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A lle som arbeider med fred og dialog vet 
at ting tar tid. Tid er ofte undervurdert 

som faktor for endring. Selv om vi vet alt dette 
lar vi oss likevel besnære av tanken om at 
når fredsavtaler er oppnådd, er det slutt på 
konflikter og problemene blir borte. Men slik 
er det ikke i det virkelige liv, fordi konflikt 
ødelegger ikke bare hjem og infrastruktur, 
men også de sosiale og menneskelige rela- 
sjoner som det har tatt tiår å etablere. 

Å reparere sosiale vev og bygge tillit kan ta lang 
tid og reparasjonen er en møysommelig pros-
ess. Det trengs vilje og profesjonell kunnskap 
for å tilrettelegge samtaler. Nansen Fredssent-
er arbeider i slike landskap, og i tillegg til å 
bistå de som trenger dialog for å endre vanske-
lige situasjoner, lærer vi metoder og erfaringer 
som vi kan formidle videre til andre. Denne 
vekselvirkningen mellom praktisk dialogarbeid 
og erfaringsbasert formidling er det som gjør 
Nansen Fredssenter til et viktig kompetanse-
senter for dialog.

Lillehammer er en vennlig, åpen og mangfoldig 
by, med en fredelig atmosfære og vakker 
natur som gir besøkende rom for refleksjon, 
tilstedeværelse, aktiv lytting og respektfulle 
samtaler. Dialogforkjempere fra noen av de 
mest sentrale konfliktområder har kommet 
til Nansen Fredssenter på Lillehammer for å 
dele av sin kunnskap og erfaringer fra Ukraina, 
Colombia, Irak, Afghanistan, Nigeria og mange 
andre steder.  

I en verden der nye murer holdes oppe av vold-
somme fiendebilder, og radikalisering på alle 
sider av politiske skillelinjer kaster en truende 
skygge over oss alle, står samarbeid sentralt 
i vår strategi. I 2017 har vi styrket vårt samar-

beid med nasjonale og internasjonale partnere. 
Stadig flere organisasjoner, kommuner, skoler, 
museer, universiteter og høgskoler tar kontakt 
med oss og ber om kunnskap og informasjon 
om dialog. 

I 2017 har vi i gjennomsnitt hatt en aktivitet om 
dialog annenhver dag. Denne årsmeldingen gir 
et kort sammendrag over hvordan vi har møtt 
mennesker med håp og vilje til å bruke dialog 
for å dempe konflikter og skape fred.

Alfredo Zamudio
Daglig leder, 
Nansen Fredssenter
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OM NANSEN FREDSSENTER 2017: 
ØKT AKTIVITET I EN UROLIG VERDEN
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2017 var et år da Nansen Fredssenter viste at dialog som metode 
for å hindre konflikt er viktigere enn noen gang. Etterspørselen 
av den unike dialogmetodikken til Nansen Fredssenter øker og 
aldri før har senteret vært engasjert flere steder rundt omkring i 
verden. Samtidig økte også aktivitetene i Norge.

Verden i 2017 var preget av 
voldsomme og dødelige kon- 
flikter, med millioner av men-
nesker på flukt, og med trusler 
om stadig nye konflikter. Terror 
og sosial uro preget Europa og 
vår relasjon til hverandre og til 
omverdenen. Også her hjemme 
i Norge har ulike typer konflik-
ter fått mye oppmerksomhet: 

tonen i det offentlige ordskiftet 
er tøffere, mobbing og ut-
estengelse rammer mange, 
og i flere kommuner er det 
utfordringer knyttet til inte-
grering og sameksistens. Til 
tross for en urolig samtid, er 
det likevel mulig å trekke frem 
to positive hendelser. Den ene 
var vinter-OL i Sør-Korea. 

 I sammenheng med vinter-
OL fikk diplomater fra Nord- 
og Sør-Korea tilbud om 
tilretteleggelse av dialog. Som 
i oldtidens Hellas, bød vinter-
lekene i Sør-Korea på en 
mulighet til å la våpnene tie og 
menneskene tale. Det andre 
var den positive tildelingen av 
Nobels Fredspris til Inter- 
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national Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN). Beg-
ge situasjoner viser at menne-
skelig engasjement kan skape 
rom for endring og at arbeidet 
for fred kan gi resultater, også 
i en tid full av menneske-
skapte kriser.

Verden over finnes det men-
nesker og institusjoner som 
ønsker og har vilje til å arbeide 
for fred og forståelse. Disse 
institusjoner og enkeltper-
soner er våre viktigste part-
nere. Dialogforkjemperne her 

hjemme og internasjonalt er 
modige stemmer. Å formidle 
kunnskap om deres arbeid og 
gi støtte til dialogforkjemperne 
er Nansen Fredssenters sam-
funnsoppgave. 

Tallene som oppsummerer 
2017 taler et tydelig språk: det 
er behov for Nansen Freds-
senter. I 2017 har vi organisert, 
gjennomført og deltatt på 
over 150 aktiviteter, inkludert 
undervisning, kurs, foredrag 
og workshops. Gjennom disse 
har vi nådd over 6.000 person-

er, derav 1.138 elever i grunn- 
og videregående utdanning i 
Norge. Sentralt i vårt arbeid 
er formidling og undervisning-
sarbeidet i Norge. Men like 
viktig er det internasjonale 
arbeidet. I 2017 fortsatte det 
arbeid Nansen Fredssenter 
gjennom mange år har utført 
på Vest-Balkan, Afghanistan, 
Irak, Ukraina, Polen og Slova-
kia. I tillegg var 2017 året da 
aktivitetene ble utvidet også  
i Colombia og Kenya. ■

NØKKELTALLENE SOM VISER HØY AKTIVITET:

150   6827  1138
arrangementer  personer nådd  elever i grunnutdanning nådd

47  17  19   50
workshops  seminarer  undervisninger  foredrag og taler

8    8,7     24 %
ansatte  millioner i inntekt  økning i likes på facebook
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FINANSIERING OG STØTTESPILLERE 
SOM HAR GITT KRAFT I ARBEIDET

Nansen Fredssenter er en  
del av Stiftelsen Nansen- 
skolen med eget styre og sepa-
rat finansiering, og holder til  
i Nansenskolens lokaler. 
Nansen Fredssenter er finansi-
ert via Statsbudsjettet (kap. 255, 
post 73, tilskudd til freds- og 
menneskerettighetssentra) som 
forvaltes av Kompetanse Norge. 

