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KAN TILLIT GJENOPPBYGGES? 

Nansen Fredssenters samfunnsoppdrag er å bidra med kunnskap og kapasitet til mennesker og samfunn 
som trenger dialog for fred og samarbeid. Dialog kan skape tillit og skape broer til samarbeid, samt styrke 
mulighetene for å forebygge og løse vanskelige situasjoner og konflikter. 

Tillit er en sosial kapital som tar tid å fremskaffe, og i urolige tider som vår egen samtid, er tillit under sterke 
angrep fra ulike hold. Tillit er ytterst nødvendig for å få til møtepunkter som igjen kan føre til samarbeid. I en tid 
der verden er utsatt for enorme menneskeskapte problemer som klimaendringer, hatprat, radikalisering, 
nasjonale og internasjonale konflikter, isolasjonisme og mennesker på flukt, er samarbeid ytterst nødvendig og 
en av de beste fredelige strategier for å kunne skape en fredelig samtid og fremtid.   

Vår samtid trenger ikke flere murer eller flere løgner mellom mennesker, men flere møtepunkter og samarbeid. 
Dialog er et verktøy som er lett tilgjengelig, og som kun krever trygghet, ydmykhet og respekt. Til tross for sin 
enkelhet er dialog noe av det vanskeligste for mennesker å få til. Det finnes imidlertid metoder som kan gjøre 
det lettere å holde en strukturert og god dialog. 

Dialog kan læres, og i 2018 har vi prioritert aktiviteter der opplæring stod sentralt. Flere henvender seg til oss 
for å be om hjelp til å tilrettelegge for dialog eller møter. Flere av disse komplekse situasjonene er i Norge, og 
det har vært krevende i tid og i form. Vi svarer på alle henvendelser vi kan, men ser at det finnes et større 
behov for å lære flere i Norge å legge til rette for eller fasilitere dialog. 

I 2018 har vi i gjennomsnitt hatt en dialogaktivitet annenhver dag, og vi har møtt tusenvis av mennesker i 
Norge og internasjonalt, mange av dem barn og unge, som på hvert sitt vis er villig til å lære hvordan man kan 
bruke dialog til konflikthåndtering og fredsarbeid. Det at folk og institusjoner tar kontakt og ber om hjelp, viser 
at det er stor interesse for å vite og kunne mer om å håndtere konflikter på fredelig vis.  

Alfredo Zamudio, leder 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NANSEN FREDSSENTERS TEAM I 2018

Alfredo Zamudio, Christiane Seehausen, Norunn Grande, Chro Borhan, Steinar Bryn, Kai Eldøy Nygaard, 
Mari K. Bjerke og Suna Finbog.  

Bistand under konferansen Dialogbyen Lillehammer: Lene Espelund, Siri Thorsen, Vivian Haverstadløken 
og Odilia Häusler Melbøe.



OM NANSEN FREDSSENTER I 2018 

Nansen Fredssenters formål er freds og dialogarbeid, og senteret har siden 1995 arbeidet med fred og dialog i 
Norge og internasjonalt. Nansen Fredssenter er en del av Stiftelsen Nansenskolen, og har sitt eget styre, 
administrasjon og finansiering, og leier lokaler av Nansenskolen.  

Vi arbeider med dialog-opplæring og formidling av erfaringsbasert kunnskap for å skape fred, forsoning og 
demokrati, og med å legge til rette for samtaler og være et trygt møtested for dialog. Nansen Fredssenter har 
utviklet en metodisk tilnærming som er basert på vår erfaring med konflikter i Norge og internasjonalt.  

I 2018 har vi deltatt på eller gjennomført cirka 130 aktiviteter, deriblant foredrag, taler, workshops, undervisning 
eller kurs. Gjennom disse har vi nådd over 5.600 personer, der cirka 1.000 er elever i grunnopplæringen og 
100 er lærere i grunnutdanningen i Norge. Vårt arbeid er en vekselvirkning mellom nasjonalt og internasjonalt 
arbeid, der begge er meget viktige for å kunne formidle erfaringer og utvikle metoder for fredelig konfliktløsning 
gjennom dialog.   

2015 2016 2017 2018

Antall personer nådd 4300 8000 6830 5600

Antall elever i grunnopplæring 320 320 1140 1000
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FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTNERE 

Nansen Fredssenter er finansiert via Statsbudsjettet, kap. 255, post 73, tilskudd til freds- og 
menneskerettighetssentra, som forvaltes av Kompetanse Norge (tidligere VOX).  

“Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring og drive 
dokumentasjon og formidling for å fremme arbeidet for dialog, fred, menneskerettigheter og forsoning som et 
alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner [sic].”  
- Statsbudsjettet 2017 kap. 255 post 73 – Tilsagnsbrev 2018. 

I tillegg til denne støtten, har Nansen Fredssenter i 2018 fått støtte av Stortinget gjennom ekstra bevilgning i 
revidert statsbudsjett, til å iverksette Dialogbyen Lillehammer, samt prosjektstøtte fra Forsvarsdepartementet, 
Stiftelsen Fritt Ord, UNESCO, Orange Polen, med flere. 
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Christiane Seehausen (t.v) er seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter og er ansvarlig for flere av dialog-
aktivitetene.



UTDRAG AV DIALOGARBEID I NORGE 
 

Dialog for videregående skoler  

Hva skjer når ungdom fra Oslos østkant utfordres til å reflektere over uttalelser som dette: «Folk som bor på 
vestsiden av Oslo er arrogante», eller «Islam er en del av norsk kultur»? 
Det er til tider intenst. Vi ser at elever åpner seg på andre måter enn de vanligvis gjør i klasserommet. Et 
eksempel er en samtale om fordommer mot homoseksualitet. De som åpent deler sine fordommer, blir møtt 
med andre synspunkter og personlige refleksjoner.  
Videregående skoler fra Oslo Øst har vist en spesiell interesse for å besøke Nansen Fredssenter i 2018. 
Ungdommene har deltatt i et dagsprogram der elevene blir introdusert for dialog gjennom temaer som er 
relevante for dem. 
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Elever fra Hellerud videregående skole i Oslo lærer om tema som dialog og demokrati ved Nansen 
Fredssenter.



«Et innblikk i Nansen dialog kan komme til nytte både senere i studietiden og i arbeidslivet», fortalte Assefa 
Faris, minoritetsrådgiver i Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Øst. 
Faris arbeider med elever ved Hellerud videregående skole og opplever at besøkene ved Nansen Fredssenter 
har en positiv påvirkning både på individene og klassen som helhet. 
«Nansen Fredssenter skaper er en arena der utfordrende tema blir tatt opp, for eksempel fordommer mot 
andre religioner, andre folkegrupper eller mot homofile. Vi tar også eksempelvis opp likestilling, kjønnsroller, 
negativ sosial kontroll, demokrati og hvilke grunnleggende verdier vi har. Å løfte frem slike tema er positivt, fordi 
det skjer en bevisstgjøring i forbindelse med refleksjonene. Å lytte til andre elevers tanker og resonnementer er 
verdifullt. Og det å bli utfordret på egne fordommer er nødvendig, forteller han. 
«Dypere holdningsskapende arbeid tar naturligvis mer tid. Likevel opplever jeg dette besøket på fredssenteret 
som en del av et positivt holdningsskapende arbeid,» sier han. 
Faris mener at lærerne som er med, får en mulighet til å bringe ny kunnskap inn i klasserommet og 
undervisningen. 
«Lærerne får en mulighet til å gå videre inn i tema som kommer opp under besøket ved fredssenteret. De får 
også innblikk i en dialog-metodikk som delvis også kan bringes inn i klasserommet». 
Elevene har samtidig delt frustrasjoner om hvordan media presenterer forvrengte bilder av den virkeligheten de 
lever i. Andre føler at demokratiet er hykleri, fordi de opplever at lovordene ikke blir fulgt opp i praksis. 
Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter, ser en spesiell verdi i at studenter fra Nansenskolen 
enkelte ganger har deltatt i programmet sammen med ungdommene fra Oslos østkant. Da skjer en utveksling 
av ideer og perspektiver mellom ungdomsgrupper som ikke til vanlig har en felles møteplass. 
«Denne utvekslingen er spesielt spennende og gir oss ideer om å legge til rette for lignende møteplasser 
mellom elever fra ulike skoler, for eksempel skoler fra Oslos østkant og vestkant. Slike møter ville styrke 
integrasjon og forståelse mellom ungdom», sier Grande, som fasiliterer dialog under skolebesøkene sammen 
med Chro Borhan og Christiane Seehausen. 
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I 2018 har følgende 
videregående skoler benyttet 
seg av muligheten til å besøke 
Nansen Fredssenter: Kuben, 
Stovner, Hellerud og 
Lillehammer videregående 
skole. 



