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Innledning 

Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig senter ved Universitetet i Oslo. 
Senterets kjernevirksomhet omfatter forskning og undervisning om menneskerettigheter, og 
internasjonalt orientert programvirksomhet.  

Norsk senter for menneskerettigheters strategi for perioden 2015-2018 tar utgangspunkt i 
senterets vedtektsfestede formål, Universitetet i Oslos «Strategi 2020», Det juridiske fakultets 
«Strategisk plan 2010-2020» samt SMRs tidligere interne strategier. SMRs strategi beskriver 
senterets ønskede profil og de viktigste mål og satsningsområder for strategiperioden. Dette 
strategidokumentet utfylles av interne aktivitetsplaner som utformes årlig gjennom den ordinære 
budsjett- og årsplanprosessen, som beskriver de viktigste konkrete tiltak og aktiviteter som skal 
gjennomføres for å oppfylle de strategiske målsetningene. 

Overordnet visjon for SMR 

SMR bygger sin virksomhet på de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene og på 
grunnleggende verdier som tillit og solidaritet, respekten for alle mennesker, deres verdighet, 
frihet, likhet og forskjellighet, samt akademiske verdier som kollegialitet, kritisk refleksjon, 
akademisk frihet og etisk innsikt. 

SMRs overordnede visjon fremgår av formålsparagrafen i senterets vedtekter:  
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. 
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Overordnede mål for SMR 

SMRs mål for perioden 2015-2018 er å styrke sin rolle som det viktigste norske senteret for 
menneskerettigheter. SMR skal også 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. SMR skal sette kraft bak gjennomføring av sine strategier for 
fremtiden. Samtidig skal det sikres en videreføring og ytterligere forsterking av aktiviteter og 
temaer hvor senteret allerede har sin styrke.  

For at SMR skal lykkes med sin strategiske utvikling må sentrale rammebetingelser være oppfylt. 
Gjennom hele strategiperioden er det derfor et grunnleggende mål for SMR å sikre en best mulig 
utnyttelse av tilgjengelig ressurser og øvrige betingelser, å arbeide kontinuerlig for bedre 
betingelser, samt å sikre en god og effektiv organisasjon.  

De viktigste betingelsene for å lykkes med strategien er: 
1. å sikre tilstrekkelig bemanning av vitenskapelig ansatte på relevante tema/disipliner. 
2. å sikre økt ekstern finansiering av stillinger til forskning, undervisning og anvendt 

virksomhet. 
3. å foreta gode strategiske valg og prioriteringer gjennom hele strategiperioden, med sikte 

på å sikre høy kvalitet i alle deler av virksomheten. 
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Et grensesprengende universitet 

Universitetets mål: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 

utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

 

Norsk senter for menneskerettigheters mål: SMR skal være en nasjonalt og internasjonalt 

anerkjent aktør og en attraktiv samarbeidspartner innenfor forskning, utdanning og 

anvendt virksomhet på menneskerettighetsfeltet. 

Strategier for Norsk senter for menneskerettigheter: 

1. SMR skal styrke det tverrfaglige arbeidet innenfor all sin virksomhet, og bidra til å utvikle det 
menneskerettslige forsknings- og utdanningsfeltet som en tverrfaglig disiplin nasjonalt og 
internasjonalt. 
 

2. SMR skal videreutvikle sin egenart som nyskapende aktør innenfor både teoretisk og anvendt 
menneskerettslig virksomhet, gjennom et økt samspill mellom forskning og land- og 
temafokuserte programmer. 
 

3. SMR skal være en sentral ressurs for universitetets strategiske satsninger hvor 
menneskerettigheter er berørt. 

 
4. SMR skal videreutvikle sin posisjon som et senter for alle menneskerettigheter ved at det 

utvikles større kompetanse på et bredt felt av menneskerettigheter. 
 

5. SMR skal fortsatt inneha særlig kompetanse på temaer som menneskerettigheter og mangfold, 
menneskerettigheter og utvikling, menneskerettigheter og konstitusjonalisme, og 
menneskerettigheter og konflikt. 

 
6. SMR skal videreutvikle sitt langvarige arbeid for menneskerettighetene i Asia, og styrke sin 

aktivitet innen temaer knyttet til menneskerettigheter i Norge og Europa. 
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Læringsuniversitetet 

Universitetets mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med 

de fremste internasjonale læresteder. 