Formålet med bevilgningen til 
Nansen Fredssenter beskrives 

slik:“Målet med tilskuddsord-
ningen er å medvirke til at 
Nansen Fredssenter kan tilby 
kurs og opplæring og drive 
dokumentasjon og formidling 
for å fremme arbeidet for dia-
log, fred, menneskerettigheter 
og forsoning som et alternativ 
eller supplement til opplæring 
ved andre institusjonene [sic].” 

I tillegg til denne støtten, har 
Nansen Fredssenter  

i 2017 fått støtte av Stortinget 
gjennom ekstra bevilgning  
i revidert statsbudsjett, til  
å igangsette forberedelsene 
til Dialogbyen Lillehammer, 
samt prosjektstøtte fra Uten-
riksdepartementet, Stiftelsen 
Fritt Ord, Lillehammer Rotary, 
EU i samarbeid med National 
Institute for Education, Lille-
hammer kommune, Opplands 
fylkeskommune, Rederi- 
forbundet, med flere. ■
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Offentlig tilskudd
7 209 000,- (82%)

Andre tilskudd, støtte
287 435,- (3%)

Oppdrag og salg
756 980,- (9%)

Kostnadsrefusjoner
490 569,- (6%)

INNTEKTER I 2017 UTGIFTER I 2017

Lønnskostnader                                                                                                             
5 388 413 (63 %)

Husleie, drift                                                                                                                      
627 239  (7 %)

Innleid arbeidskraft, 
inkl regnskap og revis-

jon, konsulenter                                            
 988 400 (12 %)

Reiser, overnatting, 
servering, diett og  

andre prosjektkostnader                                  
1 003 336 (12 %)

Andre driftskostnader                                                                                                        
544 405  (6 %)

Totale kostnader                                                                                                             
8 551 793 (100 %)
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INTERNASJONALT FREDSARBEID  
I EN VERDEN DER BEHOVET FOR 
DIALOG VOKSER

Nansen Fredssenters internasjonale virksomhet er opplæring, kurs og tilrette- 
legging for dialog som kan bidra til å skape fred og å bilegge konflikter. 
Aktivitetene i 2017 har vært mange og spenner over et bredt spekter. 
Nansen Fredssenter har fokusert aktivitetene mot sine to strategiske mål, 
nemlig drive med dialogopplæring og formidling av erfaringsbasert kunnskap, 
samt å fremme, fasilitere og påvirke dialog for fred, inkludering og utvikling. 

I 2017 har vi samarbeidet med 
de uavhengige Nansensen-
trene i Prijedor, Sarajevo, 
Mostar (Bosnia og Herze-
govina), Skopje (Makedonia) 
og Osijek (Kroatia). Arbeidet 
har vært fokusert på hjelp til 
å finne finansiering og på å 
støtte deres påvirkningsarbeid 
lokalt og internasjonalt. Sen-
teret i Beograd (Serbia) har 
i 2017 hatt redusert aktivitet 
grunnet mangel på finansier-
ing. I tillegg har vi initiert et 
samarbeid med BMW-stif-
telsen og deres “Global Table 
for Responsible Leaders”. 

BMW-stiftelsen er bilmerkets 
BMWs egen stiftelse som 
har som formål å inspirere til 
ansvarlig lederskap. Nansen 
Fredssenter er av BMW-stif-
telsen invitert inn som partner 
for å drøfte hvordan verden 
kan nå FNs bærekraftige ut-
viklingsmål, og i særdeleshet 
mål nr. 16. Som følge av dette 
samarbeidet har BMW-stif-
telsen valgt Lillehammer som 
arena for deres 12th Global 
Table for Responsible Lead-
ers, som skal finne sted under 
fredskonferansen Dialogbyen 
Lillehammer. 

UTDRAG AV VÅRT INTER- 

NASJONALE ARBEID I 2017:

INTENSIVE DIALOGUE TRAINING 

FOR PRACTITIONERS

I 2017 har vi arrangert et 
5-dagers kurs for dialogarbei-
dere fra hele verden, inklusive 
norske deltakere. Felles for 
dem er deres faglige virksom-
het i organisasjoner eller miljø 
som arbeider med konflikt- 
håndtering eller forebygging. 
Deltakerne i 2017 var fra Syria, 
Colombia, Ukraina, Skottland, 
Finland, Canada, Nederland, 
Italia og Norge. Gjennom slike 
kurs får vi viktige innspill til 
vår omfattende internasjonale 
pedagogikk og deltakerne får 
også etablert nye kontakter 
for samarbeid seg imellom. 
Erfaringene herfra har vært 
nyttige for utviklingen av vårt 
kurs i dialogfasilitering, som 
nå tilbys norske kommuner og 
andre instanser i Norge. 

VEST-BALKAN: Fundraising og 
langsiktig oppfølging
Nansen Fredssenter har 

VÅRE VIKTIGSTE INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE I 2017:  

• Afghanistankomiteen i Kabul

• Nansensentrene i Sarajevo,  
Prijedor, Mostar, Osijek og 
Skopje.

• BMW-stiftelsen, Berlin,  

Tyskland

• Ombudsmannen for Menneske- 
rettigheter, Colombia

• Secretaría General Ibero Ameri-
cana, (SEGIB), Madrid, Spania

• Council of International  

Fellowship

• Norges ambassader i Bogotá, 
Zagreb, Prishtina, Kiev

• International Organization for 
Migration, (IOM), Genéve, Sveits ▲
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siden OL i Lillehammer i 1994 
arbeidet med fred og dialog på 
Balkan, og arbeidet har båret 
frukter og nyttig lærdom. 
Nansensentrene på Balkan 
har i flere år arbeidet for sa-
marbeid på tvers av tidligere 
frontlinjer gjennom under-
visning, ungdomsaktiviteter, 
dialogopplæring og utstrakt 
frivillig aktivitet. 

Mange steder i regionen pre-
ges fremdeles av dyp split-
telse etter krigene. Enkelte 
politiske partier styrker sin 
posisjon ved å holde fast på 
tidligere skillelinjer, og ved 
å forsterke segregeringen. 
Flere steder forfekter og 
implementerer et skolesys-
tem segregert etter etniske 
eller religiøse skillelinjer. 
Arbeidet mot radikaliser-
ing og en gjenopptakelse av 
tidligere konflikter kan op-
pnås gjennom integrering og 
ved å motvirke utestenging. 
Nansensentrene på Balkan 
har bevist at forsoning gjen-
nom utdanning, multi-etnisk 
dialog og regionale prosjek-
ter gir resultater, men at det 
krever tid, støtte og langsiktig 
samarbeid.