Skoleturné om fredsarbeid i Bosnia-Hercegovina  

Fredsavtalen i Bosnia-Hercegovina ble inngått for 23 år siden. Hat, frykt og segregering er fortsatt en stor 
utfordring.  
«Jeg kom hjem fra skolen med blod på hendene nesten hver eneste dag. Jeg var redd, ensom, følte meg ikke 
akseptert og slåss mye», fortalte studenten Mejra Mujanović (20), som høsten 2018 besøkte Norge for å delta 
på Nansen Fredssenters skoleturné om fredsarbeid i Bosnia-Herzegovina, sammen med barneskolelæreren 
Draginja Dada Topić (30). Begge er tilknyttet Nansen dialog-senteret i byen Prijedor, og lever i et land der ulike 
folkegrupper fortsatt går på etnisk rene skoler og bor i delte nabolag, og lar etnisitet avgjøre valg av politisk 
parti. 
I løpet av to uker i Norge besøkte Dada og Mejra flere folkehøgskoler og videregående skoler på Østlandet. De 
fortalte sin historie og berørte norsk ungdom som har vokst opp på samme kontinent, men likevel i en helt 
annen situasjon. 
Skolene som fikk besøk var Viken folkehøgskole, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Elverum folkehøgskole, 
Solbakken folkehøgskole og Nansenskolen, i tillegg til Valdres VGS, Lillehammer VGS og Dokka VGS. 
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Studenten Mejra Mujanović deltok på Nansen Fredssenters skoleturné om fredsarbeid i Bosnia-Herzegovina.



Dialog i norske kommuner 

Nansen dialog blir brukt til å løse konflikter som oppstår mellom ansatte, og til å håndtere konflikter blant 
brukere av kommunens tilbud. Dialog har videre en gunstig effekt ved integrering, og i møte med personer 
som er involvert i utfordrende enkeltsaker, som for eksempel arrangerte ekteskap. Dette var blant 
tilbakemeldingene fra de tre kommunene Larvik, Skedsmo og Lillehammer, som over tid har fått opplæring i og 
utforsket effekten av Nansen dialog. 
Dialog er videre benyttet innen områder som skole og i konkrete konfliktsituasjoner. Representanter fra de ulike 
kommunene rapporterer om at dialog bidrar til å forbedre det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Opplæring 
i dialog kan påvirke hvordan ansatte samtaler med kollegaer, og hvordan publikum blir møtt. Ved større 
folkemøter eller foreldremøter på skoler, kan dialog bidra til en god møtestruktur og et klima der flere blir sett 
og hørt. 
Ledelsen i en av kommune har uttrykt et ønske å bruke Nansen dialog som en del av lederutviklingen. En 
rektor ser et potensiale i å benytte dialog til å skape bedre kontakt mellom ulike grupperinger og kulturer i 
skolen. 
«Disse resultatene har kommet takket være dedikerte ansatte som har fått opplæring i dialog og er fulgt opp 
av Nansen Fredssenter. Deres kreativitet og motivasjon er en essens i suksessen, og jeg håper det kan fungere 
som en inspirasjonskilde for andre kommuner som er på jakt etter et verktøy som kan forbedre og styrke 
inkludering og demokratisk deltakelse.» Det sier Norunn Grande, spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter. 
Grande har arbeidet med prosjektet sammen med Christiane Seehausen and Chro Borhan. 

Fritt Ord, dialoger om islam 
Stiftelsen Fritt Ord har tatt initiativ til en serie dialogmøter med tema islam i Norge. Det er Fritt Ord som inviterer 
til dialogmøtene, og en programkomité bestående av Hawa Muuse, Sylo Taraku og Linda Noor (komiteen i 
2018) utarbeider tema og program for møtene. Målet er å bidra til diskusjon om samfunnsaktuelle spørsmål 
innen islam på tvers av personlig overbevisning og religiøst ståsted. Invitasjon til møtene går ut til et bredt 
spekter av deltakere, både muslimer og ikke-muslimer, med et spesielt engasjement for å diskutere islam i 
Norge. 
Under møtene legges det opp til dialog og samtale, moderert av Chro Borhan og Christiane Seehausen fra 
Nansen Fredssenter. Temaer for dialogmøtene i 2018 har vært: Facebook og sosiale medier, foreldrerollen i 
islamsk perspektiv og  islam og homofili. 

Dialog for menn 
Dialog for menn er et nytt konsept som så dagens lys i 2018, der Nansen Fredssenter har bistått Skedsmo 
kommune. En mannsgruppe med flerkulturell bakgrunn møtes regelmessig, og gruppen er svært variert, både i 
alder og bakgrunn. De velger selv tema for samtalene, som blir fasilitert av Chro Borhan og Christiane 
Seehausen ved Nansen Fredssenter.  
En kveld i midten av september stod diskriminering på plakaten. «Vi kan oppnå mye ved å ta opp slike 
alvorlige tema i dialog-form», forteller Christiane Seehausen. 
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«Når mennesker blir utsatt for diskriminering, for eksempel på grunn av kjønn eller rase, skapes en reaksjon. 
Noen forsøker å tilpasse seg så godt de kan, men kan føle seg maktesløse og bli passive. Andre kan bli sinte 
og fortvilte og å gå i forsvars-modus. Begge deler er svært uheldig både for individet og samfunnet», forklarer 
hun. 
«Diskriminering er et veldig sensitiv tema, men gjennom dialog kan det blir belyst på en varsom måte. I en 
dialog-gruppe blir individene både sett og hørt, noe som kan påvirke hele deres nettverk. Dialog er et langsiktig 
arbeid og kan utgjøre en stor forskjell», sier Seehausen. 

Dialog om ulv 

Norsk Skogmuseum i Elverum kontaktet Nansen Fredssenter da de ønsket å ha dialog som et element i 
utstillingen “Ulvetider”. Fokuset var hvordan et så sensitivt tema kan snakkes om i Hedmark, der spenningen er 
stor mellom de som ønsker å bevare ulven og de som ønsker å jakte på den. Utstillingen har flere elementer fra 
et dialog-perspektiv, der deltakerne blir utfordret til å reflektere over egne meninger og holdninger. 
Også to andre norske natur-relaterte institusjoner har deltatt i dialogtrening ved Nansen Fredssenter, der 
kunnskapen om dialog er benyttet i undervisning av studenter og for å bedre forstå folks frykt for bjørn. 

Dialog om menneskerettigheter 
Flere ansatte ved freds- og menneskerettighetssentere i Norge fikk i 2018 en grunnleggende femdagers 
opplæring i dialogarbeid i regi av Nansen Fredssenter. Kurset presenterte tema som hva er dialog, hvordan kan 
dialog implementeres i organisasjonens rammeverk, og hvordan kan dialog benyttes i formidlingsarbeid om 
menneskerettigheter, integrering, migrasjon m.m.  

