
                                                                                          
 
 

Invitasjon til seminarer om humanitærrett, internasjonal strafferett og 
næringslivets ansvar for menneskerettigheter, 5. – 6. mai 2003 

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Institutt for offentlig rett (IOR) og Norges Røde Kors 

inviterer med dette til to heldagsseminarer om  henholdsvis humanitærrett og internasjonal straffe-

rett (mandag 5. mai) og næringslivets ansvar for mennskerettigheter (tirsdag 6. mai). Seminarene 

holdes på engelsk, og det kan gjøres separat påmelding til hver dag. Programmene er vedlagt.  

Temaet for første dag er humanitærrett og internasjonal strafferett. Innledere er invitert fra USA, 

Nederland og England, og disse vil gå inn på en rekke spørsmål som har fått stor oppmerksomhet i 

forbindelse med den pågående krigen i Irak. Herunder kan nevnes forholdet mellom den nylig 

opprettede internasjonale straffedomstolen ICC (International Criminal Court) og nasjonal 

jurisdiksjon; spørsmålet om hva som er legitime militære mål for bombeangrep i en krigssituasjon; 

problemer knyttet til immunitet fra straffeforfølgelse; og (mer generelt) humanitærrettens stilling 

etter 11. september. Detaljerte beskrivelser av innlederne og deres temaer kan finnes på 

www.humanrights.no. Vi vil invitere seminardeltagere til å foreslå temaer til debattsesjonene, gjerne 

knyttet til dagsaktuelle hendelser. Dette arrangementet vil foregå i Konferansesenteret til Norges 

Røde Kors i Hausmannsgate 7 (se kart på www.redcross.no).  

Annen seminardag vil foregå i lokalene til Institutt for offentlig rett. Det tematiske utgangspunkt er 

at menneskerettigheter tradisjonelt har vært et statlig ansvar, men at det er et stadig sterkere fokus 

internasjonalt på hvilket ansvar multinasjonale selskaper bør og kan ha for å sikre respekt for 

fundamentale menneskerettigheter. Innlederne vil fokusere på ulike aspekter ved det ansvaret 

selskapene blir pålagt og det ansvaret selskapene frivillig påtar seg. Det vil bli et fokus på den 

praktiske gjennomføringen av standarder vedtatt av multinasjonale selskaper sett fra ulike 

perspektiver. Lengre historiske linjer vil bli trukket i relasjon til tidligere tiders utvikling av ”lex 

mercatoria”, og spørsmålet om dagens utvikling kun er en videreføring av dette vil bli diskutert. 

Ulike problemstillinger knyttet til den rettslige pluralismen som har oppstått på dette området vil 

bli tatt opp, og innlederne er bedt om å reflektere over behovet for og nytten av internasjonal 

samordning i form av en internasjonal konvensjon på dette området.  

Påmeldingsfristen er 31. april, og påmelding gjøres ved sende epost til oyvind.henden@nchr.uio.no 

(bindende påmelding av hensyn til lunsjservering og plassbegrensninger). Anmerk om påmeldingen 

gjelder begge dager eller eventuelt hvilken dag. Spørsmål kan rettes til Øyvind Henden ved SMR 

(tlf. 22 84 20 32). Studenter er velkommen! 



                                                                                          
 
 

 

Part 1 : International Humanitarian Law & International Criminal Law           
Norwegian Red Cross Conference Center, Hausmannsgt 7, 5 May 2003 

 
9.00 - 9.15 Welcoming address by Jan Egeland, Secretary General, Norwegian Red 
Cross, and Nils Butenschøn, Director, Norwegian Centre for Human Rights.  

Coffee, tea and fruit will be served and will remain available until 17.00. Each 
presentation will last a maximum of 45 minutes, followed by a minimum 5 minutes for 
immediate questions and a 10-minute break before the next presentation. Presentations 
and speakers are described in more detail at www.humanrights.uio.no . 

 

9.15: Jo Stigen, University of Oslo: “The Principle of Complementarity: The relationship 
between ICC and national jurisdictions.” 

10.15: Christine Byron, Manchester University: “International Humanitarian Law and 
Bombing Campaigns: Legitimate Military Objectives and Excessive Collateral Damage.”  

11.15: Göran Sluiter, Utrecht University: “Prosecution of international crimes and 
immunities under international law.”  

12.15 Panel discussion and questions. Seminar participants are encouraged to raise 
topics for the discussion.  

 

13.00 Lunch  

 

13.45: Professor Ralph Steinhardt, George Washington University Law School: “The 
prosecution of humanitarian law violations in domestic courts.” 

14.45: David Turns, Liverpool University: “International Humanitarian Law post 
September 11th .” 

15.45: Torunn Salomonsen, University of Oslo: “Commission by Omission. Those 
who looked the other way - cowards or accomplices to international crimes?” 

16.45-17.00 Short break. 

17.00 - 18.00 Panel discussion and questions. Seminar participants are encouraged to 
raise topics for the discussion. 



                                                                                          
 
 

 
Part 2 : Corporate Responsibility for Human Rights 

Institute for Public & International Law, University of Oslo 
3. floor, Domus Biblioteca, Karl Johans gt. 47, 6 May 2003 

 
 
9:00-9:15 Welcome by Department of Public & International Law, University of Oslo 
 
9:15-9:45 Address by the Ministry of Foreign Affairs 
 State Secretary Vidar Helgesen (not confirmed) 
 
9:45-11:00 Corporate Responsibility for Human Rights: International & 

Comparative Perspectives Presentation by Professor Ralph Steinhardt, 
The George Washington University School of Law 

 
11:00-11:15 Coffee Break 
 
11:15-12:00 Corporate Responsibility: the Norwegian Debate, Status and 

Challenges Presentation by Liv Tørres, FAFO 
 
12:00-13:00 Lunch 
 
13:00-13:45 Regulation of Corporate Social Responsibility in view of human rights 

Presentation by Professor Atle Midtuen, BI 
 
13:45-14:30 Corporate Responsibility for human rights from a NGO Perspective 
 Presentation by Beate Slydal, Amnesty International 
 
14:30-15:00 Coffee Break 
 
15:00-15:45 Corporate Responsibility for Children’s Rights 

Presentation by Gro Brækken, Save the Children                            
 
15:45-16:45 Human Rights - from Principles to Business Practices 
 Presentations by Rolf Lunheim, Norsk Hydro and Geir Westgaard, Statoil 
 
16:45-17:00 Closing Remarks Professor Ralph Steinhardt, The George Washington 

University School of Law 
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