Sentrene i Osijek, Kroatia; 
Prijedor, Sarajevo og Mostar 
i Bosnia og Herzegovina; 
Skopje i Makedonia og Beo- 
grad i Serbia er en solid 
skanse i arbeidet for fred og 
forsoning i regionen. Sentrene 
står for kontinuitet og erfa-
ring og er lokalt forankrede 
institusjoner. 20 år etter 
krigen er situasjonen i Bos-
nia og Herzegovina av særlig 
bekymring, og det finnes tegn 

til alvorlig radikalisering i alle 
land i regionen. 

AFGHANISTAN: kapasitets- 
bygging og langsiktig samarbeid 
40 år etter Sovjets invasjon  
i Afghanistan er landet frem-
deles i konflikt. Til tross for at 
krigen har satt enorme spor 
gjennom 40 år er det fort-
satt mulig å jobbe for dialog 
og fred i Afghanistan, selv 
om det er mange alvorlige 
og tunge hindringer. Nansen 
Fredssenter har også i 2017 
arbeidet sammen med Af-
ghanistankomiteen som har 
en profesjonell tilstedeværelse 
i landet, og som har egne 
prosjekter der vi bistår med 
kunnskap og kapasitet til 
dialog. Vårt bidrag er å videre-
utvikle pedagogisk materiale, 
sammen med nasjonale sa-
marbeidspartnere og ressurs- 
personer. 

Som vi har erfart gjennom 
mangeårig arbeid på Balkan, 
er det å være tilstede over lang 
tid viktig for å bygge tillit. Som 
en del av denne langvarige 
tilstedeværelsen, bidrar vi til 
å utvikle vår lokalkunnskap 
og kapasitet. Gjennom å 
støtte lokale samarbeidspart-
nere over tid, bidrar vil til 
motstandskraft mot krigens 
ødeleggende virkning. 

Arbeidet i Ukraina har utviklet 
seg siden oppstarten av 
urolighetene i 2014. I løpet av 
denne perioden har Nansen 
Fredssenter hatt aktiviteter 
i Ukraina i samarbeid med 
lokale partnere og har holdt 
over 20 forelesninger og hatt 
32 visninger av dokumentar- 

filmen Reunion.I løpet av 
denne tiden har Nansen 
Fredssenter holdt over 20 
forelesninger og hatt 32 vis-
ninger av dokumentarfilmen 
Reunion. Gradvis har OSCE 
og andre aktører gått selv 
inn med egne aktiviteter og 
prosjekter om dialog. I 2017 
har aktivitetene vært lavere 
enn tidligere år, men Nansen 
Fredssenter vil fortsette å 
være tilgjengelig for inter- 
nasjonale og nasjonale organi- 
sasjoner som trenger kapa-
sitetsbygging i dialog og  
fredelig konflikthåndtering.  

I forbindelse med Intensive 
Dialogue Training for Prac-
titioners fikk vi støtte av den 
norske ambassaden for å 
bringe colombianske deltak-
ere til dette og en av dem 
var Bertha Lucía Fries, en 
overlevende etter bombeat-
tentatet i El Nogal, og som 
senere har blitt en talsper-
son for forsoning med FARC 
geriljaen. I samarbeid med 
Nobel Fredssenter arrangerte 
vi et åpent møte med Bertha 
Lucía Fries. Over de siste to 
årene har Nansen Fredssent-
er blitt invitert til samarbeid 
med Secretaría General Ibero 
Americana og Ombudsman-
nen for Menneskerettigheter. 
Nansens metodologi har vek-
ket interesse, ikke minst fordi 
den erkjenner hvor lang tid 
det tar å gjenvinne tillit etter 
konflikt. Colombianske insti-
tusjoner, som Nariño provin-
sen og presidentens kontor for 
post-konflikt har meldt inter-
esse om videre samarbeid, 
som blir videreført i 2018. ■

▲
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OPPLÆRING OG TILRETTELEGGING  
FOR DIALOG I ET HARDERE SAMFUNN

Norge er et land med økende konflikt. Det offentlige ordskiftet er blitt 
hardere og debattene råere. Mobbing og trakassering finnes alle steder 
og på alle samfunnsnivå. Mange samfunnsinstitusjoner som kommuner 
og skoler ønsker å gjøre noe, men de mangler kunnskap og opplæring  
i dialog. Det har Nansens Fredssenter bidratt med i 2017.

Et særtrekk ved 2017 er at 
stadig flere norske kommun-
er henvender seg til Nansen 
fredssenter og ber om bi-
stand til å løse konflikter som 
kommunenes ledelse selv ikke 
klarer å håndtere. Konfliktene 
kan være alt fra tunge mobbe-
saker til utfordringer knyttet til 
integrering av innvandrere og 
flyktninger. I 2017 har Nansen 
Fredssenter arbeidet med Lille- 
hammer kommune, Skedsmo 
kommune, Larvik kommune 
og Bærum kommune – noe 
som er et høyt antall gitt at 
arbeidet i kommunene er res-
surskrevende og fordrer høy 
aktivitet over lang tid. I tillegg 
har Nansen Fredssenter vært 
involvert i arbeid på Hellerud 
videregående skole. 

Nansen Fredssenter har siste 
år fortsatt sitt mangeårige 
samarbeid med tunge utdan-
ningsinstitusjoner som den 
Internasjonal Sommersko-
len ved Universitetet i Oslo, 
Universitetet i Tromsø - Senter 
for fredsstudier, Høgskolen 
i Innlandet, Fredsforskning-
sinstituttet i Oslo (PRIO) og 

Nansenskolen.Vi samarbeider 
gjennom forelesninger, kurs 
og arrangementer som f.eks 
om fordrivning og migrasjon, 
Afghanistan, Colombia, Vene-
zuela, m.fl.  

Nansen Fredssenter oppfatter 
seg selv som en del av freds-
bevegelsen i Norge og har i 
løpet av 2017 inntatt en aktiv 
rolle i paraplyorganisasjonen 
for norske fredsorganisasjon-
er, Norges Fredsråd.