Nansen Dialog-sommerskole i samarbeid med Universitet i Oslo  
«Jeg tror ikke det er mulig å si at dette bare var et 6-dagers kurs, og at det er nå over. Noe har bare såvidt 
startet denne juni-uken i Norge». Dette skrev Olga Ivanova fra Ukraina, etter at hun hadde sagt farvel til de 
andre deltakerne fra 13 land som kom sammen under årets sommerskole ved Nansen Fredssenter. 
Hver enkelt deltaker hadde sine egne opplevelser om hvordan disse dagene gjorde inntrykk, og i noen tilfeller 
skapte dype, varige endringer. En annen deltaker skrev følgende etter at uken var over: «Folk er ikke alltid klare 
til å ha dialog med andre. Dette med å stille spørsmål er viktig å bringe ut til verden.» 
Deltakerne var fra Canada, Russland, Ukraina, Kroatia, Makedonia, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Colombia, 
Kosovo, Montenegro, Albania, USA og Norge. Sommerskolen arrangeres hvert år på Lillehammer, i samarbeid 
med Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo.  
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Kurs i dialog-fasilitering 

«En svært lærerik, nyttig og ikke minst morsom uke!» Deltakerne på Nansen Fredssenters fasilitatorkurs på 
Lillehammer i 2018 var tydelig i sine tilbakemeldinger om hvordan kunnskapen var nyttig i deres jobbsituasjon. 
Noen arbeidet i land rammet av alvorlige konflikter, som Afghanistan, Somalia og Ukraina. Andre jobbet i land 
som Norge og Danmark, der dialog kan brukes til å øke sosial samhørighet og deltakelse. 
Eva Ulland jobber i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa): «Som patruljeleder er det min 
oppgave å føre dialog med alle parter, og mye av det jeg tok med meg fra kurset vil jeg nyttiggjøre meg av, for 
eksempel aktiv lytting og hvordan stille de rette spørsmålene», fortalte Ulland i ettertid. 
Thomas Soløst, spesialrådgiver i grunnskoleadminstrasjonen i Bærum kommune, sa følgende om kurset: «Å 
kunne stå i uenighet er for meg noe av kjernen i dialogmodellen. Vi trenger ikke nødvendigvis å velge den ene 
eller andre siden, vi trenger ikke være partiske. Ved å legge de ulike synspunktene ved siden av hverandre, får 
vi innsikt i hverandres ståsted».  
Eva Ulland satte pris på å motta kunnskap og læring i kombinasjon med humor: «For meg var kurset på 
Nansen Fredssenter fjorårets høydepunkt. Både innhold, oppbygging og gjennomføring var veldig bra». 
«Profesjonalitet i kombinasjon med humor er for meg den beste måten å lære på». 
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Enkelte deltakere på kurset i desember 2018 arbeider i land rammet av alvorlige konflikter, som Afghanistan, 
Somalia og Ukraina. Andre jobber i land som Norge og Danmark, der dialog kan brukes til å øke sosial 
samhørighet og deltakelse.



Dialogbyen Lillehammer 

Dialogbyen Lillehammer samlet internasjonale dialogutøvere og beslutningstakere til et ukelangt program med 
fokus på dialog i fredsbygging. I tillegg ble 100-års-avslutningen for første verdenskrig ærverdig markert i 
Lillehammer kirke, med musikk og taler, i tillegg til et særskilt fagseminar med norske fagfolk. 
Kulturprogrammet hadde et imponerende stjernelag med bl.a. Carol Kvande, Camila Granlien, Moddi, Haile 
Bizen, Randi Liljequist, Jeanine Lukusa, Martine Kraft, Kulturhjertet fra Lillehammer og Det norske 
sjømannskoret.  
Lillehammer ble vist frem som en fredsby, og som et egnet sted for fredssamtaler og kompetanse om dialog, 
for gjester fra Norge, Bosnia, Serbia, Kroatia, Albania, Nigeria, Gambia, Colombia, Irak, Afghanistan, USA, 
Canada, Ukraina, Kenya, Somalia, Sverige, Sveits m.m.  
Dette har allerede gitt seg utslag i flere henvendelser til Nansen Fredssenter. De ulike aktivitetene og 
arrangementene hadde til sammen besøk av over 600 deltakere i løpet av uken. 
Dialogbyen Lillehammer samlet mennesker som i sin hverdag benytter dialog som metode for fred, og i tillegg 
deltok representanter fra tunge organisasjoner som FNs høykommissær for flyktninger og FNs organisasjon for 
migrasjon (IOM). Dialogbyen klarte samtidig å samle mennesker fra en rekke «glemte» konflikter, og 
bevisstheten rundt disse økte blant gruppen internasjonale eksperter. 
Samarbeidspartnere og støttespillere var: Høgskolen i Innlandet, Lillehammer kommune, Oppland 
fylkeskommune, UNESCO, Forsvarsdepartementet, Nansenskolen, Maihaugen museum, Norges Olympiske 
Museum, Norges Idrettsforbund, Norges Olympiske komité, BMW-stiftelsen, Galleri Zink, Lillehammer 
Kunstmuseum, Stortinget, Sports and Peace Organization, UNHCR, UNDP Governance Center, IOM i 
Geneve, Norges Rederiforbund, Det norske sjømannskoret, Kulturhuset Banken, Kunnskapsdepartementet og 
Barendssekretariatet.  
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Dialogbyen Lillehammer samlet 
mennesker som i sin hverdag 
benytter dialog som metode for 
fred, og i tillegg deltok 
representanter for tunge 
organisasjoner som FNs 
høykommissær for flyktninger og 
FNs organisasjon for flyktninger 
(IOM).



Folkedialog  

En bred deltakelse i samfunnsdebatten styrker demokratiet. Nansen folkedialog har som mål å skape 
engasjement og synliggjøre nye stemmer. Å bli lyttet til kan forebygge opplevelsen av å være utestengt, bidra til 
inkludering og dermed skape økt tillit til og i samfunnet. Andre mål med Nansen folkedialog er å stimulere viljen 
til læring, og villigheten til å se på egne forestillinger på en ny måte, samt å utvide eget nettverk. 
Bakgrunnen for Nansen folkedialog er at den offentlige debatten enkelte ganger kan oppleves skremmende og 
lite inkluderende. En debatt handler ofte om raske ordskifter, gjerne i angrepsform, og med forsvar som 
resultat. I de sosiale mediene finnes et større mangfold, men en tidvis tøff tone kan for mange oppleves som 
utfordrende. 
Nansen folkedialog er dialog i et offentlig rom, ofte med mange mennesker til stede. Målet er ikke å bli enige, 
men å utfordre eget tankesett og skape økt toleranse for annerledeshet. I 2018 fasiliterte Nansen Fredssenter 
to folkedialog-møter: “Kommentarfeltet Live” i samarbeid med Nobel Fredssenter i Oslo, og «Hevn», under 
fredskonferansen Lillehammer Dialogue City. Chro Borhan, Christiane Seehausen og Norunn Grande har vært 
fasilitatorer. 

Publisering av dialoghåndbok 

”The Nansen Handbook for Trainers in Dialogue and Conflict Transformation”, av Tajana Popovic, Christiane 
Seehausen og Norunn Grande ved Nansen Fredssenter, ble publisert i juni 2018, etter to års arbeid.  
Håndboken inneholder lettforståelige øvelser som brukes under våre kurs, og inneholder eksempler fra felt i 
områder som Afghanistan, Sør-Serbia og Norge. Håndboken vil i 2019 bli oversatt til dari (Afghanistan) og til 
norsk. 
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Chro Borhan er dialogrådgiver 
ved Nansen Fredssenter og 
holder kurs både i Norge og 
utenlands.



SAMARBEIDSPARTNERE NASJONALT 

I 2018  har vi samarbeidet med eller bistått skoler, frivillige organisasjoner, kommunale etater og nasjonale 
institusjoner.  

