
WORKSHOP,
KURS OG FOREDRAG OM:
> menneskerettigheter

> flerkulturell forståelse

> utvikling og fattigdom

> internasjonalt og prosjektarbeid

> fredsbygging og konfliktløsning

Aktive Fredsreiser tilbyr kurs, foredrag og workshops for skoler, lærere, ungdommer og foreldre.

Våre kursledere er blant de ledende på sine felt både i Norge og internasjonalt.

Alle våre kursledere kan også skreddersy kurs for organisasjoner, bedrifter og andre grupper.

Vi kan lage foredrag, kurs og workshops som varer fra noen timer til et par uker. Vi skreddersyr

undervisningsopplegg ved behov. Dette kan tilbys enten i skolens nærmiljø, eller på Aktive

Fredsreisers Fredshus i Risør.

Aktive Fredsreiser har lang erfaring og stor kompetanse i internasjonalt samarbeid, formidling

og fredsarbeid for ungdom. Vi legger vekt på en praktisk tilnærming som kan settes inn

i teoretiske sammenhenger.

> Våre kursledere:
LILLIAN HJORTH: Leder Menneskerettighetsakademiet i Oslo og har tidligere arbeidet ni år

i Den norske Helsingforskomité. Hun har omfattende undervisningserfaring fra inn- og utland

og har skrevet bøkene "Lesebok for levende" og "Bygg broer, ikke murer" (sammen med Enver

Djuliman) om menneskerettigheter, kulturell forståelse og konflikthåndtering. Er utdannet statsviter.

ANDRA TANASE: Arbeider for Aktive Fredsreiser som prosjektleder for Fredsklubben "Active for

Peace". Er knyttet til fredsinstituttet PATRIR i Cluj-Napoca i Romania. Har vært engasjert

i en rekke fredstiltak for ungdom i Europa, USA og Latin-Amerika. Er utdannet MA i internasjonale

fredsstudier.

PER KR. LUNDEN: Arbeider som rådgiver for Aktive Fredsreiser. Lang erfaring fra internasjonal

prosjektledelse, bistand og næringslivssamarbeid. Fagbakgrunn som journalist, redaktør og fotograf.

Utdannet MA i massekommunikasjon. Har blant annet vært styreleder i Fredskorpset i Norge og

stiftelsen Internasjonal reporter.

KAMILLA SOLHEIM: Arbeider som pedagogisk veileder for Aktive Fredsreiser. Har vært fredskorps-

deltaker ved et lærerutdanningsprosjekt i Kambodsja og universitetslærer ved Universitetet i Agder.

Spesialisert på utdanning og utvikling.

Utdannet MA i flerkulturell og internasjonal utdanning.



VÅR/SOMMER 2008:
5. juni: UTVIKLING OG FATTIGDOM

Et kurs om internasjonal utvikling. Hvordan kan vi kjempe mot global fattigdom?

Hvorfor er noen fattige og noen rike? Hva gjør Norge?

Hva kan hver enkelt av oss gjøre i kampen mot fattigdom?

En gjennomgang av teori og praksis i internasjonalt utviklingsarbeid.

Kursleder: Per Kr. Lunden og Kamilla Solheim

6. og 7. juni: INTERNASJONALT PROSJEKTARBEID

Et kurs i prosjektledelse og prosjektarbeid på tvers av landegrenser og kulturer.

Mange praktiske eksempler og øvelser. Et nyttig kurs for alle som driver med internasjonalt

samarbeid, det være seg næringsliv, hjelpe-arbeid, utveksling, eller som handelspartnere.

Kursleder: Per Kr. Lunden

10. og 11. juni: FREDSBYGGING OG KONFLIKTLØSNING

Kursleder Andra Tanase fra det anerkjente freds-instituttet PATRIR i Romania åpner en helt

verktøykasse for fred og konfliktløsning. Verktøy som er like nyttige i lokalsamfunnet som

på den internasjonale arena. Kurset stimulerer til økt innsats og forståelse for, og bruk av,

ikkevold i alle livets situasjoner. Kurset foregår på engelsk.

Kursleder: Andra Tanase

11. juni: DET FLERKULTURELLE NORGE

I Mangfoldsåret 2008 er det interessant å under-søke det flerkulturelle Norge. Hva er identitet og

kultur og hvem er egentlig "de andre"? Hvem har tidligere i norsk historie vært "de andre?"

Hva innebærer dagens flerkulturelle utfordringer og hvor mye "annerledeshet" skal vi tåle?

Gjennom øvelser kommer vi nærmere hvordan stereotypier og fordommer skapes.

Kursleder: Lillian Hjorth

12. juni: MENNESKERETTIGHETER

Kurset gir en spennende introduksjon til menneskerettighetene. Fra tilblivelsen av Verdens-

erklæringen om menneskerettighetene i 1948 til dagens utford-ringer og dilemmaer.

Inspirerende øvelser og diskusjoner gir både kunnskap og selvinnsikt.

Kursleder: Lillian Hjorth

FOR MER INFORMASJON:

www. aktive-fredsreiser.no

kontor@aktive-fredsreiser.no tlf. 37 15 39 00


