
Presentasjon av SMR 
for fakultetsstyret ved JUS 17. oktober 2016 
”Hvem? Hva? Hvor? Hvorfor? Og hvordan?” 



Norsk senter for menneskerettigheter 

• er en fast enhet ved Det juridiske fakultet, 
ved Universitetet i Oslo 

• er et fler- og tverrfaglig senter 

• har en kjernevirksomhet som omfatter 
forskning og undervisning om 
menneskerettigheter, og en internasjonalt 
orientert programvirksomhet 

Hva er SMR? 



Overordnet visjon 

SMR bygger sin virksomhet på 

• de internasjonalt vedtatte 
menneskerettighetene 

• pa ̊ grunnleggende verdier som tillit og 
solidaritet, respekten for alle mennesker, 
deres verdighet, frihet, likhet og forskjellighet 

• akademiske verdier som kollegialitet, kritisk 
refleksjon, akademisk frihet og etisk innsikt. 



Vedtekter: Formål og organisering  
Formål: 
• Norsk senter for menneskerettigheter har som formål å drive 

forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om 
menneskerettigheter. 

• Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget 
som akademisk arbeidsfelt. 

• Senteret vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning 
og praktisk anvendelse. 

Organer: 
• Senteret har et råd bestående av ansatte, studenter og eksterne 

representanter. 
Ledelse:  
• Senteret har en ansatt leder i form av en direktør i åremålsstilling. 

(Inga Bostad), en stedfortreder for direktøren som også er 
forskningsleder. (Kjetil Mujezinovic Larsen), og en administrasjon 
ledet av en administrativ leder (Daniel Kjelling). 



Kort historikk 
1986: Stortinget vedtar at det skal opprettes et Institutt for 
menneskerettigheter (IMR). 
1987: IMR etableres. Direktør Asbjørn Eide og styreleder Torkel 
Opsahl.  
1993: NORDEM (Norwegian Resource Bank for Democracy and 
Human Rights) blir etablert som del av IMR.  
1995: IMR etableres som et tverrfaglig senter under Kollegiet 
ved Universitetet i Oslo. 
1997: Kinaprogrammet etableres. Sekretariatet blir lagt til IMR. 
1998: The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief blir 
etablert, og sekretariatet blir lagt til IMR.  
1999: Mastergradsprogrammet The Theory and Practice of 
International Human Rights vedtas av UiO ved IMR. 
 



Historikk – forts. 
2000: IMR flyttes fra Kollegiet/Universitetsledelsen til JUS. 
2001: Instituttet blir, ved Kongelig resolusjon av 21. september, gitt 
status som Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter. (NI) 
2003: Navneskifte: IMR blir senter – SMR.  Indonesiaprogrammet 
etableres.  
2004: Senterets masterstudium blir toårig. Første av i alt 11  Årbøker 
om menneskerettigheter i Norge.  Association of Human Rights 
Institutes (AHRI) etableres, med SMR som sekretariat. 
2006: SMR oppnår A-status som Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter. 
2015: Nasjonal institusjon etableres etter UiOs ønske utenfor SMR. 
2016: NORDEM avvikles ved SMR etter UiOs ønske og flyttes til 
Flyktninghjelpen (1.1.2017). 
2017: SMR markerer 30-års aktivitet med en rekke faglige 
arrangementer. 
 



Hvem er vi? 

1 direktør, 10 faste og 11 midlertidige vitenskapelige, 8 
internasjonale programmedarbeidere, 5 administrative, 1 
bibliotekar, 6 vitenskapelige assistenter, 2 emeriti. I tillegg 7 
NORDEM-medarbeidere og ca 30 årsverk NORDEM-utsendte. 
Samt en rekke gjesteforskere. 



Hvem er vi: Vitenskapelig mangfold 

• 14 jurister, hvorav 3 professorer, 2 
førsteamanuenser, 7 phd-kandidater, 1 
postdoc, 1 forsker. 

• 6 samfunnsvitere og humanister, hvorav 2 
professorer, 2 førsteamanuensis, 1 forsker 
og direktøren. 





SMRs strategi 2015-2018 

• Gjennomført en intern  strategiprosess der 
alle ansatte var medvirkende.  

• Utarbeidet samlet strategi for senteret for 
perioden 2015-2018. Erstatter tidligere 
forskningsstrategi. 

• Utarbeidet årsplan for å konkretisere 
strategiene i form av tiltak og aktiviteter. 



SMRs ma ̊l 2015-2018  
• SMRs mål for perioden 2015-2018 er å styrke sin rolle som det 

viktigste norske senteret for menneskerettigheter. SMR skal 
ogsa ̊ styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør 
og attraktiv samarbeidspartner innenfor 
menneskerettighetsfeltet.  

• SMR skal medvirke til å oppfylle UiOs og fakultetets 
strategier og til å styrke UiOs og fakultetets internasjonale 
posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et 
nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling, 
anvendt programaktivitet og innovasjon innenfor alle 
områder av SMRs virksomhet.  

• SMR skal være en ledende institusjon for fler- og tverrfaglig 
menneskerettslig forskning, utdanning og anvendt 
programaktivitet. 



Mål forts. 
• For at SMR skal lykkes med sin strategiske utvikling må 

sentrale rammebetingelser være oppfylt. Gjennom hele 
strategiperioden er det derfor et grunnleggende ma ̊l for SMR å 
sikre en best mulig utnyttelse av tilgjengelig ressurser og 
øvrige betingelser, å arbeide kontinuerlig for bedre 
betingelser, samt a ̊ sikre en god og effektiv organisasjon. 