• Afghanistankomiteen 
• PRIO, Peace Research Institute 
• Universitetet i Oslo 
• Høgskolen Innlandet 
• Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø 
• Norges Fredsråd  
• Norsk Skogmuseum 
• Nansenskolen 
• Maihaugen 
• Den norske kirke 
• Lillehammer kommune 
• Bærum kommune  
• Larvik kommune 
• Skedsmo kommune 
• Hellerud videregående skole 
• Stovner videregående skole 
• Kuben videregående skole 
• Lillehammer videregående skole 
• Gausdal skole, Gausdal 
• Ekrom skole, Lillehammer 
• Raftostiftelsen 
• Stiftelsen Arkivet 
• Falstadsenteret 
• Narviksenteret  
• Holocaustsenteret  
• Wergelandsenteret  
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UTDRAG AV DIALOGARBEID I UTLANDET 

Afghanistan

Nansen Fredssenter har fortsatt sitt samarbeid med Afghanistankomiteen, med fokus på kvinner, ungdom og 
ledere i lokalsamfunn. Senteret bidrar med dialogopplæring og veiledning av nasjonalt ansatte. En program-
evaluering er blitt gjennomført av ATR Consulting, der kursene i konflikthåndtering ble fremhevet som særlig 
relevante for befolkningen som lever på landsbygda. Konfliktanalyse og inkluderende prosesser for 
konflikthåndtering er sentrale elementer i kursene, og de konfliktene vi ser oftest blir tatt opp er angående vann 
og land, samt familiekonflikter og spørsmål som om jenters skolegang.  

Under dybdeintervjuene gjennomført av ATR Consulting ble blant annet følgende uttalt: «The training on 
conflict resolution was very useful for us because through it we are able to decrease the conflicts among the 
people and solve their problems.» (Badakhshan, Pist-i-Kalan, dybde-intervju med medlem av distriktsrådet). 
«For example, before the [conflict transformation] training when a father had faced any matter outside, he 
would rush his anger on the family. But after the training, he found that he should change his way of thinking 
and his behavior with his family members. (…) And as a brief I can say the quality of our lives is getting better 
after receiving these trainings.» (Ghazni, Jaghori, dybde-intervju med kvinne i lokalsamfunnet). 

I 2018 holdt Nansen Fredssenter et femdagers kurs i dialog og konflikthåndtering i Faizabad, nord i 
Afghanistan, for lokalt ansatte i Afghanistankomiteen som arbeider innenfor helse, utdanning, 
menneskerettigheter, kjønnsrelaterte spørsmål (gender) og forebygging og håndtering av naturkatastrofer. 
Kursene organiseres ved at et team av de mest erfarne er instruktør for sine kolleger i samarbeid med en 
dialog-rådgiver fra Nansen Fredssenter. Deltakerne bygger kompetanse ved at de umiddelbart bruker det de 
lærer i gjennomføring av programmer, konsultering med lokalbefolkning og undervisning. Nansen Fredssenter 
hadde besøk fra Afghanistan ved to anledninger i 2018: Under Dialogbyen Lillehammer i juni og som deltakere 
på kurset i tilrettelegging for dialog i desember. 
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Norunn Grande ved Nansen 
Fredssenter holdt et kurs i 
dialog og konflikthåndtering i 
Faizabad, Afghanistan i 2018. 
(Foto: Afghanistankomiteen)



Colombia 

I februar 2018 var Nansen Fredssenter aktivt involvert i et innovasjonslaboratorium i Pasto i Nariño-regionen i 
Colombia. Lab´en ble organisert av Det Ibero Amerikanske Sekretariat, med base i Spania. Den samlet mer 
enn 100 deltakere fra mange deler av Latin-Amerika, i et søk etter innovative, fredelige løsninger for 
postkonflikt Colombia. Nansen Fredssenter bidro med kurs og flere foredrag. For noen deltakere ga verkstedet 
den første muligheten til å snakke om erfaringer fra konflikten etter fredsavtalen, noe som utløste sterke 
følelsesmessige reaksjoner. 
I juni 2018 ble Nansen Fredssenter invitert av Colombias høykommissær for fred til en offentlig dialog med 
topprepresentanter for begge presidentkandidatene i Colombia, dager før det endelige valget. Carlos Holmes 
Trujillo (Duque-kampanjen) møtte Angela María Robledo (Petro-kampanjen), prest Francisco de Roux, fra 
Sannhetskommisjonen og Alfredo Zamudio, leder for Nansen Fredssenter. Mer enn 300 mennesker var 
publikum under denne dialogen. 

Polen 
Hatprat og økt polarisering mellom deler av befolkningen med ulike politiske oppfatninger, vekker bekymring 
fra flere hold. Polen har de siste årene opplevd økt fremmedfrykt, legitimering av hat mot utsatte grupper og 
undergraving av menneskerettigheter, og det finnes stadig flere eksempler på at minoriteters rettigheter settes 
til side. 
De økende utfordringene utgjør bakgrunnen for at Nansen Fredssenter ble invitert til å holde opplæring i dialog 
for utvalgte samfunnsaktører. Bak invitasjonen står teleselskapet Orange, som har et samfunnsengasjement i å 
styrke demokratiet og en sunn utvikling av samfunnet. I 2018 holdt Nansen Fredssenter tre dialogkurs i Polen. 
Deltakerne var i hovedsak fra ulike ikke-statlige organisasjoner.  

Albania 
Nansen Fredssenter ble invitert til å bistå på “Diplohack Tirana 2018” i desember 2018, et konsept der talenter 
innenfor innovasjon og data ble samlet for å finne måter å forebygge korrupsjon. Bak arrangementet stod 
organisasjonen OTTOnomy, i samarbeid med “Albanian Institute of Sciences”, med støtte av den nederlandske 
ambassaden. 
I tillegg arrangerte OTTOnomy et møte med studenter, og Nansen Fredssenter ble invitert til å holde et innlegg 
for en delegasjon med kvinnelige parlamentarikere fra alle partier, samt et møte med Tiranas borgermester 
Erion Veliaj. Hovedbudskapet til Nansen Fredssenter var: ”Dialog handler om å våge å ha de ubehagelige 
samtalene, som det å håndtere de ulike versjonene om Albanias fortid. Hva vi får ut av forsoning avhenger av å 
finne ut hvordan folk kan forandre det som er mulig, finne eksempler på dialog som fungerer og skape flere 
slike samtaler”. Nye henvendelser er kommet fra de samme aktørene om et større arbeid med dialog i Albania i 
2019. 
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Argentina 

I samarbeid med SEGIB - en internasjonal støtteorganisasjon for 22 land i Sør- og Sentral-Amerika - holdt 
Nansen Fredssenter en femdagers dialogopplæring i Rosario, Santa Fe i Argentina. Lokal samarbeidspartner 
var kontoret for sosial innovasjon (SantaLab). Deltakerne på kurset var politi, sosialarbeidere, meklere, m.m., 
som arbeidet med kriminalitet og vold i Santa Fe-regionen. I tillegg ble Nansen Fredssenter invitert av kontoret 
til visepresidenten i Argentina og organisasjonen Grupo Roble Sud, til å holde et foredrag ved den nasjonale 
kongressen, om hvordan dialog kan bidra til å forsone et splittet samfunn. "La brecha" - bruddet - er måten 
det snakkes om krisen i Argentina, der stor mistillit fins mellom venstre- og høyresiden. En radikalisering av 
standpunkter oppleves av mange som truende, og som et hinder for samarbeid for å løse akutte problemer 
som klimaendringer, økonomiske problemer, korrupsjon og narkotikarelatert kriminalitet. I tillegg inviterte 
Harvard Club Argentina til et frokostmøte der folk som jobber i sentrale administrative og politiske stillinger, fikk 
høre om erfaringer om hvordan dialog har bidratt til å hele nasjoner som har vært gjennom konflikt.  

