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Thorvald Stoltenberg-seminaret  

18  - 20 november 2020, Utøya 

«De fleste har nok en formening om at konfliktskye personer er ubrukelige som ledere. Men jeg sier: 

Treffer du et menneske som prøver å gå utenom konfliktene for å løse problemene, så spar på han 

eller henne, for vi trenger dem, de er ikke så mange» 

Thorvald Stoltenberg 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Utøya inviterer ungdomsarbeidere og 

ungdomsledere  bosatt i Norge til  Thorvald Stoltenberg-seminaret på  Utøya. På seminaret vil 

deltakerne arbeide sammen med deltakere fra andre steder i Europa, via digitale plattformer.  

Målet er  å støtte  og fremme pågående initiativer i Europa for å fremme sameksistens, tillit og 

dialog mellom unge mennesker i mangfoldige samfunn under covid-19 pandemien. 

Søknadsskjema: 

https://theewc.wufoo.com/forms/zx0zsnh02g7533/  

Søknadsfristen er mandag 23. oktober 
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Hva er Thorvald Stoltenberg-seminaret? 
 

Tidligere forsvarsminister, utenriksminister og diplomat Thorvald Stoltenberg var en pioner 

for norsk fredsdiplomati som verdsatte dialog, eksemplifisert av hans «kjøkkenmøter», hvor 

han inviterte statsledere og utenriksministre hjem for å nyte en kopp kaffe, slappe av og ta en 

prat ved kjøkkenbordet.  

Thorvald Stoltenberg døde i juli 2018. I hans minne, og for å hedre sin sterke tro på at 

kunnskap og toleranse kunne overvinne fremmedfrykt og hat, er Thorvald Stoltenberg-

seminaret på Utøya en årlig internasjonal møteplass for unge mennesker engasjert i demokrati 

og menneskerettigheter. Utøya har en lang historie med ungdomsdeltakelse og internasjonal 

solidaritet. Øya har også en sterk plass i Stoltenberg-familien.  

22. juli 2011 tok en norsk høyreekstremist livet av 69 mennesker på Utøya, de fleste av dem 

ungdom som deltok på AUFs sommerleir. Terroristen hevdet at personer med ulik kulturell 

bakgrunn ikke kan leve sammen og fremmet konspirasjonsteorien om at Europa sakte overtas 

av den arabiske verden.  

Etter angrepet 22. juli er det bygget et minne- og læringssenter på Utøya som gir unge 

mennesker en unik mulighet til å reflektere over hva demokrati betyr for dem, om utfordringer 

og trusler mot demokratiet, og hvordan de kan fremme demokrati gjennom aktivt 

medborgerskap. Utøya bærer i dag et sterkt vitnesbyrd om hvorfor verdier som respekt, 

likestilling og mangfold ikke kan tas forgitt. Øya er også et eksempel på unge menneskers 

respons og motstandskraft mot terror og vold. Den dialogbaserte tilnærmingen til 

konfliktløsning er i tråd med stedet Utøya er i dag: Et sted hvor man møtes for å lære, utveksle 

erfaringer, diskutere, være enige og uenige. 

22. juli 2011 er ikke det eneste eksempelet på voldelige angrep og terror i dagens Europa. 

Antidemokratiske krefter vokser, mens voldelige protester, hatefulle ytringer og 

hatkriminalitet mot innvandrere, flyktninger og minoriteter er utbredt i mange europeiske 

land. Polarisering og mistillit til demokratiske institusjoner og til andre mennesker ser ut til å 

øke. 

 Covid-19 pandemien ser ut til å ha intensivert disse utfordringene, samtidig som det har blitt 

vanskeligere og møtes for å diskutere løsninger på dem.  

Thorvald Stoltenberg-seminaret tar sikte på å løse disse felles europeiske  utfordringene ved å 

skape en internasjonal møteplass på Utøya for ungdomsledere for å bygge et sterkt nettverk og 

styrke interkulturell dialog i Europa. 
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Om seminaret 

Målet med Thorvald Stoltenberg-seminaret er å støtte og fremme pågående tiltak i Europa for 

å fremme sameksistens, tillit og dialog mellom unge mennesker i mangfoldige samfunn under 

covid-19 pandemien. 

Gjennom  årets  seminar, vil deltakerne 

• utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til mangfold  og 

likeverd i kjølvanntet av  covid-19 pandemien. 

• utforske hvordan det å minnes gjennom liv kan motivere unge mennesker til å bidra til 

å bygge åpne og inkluderende samfunn.  