I tillegg har Nansen Freds-
senter i 2017 videreført samar-

beidet med de andre norske 
freds- og menneskerettighets-
sentrene – Raftostiftelsen, 
Stiftelsen Arkivet, Falstad-
senteret, Narviksenteret, 
Holocaustsenteret og Werge-
landsenteret. Innenfor dette 
samarbeidet er oppfølgingen 
av regjeringens strategi for 
de norske freds- og menne-
skerettighetssentrene som 
ble lagt frem i oktober. Tettere 
samarbeide mellom sentrene 
og økte synergier i samarbei-
det har vært viktig, og dette vil 
videreføres i 2018. ■

Foto: C
hro B

orhan
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VIDEREGÅENDE SKOLER

I 2017 har vi samarbeidet nært 
med Hellerud videregående 
skole i Oslo, som har besøkt 
Nansen Fredssenter med hele 
skoleklasser for dagsopplegg 
om dialog. Elevene har selv 
tatt opp og drøftet konflikter 
som ekteskap, sosial kon-
troll, rasisme, utestenging og 
ekstremisme. Elevene har fått 
innsikt i noen enkle øvelser 
for å styrke sin forståelse av 
hvordan man kan innlede en 
lyttende dialog også når man 
selv er uenig. Skolen har selv 
anbefalt besøket til andre 
skoler og i 2018 skal det inn-
ledes et liknende samarbeid 
med Stovner videregående 
skole. I tillegg har vi i løpet 
av året besøkt videregående 
skoler i regionen og andre 
steder i landet, med foredrag 
og undervisning om arbeid for 
fred i konfliktområder. 

ULVETIDER  

– NORSK SKOGMUSEUM 

Å inkludere dialog i en ut-
stilling på et museum er 
pionerarbeid, og det å jobbe 
med ulvekonflikten i samar-
beid med et museum var for 
Nansen Fredssenter en ny 
erfaring. Norsk Skogmuseum 
ønsket i 2017 å finne gode 
måter å kommunisere på om 
ulv, som er et svært konfliktfylt 
tema med sterke følelser og 
en polarisert debatt. Vi holdt 
kurs i dialogarbeid over fem 
dager for formidlere ved mu-

seet, både i Lillehammer og i 
Elverum, med deltakere også 
fra Glomdalsmuseet og fra 
rovdyrsentre i Flå og Nams- 
skogan. Med impulser fra 
dette kurset har Norsk Skog- 
museum laget utstillingen 
”Ulvetider”, der besøkende 
utfordres til å tenke mer nyan-
sert og stille spørsmål ved 
egne fastlåste forestillinger. 
Utstillingen ”Ulvetider” åpner  
i april 2018.

LILLEHAMMER KOMMUNE 

I 2017 holdt vi et ti-dagers 
kurs i dialogfasilitering for 
ansatte i Lillehammer kom-
mune som aktivt ønsker å 
bruke dialogmetoder i kom-
munen. Etter kurset har 
deltakerne gått gjennom en 
praksisperiode på ulike ar-

beidsplasser. Det er første 
gang Nansen Fredssenter har 
gjennomført en slik konsen-
trert opplæring for en større 
gruppe med kommunalt 
ansatte. Responsen på opp- 
læringen er overveldende 
positiv og denne erfaringen 
skaper et godt grunnlag for  
å gjennomføre lignende opp- 
læring andre steder i Norge  
og internasjonalt.  

SKEDSMO KOMMUNE

I flere år har vi samarbeidet 
med Skedsmo kommune og 
en gruppe lokale ressursper-
soner, og bistått dem i deres 
arbeid med å utvikle kunnskap 
og kapasitet for å arrangere 
lokale dialogmøter. Det lokale 
arbeidet med dialog har blitt 
så viktig og synlig for Skedsmo 

UTDRAG AV VÅRT ARBEID I NORGE I 2017:

Foto:  iStock
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at kommunen har besluttet  
å inkludere dialogarbeid som 
en del av sin strategi, og har  
hyret en av våre lokale samar-
beidspartnere som leder for 
det lokale dialogarbeidet.  
I tillegg til arbeid med kvinner 
og ungdom arrangerer Skeds-
mo åpne folkedialogmøter om 
aktuelle emner av lokal inter-
esse, og har egne dialog- 
opplæringsmøter for menn  
i kommunen. ■

MEDIA OG KOMMUNIKASJONSARBEID I EN TID MED FAKE NEWS

I en tid med fake news, påvirkning via skjulte kanaler 

og fallende tillit mellom media og dets publikum er 

den type informasjons- og kommunikasjonsarbeid 

som Nansen Fredssenter blitt enda viktigere. Nansen 

Fredssenter har som målsetting å være en troverdig, 

uavhengig og sannferdig stemme om sentrale konflik-

tområder, tema som berører dialog og fredsspørsmål. 

Det har vi i stor grad lykkes med i 2017. 

Nansen Fredssenter har hatt mange og brede oppslag 

i både nasjonale og internasjonale media gjen-

nom hele året. I tillegg skriver alle ansatte jevnlige 

blogg-innlegg, og direktøren er svært aktiv på Face-

book og Twitter. Alt dette bidrar til at Nansen Freds-

senter hver måned når ut til et stort publikum både  

i Norge og internasjonalt. 

Alfredo Zamudio, leder

Christiane Seehausen, seniorrådgiver

Chro Borhan, dialogrådgiver

Kim Sivertsen, informasjonsrådgiver

Lene Espelund, arrangementskoordinator

Mari K. Bjerke, administrasjonskoordinator

Norunn Grande, spesialrådgiver

Steinar Bryn, seniorrådgiver

Suna E. Finbog, informasjonsassistent

ANSATTE I 2017:

Foto: Suna E. Finbog
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MEDIA 2017
Dato Tittel Hvor URL Hva

06.06
‘A quienes rechazan la paz: no más’, 

 afirma víctima de El Nogal
El Tiempo Link Nettavis

06.06
Víctimas de El Nogal hablan de reconciliación y 
perdón en el Centro Nobel de Paz en Noruega

El Expectador Link Nettavis

06.06
Víctima del Nogal dará conferencia en  

el Centro Nobel de Paz en Noruega
Periscopo Politico Link Nettavis

08.06 Én million til én uke i fredens tegn GD Link Nettavis

29.05 Lillehammer blir dialogby? GD Link Nettavis

12.06 Dialogbyen Lilyhammer GD Link Nettavis

05.04 Seminar om flyktningkrisen, nr 16, side 8 Byavisen Link Papiravis

04.10
Iran-avtalen og atomvåpen på topp  

hos nobelspekulanter
Aftenposten Link Nettavis

03.10 Nobels fredspris viktigere enn på lenge ABC nyheter Link Nettavis

05.10 Dette er favorittene til Nobels fredspris 2017 VG Link Nettavis

05.10 Distriktsprogram - Hedmark og Oppland NRK radio P1 Link Radio

03.10 – Nobels fredspris viktigare enn på lenge Fjordabladet Link Nettavis

16.10 Dialog er mer enn bare prat Østlendingen Link Papiravis

14.10 Vil dempe konflikten gjennom bedre dialog Østlendingen Link Papiravis

The Beginning of a New Understanding, av 
Christiane Seehausen http://www.peace.no/
start-new-understanding/#more-4194