SAMARBEIDSPARTNERE INTERNASJONALT 

Våre viktigste internasjonale samarbeidspartnere i 2018 var:  

• Den norske Afghanistankomiteen i Kabul 
• Nansen dialog-sentrene i Sarajevo, Prijedor, Mostar, Osijek og Skopje.  
• BMW-stiftelsen, Berlin, Tyskland 
• Orange Polska, Polen 
• Secretaría General Ibero Americana, (SEGIB), Madrid, Spania  
• International Organization for Migration (IOM), Genéve, Sveits  
• Oslo Governance Center (UNDP) 
• Guvernørens kontor i Nariño, Colombia 
• Regionale regjering i Santa Fé, Argentina 
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MEDIA- OG KOMMUNIKAJONSARBEID 

NANSEN FREDSSENTER I MEDIA 

Nansen Fredssenter har formidlet budskapet om dialog, forsoning, og konfliktløsing gjennom 40 kronikker, 
debattinnlegg og intervjuer i 2018. Vi har fått taletid og spalteplass i riksdekkende fjernsyn, radio og aviser, 
samt lokale aviser og radiostasjoner. Også aviser i Polen, Colombia og Argentina har i 2018 omtalt Nansen 
Fredssenters arbeid. Våre aktiviteter er det bærende elementet i medieomtalen både i Norge og utenlands, 
samt fredssenteret som en stemme for det humanitære perspektivet i samfunnsspørsmål og konflikter. Et 
eksempel på det siste er Alfredo Zamudios studio-opptreden på Marienlyst, da NRK Urix hadde et 20 minutter 
langt program om krisen i Venezuela. 
Andre tema vi har løftet frem i nasjonale media er nødvendigheten av økt dialog-innsats i Bosnia-Hercegovina. 
Vi har også satt fokus på viktigheten av å skape et trygt dialogrom i Norge, der folk våger å formidle også de 
utfordrende historiene og perspektivene fra andre verdenskrig. Kronikker fra Nansen Fredssenter er publisert i 
NRK Yting, Dagsavisen, Bistandsaktuelt og Vårt Land. 
Konferansen Dialogbyen Lillehammer fikk mye omtale i 2018, i riksdekkende aviser og radio, samt i lokale 
aviser. Utdelingen av Nobels fredspris var en annen anledning der Nansen Fredssenter oppnådde omtale, i 
NRK Østnytt (TV- og radio) og i nyhetsartikler i TV2s nettavis og Bistandsaktuelt. En hendelse som vakte 
oppsikt i lokalpressen var da et kraftig angrep rammet et hotell i Kabul, samtidig som en av våre medarbeidere 
underviste i dialog og konfliktløsning i byen. 

EN OVERSIKT 

Hvor Dato Tittel Type medium

Fiskeribladet 04.01.2018 Er du etterkommer av sjømann som omkom under 1. 
verdenskrig?

Nettavis

NTB 04.01.2018 Er du etterkommer av sjømann som omkom under 1. 
verdenskrig?

Pressemelding

Her og nå 08.01.2018 Hva kan vi lære av 1. verdenskrig - 100 år etter? Radio

Vårt Land 15.01.2018 Til minne om unge fattige menn Papir/nettavis

GD 25.01.2018 Lillehamring var i Kabul da minst 18 personer ble drept 
under hotellangrep

Papir/nettavis

Vårt Land 02.02.2018 Kvinnene som ble igjen Papir/nettavis
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Dagsavisen 10.02.2018 Låse døren til et bygg i flammer? Papir/nettavis

Aleteia 14.02.2018 Centro Nansen para la Paz y el Diálogo: “La paz en 
Colombia es posible”	

Nettavis

LaFM 23.02.2018 Centro Nansen: la inclusión es el mayor reto de la paz 
en Colombia

Nettavis

ZonaCero 23.02.2018 "La inclusividad es el mayor reto de la paz en Colombia": 
Centro Nansen

Nettavis

GD 27.02.2018 Får hjelp fra fredssenter i ulvekonflikten Papir/nettavis

NRK 
Østlandssend
ingen

10.04.2018 Kommentarfeltet Live Radio

GD 22.04.2018 Lillehammer er stedet for å skape vellykket dialog Papir/nettavis

Biuro 
Prasowe	

16.05.2018 Orange Polska promotes dialogue in social life Nettside Orange

WP Opinie 16.05.2018 Zanim się pozabijamy, posłuchajmy Alfredo Zamudio Nettavis

na:Temat 17.05.2018 Dialog to coś więcej niż tylko komunikacja. Z 
opanowaniem tej kompetencji wielu z nas ma problem

Nettavis

Newseria 
Biznes

21.05.2018 Dialog może pomóc w złagodzeniu napięć społecznych 
w Polsce. Umiejętnie prowadzony może odwrócić 
negatywne zjawiska

Nettavis

GD 01.06.2018 – Vi er glade og stolte! Nansen Fredssenter får én million 
til fredskonferanse i Lillehammer

Papir/nettavis

GD 06.06.2018 Justisministeren i Gambia og Zannah Mustapha gjester 
fredskonferansen: – Lillehammer er en trygg arena for 
dialog

Papir/nettavis

Lillehammer 
Byavis

07.06.2018 Unik mulighet for å lytte og lære Papir/nettavis

GD 17.06.2018 Lillehammer: Et naturlig og historisk sted for dialog Papir/nettavis

GD 17.06.2018 I sentrum for forsoning Papir/nettavis

GD 19.06.2018 – Dialog for å skape fred? Klart det funker! Papir/nettavis

Utrop 19.06.2018 Fredskonferansen «Dialogbyen Lillehammer» Papir/nettavis

GD 22.06.2018 Ikke glem Sarajevo! Papir/nettavis

GD 01.07.2018 Lillehammer på det internasjonale fredskartet Papir/nettavis

Hvor Dato Tittel Type medium
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Dagsavisen 11.07.2018 Etter 100 år er allting glemt - også de første norske 
krigsseilerne	

Papir/nettavis

NRK Ytring 06.08.2018 Vi må lære av historien, Amundsen Nettavis

NRK Urix 05.09.2018 Hundretusener flykter fra Venezuela TV, i studio

Bistands-
aktuelt

04.10.2018 Får Nadia Murad Nobels fredspris? Magasin-
nettutgave

TV2 05.10.2018 TV 2 spår årets fredspris: Dette er utenriksavdelingens 
favoritter

Nettutgave

NRK 
Hedmark og 
Oppland

05.10.2018 P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland Radio

NRK Østnytt 05.10.2018 Distriktsnyheter Østnytt TV-innslag

GD 05.10.2018 Kvinner i mange land vil føle denne prisen er til dem Papir/nettavis

Radio 
Nordkapp

05.10.2018 Fredsprisen 2018: Seksuelle overgrep er det første 
overgrepet. Det neste er stillheten

Nettutgave

Bodøposten 07.10.2018 Fredsprisen 2018: Seksuelle overgrep er det første 
overgrepet – Det neste er stillheten

Papir/nettavis

Nyheter 
Dokka VGS

07.10.2018 Besøk fra Bosnia-Hercegovina Nettside

GD 08.10.2018 Nansen Fredssenter får fornyet støtte Papir/nettavis

Santa Fe 
News

16.10.2018 La Provincia Invita A Un Conversatorio Sobre 
Transformación De Conflictos

Nettavis

Bistands-
aktuelt

14.11.2018 Fred og forsoning krever møteplasser og dialog Nettutgave

NRK Ytring 15.11.2018 Vi er ikke ferdig snakket om krigen Nettavis

Nyheter 
Hellerud VGS

27.11.2018 Takk for i år, Lillehammer! Nettside

Hvor Dato Tittel Type medium
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INNLEGG PÅ PEACE.NO 

Dato Tittel

04.01.2018 Er du etterkommer av en norsk sjømann fra første verdenskrig?

19.01.2018 Keep on Talking!

06.02.2018 Fattigdom og langvarig konflikt motiverer til dialog og utvikling

16.02.2018 Dialogbyen Lillehammer - for tillit, inkludering og mangfold

12.03.2018 Male and female religious leaders work together for peace in Afghanistan

01.06.2018 Pressemelding om ekstra bevilgning til Dialogbyen Lillehammer

29.06.2018 The world is getting smaller: Nansen Dialogue Summer School of June 2018

20.08.2018 Learning to listen in Lillehammer

07.09.2018 Venezuela på agendaen i NRK Urix

27.09.2018 Nytt fasilitator-kurs i desember

03.10.2018 The vital importance of humility in dialogue

05.10.2018 Fredsprisen 2018: Seksuelle overgrep er det første overgrepet. Det neste er stillheten

08.10.2018 Statsbudsjettet 2019: Nansen Fredssenter får fornyet støtte, men etterlyser et løft til kvinner 
i fredsprosesser

