Kursledere:

Lillian Hjorth, daglig leder, Menneskerettighetsakademiet (MRA)
Lars Petter Soltvedt, førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud/(MRA)

Program
Dag 1
09.00 – 10.00

Velkommen og presentasjon

10.00 – 11.00

Den nye planeten. Innføring i menneskerettigheter
Kaffe med frukt

11.15 – 12.00

Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Bakgrunn og
tilblivelse

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Erklæringer og konvensjoner. Hva er statenes forpliktelser?

14.00 – 14.45

Menneskerettslige dilemmaer

15.00 – 16.00

Fra ord til virkelighet. Gjennomføringsmekanismer. FN-systemet
vis a vis det Europeiske systemet. Eksempler fra Norge og Europa

Dag 2
09.00 – 10.15

Menneskerettigheter i Europa. Europarådet og Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen

10.15 – 10.45

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (film)
Kaffe med frukt

11.00 – 12.00

Analyse av menneskerettighetssituasjonen i Norge I

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.45

Analyse av menneskerettighetsituasjonen i Norge II
Kaffe

14.00 – 15.00

Ikke-diskrimineringsprinsippet. Hvorfor er det så vanskelig?

15.00 – 15.45

Blir menneskerettighetene stadig viktigere? Og − er de egentlig universelle?

15.45 – 16.00

Avslutning og evaluering

Undervisningen baseres på foredrag, praktiske øvelser, samtaler og diskusjoner. Vi
garanterer masse kunnskap, en hyggelig atmosfære og forhåpentligvis en bråte med
god gammeldags inspirasjon!
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Menneskerettigheter i Europa

Om kursholderne:
Lars Petter Soltvedt er førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskaplige fag, Høgskolen i
Buskerud. Soltvedt er /har vært ansvarlig for menneskerettighetsundervisningen ved høgskolen de siste ti årene. Han
har doktorgrad i statsvitenskap ved University of Michigan der han som fredsforsker var tilknyttet "the Correlates of
War-project", et internasjonalt nettverk av fredsforskere. Soltvedt har bygget opp undervisningstilbudet i
menneskerettigheter som del av høgskolens ordinære studieportefølje og som etter- og videreutdanning til
representanter for forsvaret, politiet, UDI, UNE og andre statlige, kommunale og private etater og virksomheter.
Soltvedt har nylig gjennomført et 2-årig undervisningsprosjekt i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og
konflikthåndtering i Nord-Irak. Han er en hyppig foredragsholder ved kurs i menneskerettigheter både i Norge og
utlandet.

Lillian Hjorth er utdannet statsviter. Før hun ble leder av MRA arbeidet hun 10 år i Den norske Helsingforskomité der
hun blant annet har organisert og gjennomført undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse på
Balkan, Hviterussland, USA og Norge. Hun har også vært engasjert av Bjørknes International College der hun har
undervist i internasjonale relasjoner. Hjorth har utgitt flere bøker, blant annet "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i
menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" (med Enver Djuliman, Humanist forlag 2007).
Boken er oversatt til serbo-kroatisk og er i ferd med å oversettes til russisk. MRA arbeider nå med å utvikle en
engelsk utgave. "Bygg broer" er valgt ut til å bli presentert i det internasjonale kompendiet for god
menneskerettighetsundervisning (Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North
America: A Compendium of Good Practice) som ble lansert globalt oktober 2009, av OSSE, FNs Høykommissær for
menneskerettigheter (OHCHR), Euroåparådet og UNESCO for å inspirere til slik opplæring i skolene verden over.