“They have just shot some people, that’s all”, 
Alfredo Zamudio http://www.peace.no/just-
shot-people-thats/#more-4201

Where have all the students gone?, 
av Ehsanullah Zahir Norwegian Afghanistan 
Committee (NAC), Afghanistan  http://www.
peace.no/students-gone/#more-4262

Living in contrasts – between peace and war 
in Kyiv, Ukraine, av Anatolii Kyryuliuk  
http://www.peace.no/contrasts-peace-war- 
kyiv/#more-4528 

Givat Haviva – working for coexistence and a 
shared society in Israel, av Steinar Bryn 
www.peace.no/givat-haviva-israel/#more-4704

Familiens ære må beskyttes, av Chro Borhan 
http://www.peace.no/nb/familiens-aere-
ma-beskyttes/

The value of my stay at the Nansen and Oslo 
Summer School, av Elena Levina 
http://www.peace.no/value-summer-school/

Fra barbari til dialogens århundre? 
Av Inge Eidsvåg 
http://www.peace.no/nb/fra-barbari/

BLOGGINNLEGG PÅ PEACE.NO:
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GENERELL OVERSIKT OVER AKTIVITETER

Nedenfor følger en skjematisk oversikt over Nansen Fredssenters aktiviteter i 2017. I 
løpet av året har vi arrangert eller deltatt i cirka 150 arrangementer. Vi har nådd 6827 
personer, av disse 1.138 elever i grunnopplæringen. Nedgangen fra 2016 til 2017 
skyldes færre folkehøgskoler, for å satse mere på videregående skoler.

2014 2015 2016 2017

Antall  
personer nådd

7159 4300 8022 6827

Antall elever  
i grunnopplæring

222 320 320 1138 ▲

Foto: Elena Levina



MÅL 1: DIALOGOPPLÆRING OG FORMIDLING AV ERFARINGSBASERT KUNNSKAP

Dato Hva Kontekst Hvor Antall 
nådd

04/02/2017 seminar Tema: Nansen dialog Møre folkehøgskole 50

09/02/2017 Undervisning
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for stu-
denter ved Nansenskolen. Tema: forsoning

Nansenskolen,  
Lillehammer

15

11/02/2017 workshop Tema: dialog Warsawa, Polen 25

15/02/2017 workshop
Dialogopplæring i Lillehammer kommune 
for ansatte i kommunen. Tema: Dialog som 

redskap i konflikthåndtering
Lillehammer 15

15/02/2017 workshop

Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 
for ungdommer som går til lokal moskè 

og Forandringshuset. 
Tema: livssyn og fordommer

Forandringshuset,  
Oslo

35

28/02/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 
for elever ved Ski VGS. Tema: livssyn

Ski VGS 30

02/03/2017 workshop
For ansatte ved Skogmuseet, Elverum I 

forbindelse med Ulveprosjektet. Tema: dialog
Skogmuseet,  

Elverum
10

03/03/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, for 

elever ved Ski VGS. Tema: livssyn og identitet
Ski VGS 28

03/03/2017 undervisning Dialogpilotene, oppfølging av dialogpraksis Oslo 33

04/03/2017 seminar Lørdagsseminar med visning av reunion
Toneheim  

folkehøgskole
47 ▲

14

Foto: Elena Levina



06/03/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 

for elever ved Nydalen VGS, tema: 
velferdsstaten og fattigdom

Nydalen VGS,  
Oslo

33

08/03/2017 workshop
Opplæring i dialog for ansatte Lillehammer 

kommune. Tema: dialog som redskap 
i konflikthåndtering

Lillehammer 15

17/03/2017 undervisning Veiledning av dialogpilotene i praksis Oslo 33

17/03/2017 workshop
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for 

studenter ved Nansenskolen. 
Tema: konflikthåndtering

Nansenskolen,  
Lillehammer

15

18/03/2017 foredrag Tema: Nansen dialog Giva Havita 60

27/03/2017 workshop
Lærere Bærum kommune. Tema: dialog 

som redskap i konflikthåndtering
Bærum 15

30/03/2017 undervisning
Refleksjonsworkshop i Valgfag Fred, 
Dialog og Solidaritet. For studenter 

ved Nansenskolen

Nansenskolen,  
Lillehammer

15

01/04/2017 seminar Lørdagsseminar med visning av reunion Sund Folkehøgskole 60

05/04/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 

for elevene ved Nydalen VGS. 
Tema: fordommer og livssyn

Nydalen VGS,  
Oslo

33

06/04/2017 workshop
For veiledningsstudiet, Høgskolen i Innlandet. 

Tema: innføring i Nansen Dialog
Nansen Fredssenter 20

07/04/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 
for elever ved Ski VGS. Tema: livssyn

Ski VGS, Ski 28

21/04/2017 workshop

Kurs for utvekslingsprogram for frivillige 
i Røde Kors - Ungdom  fra Norge, Madagascar, 

Colombia og Nepal. Tema: Dealing with 
Diversity - the Art of Dialogue

Sundvolden 42

27/04/2017 seminar
Dialogopplæring for ansatte I Lilleham-

mer kommune. Tema: Dialog i arbeid med 
pasienter med psykiske helseproblemer

Lillehammer 75

28/04/2017 seminar
Dialogpraksisopplæring for ansatte i Lille-

hammer kommune som har fullført 
grunnleggende dialogopplæring

Lillehammer 14

29/04/2017 workshop
Evaluering av studiet Dialogpilotene, 

med studentene.
Teologisk Fakultet UiO 13

05/05/2017 workshop
For Fredsbevegelsen, Advanced level course 

in Alternatives to violence program
Fredshuset, Oslo 12

08/05/2017 workshop
Oppfølging av Dialogpilotene i praksis, 

for elever ved Nydalen VGS, Oslo. 
Tema: Religion og livssyn

Nydalen VGS, Oslo 29

22/05/2017 workshop
For elever ved Kuben VGS, Oslo. Tema: 
Radikalisering og voldelig ekstremisme 

Kuben VGS, Oslo 20

28/05/2017 workshop Intensive dialogue workshop for practicioners Lillehammer 22

01/06/2017 workshop Norsk Litteraturfestival. Tema: Nansen dialog Lillehammer hotell 23

01/06/2017 foredrag
Intensive Dialogue Training- Tema: 

Om pedagogikk i folkehøgskolen
Nansenskolen,  
Lillehammer

 ▲

15
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13/06/2017 undervisning
Dialogpraksis for ansatte 
i Lillehammer kommune

Lillehammer 91

19/06/2017 seminar
Internasjonal Sommerskole. 

