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Kom og bruk Jonatunet!

Jonatunet, 5790 Jondal  |  mob 480 12 212
post@hardangerakademiet.no
www.hardangerakademiet.no

Det går ekspressbuss til Jondal fra Bergen,  
Stavanger, Haugesund og Oslo.

Vi vil gjerne invitere andre organisasjoner og 
grupper, som kan knytte seg til vår overordnede 
målsetting - fred, utvikling og miljø, til å leie 
Jonatunet for egne arrangementer.

Her finnes bla. a. møte- og undervisningsrom, 
bibliotek, rom for utstillinger, verksteder og et 
kapell. Spisesal og møtesal rommer 70 - 80 
mennesker, og huset kan tilby overnatting for ca 
60 gjester.

Stedet er velegnet til kurs, konferanser, seminar-
er, studier og retreat, men også til fordypnings-
opphold for individuelle forskere, kunstnere, 
freds- og miljøarbeidere, mennesker som søker ro 
til studier og kontemplasjon – og gode samtaler.

For spørsmål og bestilling, ta kontakt.

Bygget i 1934 som tuberkulosesanatorium 
ligger Jonatunet med sol og utsikt, omgitt av en 
vakker park.

Fremtidsfrø til en bærekraftig verden. Gjennom 
kurs og konferanser vil vi utfordre etablerte 
sannheter, synliggjøre faglige sammenhenger 
og tilstrebe helhetstenkning.

Velkommen til det årlige fredsymposiet og 
Hardangerakademiets ulike kurs og arrange-
ment, eksempelvis: Økologisk økonomi, Øko-
sofisk naturnærvær, Healthy diet - healthy plan-
et, Praktisk naturvennlig jordbruk, Bærekraftig 
utvikling, Veier til fred, Barndom – med mer.

Se programmet vårt på hardangerakademiet.no
• med kurs, seminarer, stort bibliotek og 

studiefasiliteter
• med permakulturhage
• med base på Jonatunet i Jondal, bygda mel-

lom Folgefonna og Hardangerfjorden

Fred, utvikling og miljø er utpekt som FN’s 
hovedmål. Fredelig konflikthåndtering, rettfer-
dig utvikling og bærekraftig bruk av naturen er 
eksistensielt nødvendig for vår fremtid. Har-
dangerakademiet med styret, rådet og ulike 
arbeidsgrupper, er opprettet som et fritt og 
uavhengig akademi basert på disse verdier.
Velkommen med på praktisk og teoretisk søken 
etter veier til bærekraftig liv.

Noen av våre foredragsholdere: V.Shiva, A.J. Vetlesen, O.Jakobsen, 
N.Grant Hayford, I.Breines, J.Galtung med masterstudent. L.Dupoy.



Transcend-Metoden  
– En modell for daglig fredsarbeid 
Prof. Johan Galtung er verdens første professor 
i freds- og konfliktforskning, og grunnlegger av 
det internasjonale Transcend-nettverket for 
fred og utvikling. Galtung har røtter i Jondal 
og mye av hans store forfatterskap er samlet 
på Jonatunet. Han har arbeidet 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. Johan 
Galtung har utviklet et sett av fredsteorier som 
gir oss et verktøy for konflikthåndtering og-
fredsbygging. 

Fred
Økonomiske kriser, klimakatastrofer og jakten 
på verdens siste ressurser øker faren for krig. 
Men militarisme er uegnet til å løse vår tids 
hovedutfordringer. Ikke-voldelig, konstruktiv 
konflikthåndtering gjennom dialog og forsoning 
må til for å skape bærekraftig fred. 

Utvikling
En ideologi som satser på grenseløs vekst har 
brakt verden fullstendig ut av balanse. Den har 
ført til overproduksjon og overforbruk på den 
ene siden, ressursknapphet, forurensning og 
fattigdom på den andre. Bærekraftig utvikling 
forutsetter en overgang til økologisk kretsløps- 
økonomi.  

Miljø
Menneskeskapte klima- og miljøendringer truer 
livet på jorden. FN’s klima-panel gir oss tiden 
fram til 2030 for å gjennomføre den drastiske 
omleggingen som er nødvendig. 
Klima- og miljøhensyn må styre all politisk 
handling NÅ. 

Fred - utvikling - miljø

Kompromiss eller fred? 

En god prosess er  
konstruktiv, kreativ, konkret (3xk)

Fredsforskning/ fredsbygging
Metode og praksis