15.11.2018 -Å skape fred er en langvarig forpliktelse

06.12.2018 Ungdom fra Oslo Øst engasjerer seg i dialog

20.12.2018 -Dialog er nøkkelen til å hele våre relasjoner

20.12.2018 -Ikke undervurder ytringsfriheten i Afghanistan
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VÅRE AKTIVITETER 
MÅL 1: DIALOGOPPLÆRING OG FORMIDLING AV ERFARINGSBASERT KUNNSKAP


mdn-dato-år Hva Hvor / partner Tema Personer 
nådd

01/05/2018 Konflikten i Kosovo Romerike 
Folkehøgskole Forsoning 80

01/08/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Hopes and fears 28

01/09/2018 Foredrag om 
forsoning Sund Folkehøgskole Forsoningsarbeid 80

01/11/2018 Undervisning:Fredsko
rpsets ungdomscamp Fredskorpset «Dialogue as a tool in 

conflict resolution» 25

01/12/2018 Foredrag for St. Olaf 
College

Foredrag over Skype, 
St.Olaf College

«Introduction to the 
film Reunion» 40

01/12/2018 Nansen dialog 
nettverksmøte i 

Nansen 
dialogsentrene, Videre samarbeid 5

01/13/2018 5-dagers kurs Faizabad, 
Afghanistan. 

Dialog og konflikt-
håndtering 20

01/13/2018 Workshop: Skedsmo 
Dialog for menn Skedsmo kommune Hva er dialog? 12

01/18/2018 Workshop: Kuben 
videregående skole. Nansen Fredssenter Identitet,gruppepress 

og nærmiljøet 15

01/22/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Alternativ til vold 30

01/29/2018
Dialog-workshop: 
Opplæring i dialog for 
LNU

Landsrådet for 
norske 
ungdomsorganisasjo

Dialog og konflikt-
håndtering 6

01/29/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Flerkulturell 
kommunikajson 20

02/05/2018
Workshop, 3-dagers 
opplæring for MR-
sentrene

Lillehammer Kurs i dialog og 
konflikt-håndtering 8

02/05/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Menneskerettigheter i 
teori og praksis 28

02/07/2018 Foredrag ved 
Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i 
Innlandet, Hamar

Utvikling og 
bærekraftig 10

02/13/2018 Undervisning ved 
Høgskolen i Innlandet

Institutt for sosialfag 
og veiledning, 
Høgskolen i 

Praktisk dialog- og 
fredsarbeid 57

02/15/2018
Workshop: 
Transforming conflicts 
through dialogue

Universitetet i 
Tromsø, Senter for 
fredsstudier

Sivilt fredsarbeid 22

02/20/2018
Workshop for 
Introduksjons-
programmet i Larvik

Introduksjons-
programmet i Larvik

Ny i Norge og negativ 
sosial kontroll 66
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02/26/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Menneskerettigheter i 
teori og praksis, del 2 28

02/28/2018
Foredrag ved 
konferansen 
«Leadership 

Warsawa, Polen
Dialog som metode 
for god innovative 
ledelse

70

03/05/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Små skritt mot fred i 
Afghanistan 28

03/09/2018
Fasilitering: Praksis-
oppfølging, 
Lillehammer 

Lillehammer 
læringssenter Oppfølging av praksis 15

03/12/2018 Workshop: Stovner 
videregående skole Nansen Fredssenter Fordommer og dialog 34

03/12/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Konfliktanalyse og 
fasilitering 28

03/16/2018
Workshop for elever 
og lærere ved Stovner 
videregående skole

Nansen Fredssenter Identitet,gruppepress 
og nærmiljøet 16

03/21/2018 Workshop: Stovner 
videregående skole Nansen Fredssenter Identitet og 

utenforskap 20

04/04/2018
Workshop for elever 
og lærere ved Stovner 
videregående skole

Nansen Fredssenter Fordommer 25

04/09/2018 Workshop: Hellerud 
videregående skole. Nansen Fredssenter Identitet og 

fordommer 20

04/12/2018
Workshop for elever 
og lærere ved Stovner 
videregående skole

Nansen Fredssenter Om kultur, identitet 
og fordommer 28

04/16/2018
Workshop for elever 
og lærere ved Stovner 
videregående skole

Nansen Fredssenter Identitet og 
lokalmiljøet 32

04/16/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Militarisering, 
likestilling og utvikling 28

04/23/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Israel/Palestina 28

04/30/2018 Valgfag Nansenskolen Nansenskolen Oppsummering og 
refleksjoner 28

05/07/2018 Workshop: Hellerud 
videregående skole. Nansen Fredssenter Identitet og 

fordommer 20

05/08/2018 Workshop: Kuben 
videregående skole. Nansen Fredssenter Identitet og 

fordommer 20

05/09/2018 Workshop: Deltakelse 
på Freiraum

Workshop om 
identitet Freiraum og identitet 30

06/17/2018
Seminar under 
Lillehammer Dialogue 
City

Dialogue 
Practitioners Forum

Dialog i ulike 
sammenhenger 70

06/26/2018
Workshop for PRIO 
og Den internasjonale 
sommerskolen (ISS).

PRIO, ISS, 
Universitetet i Oslo

Dialogue and conflict 
transformation 25

mdn-dato-år Hva Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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07/24/2018
Workshop Den 
internasjonale 
sommerskolen (ISS).

Universitet i Oslo Values and opinions 45

08/20/2018 Workshop: 5-dagers 
dialogkurs

Basic dialogue 
workshop for NGOs 
Polen

Dialog og konflikt-
transformering 25

09/03/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Fred, dialog og 
solidaritet 20

09/05/2018 Workshop: 5-dagers 
dialogkurs Polen, NGOs Dialog og konflikt-

transformering 25

09/10/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Aktiv lytting 20

09/13/2018 Dialog-workshop for 
Rom-lærere og Bratislawa i Praha Multi kulturell 

kommunikasjon 24

09/17/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Dialogens elementer 20

09/24/2018 Foredrag: Afghanistan 
- hva nå? Nansenskolen Afghanistan - hva nå? 75

09/24/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Dialog i fredsbygging 20

09/27/2018
Dialog-workshop: 
Council for 
International 

Roma, Italia
Dialog som 
fredsskapende 
metode

40

09/28/2018
Workshop for den 
internasjonale 
student-festivalen i 
Trondheim (IsFiT)

Nansen Fredssenter Dialogue and Conflict 
Transformation 11

10/08/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Forskjell mellom vold 
og konflikt 22

10/09/2018 Undervisning for 
skoleelever

Nansen Fredssenter / 
Lillehammer 
videregående skole

Samarbeid og 
utfordringer i et 
pluralistisk samfunn: 
Dialog, identitet og 
konfliktløsning

29

10/10/2018
Undervisning for 
skoleelever: Identitet 
og fordommer

Nansen Fredssenter / 
Hellerud 
videregående skole

Identitet, dialog og 
fordommer 28

10/11/2018 Undervisning for 
skoleelever

Nansen Fredssenter / 
Lillehammer 
videregående skole

Samarbeid og 
utfordringer i et 
pluralistisk samfunn: 
Dialog, identitet og 
konfliktløsning

28

10/13/2018 Workshop: 5-dagers 
kurs Rosario, Argentina Dialog og konflikt-

transformering 24

10/15/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Human needs 22

10/20/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk Viken folkehøgskole Dialogarbeid i 