• bli introdusert for  konkrete verktøy som kan brukes på digitale eller fysiske arenaer for 

å fremme mangfold og likeverd.  

• Utforske muligheter for samarbeid og nettverksbygging etter seminaret.  

Seminaret på Utøya varer i  3 dager (18.–20. november), og bringer sammen deltakere som 

bor i Norge, utvalgt gjennom en åpen søknadsprosess. Det fasiliteres av  erfarne trenere med  

bred erfaring i utdanning for menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap og 

interkulturell forståelse. 

Seminaret er for unge mennesker  som: 

• er bosatt i Norge,  i ett av følgende fylker:  Oslo,  Viken,  Innlandet eller Vestfold-

Telemark 

• er involvert i aktiviteter som fremmer mangfold og interkulturell forståelse  

• ønsker å utvikle sin kompetanse gjennom arbeid med praktiske læringsverktøy og 

gjennom erfaringsutveksling med andre unge mennesker i Norge og Europa. 

• forplikter seg til å organisere aktiviteter for å engasjere andre i interkulturell dialog i 

etterkant av seminaret. 

I løpet av seminaret vil unge mennesker som bor andre steder i Europa delta og bidra gjennom 

digitale plattformer. Deltakerne på Utøya  og de digitale deltakerne vil jobbe i grupper, satt 

sammen basert på interesseområde.  

Praktisk informasjon 

Reiseutgifter 
Det er ingen deltakeravgift. Reise, måltider og overnatting er dekket av arrangørene. Det vil bli 

organisert busstransport, slik at  deltakerne ikke trenger å benytte seg av offentlig transport. 

Arbeidsspråk  
Arbeidsspråket på seminaret er engelsk. 

Kursfasiliteter og overnatting  
Seminaret finner sted på Utøya. For mange er det å besøke Utøya, en opplevelse på godt og 

vondt. Utøya har en lang og viktig historie, som er både mørk og lys. I dag er det Utøyas helhet 

som gjør at Utøya er et unikt sted for læring og som møteplass. 

Utøya ligger 50 minutter fra Oslo.  
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Overnatting      Kursfasiliteter 

Smittevern 
Vi følger med på smittetuviklingen, og samt nasjonale og lokale smittevernsanbefalinger. Her 

er noen av tiltakene vi gjør for å begrense smitte. Vi vil:  

• kun rekruttere deltakere bosatt i Oslo, Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet, og 

sette opp busstransport for alle deltakere til og fra Utøya, for å begrense bruk av 

offentlig transport.  

• sørge for at alle våre trenere er kjent med gjeldende smitteverntiltak 

• sende ut informasjon til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon 

om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med 

noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta. 

• tilrettelegge for at alle skal kunne holde en meters avstand og begrense bruk av felles 

materiell under seminaret 

• ha økt fokus på renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater. 

• henge opp informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene 

• sikre tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir 

ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er 

tilgjengelig 

• planlegge for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for 
rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg 

• lagre deltakerlister i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell 
smittesporing. 
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Arrangørene 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for utdanning for 

demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC ble 

etablert av Europarådet og Norge i 2008, med mandat til å støtte medlemslandene i å 

implementere Europarådets politikk i praksis. EWC utvikler og tilbyr opplæring og 

utdanningsprogrammer til pedagogiske fagfolk og sivilsamfunnsaktører over hele Europa. 

EWC samarbeider med Utøya om å tilby læringstilbud om 22. juli og demokratisk 

medborgerskap på Utøya.  www.theewc.org 

Utøya er en åpen og tilgjengelig arena for minne, læring og engasjement. Som en del av 

gjenoppbyggingen av Utøya etter 22. juli, ble det nye læringssenteret på Utøya, Hegnhuset, 

bygget for å  gi unge mennesker mulighet til å reflektere over hva demokrati betyr for dem, 

over trusler og utfordringer mot demokratiet, og hvordan de som aktive medborgere kan 

fremme demokrati i hverdagen. Utøya driftes som et non-profit aksjeselskap.  www.utoya.no 

Seminaret er finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen.  
 

Kontaktinformasjon 
 

For spørsmål, ta kontakt med EWC på  i.riseth@theewc.org 

Bilde av Læringssenteret Hegnhuset på Utøya © Lars Petter  Pettersen 

Bilde av Thorvald Stoltenberg fra Store Norske Leksikon www.snl.no/Thorvald_Stoltenberg 

http://www.theewc.org/
http://www.utoya.no/
mailto:i.riseth@theewc.org
http://www.snl.no/Thorvald_Stoltenberg

