
Human Dignity and Humiliation Studies 

 
HumanDHS 

Breaking the cycle of humiliation 
 

 

World Dignity University Initiative 

 
WDU 

Bringing dignity to learning, globally and locally 

 

 

Student journal for psychology 

and  

 

Developing skills for a better world 

 

presenterer 

Kommunikasjon og Verdighet 

Nettverkskonferanse om Verdighet og Ydmykelse 

Oslo, 22 - 24 januar 2014 

Sted: UiO – Blindern og Norsk senter for menneskerettigheter 

Workshopdagene 23/24  blir fokus på hvordan utvikle i samfunnet gode kommunikasjonsvaner 

som fremmer verdighet og reduserer konfliktnivåt. Fredag inviterer vi deltagerne til å presentere 

eksempler fra eget arbeid. 

 

  



PROGRAM  for konferansens 3 dager  

Onsdag 22 januar på Psykologisk institutt, UiO, Blindern, Harald Schjeldrups hus, 

Auditorium 3 

(se kart 1) 

10.15 – 12.00 Forelesning v/ Evelin Lindner (på norsk) 

12.30-14.30 
(ca.) 

Etter forelesningen tilbud om guidet tur i Frognerparken og/eller Rådhuset i 
Oslo sentrum 
 

 

Torsdag 23 januar på UiO, Blindern, Georg Svedrups hus, U1 

(se kart 2)  
(på engelsk, eventuelt norsk) 

 

9.00 Introduksjon og velkommen v/ Evelin Lindner 

9.30 Empatisk (ikkevoldelig) kommunikasjon. Verktøy for transformasjon av 
konflikter, som endre en eventuell ydmykende språkform. En treningstime 
hvor vi vil se på metoder for å utvikle en empatisk og ikkevoldelig 
kommunikasjonsform som fremmer verdighet, unngår ydmykelser i 
konfliktsituasjoner og øker sannsynligheten for at konflikten får en god og 
bærekraftig transformering. Vi vil demonstrere metoder for å oppnå dette 
gjennom praktisering og deling av erfaringer. 
 v/ Elsa-Britt Enger og Babs Sivertsen 

12.30 Lunsj i kantinen. Hver betaler for seg – Eventuell ta med matpakke! 

13.30 Åpne workshops om Ydmykelse og Verdighet -  etter Evelin Lindners 
metode (på engelsk og norsk) 

16.30 Korte referat i plenum - Slutt for i dag 
 

I løpet av dagen:  kulturelle innslag ved Randi Gunhildstad 
 
Kvelden  For de som ønsker – Guidet tur i Oslo Sentrum med middag på hyggelig 

restaurant til selvkost 

 

  

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga09/
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl09/
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl27/
http://sjiraff.org/
http://www.humiliationstudies.org/education/teamlong.php#babssivertsen


Fredag 24 januar på Menneskerettsinstituttet, Cort Adlers gate 30 

(se kart 3) 
(på engelsk, eventuelt norsk) 

9.00 «En Verdighetens Mosaikk». Velkommen og introduksjon v/ direktør Inga 
Bostad. 
Seksjonen før lunsj er åpen for 10-15 min presentasjoner fra deltagerne 
med søkelys på konferansens  tema  «Ydmykelse og Verdighet»  og 
erfaringer med  «empatisk kommunikasjon». 

12.30 Lunsj i kantinen til selvkost 

13.30 Åpne workshops fortsetter i samme gruppe som i går, eller andre grupper 
(på engelsk og norsk) 

16.30   Plenum og takk for nå! 

I løpet av dagen:  Kulturelle innslag ved Randi Gunhildstad 
 

 
 

Registrering: 

Trine Eklund – t-eklun@online.no  –  innen 1 januar 

Onsdag og torsdag er åpne for alle.  Spesielt ønsker vi mange studenter og unge mennesker til 
disse to dagene. Fredag har vi begrenset plass og ønsker derfor påmelding.  

 
 

Generell informasjon 

Reise, hotell og måltider betales av deltagerene selv. 

Hvis du er ukjent med Oslo, søker et sted å bo eller ønsker mer informasjon vedrørende transport, 

flyplasser, metro, osv., se den engelske invitasjonen hvor mer generell info er beskrevet eller søk 

på www.reiseplanlegger.ruter.no. 

Billige og enkle hotel:    

Cochs Pensjonat (http://www.cochspensjonat.no), Parkveien 25, på hjørnet av Bogstadveien.   

AnkerApartments (http://www.ankerapartment.no/en/), Københavnsgata 10, nær Akerselven på 

Grûnerløkka.   

Den blå Dør – B&B (http://www.bbnorway.com/hosts/02.denblador.html), Skedsmogata 2 på 

Kampen. Sjarmerende kunstner bydel opp fra Tøyen. 

 

Angående manus og bilder: Vi ber alltid om tillatelse til å bruke ditt manus og/eller foto til våre  

web sider. Vennligst si fra til oss om vi kan distribuere ditt foto, CV ol. på vår hjemmeside. 

 

mailto:t-eklun@online.no
http://www.reiseplanlegger.ruter.no/


Maps: 

 
 
 

Harald Schjelderups hus 
Forskningsveien 3A 

 

Georg Svedrups hus, 
Moltke Moes vei 39 



 
 
 
 
Norsk senter for 
menneskerettigheter, 
Cort Adelers gata 30 
(ved siden av Vika trikkeplass) 

 

 


