
Masterveiledning 

Hanne Hagtvedt Vik samler studenter til gruppeveiledning og en-til-en 
veiledning i internasjonal historie etter 1918. Hun er særlig opptatt av opptatt av 
hvordan identiteter, normer og politikk formes i sammenvevde prosesser som 
involverer en lang rekke lokale, nasjonale og internasjonale aktører, arenaer og 
kontaktflater. Viks egen forskning har omhandlet internasjonal rett, 
menneskerettigheter og humanitær- og utviklingsbistand, men hun veileder også 
andre utenriks- og sikkerhetspolitiske tema med hovedvekt på USA og 
Norge/Norden. 

Studentene får et tett faglig og sosialt nettverk i gruppa.  Ta gjerne kontakt for å 
høre mer om hvordan veiledningen legges opp. Studenter fra mastergruppa har 
fått Fritt Ords stipend i 2014, 2015 og 2016. Både i 2015 og 2016 deltok en 
student fra gruppa ved Det europeiske universitetsinstituttets (EUIs) 
sommerskole i Firenze.  

Eksempler på tidligere og pågående masterprosjekter veiledet av Vik:  

1. Saudi Arabia i internasjonalt menneskerettighetsdiplomati: 2001-2006 
2. Endringer i SV's syn på bruk av norsk militærmakt i utenlandsoperasjoner på 1990-tallet 
3. Nordisk atomvåpenfrisone 
4. A reluctant supervisor, facilitator and arbitrator. A study of the Minority Department in 

the League of Nations involvement in the forced population exchange between Greece 
and Turkey in 1923 

5. Role of the Dutch government in the creation of the International Convention on the 
Elimination of all Forms of Racial Discrimination (1965) 

6. Utforming og gjennomføring av norsk humanitærhjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-
1957 

7. Rasediskriminering og hjemlig relevans? Norges rolle i FNs arbeid for avskaffelse av 
rasediskriminering, 1960-1970 

8. Authority to Tell: ICTR Contributions to Collective Memory of Sexual Violence in the 
Rwandan Genocide 

9. Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen: Veien fra motstand til 
tilslutning, 1948-1964 

10. Norsk bistand til urfolk, 1970-86 
11. Contemporary Slavery Back Then: International efforts to combat traffic in persons, 

slavery and forced labour 1937-1957 
12. Propagandaens menneskerettigheter: USAs bruk av menneskerettigheter i sin 

ideologiske kamp mot Sovjetunionen i FN 1947-1960 
13. Hvordan forestillingen om private organisasjoners særlige fortrinn i norsk 

bistandsarbeid vokste frem 
14. En norsk FN-visjon? Norske forestillinger og opinionsdannelse om organiseringen av en 

fredelig verden, 1941-1955 

 

Menneskerettighetenes historie 

Etter andre verdenskrig ble det å fremme og beskytte menneskerettigheter tatt 

inn som et fundamentalt prinsipp i internasjonal politikk. Dette hadde historiske 

forløpere tilbake til 1800-tallet. Avtalen som grunnla De forente nasjoner (FN) i 

1945 slo fast at organisasjonen skulle fremme menneskerettighetene og at alle 

medlemsstatene skulle samarbeide om dette. Men akkurat hva var det 

mennesker skulle ha rett til eller frihet fra? Hvem skulle sikre at de fikk dette – 
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og hvordan? Og hvilke praktiske resultater fikk det internasjonale arbeidet? 

Internasjonale og nasjonale prinsipper om menneskers rettigheter har vært 

utformet gjennom politiske prosesser, men er samtidig uttrykk for moralske, 

sosiale, kulturelle og juridiske fenomen. En lang rekke aktører har deltatt i å 

skape nasjonale og internasjonale rettighetsnormer gjennom å formulere og 

håndheve og fortolke disse. Dette har vært enkeltpersoner, ulike ekspert- eller 

interessenettverk, stater, bedrifter, nasjonale og internasjonale private/ideelle 

organisasjoner og interstatlige organisasjoner som på ulike måter og til ulike 

tider har spilt viktige roller – lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. Stadig nye 

rettighetsnormer har blitt utviklet og utfordret, og nye grupper har søkt spesiell 

beskyttelse gjennom disse. 

Mulige oppgaver innen tema som: 

- Kvinners rettigheter  

- Flyktningers rettigheter 

- Forbudet mot tortur og umenneskelig behandling 

- Religionsfrihet 

- Ytringsfrihet 

- Sosiale rettigheter 

- Forbud mot diskriminering 

- Barns rettigheter 

- Minoritets- og urfolksrettigheter 

- Internasjonale domstoler 

- Menneskerettigheter og europeisk integrasjon 

- Kritikk av/arbeid mot menneskerettighetsbrudd 

- Retten til å kjenne egen kulturarv 

 

For en rask innføring, se Hanne Hagtvedt Vik «Internasjonale menneskerettigheter» i Hilde 

Henriksen Waage, Hanne Hagtvedt Vik og Rolf Tamnes (red) Krig og fred i det lange 20. århundre. 

Oslo: Cappelen Damm, 2013. s. 258-282. Se for øvrig litteraturlisten til kurset HIS4361.  

