Jørn Hakon 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 Rwanda og 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 invitasjon eller til utstøting, og dermed kunne være avgjørende for 

mulighetene for forsoning.» 

 

1300-1500 
Lars Petter Soltvedt vil introdusere dere for Lars Thorsen fra SIAN og Yousuf 
Gilani fra Muslimsk dialogforum. De vil fra deres ulike ståsted drøfte betydningen 
av dialog i spenningsforholdet mellom Islam og det norske majoritetssamfunnet. 
 
Lørdag 30. oktober: 
0900-1200 og 1300-1500 
Tidligere Generaladvokat for forsvaret Arne Willy Dahl vil sammen med Lars 
Petter Soltvedt ta dere med til konflikten i Midtøsten og vil presentere sitt syn på 
de folkerettslige aspekter ved konflikten, også med referanse til de siste 
stridighetene mellom Hamas og Israel. 
 
Søndag 31. oktober 
0900-1200 
Gruppearbeid omkring tematikken konflikthåndtering og dialog. Ved Lars Petter 
Soltvedt. 
 
1300-1500 
Anne Kristine og Lars Petter oppsummerer det vi har lært og erfart denne helgen. 
 

3. HELGESAMLING 
 

Fredag 3. desember 
0900-1200 og 1300-1500  
Cecilie Hellestveit vil introdusere oss til internasjonal folkerett med spesiell 
referanse til konflikten i Syria og konflikten i Jemen.  Cecilie Hellestveit er en 
norsk statsviter og jurist med doktorgrad om borgerkrig og folkerett. Hellestveit 
arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, og er 
spesialrådgiver ved NIM. Hellestveit gir i 2021 ut sakprosaboken Ulykkelige 
Arabia - verden etter Jemen.  
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Lørdag 4. 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  
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. 
 
Søndag 5. desember 
0900-1300 
Anne Kristine Bjørndalen vil presentere oss for Johan Galtungs tankegods. 
Johan Galtung er en av fredsforskningens grunnleggere. Han var ildsjelen bak 
opprettelsen av PRIO (Institutt for fredsforskning ved UiO i 1959. Johan Galtung 
ble verdens første professor i konflikt og fredsforsking ved UiO i 1969 en stilling 
han innehadde frem til 1977. Etter dette har Johan Galtungs arbeidsplass vært 
hele verden. Johan Galtung har alltid forfektet utradisjonelle og kontroversielle 
meninger. Han har vært rådgiver for de fleste FN-organisasjonene og for ulike 
regjeringer. I 1993 grunnla han organisasjonen TRANSCEND, som vi vil se  
nærmere på. 
 
Etter presentasjonen av Galtungs tankegods, vil vi med eksempler blant annet fra 
Sør Afrika og overgangen fra Apartheid vurdere TRANSCENDs  relevans når det 
gjelder å forstå konflikthåndtering i dagens verden. 
 
Vi vil deretter vise filmen «In my Country» med Juliette Binoche og Samuel L. 
Jackson som både dramatiserer og forklarer TRC – «Truth and Reconsciliation 
etter apartheid i Sør-Afrika. 
 
Til filmen serverer vi Pizza eller popcorn. 
 
1300-1500 
Forberedelser til eksamen. Ved Anne Kristine Bjørndalen, Kari Aasheim og Lars 
Petter Soltvedt. 
 

Pensum (vil oppdateres frem mot studiestart) 
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Mye av pensum denne høsten vil bli formidlet til studentene elektronisk.  
Følgende bøker anbefales også lest: 
 

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

• Galtung, Johan (2004) TRANSCEND & Transform, An introduction to 
conflict work. London: Pluto Press 
 

• Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in 
Divided Societies. (Washington DC: U.S. Institute of Peace). 

   

• Hellestveit, Cecilie (2017). Syria: En stor krig i en liten verden. Oslo: Pax 
forlag 

 
• Hellestveit, Cecilie (2021). Ulykkelige Arabia. Verden etter Jemen. Oslo: 

Spartacus forlag. 
 

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 på Canvas 
 
 
I tillegg til artikler som vil bli formidlet til studentene elektronisk via 
CANVAS og ellers gjort tilgjengelig. 
 
Modulen avsluttes med en fire ukers individuell hjemmeeksamen med utlevering: 
tirsdag 7. desember 14:00 og innlevering: tirsdag 4. januar kl. 14:00 i 
WiseFlow (mer informasjon kommer).  
 

Adresser og kontaktpersoner: 
 
Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt: larsps@usn.no  
 
Seniorkonsulent Kari Aasheim: kari.aasheim@usn.no 
 
Universitetslærer Anne Kristine Bjorndalen: Anne-Kristine.K.Bjorndalen@usn.no 

 
 
Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider 
gjennom http://www.usn.no/menneskerettigheter 
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