Tema: Nansen dialog
Nansenskolen,  
Lillehammer

40

19/06/2017 seminar
Evaluering av dialogpraksis 

i Lillehammer kommune
Lillehammer 16

23/06/2017 workshop
Internasjonal Sommerskole. 

Tema: Values and working with youth
Nansenskolen,  
Lillehammer

54

27/06/2017 workshop
Peace Research, den internasjonale sommer-

skolen, Universitetet i Oslo. Tema: Dialogue 
and Conflict Transformation

Studenterhytta, 
Nordmarka

23

09/08/2017 workshop
Konflikthåndteringskurs for kvinnelige 

deltakere av jobbsjansen
Jobbsjansen bydel 

Grorud, Oslo kommune
18

24/08/2017 workshop
HIPP -  Help Increase the Peace Project. 

Flyktningeruta 2017, for elever ved skolene 
Bjørkelangen, Aursmoen og Bråte.

Aurskog- Høland 183

28/08/2017 undervisning
Introduksjonsforelesning - workshop 

om identitet for Valgfag Fred, 
Dialog og Solidaritet

Nansenskolen,  
Lillehammer

28

04/09/2017 undervisning
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet. 

Hva er dialog? Presentasjon og samtale 
med Steinar Bryn

Nansenskolen,  
Lillehammer

29

07/09/2017 workshop
Elver ved Thor Heyerdahl VGS. 

Tema: æreskultur og sosial kontroll
Larvik kommune 48

11/09/2017 undervisning
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet. 

Tema: 11. september i Chile, og 
Humanitær respons i kriser

Nansenskolen, 
Lillehammer

28

13/09/2017 workshop
Folkedialog med deltakerne på PRIO 

sin rundebordskonferanse
PRIO, Oslo 30

14/09/2017 workshop
Elever ved Thor Heyerdahl VGS. 

Tema: Æreskultur og sosial kontroll
Larvik kommune 46

16/09/2017 workshop
Presentasjon av sommerskolen 

for Nobel Peace Prize Forum
Minneapolis 35

17/09/2017 workshop
CIF sin årlige internasjonale konferanse. 

Tema: Dialogue - a Peace Creating Method
Hellas 120

18/09/2017 undervisning
Sikkerhetspolitisk forelesning  
for Nansenskolens studenter.

 Tema: Afghanistan - en sårbar stat

Nansenskolen, 

Lillehammer
72

18/09/2017 undervisning
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for 

Nansenskolens studenter. Tema: Samtale 
om Afghanistan, aktiv lytting

Nansenskolen, 

Lillehammer
28

25/09/2017 workshop
Utvekslingstudenter i LNU. Tema: Dialogue 

as a toool for conflict transformation 
Nansenskolen, Lille-

hammer, Lillehammer
6

25/09/2017 undervisning
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet 

for Nansenskolens studenter. 
Tema: Om fredsbegrepet

Nansenskolen, 
Lillehammer

30

▲
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26/09/2017 workshop
Kort dialogkurs for deltakere i LNU sitt 
utvekslingsprogram. Tema: Dialogue  

a tool for conflict transformation
Lillehammer 6

13/10/2017 workshop For elevene ved skolen. Tema: Fordommer Romerike fhs 80

16/10/2017 undervisning

Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for 
Nansenskolens studenter. Tema: Om ulv, 

returpolitikk og atomtrussel - har lokale og 
internasjonale konflikter noe til felles? 

Nansenskolen, 
Lillehammer

28

18/10/2017 workshop
For tildelingsenheten, Lillehammer 

kommune. Tema: Nansen dialog
Pellestova 18

23/10/2017 foredrag
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet 
for studentene ved Nansenskolen. 

Tema: Konflikthåndteringskurs

Nansenskolen, Lille-
hammer, Lillehammer

28

24/10/2017 workshop
For elevene ved Hellerud VGS. Tema: 

Radikalisering og voldelig ekstremisme 
Nansenskolen, Lille-

hammer, Lillehammer
34

24/10/2017 workshop

Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for 
elever ved Hellerud videregående skole 

og studenter ved Nansenskolen.
 Tema: Identitet, verdier og fordommer.

Nansenskolen, 

Lillehammer
27

26/10/2017 workshop
For elevene ved Hellerud VGS. 

Tema: Dialog som redskap for å forebygge 
radikalisering og ekstreme holdninger

Lillehammer 26

06/11/2017 workshop
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for 

studentene ved Nansenskolen. 
Tema: Hva vil det si å være norsk

Lillehammer 26

06/11/2017 workshop
For elevene ved Hellerud VGS. 

Tema: Dialog som redskap for å forebygge 
radikalisering og ekstreme holdninger

Lillehammer 27

08/11/2017 fasilitering
Dialogopplæring i Lillehammer kommune, 

Tema: Fasilitering av dialog
Nansenskolen, 
Lillehammer

15

13/11/2017 workshop
Dialogopplæring i Lillehammer kommune, 

Tema: Fasilitering av dialog
Lillehammer 14

13/11/2017 foredrag
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet 
for studentene ved Nansenskolen. 

Tema: Nansen dialogue centers

Nansenskolen, 
Lillehammer

28

13/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Lillehammer vgs 10

14/11/2017 foredrag
Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet 
for studentene ved Nansenskolen. 

Tema: Nansen dialogue centers

Nansenskolen, 
Lillehammer

28

14/11/2017 foredrag
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog
Solbakken fhs 35

14/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Lena-Valle vgs 59

15/11/2017 foredrag
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Arbeiderbevegelsens 

fhs
15

15/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Lillehammer vgs 29 ▲



15/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Arbeiderbevegelsens 

fhs
15

16/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Dokka vgs 9

16/11/2017 undervisning
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog Prijedor
Vadres vgs 86

17/11/2017 seminar
For politi og prester i Groruddalen. 

Tema: Nansen dialog og visning av Reunion
Nansenskolen, 
Lillehammer

10

17/11/2017 foredrag
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog
Viken fhs 98

18/11/2017 workshop
For mannlige frivillige i Skedsmo kommune. 

Tema: Opplæring i Dialog
Skedsmo kommune, 

Lillestrøm
6

20/11/2017 seminar
Skoleturné NDC Prijedor. 

Tema: Nansen Dialog
Holtekilen fhs 40

20/11/2017 undervisning
For elevene ved Hellerud VGS + 4 

fra Nansenskolen. Tema: Om identitet, 
verdier og fordommer. 

Nansenskolen, 
Lillehammer

30

22/11/2017 seminar Frihetsrommet Oslo 8

25/11/2017 workshop
For mannlige frivillige i Skedsmo kommune. 