Prijedor, Bosnia- 80

mdn-dato-år Hva Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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10/21/2018
Workshop: 
Communication in 
Action

Gardermoen, Røde 
Kors delegat-seminar

Kommunikasjon, 
dialog i 
krisesituasjoner

74

10/22/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk Nansenskolen Dialogarbeid i 

Prijedor, Bosnia- 70

10/23/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Valdres videregående 
skole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 10

10/23/2018 Workshop: 
Skolebesøk Hellerud Nansen Fredssenter Fordommer og 

demokrati 32

10/24/2018 Workshop: Skedsmo 
Dialog for menn

Skedsmo Dialog for 
menn, Lillestrøm

Identitet og 
utenforskap 13

10/24/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Arbeiderbevegelsens 
folkehøgskole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 20

10/26/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Elverum 
folkehøgskole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 74

10/29/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Solbakken 
folkehøgskole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 32

10/30/2018 Workshop: 
Skolebesøk Hellerud Nansen Fredssenter Identitet og 

fordommer 28

10/30/2018 Workshop: 
Dialogtraining

Bærum kommune- 
ungdomsrådet

Dialog og 
konflikttransformering 10

10/31/2018 Workshop: 
Skolebesøk Hellerud Nansen Fredssenter Identitet og 

fordommer 29

10/31/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Lillehammer 
videregående skole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 7

11/01/2018 Foredrag: Prijedor 
skolebesøk

Dokka videregående 
skole

Dialogarbeid i 
Prijedor, Bosnia- 13

11/05/2018
Undervisning: 
Hellerud videregående 
og valgfaget 

Nansen Fredssenter identitet, dialog og 
fordommer 40

11/06/2018 Workshop for elever 
ved Hellerud VGS Nansen Fredssenter Fordommer 25

11/12/2018 Workshop om 
fordommer og 

Lillehammer - Ekrom 
barneskole

Fordommer og 
rasisme 10

11/12/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Dialog i 
nødhjelpsarbeid 22

11/14/2018 Workshop: 
Jentegruppe på 

Jentegruppe på 
Hellerud VGS, Oslo

Identitet, utenforskap 
og æreskultur 16

11/15/2018
Undervisning: Norsk 
Skogsmuseet, 
ansatte, Elverum VGS

Norsk Skogsmuseum Ulvekonflikten i Norge 29

11/16/2018 Workshop: 
Skolebesøk av 

Nansen Fredssenter/
Stovner VGS

Utenforskap og 
fordommer 25

11/19/2018 Workshop: 
Skolebesøk Stovner 

Nansen Fredssenter/
Stovner VGS

Identitet, fordommer 
og demokratisering 26

11/19/2018 Workshop om 
rasisme og dialog

Lillehammer 
kommune Fordommer 10

11/26/2018 Dialog workshop Lillehammer- Ekrom 
skole Analyse av konflikter 10

mdn-dato-år Hva Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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11/26/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Whistleblower 22

11/27/2018 Workshop for 
skoleelever Nansen Fredssenter Fordommer og dialog 18

11/28/2018 Workshop: 
Skolebesøk Stovner 

Skolebesøk Stovner 
VGS

Identitet og 
fordommer 21

12/03/2018 Valgfag Nansenskolen Nansen Fredssenter Lessons learned 22

12/06/2018 Workshop: 
Skolebesøk Stovner 

Skolebesøk Stovner 
VGS

Identitet og 
fordommer 26

12/09/2018 Workshop: 5 dagers 
Facilitator training Birkebeineren hotell Facilitatortraining 10

mdn-dato-år Hva Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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MÅL 2: FREMME, FASILITERE OG PÅVIRKE TIL DIALOG FOR FRED, INKLUDERING OG 
UTVIKLING 

Mnd-dato-
år

Hva ble gjort? Hvor / partner Tema Personer 
nådd

01/11/2018 Fasilitering: Changemakers 
styremøte

Changemakers styre 
og politiske 
fagorganer

Gruppekommunikasjon 19

01/12/2018 Fasilitering: Workshop on 
Education Kumanovo skolen Mobilisere interesse 50

01/16/2018 Foredrag: Dialogue and 
Conflict Transformation

Faizabad, 
Afghanistan, Teacher 
Training College

Dialog og 
konflikthåndtering 52

01/18/2018
Workshop: 
Konflikthåndtering Kuben 
VGS

Kuben VGS Dialog og 
konflikthåndtering 15

02/12/2018 Workshop om dialog Pasto, Colombia Dialog og 
konflikthåndtering 120

02/23/2018 Innlegg: Civic Innovation 
Lab, Pasto, Colombia

Panel, Pasto, 
Colombia Civic 
Innovation Lab, 
LabicxLaPaz

Innovation for peace 100

02/24/2018 Tale: Civic Innovation Lab, 
hovedtale for avslutning

Avslutningstale Civic 
Innovation Lab i 
Pasto, Nariño

Los beneficios de la paz 
y el diálogo 300

02/26/2018 Foredrag: Master class for 
dommere og meklere

Dommerskolen i 
Panamá

Dialog for forsoning og 
fredskultur i Panamá 70

02/27/2018 Fasilitering: Dialogmøte hos 
Fritt Ord

Dialogmøte for 
muslimer hos Fritt Ord

Aktivisme og sosiale 
medier 34

02/28/2018 Workshop: Konferanse 
Leadership foundation Warsaw, Polen Dialog metoden 24

03/01/2018 Innlegg: Dialog Akademi i 
Oslo

Om dialog, mekling 
og konflikthåndtering

Etablering av Dialog 
Akademi 22

03/08/2018 Fasilitering: Scenedialog Sarpsborg, 
skolesamling

Forebygging av 
radikalisering 300

03/13/2018 Workshop: Skedsmo Dialog 
for menn

Skedsmo Dialog for 
menn Dialog 10

03/13/2018 Fasilitering: Dialog gruppe 
for menn Lillestrøm Planleggingsprosess for 

kommende dialoger 7

03/14/2018 Fasilitering: Fengselsdialog Bredtvedt fengsel Å leve i fengsel 4

03/15/2018 Fasilitering: Surviving in 
todays Afghanistan

Kulturhuset i Oslo, 
Afghanistan Uka

Om å leve og overleve i 
dagens Afghanistan 90

03/21/2018 Workshop: Workshop om 
fordommer

Nansen Fredssenter 
Lillehammer Fordommer og dialog 25

03/22/2018 Workshop: Dialog på scene Nansen Fredssenter 
Lillehammer

Modernisering og 
digitalisering av NAV 100

04/03/2018 Fasilitering: Dialogpraksis 
for fasilitatorer i Lillehammer Lillehammer Dialogmetoden 40
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04/06/2018 Fasilitering: Fengselsdialog i 
Bergen

Fasilitering og 
deltakelse i 
fengselsdialog i 
Bergen

Tilgivelse, forsoning og 
tilbakeføring i samfunnet 15

04/09/2018 Workshop om fordommer Nansen Fredssenter 
Lillehammer Fordommer og dialog 30

04/10/2018 Folkedialogmøte på Nobels 
Fredssenter

Oslo, på Nobels 
Fredssenter

Kommentarfeltet live - 
tør du å bli utfordret? 13

04/12/2018
Foredrag: 
Praksisoppfølging 
Lillehammer kommune 
fasilitator

Ansatte Lillehammer 
kommune

Dialog som metode for 
god innovative ledelse 80

04/16/2018 Dialog-workshop Stovner 
VGS Nansen Fredssenter Fordommer og 

radikalisering 27

04/26/2018 Seminar om ulv -"Ulvetider"
Eleverum 
skogsmuseum, 
Ulvetider

Om Ulven som konflikt 30

05/02/2018 Fasilitering: Samtale på 
Deichmanske bibliotek

Samtale om tro-og 
livssyn og kjærlighet. "Hva er kjærlighet?" 20

05/07/2018 Dialog-workshop for 
skoleelever Nansen Fredssenter Rasisme og utenforskap 28

