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Naakow Grant-Hayford er leder for Galtung-Institut i
Tyskland, på grensen til Basel i Sveits, hvor han
arbeider med å videreføre Johan Galtungs teori og
praksis. Hayford har samarbeidet tett med Galtung i
sine studier av konflikt og fredsbygging. Han har også
studert internasjonal jus, permakultur, selvberging og
refleksive utviklingsstrategier i Afrika sør for Sahara.

var verdens første professor i freds- og konflikt-forskning.
Han har grunnlagt det internasjonale Transcendnettverket for fred og utvikling" og arbeider ved siden av
sitt forfatterskap aktivt med konfliktløsning over hele
verden. Galtung er kjent for sin formuleringsevne og mot
til å krysse faglige grenser. Han er også kjent for sine
mange utradisjonelle standpunkt
og uventede
men
ofte hardangerakademiet.no
For påmelding
og info,
besøk
treffsikre prediksjoner basert på grundig analyse
eller ring 46937878

Synøve Faldalen

Å være løsningslos – ABC
om hverdagskonflikter
Faldalen er utdannet pedagog, med øk/ad tilsnitt. Har
vært kontorleder og kursutvikler ved Den Sosialpedagogiske Høgskolen i Sandnes. Nå ansatt ved Nemko i
Oslo. Har samarbeidet med Johan Galtung i 20 år, og
utviklet Sabona - konflikthåndtering for hverdagslivet sammen med 3 kollegaer og prof. Galtung. Brenner for
ideen om at konfliktforståelse blir allmennkunnskap, fordi
konflikter er en naturlig del av livet.

Ingeborg Breines

Fredskultur – utopi eller
sikkerhetspolitisk alternativ?
Breines er cand philol. fra UiO med Maitrise i filosofi fra
universitetet i Nantes. Hun har ledet UNESCOs avdelinger i
Oslo, Paris, Islamabad og Geneve. Breines har også vært
daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap,
og Co-president for International Peace Bureau. Hun er
aktiv fredsbygger, forfatter og foredragsholder, med
Fredskultur, kvinnekultur og utdanning som hjertesaker.

Hardangerakademiets kurs og seminar finner sted på Jonatunet i Jondal. Påmelding på vår nettside:
hardangerakademiet.no.
Epost: post@hardangerakademiet.no,
Telefon: 469 37 878.