 

Urfolk og minoriteter 

Når, hvordan og hvorfor har ulike minoritetskategorier oppstått og blitt endret? 
Og hvilke praktiske konsekvenser har dette hatt for dem det gjelder og for stater 
og internasjonale organisasjoner i ulike situasjoner og til ulike tider? 
Masteroppgaver kan ta for seg ulike sider ved tematikken for perioden etter 
1918 som for eksempel internasjonale erklæringer og konvensjoner om 
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minoriteter, endringer i gruppeidentitet, etablering og endring i lokale og 
nasjonale pressgrupper og framvekst av transnasjonal politisk aktivisme, 
normer om politisk og kulturell selvbestemmelse, lokale og nasjonale 
myndighetenes forhold til ulike grupper, demokratisk praksis og utøvd og 
opplevd diskriminering. Jeg er særlig interessert i oppgaver som utforsker 
hvordan lokale, nasjonale, regionale og internasjonale prosesser påvirker 
hverandre (eller ikke).  

Eksempler på oppgavetema: 

- Framveksten av en internasjonal urfolksbevegelse 

- Antropologer og etnografers roller 

- Juristers roller 

- Fra marginalisert gruppe til urbefolkning: Samene i norsk politisk ordskifte 1960-1980. 

- Fra urbefolkning til urfolk: Samene i norsk politisk ordskifte 1980-1997.  

- (Norge og) FNs erklæring om urfolks rettigheter, 1982-1990; 1990-2007. 

- En nordisk samekonvensjon? 1985-1990; 1990-? 

- Samisk internasjonalt engasjement for anerkjennelse av urfolks særlige rettigheter, 

1970-1985; 1985-1990; 1990-2007. 

- Urfolk og prinsippet om alle folks rett til selvbestemmelse. 

- Samerettsutvalget og internasjonal rett, 1980-1984; 1984-1997. 

- Norsk bistand til støtte for urfolk. 

 

Utviklingshjelp 

Det er vanlig å tidfeste starten av internasjonal utviklingshjelp til årene 

umiddelbart etter andre verdenskrig, gjerne med vekt på den amerikanske 

presidenten Harry Truman sitt firepunktsprogram fra 1949. Norge var meget 

raskt i gang med et bilateralt bistandsprosjekt og ble sammen med sine 

skandinaviske naboer en generøs giver med engasjement for fattige land. 

Utviklingshjelpen var en mangefasettert virksomhet, der kulturmøter, 

maktpolitikk og skiftende teorier om utvikling preget relasjonene mellom de 

mange ulike givere og mottakere. Historikere ved IAKH har i flere år arbeidet 

med utviklingshjelpens historie, blant annet som ledd å forberede trebindsverket 

Norsk utviklingshjelps historie (2003). Fortsatt er mange tema uutforsket eller 

egnet til å studere med nye kilder eller perspektiver.  

Eksempler på oppgavetema: 

- perioder og hendelser i humanitære organisasjoners historie (som Røde Kors, Redd 
Barna, Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser) 

- lokal og internasjonal håndtering av en enkeltkrise 
- bilateral bistand: til et land eller ved å følge et bestemt prosjekt eller innsatsområde 
- bistand gitt gjennom internasjonale organisasjoner som Verdensbanken eller ulike FN-

organisasjoner 



- bistand gitt rettet mot særskilte innsatsområder som utdanning, miljø, flyktninger, 
menneskerettigheter, urfolk og mer. 

- Relasjoner mellom myndighetsaktører og andre aktører, herunder ulike ekspertnettverk. 
 

For en rask innføring, se Sunniva Engh og Hanne Hagtvedt Vik «Utviklingshjelp – idealisme og 
stormaktspolitikk» i Hilde Henriksen Waage, Hanne Hagtvedt Vik og Rolf Tamnes (red) Krig og 
fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm, 2013, s. 332-355. 

 

Internasjonale organisasjoner og internasjonalisme 

Fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag har grenseoverskridende problemer 

blitt forsøkt løst gjennom samarbeid i internasjonale organisasjoner. En lang 

rekke interstatlige og private ideelle organisasjoner har vært etablert for å 

håndtere saker som spenner fra tekniske til juridiske og politiske. Gjennom deres 

historie har disse organisasjonene vært både arenaer og aktører, og deres 

funksjoner har reflektert prosesser utenfor organisasjonene såvel som egne 

organisatoriske prosesser. Organisasjonene har også vært viktige for å forme 

ideer og identiteter. Å studere internasjonale organisasjoner, gir ofte et godt 

kildemessig grunnlag for å studere transnasjonale og globale forhold og fenomen. 

Masterprosjekter bør fokusere på spesifikke hendelser, prosesser eller aktører, 

herunder bidrag fra enkeltland eller ideelle organisasjoner og de dynamiske 

relasjonene mellom lokale, nasjonale, regionale og internasjonale nivå. 

Oppgavene bør knytte an til eksisterende forskning om internasjonale 

organisasjoner og transnasjonal historiografi.  

 

Ta kontakt for å diskutere mulige oppgaver! 

Med vennlig hilsen  

Hanne Hagvtedt Vik 

h.h.vik@iakh.uio.no 