05/11/2018 Seminar: Prosjektmøte med 
Slovakia EU-prosjekt Oslo

Romaspråk og 
interkulturell 
undervisning

6

05/16/2018 Foredrag: Orange Polska 
åpent møte for NGOs

Lansering NGO 
dialogkampanje

Dialog for styrking av 
demokrati og utvikling 200

05/23/2018 Fasilitering: Dialogmøte hos 
Fritt Ord

Dialogmøte for 
muslimer Foreldrerollen i Islam 16

05/23/2018 Fasilitering: Dialogmøte Oslo Å være muslim i Norge 15

05/25/2018 Fasilitering: Samtaler i 
Gausdal

Fasilitering med 
familier og kommunen 
i Gausdal

Konflikt mellom familier 16

05/25/2018 Innlegg: Samarbeidsmøte 
med Gaudsdal kommune Gausdal Konfliktsituasjon i 

kommunen 10

05/30/2018 Workshop: Skedsmo Dialog 
for menn

Skedsmo Dialog for 
menn, Lillestrøm

Integrering og 
inkludering 10

05/30/2018 Fasilitering: Skedsmo dialog 
for menn Lillestrøm Hva er integrering? 12

06/06/2018 Fasilitering: Samtaler i 
Gausdal

Fasilitering med 
familier og kommunen 
i Gausdal

Konflikt mellom familier 12

06/06/2018
Fasilitering: 
Konflikthåndterings-
samtaler

Gausdal Konflikt mellom familier 13

06/07/2018 Tale: Dialogos Improbables 
- Colombia

Dialogmøte i Bogota 
ifm. valgkampen.

Dialog for fred og 
utvikling 350

06/17/2018 Fasilitering: Nansen 
Dialogsommerskole

Nansen 
Dialogsommerskole

Nansen Dialogue 
Summer School 42

Mnd-dato-
år

Hva ble gjort? Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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06/19/2018
Fasilitering, Dialogbyen 
Lillehammer: Filmvisning 
”Reunion”

Lillehammer kino Forsoning 60

06/20/2018
Dialogbyen Lillehammer: 
Fagseminar om 1. 
verdenskrig

Kulturhuset banken Fredsarbeid og 
forsoning 65

06/20/2018
Foredrag, Dialogbyen 
Lillehammer: 
Minnemarkering avslutning 
av 1. verdenskrig

Lillehammer kirke Fredsarbeid og 
forsoning 110

06/20/2018 Konsert Sigrid Undsets 
plass Sigrid Undsets plass Fremme forsoning og 

fredsarbeid 120

06/21/2018

Fasilitering, Dialogbyen 
Lillehammer: Dialogens rolle 
i dagens konflikter. 
Inkludering og dialog. 
Forsoning etter krig og 
konflikt. Fremme 
inkludering.

Kulturhuset banken Inkludering og dialog 100

06/21/2018

Fasilitering, Dialogbyen 
Lillehammer: Den 
langsomme forsoning. 
Fordrivning og dialog. 
Kvinner, fred og sikkerhet: 
UNSCR 1325. Ungdom, 
fred og sikkerhet: UNSCR 
2250

Kulturhuset banken Forsoning 80

06/22/2018
Seminar, Dialogbyen 
Lillehammer:  
Idrett og fred

Kulturhuset banken Fredsarbeid 30

06/22/2018 Fasilitering, Hevnes rolle:  
Iscenesatt folkedialog Kulturhuset banken Forsoning og 

fredsarbeid 55

06/22/2018 Foredrag: Felles avslutning 
og oppsummering Kulturhuset banken Forsoning og 

fredsarbeid 45

07/03/2018
Fasilitering: meeting with 
students Nansen Dialogue 
Summer School

Universitet i Oslo
Oppfølging, Nansen 
Dialogue Summer 
School

32

07/03/2018 Foredrag: Dialogue about 
Nansen Dialogue Universitet i Oslo Nansen Dialogue 35

07/24/2018
Fasilitering: meeting with 
the students at the Nansen 
Dialogue Summer School

Universitet i Oslo
Oppfølging Nansen 
Dialogue Summer 
School

32

08/15/2018
Foredrag Arendalsuka, 
panel: fake news og 
demokratiet

Hva betyr «fake news» 
i vårt samfunn?

Fake news og 
demokratiet - om 
effekten av fake news

100

08/31/2018
Foredrag, 
Spesialhelsetjenesten i 
Helse Sørøst

Oslo, 
Spesialhelsetjenesten

Om dialogmetoden og  
folkedialoger 2

Mnd-dato-
år

Hva ble gjort? Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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08/31/2018 Innlegg: Om dialogarbeid i 
kommunen

Rådmannsgruppen 
Lillehammer

Videreføring av 
dialogarbeidet i 
kommunen

6

09/12/2018 Innlegg: Webinar EU 
prosjekt Slovakia Webinar Status i prosjektet om 

Rom-barn 10

09/19/2018 Fasilitering: Mannsdialog 
om diskriminering

Mannsdialog på 
Skedsmo Diskriminering 11

09/25/2018 Fagseminar for 
samarbeids-kommunene

Fagseminar med 
kommuner som vi 
bistår

Erfaringer med 
dialogarbeid i 
kommunene

6

10/10/2018 Foredrag: Active Citizenship 
Today at PRIO, Oslo

Foredrag om 
folkedialoger

Dialog for 
fellesskapsbygging 60

10/23/2018 Foredrag: Tale ved 
kongressen i Argentina

Senatet i Argentina, 
Grupo Roble Sud

¿Cómo reconciliar 
sociedades divididas? 25

10/23/2018
Foredrag: El diálogo 
democrático: ¿Cómo 
reconciliar sociedades 
divididas?

Om det demokratiske 
brudd i Argentina

Forsoning for fred og 
utvikling, foredrag 25

10/25/2018
Foredrag: El diálogo para la 
inclusión social y la 
transformación de 
conflictos

Universidad de Chile, 
Harvard Club og 
Rockefeller Center

El diálogo para la 
inclusión social 15

10/25/2018 Fasilitering: Dialogmøte hos 
Fritt Ord, Oslo

Dialogmøte for 
dialogdeltakere hos 
Fritt Ord

Islam og homofili 25

10/25/2018 Fasilitering: Fritt Ord Oslo, Fritt Ord Islam i Norge 12

10/26/2018 Foredrag: Dialog for 
Bærekraftsmålene

Fundación Colunga i 
Santiago, 
Frokostmøte

Dialog for 
Bærekraftsmålene 10

11/21/2018 Workshop: Skedsmo Dialog 
for menn

Skedsmo Dialog for 
menn, Lillestrøm Tro- og livssyn 12

11/22/2018 Innlegg: Ungdomsnettverk i 
Afghanistan Komiteen, Oslo

Veiledning av ansatte i 
Afghanistan Komiteen

Afghansk 
ungdomsnettverk i 
Norge

5

11/23/2018
Tale: Trust and 
collaboration: Nobel dinner 
Polen 2018

Skandinavisk - Polsk 
handelskammer Trust and collaboration 100

11/26/2018 Tale: «Turn off the ego. 
Understand the other»

Frokostmøte for 
NGOs

Dialogue for trust and 
collaboration 80

11/27/2018 Fasilitering: Dialogmøte Ekrom skole 
Lillehammer

Foreldredialog om 
hvordan møte rasisme i 
skolen

40

12/02/2018 Tale: Dialogue for Peace 
and Reconciliation

Tale for studenter i 
Albania

Dialogue for trust and 
collaboration 25

12/03/2018 Tale: DiploHack Albania Foredragsholder 
DiploHack Albania

Dialogue for trust and 
cooperation 80

Mnd-dato-
år

Hva ble gjort? Hvor / partner Tema Personer 
nådd
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Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2, 2609 Lillehammer 

www.peace.no 
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WE WORK FOR  
PEACE  
AND CONFLICT 
TRANSFORMATION

OUR TOOL IS  
DIALOGUE
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