Tema: Opplæring i Dialog
Skedsmo kommune, 

Lillestrøm
6

27/11/2017 workshop
Dialogopplæring ansatte i Larvik kommune. 

Tema: Dialog som konflikthåndteringsverktøy
Larvik 16

03/12/2017 foredrag
Foredrag og workshop for ulike NGO i Polen. 
Tema: How dialogue can prevent extremisme 

and radicalization in Europe
Polen 14

03/12/2017 workshop
Workshop for ulike NGO i Polen. 

Tema: Dialog som kommunikasjonsredskap
Polen 15

04/12/2017 undervisning

Valgfag Fred, Dialog og Solidaritet for  
studentene ved Nansenskolen. Tema:  

Innføring i Forente Nasjoner og FNs rolle  
i internasjonale relasjoner og fredsarbeid

Nansenskolen, 
Lillehammer

25

07/12/2017 workshop
Dialogopplæring av ansatte i Larvik 

kommune. Tema: Dialog som 
konflikthåndteringsverktøy

Larvik 16

Totalt 2717

18
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MÅL 2. FREMME, FASILITERE OG PÅVIRKE FOR  
DIALOG FOR FRED, INKLUDERING OG UTVIKLING. 

Startdato Hva Kontekst Hvor
Antall 

nådd

13/01/2017 filmvisning Reunion
Romerike 

Folkehøgskole
70

17/01/2017 foredrag Tema: Nansen Dialog Skype 30

17/01/2017 foredrag
På fagdag på Nansenskolen.  

Tema: Nansen dialog
Nansenskolen, 
Lillehammer

50

21/01/2017 workshop
For studentene i studiet Dialogpilotene.  

Tema: Dialogfasilitering
Teologisk Fakultet UiO 14

23/01/2017 foredrag
For besøk fra Luther College, Iowa.  

Tema: Nansen dialog
Nansen Fredssenter 20

02/02/2017 foredrag For Care. Tema: Dialog i konflikter Oslo 40

09/02/2017 foredrag Tema: Nansen Dialog Ringsaker vgs 21

14/02/2017 foredrag
For studenter ved høgskolen i Innlandet. 

Tema: Nansen Fredssenter sitt arbeid i felt
Høgskolen Innlandet, 

Lillehammer
10

14/02/2017 filmvisning Reunion
Severodonetsk, 

Ukraina
100

14/02/2017 foredrag
Studenter i sosialt arbeid. 

Tema: "Praktisk dialog- og fredsarbeid"
Høgskolen Innlandet, 

Lillehammer
61

15/02/2017 workshop Tema: Dialog
Severodonetsk, 

Ukraina
30

17/02/2017 tale

Offentlig høring for Forsvars- og utenriks- 
komiteen, Stortinget. Innspill til Stortingets 

behandling av NOU 2016:8, En god alliert 
Norge i Afghanistan, 2001 - 2014

Stortinget 35

21/02/2017 foredrag Tema: Amerikanisering av Norge Rustad eldretreff 25

▲

Foto: Jasm
in B

rutus
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11/03/2017 foredrag
For Lærersamling I Skopje. 

Tema: Intercultural education
Skopje 120

13/03/2017 workshop
Elever ved Bærum VO, grunnskoleelever. 

Tema: Dialog som redskap i konflikthåndtering 
Bærum voksen-

opplæringssenter
18

26/03/2017 Tale
Statsborgerseremoni for nye statsborgere 

og ordførere i Oslo og Akershus. 
Tema: Dialog i migrasjon

Oslo Rådhus 400

18/04/2017 Tale
Lillehammer Rotary. 

Tema: Dialog for utvikling og forsoning
Nansenskolen,
 Lillehammer

100

25/04/2017 seminar

For IMDi, Frivillige organisasjoners innspill 
til myndighetene, regionalt organisert.
 Tema: Å bedre integreringen ved bruk

 av dialog og folkedialogmøter

IMDi, Tollbugata, Oslo 50

27/04/2017 filmvisning Reunion Edward Munch vgs 23

28/04/2017 foredrag

Opplæring av mentorer som jobber fro  
Oslo kommune mot voldelig ekstremisme  

og hatkriminalitet. Tema: Demokrati  
og menneskerettigheter

Radisson hotell, Alna 58

02/05/2017 Seminar
Seminar for næringslivsledere  

om dialog og forsoning
Medellin, Colombia 35

03/05/2017 Tale
For Global Table for Responsible Leaders, 

Bogota. Tema: Dialogue and justice
Bogota, Colombia 35

04/05/2017 foredrag
Orientering om dialogbyen for Studenter  

ved Nansenskolen
Nansenskolen, 
Lillehammer

70

10/05/2017 fasilitering
For Fredsbevegelsen I forbindelse med  
foredraget The history of Alternatives  

to violence av Nadine Hoover
Fredsuset, Oslo 35

10/05/2017 foredrag Tema: Take me to the other side San Fransisco 15

11/05/2017 fasilitering
For studenter og andre interesserte under 

Nansenseminaret 2017. Tema: Samtaler om 
flukt - fagseminar og workshops

Høgskolen Innlandet 
og Nansenskolen, 

Lillehammer
90

30/05/2017 Besøk
Av ledelse i partiet Venstre. 

Tema: Dialog for utvikling og forsoning
Nansenskolen 10

07/06/2017 innlegg
Samtale med Bertha Lucia Fries, 
dialogforkjemper fra Colombia. 

Tema: dialogprosessen i Colombia
Nobel Fredssenter 20

13/06/2017 fasilitering For frivillige og ansatte i Skedsmo kommune
Skedsmo kommune, 

Lillestrøm
9

19/06/2017 innlegg
I IOM sitt Panel om migrasjon og integrering. 
Tema: Dialogue for migration and integration

Geneve, Sveits 50

21/08/2017 tale Åpent møte om Dialogbyen Lillehammer Lillehammer bibliotek 40

21/08/2017 Besøk
Besøk av Baltiske og Nordiske parlamentarikere. 

Tema: Fredens arv etter Frithjof Nansen
Nansen Fredssenter 10

28/06/2017 tale
Markering av jugoslaviske  

krigsfanger under WW2
Lillehammer vgs 15

07/09/2017 innlegg
Folkemøte om Colombia i forbindelse  

med fredsavtalen
Lillehammer bibliotek 20

07/10/2017 seminar
For Ombudsmannen for menneskerettigheter. 

