
GRATULERER!  
JOHAN GALTUNG, verdens fremste fredsforsker er norsk, og ble 90 år på FN-dagen 24. oktober 2020.  

 
Fred har vært den tykke røde tråden for Johan Galtung gjennom en lang livsreise. Før Johan 

Galtung fantes ikke freds-studier som eget fag. 160 bøker og et vell av forskningsartikler senere 
tilbys freds-og konfliktstudier på mer enn 500 læresteder verden over. Galtung har tatt initiativ og 
bidratt til å forme institusjoner som PRIO (Peace Research Institute Oslo), SIPRI (Stockholm Institute 
of Peace Research International), og Transcend International. Her i Norge underviser Sabona-
gruppen i fredelig konflikthåndtering. 
 

De som har vært så heldige å ha opplevd Johan Galtung forelese, vil med glede tenke på den 
levende måten han snakker på: fritt og uten manus, veldig strukturert og pedagogisk, rikelig krydret 
med anekdoter. 

Johan Galtung har fått et vell av utmerkelser fra akademiske læresteder i ulike land på flere 
kontinenter. De spenner over fag som juss, sosiologi, filosofi, rettssosiologi, samfunnsvitenskap, 
fremtidsstudier, faglitteratur – og selvfølgelig fredsstudier. Galtung er innehaver av den alternative 
Nobelprisen «Right Livelihood Award», han har mottatt Brageprisen og Erik Byes hederspris.  

 
Utålmodig, provoserende og produktiv i sin jakt på fred er Galtung kjent som en frittalende 

samfunnsdebattant. Hans markante ståsteder, spesielt om USAs og Israels politikk har gjentatte ganger 
blitt møtt med kritikk.  

 Når man skal sette seg inn i konflikter må man nødvendigvis lytte til begge sider – mener 
Johan Galtung selv. 
 

Johan har alltid vært en tverrfaglig fritenker – ofte langt forut for sin tid:  
 Leger har delt kunnskap om å vaske hendene og pusse tenner som alminnelig ‘hygiene’; nå 

er tiden moden for konflikthygiene.  
 Bruk dialog for felles leting etter bærekraftige løsninger. Spør: hvordan ser familien, skolen, 

landet, regionen ut, som du ønsker å være en del av? Hvor gikk det feil? Var noe bedre før? 
Hva er det verste som kan skje? Fokuser på det positive.  

 
Galtungs metode for fred – fredsforskerens liv, teorier og innflytelse er en lavterskelbok nettopp 

gitt ut av Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. Den gir glimt inn i Johans tankeverden. 
Kanskje vekker boken nysgjerrighet til å lære mer, ikke minst hos nye generasjoner elever i 
videregående skole: den nye læreplanen fremhever tverrfaglige tema som perspektivmangfold, 

samfunnskritisk tenkning, medborgerskap og bærekraftig utvikling.  
Hurra for en av Norges virkelig store tenkere! 
 
Susanne Urban, rådsmedlem av Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø, styremedlem i 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen og arkitekten bak Galtungs metode for fred.  
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