
Kurs i menneskerettigheter  
og flerkulturell forståelse 
for flyktningungdom og norsk ungdom

Vil du lære om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse  
og bli kjent med ungdommer fra ulike deler av verden?  

Da er dette fem-dagers kurset noe for deg!

− Det som er 
viktig er hvor du 

er på vei − ikke hvor 
du kommer fra 

(kursdeltaker) 

Bli med på en annerledes og spennende uke! 
Av 25 deltakere vil mellom 15 og 18 være enslige mindreårige asylsøkere,  

mens mellom 8 og 10 vil være norske skoleelever. Alle deltakere får diplom.

Du får lære om: 
• FN og menneskerettighetene 
• Hvordan man kan arbeide for menneskerettighetene
• Barnekonvensjonen og barns rettigheter
• Stereotypier og fordommer
• Flerkulturell forståelse og hvem ”de andre” egentlig er
• Landene som deltakerne kommer fra 

Undervisningen baseres på korte presentasjoner, gruppearbeid, øvelser, 
samtaler og diskusjoner. Også sosiale aktiviteter vil ha en sentral plass. 



Ungdom som har deltatt på kurs sier: 
−  Det beste var å være sammen med/lære sammen med flyktningungdom. 
−  This was a life time experience. I hope that you will keep up the good work 

and keep trying to help us and the Norwegians to get along well. God 
bless.  

−  Det var en erfaring for livet! Ikke bare prøvde vi hijab og burka,  
noe som var både lærerikt og morsomt, men først og fremst fikk vi en 
unik mulighet til å møte asylsøkerne (…)

−  Jeg synes dette burde være obligatorisk for alle ungdommer i Norge  
og fra andre land. 

−  Vi anbefaler kurset på det varmeste (nettsiden til Nesbru videregående skole).

Om Menneskerettighetsakademiet 
Menneskerettighetsakademiet ble etablert i 
2008 og er en ideell stiftelse som arbeider 
for å øke respekten for menneskerettighe-
tene i inn- og utland. Gjennom undervisning 
og informasjonsvirksomhet skal akademiet 
arbeide for å fremme enkeltmenneskets 
verdi og styrke demokratiske prosesser.  
Vern av ytringsfriheten og utvikling av det 
sivile samfunn med vekt på pluralisme, 
flerkulturelt mangfold og dialog står særlig 
sentralt. Akademiet har virksomhet i Norge 
og Russland, og gjennomfører også enkelt-
oppdrag i Afrika og Asia. 

www.menneskerettighetsakademiet.no
Blindernveien 5, 0361 Oslo
Org.nr: 992 471 514 
Tlf: 22 59 40 56 
post@mr-akademiet.no 

Om Redd Barna 
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt 
rettighetsorganisasjon som er partipolitisk  
og religiøst nøytral. FNs barnekonvensjon er 
grunnlaget for alt vårt arbeid, og vi jobber for 
at alle barn skal få oppfylt sine rettigheter, 
uansett hvem de er og hvor de bor. Redd 
Barna er en del av Internasjonale Redd Barna, 
som arbeider i over 120 land. I Norge jobber  
vi blant annet for å bedre rettighetene for barn 
som er asylsøkere og flyktninger. I tillegg til 
vårt politiske påvirkningsarbeid har vi med-
lemmer over hele Norge, som gjennom frivillig 
innsats er viktige medspillere i vårt arbeid. 
Blant annet driver våre medlemmer aktiviteter 
for og sammen med barn og ungdom på 
asylmottak en rekke steder i Norge. 

Sted:  Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Salangen 

Tid:  Mandag 20. til og med fredag 24. juni 2011

Partnere:  Menneskerettighetsakademiet, Redd Barna, Sjøvegan statlige mottak 
for asylsøkere, Sjøvegan videregående skole 

Kurset er støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering  
med EXTRAmidler

Tvil aldri på  
at små grupper av 

tenksomme, engasjerte 
mennesker kan forandre 
verden. Faktisk er de de 
eneste som noensinne  

har forandret noe. 
Margaret Mead 