Tema: Dialog for utvikling og forsoning
Villa de Leyva,  

Colombia
90 ▲
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25/10/2017 Tale Anno Museum utstillingsåpning.  
Tema: Dialog for migrasjon og integrering Elverum 200

17/07/2017 fasilitering
Fasilitering av konferansen   

Forward Global Women.  
- Sixt annual convening of women leaders

PRIO, Oslo 40

19/07/2017 filmvisning
Av Reunion for den internasjonale  

sommerskolen
Blindern 20

12/08/2017 foredrag Tema: Nansen Dialog
Nansenskolen, 
Lillehammer

15

21/08/2017 foredrag Tema: Nansen dialog Nansen Fredssenter 10

24/08/2017 foredrag
For FN sambandet. 

Tema: Nansen Fredssenter sitt arbeid 
Oslo 12

24/08/2017 foredrag For Fredskorpset om Nansen Dialog , Reunion Hurdalssjøen 30

26/08/2017 foredrag
For Presidential Summer School I Macedonia. 

Tema: Political dialogue
Macedonia 35

28/08/2017 fasilitering

Kurs i dialogarbeid  for ansatte ved Norsk 
Skogmuseum i Elverum, Glomdalsmuseet, 

Rovdyrsenteret i Namdalen og Rovdyrsenteret 
i Flå I forbindelse med utstillingen "Ulvetider"

Nansenskolen, Lille-

hammer
12

29/08/2017 foredrag
På kommunenes sentralforbunds landsmøte. 

Tema: Nansen dialog
Lillehammer hotell 350

03/09/2017 innlegg
Bjørnson-seminaret på Aulestad.

 Tema: Ytringsfrihet i USA
Aulestad 35

04/09/2017 foredrag Tema: Nansen dialog, Prijedor (Åpen dag)
Nansenskolen, 
Lillehammer

70

05/09/2017 foredrag
Årskonferansen til UNE Utlendingsnemnda). 

Tema: Hvordan ha vellykket integrering? 
Oslo 300

11/09/2017 foredrag Tema: Nansen dialog Luther College 20

12/09/2017 fasilitering Dialog mellom demokrater og republikanere Luther College 24

13/09/2017 foredrag
Nobel Peace Prize Forum. 

Tema: Nansen dialog
Minneapolis 22

13/09/2017 fasilitering

Rundebord - fortellinger om mangfold,
 for kunstnere, studenter, forskere, frivil-

lige, ansatte i ulike organisasjoner. Kraften 
i fortellingen - Sogra, Mustafa og Jomaa 

forteller, samtale om kraften i fortellingen 
og ulike flukthistorier

Røde Kors, 
Hausmanssgate, Oslo

38

14/09/2017 innlegg
Panelmøte om situasjonen i Venezuela. 

Tema: Dialog og humanitær bistand
Nobel Fredssenter 60

15/09/2017 innlegg
Rundebord om Venezuela.

 Tema: Dialogue and humanitarian space
Universitetet i Oslo 30

22/09/2017 tale Tema: oppvekstsvilkår Veitvet 45

23/09/2017 Tale
Distriktsmøte i Rotary Øst Norge. 

Tema: Dialog for migrasjon og integrerin
Hafjell 250

23/09/2017 seminar
Etterutdanning høgskolen.

 Tema: Nansen dialog og visning av Reunion
Høgskolen i Buskerud 

og Vestfold
37

25/09/2017 innlegg

Samtale om Boko Haram med Zannah 
Mustapha, vinner av 2017 Nansen Humanitarian 

Award i åpent kveldsmøte. 
Tema: Reconciliation through education

Nansenskolen 30

▲



27/09/2017 seminar

Den nasjonale integreringskonferansen. 
Tema: Senterets erfaringer med vellykket 
integrering, dialog i Skedsmo kommune, 

folkedialogmetode

For frivillige, offentlige sektor, privat

Oslo 15

28/09/2017 tale
Internasjonal kulturkveld i kirken, 

Tema: Hvordan bygge broer? 
Fjell Kirke, Drammen 50

04/10/2017 fasilitering

Kurs i dialogarbeid, den 2,  for ansatte 
ved Norsk Skogmuseum i Elverum, 

Glomdalsmuseet, Rovdyrsenteret i Namdalen 
og Rovdyrsenteret i Flå I forbindelse 

med utstillingen "Ulvetider"

Norsk Skogmuseum, 
Elverum

12

06/10/2017 foredrag
School of Democratic Leadership 

I Montenegro. Tema: Culture of dialogue
Montenegro 50

13/10/2017 foredrag
For Deltakere på Game 

(Global Allicance for marginalised and equity). 
Menneskerettighetsrollespill.

Gleencree and Kippure 
Estate, Ireland

50

17/10/2017 foredrag
Fagdag på Nansenskolen. 

Tema: Bør vi snakke med terrorister?
Nansenskolen, 

Lillehammer
70

18/10/2017 seminar
DEMBRA konferansen. 

Tema: Frykt og fremtidshåp- hvordan møte 
polarisering og ekskludering

Oslo 0

21/10/2017 seminar
For Bahai medlemmer i Lillehammer. 

Tema: Dialog og solidaritet
Lillehammer menighet 30

21/10/2017 seminar
Lørdagsseminar. Tema: Nansen dialog 

og visning av Reunion
Voss folkehøgskole 70

24/10/2017 foredrag Telenor. Tema: Nansen Dialog   
Nansenskolen, Lille-

hammer
16

25/10/2017 fasilitering
For Fritt Ord. Tema: Norske 

og muslimske verdier
Fritt Ord, Oslo 15

04/11/2017 foredrag Nansen dialog og visning av Reunion
Hardangerakademiet, 

Jondal
20

11/11/2017 foredrag Tema: Nansen dialog, Prijedor
Nansenskolen, 

Lillehammer
80

22/11/2017 fasilitering
For deltakere i lukket forum hos Fritt Ord. 

Tema: Muslimers omdømme
Fritt Ord, Oslo 18

23/11/2017 tale
Global Table for Responsible Leaders. Tema: 

Culture, dialogue and reconciliation
Berlin 20

26/11/2017 tale Tema: Dialog og solidaritet Jakob kirke, Oslo 20

09/12/2017 besøk Hosting the Tacoma Peace Prize Winners
Nansen Fredssenter, 

Lillehammer
5

11/12/2017 foredrag
For Taternes landsforening. Tema: Dialog - et 

redskap for å skape økt forståelse 
Oslo 30

11/12/2017 fasilitering

Åpent møte på Lillehammer litteraturhus. 
Tema: Tolken - en afghaners beretning 
om en muldvarp i det norske forsvaret. 

Bokbad med Simen Sætre

Lillehammer bibliotek 35

Totalt 4110
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