  
• De viktigste betingelsene for å lykkes med strategien er:  

– å sikre tilstrekkelig bemanning av vitenskapelig ansatte på 
relevante tema/disipliner.  

– å sikre økt ekstern finansiering av stillinger til forskning, 
undervisning og anvendt virksomhet.  

– å foreta gode strategiske valg og prioriteringer gjennom hele 
strategiperioden, med sikte på å sikre høy kvalitet i alle deler av 
virksomheten.  

 



Hvor? 

• Store, lyse og moderne lokaler i «Domus Peripheria» – 
Cort Adelers gate 30, Vika. 

• Ca 60 kontorer, samt åpne arbeidslandskap for 
studenter, gjester og assistenter. 

• Stort, fullt utstyrt, seminarrom (”AV-utstyr etter 
fakultets ”auditoriumstandard”). 

• Flere mindre møterom. 
• Auditorium til 80 personer og ytterligere møterom via 

Entra. 



Hvorfor?  

• Viktig å styrke det tverrfaglige arbeidet  

• Viktig å utvikle det menneskerettslige 
forsknings- og utdanningsfeltet som en 
tverrfaglig disiplin nasjonalt og internasjonalt 

• Viktig å videreutvikle senterets egenart som 
nyskapende aktør innenfor både teoretisk og 
anvendt menneskerettslig virksomhet 

• Viktig å være en sentral ressurs for 
universitetets strategiske satsninger hvor 
menneskerettigheter er berørt 



Hvordan? 
Arbeid på tvers i tematiske arbeidsgrupper og 

forskningsgrupper (nå i endring) 

• menneskerettigheter og mangfold 

• menneskerettigheter og konstitusjonalisme 

• menneskerettigheter og konflikt 

• menneskerettigheter og utvikling 

 



Hvordan? - Gjennom 
forskergruppen 
Menneskerettigheter 
og utvikling 

Forskningsområdet omfatter problemstillinger 
knyttet til utviklingarbeid, sett med et 
menneskerettslig fokus. Fakultetsforskergruppen 
og senterarbeidsgruppen er tett integrert. 



År Antall 

totalt 

Nivå 1 Nivå 2   Tidsskrift-artikler Kapitler i 

redigert 

bok 

Monografier 

2015 39 26 13   24 12 3 

2014 30 14 16   12 17 1 

2013 40 7 33   11 28 1 

Vitenskapelig publisering ved SMR 2013-2015 Pr. 17.10.2016 

 



Hvordan? - Gjennom å undervise 

• Theory and Practice of Human Rights (master's two years) 

• Introductory Course (Academy for Human Rights) 

• UiOs internasjonale sommerskole – kurs i mr 

• MOOC, EVU (forelesninger, kurs etc). 



Hvordan? - Gjennom internasjonalt programarbeid 

SMR har i mange år organisert den akademiske delen av 
Norges internasjonale menneskerettighetsdialoger. 
Virksomheten er finansiert av Utenriksdepartementet 
gjennom en flereårig avtale som finansierer stillinger og 
aktiviteter. 



Det internasjonale programarbeidets hovedmål 

Konkrete resultater for menneskerettighetene i 
samarbeidsland, bl.a. gjennom: 
• lovendringer, holdningsendringer over tid og endret praksis, blant 

annet hos politi, dommere og militære styrker. 
• samarbeid med sentrale aktører og menneskerettighetsforsvarere 

under krevende forhold. 
• forskning, kunnskapsutvikling og analyse i, og om, landene SMR 

arbeider i. 
• utvikling av nye metoder i menneskerettighetsundervisning- og 

opplæring: identifisering av «beste praksis». 
• utvikling av nettverk på menneskerettighetsfeltet nasjonalt og 

internasjonalt. 
• Å etablere og vedlikeholde arenaer for dialog og 

kunnskapsformidling om menneskerettigheter. 
 



Det internasjonale programarbeidet: 
Satsningsområder i 2016 

 
1. Utdanning i/om/for menneskerettigheter 

2. Rettstatsbygging 

3. Religions- og trosfrihet   

4. Menneskerettigheter og næringsliv 

5. Likhet og ikke-diskriminering 

6. Menneskerettighetsmekanismer 

 



Hvordan? - Gjennom seminarer, møter, 
forelesninger, sosiale medier og 
talkshows 

 

 



Akademisk kultur 

• Akademic coffee (lavterskel) 

• Mandagsseminarer 

• Contemporary debate on philosophical 
issues  

• Lunsj for jurister 



SMR som møteplass 

• ”MR-forum”. 

• Torkel Opsahls 
minneforelesning. 

• Lucy Smiths 
Barnerettsdag. 

• 2 damer og 1 te´- 
”akademisk talkshow”. 

• UiOs MR-pris. 

• Internasjonale 
konferanser, seminarer, 
ekspertmøter etc. 



Et av Skandinavias største MR-bibliotek 

• Ca 10 000 titler. 
• Største lånegruppen er forskere og studenter ved JUS. 
• Primært en juridisk samling. Tett samarbeid med fakultetsbiblioteket. 
• Heldagsåpent, også for eksterne lånere og brukere. 
• Finansiert med SMRs egne midler. 



Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 

 
 

 

(SMRs internasjonale intensivkurs i menneskerettigheter, 2015) 