 

Norsk senter for menneskerettigheters mål: SMR skal være det viktigste utdanningsmiljøet 

i menneskerettigheter i Norge, og tilby forskningsbasert menneskerettsutdanning på linje 

med de fremste internasjonale læresteder. 

Strategier for Norsk senter for menneskerettigheter: 

7. SMR skal styrke undervisningens kvalitet og relevans gjennom bedre samspill mellom 
forskning, utdanning og anvendt virksomhet. 
 

8. SMR skal videreutvikle de metodiske aspektene ved menneskerettslig forskning og utdanning. 
 

9. SMR skal styrke masterprogrammets nasjonale og internasjonale posisjon som et ledende 
tverrfaglig studium i menneskerettigheter. 

 
10. SMR skal tilby samfunnsrelevant forsknings- og erfaringsbasert etter- og videreutdanning i 

menneskerettigheter innenfor sentrale samfunnssektorer. 
 

11. SMR skal være en drivkraft for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen menneskerettslig 
forskerutdanning. 
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Et samfunnsengasjert universitet 

Universitetets mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 

forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store 

samfunnsutfordringer. 

 

Norsk senter for menneskerettigheters mål: SMR skal være en sentral aktør på 

menneskerettighetsfeltet, og bidra til at forskningsbasert menneskerettslig kunnskap 

kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. 

Strategier for Norsk senter for menneskerettigheter: 

12. SMR skal øke sin synlighet i det offentlige ordskiftet og fremstå som en forskningsforankret og 
troverdig aktør. 
 

13. SMR skal bidra til at menneskerettigheter vektlegges i tilnærmingen til nasjonale og globale 
utfordringer. 
 

14. SMR skal være en drivkraft i å utvikle dialog og samarbeid med sentrale norske og 
internasjonale aktører innenfor både forskning, utdanning og anvendt virksomhet. 
  

15. SMR skal bedre samspillet mellom forskning og anvendt virksomhet, ved at forskningen skal 
bidra til anvendt virksomhet og ved at anvendt virksomhet skal bidra til forskning. 
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Et handlekraftig universitet 

Universitetets mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at 

de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene. 

 

Norsk senter for menneskerettigheters mål: SMR skal foreta en kontinuerlig prioritering av 

aktiviteter og ressurser for å oppfylle strategien. 

Strategier for Norsk senter for menneskerettigheter: 

16. SMR skal forbedre sin organisatoriske, faglige og administrative kompetanse og kapasitet til å 
søke om midler til flere varige eksternfinansierte prosjekter og programmer. 

 
17. SMR skal være offensiv i sin ressursbruk, hvor ressurser skal fordeles på grunnlag av faglige 

prioriteringer for å motivere til aktiviteter som utmerker seg med høy kvalitet og strategisk 
relevans. 

 
18. SMR skal videreutvikle og effektivisere de administrative funksjonene med sikte på å følge opp 

de prioriterte aktiviteter og områder.  



 7 

Det gode universitetet 

Universitetets mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal 

realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. 

 

Norsk senter for menneskerettigheters mål: SMR skal sikre og utvikle et godt arbeids- og 

læringsmiljø for ansatte, gjesteforskere og studenter som bygger på aktiv medvirkning, 

gjensidig tillit og gjennomsiktige prosesser. 

Strategier for Norsk senter for menneskerettigheter: 

19. SMR skal styrke fellesskapsfølelsen blant alle ansatte, gjesteforskere og studenter på senteret, 
ut fra et grunnleggende premiss om at alle er like viktige deltakere i senterets virksomhet. 
 

20. SMR skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode muligheter for profesjonell og faglig 
utvikling for å sikre at alle medarbeidere skal kunne utnytte sitt potensiale. 
 

21. SMRs rekrutteringspolitikk og daglige drift skal preges av en tydelig profil for likestilling mellom 
kvinner og menn og for inkludering og ikke-diskriminering av alle personer. 
 

22. SMR skal ha en aktiv rekrutteringspolitikk nasjonalt og internasjonalt for å tiltrekke seg høyt 
kvalifiserte kandidater til enhver stilling ved senteret. 

23. SMR skal bidra til å oppfylle UiOs mål om å etablere seg som et grønt universitet. 

 


