
Samtidsdager 
2012 Tema:

Midtøsten og Nord-Afrika 
– Veien videre mot demokrati 

Afrikas Horn 
– en vev av konflikter
Hva er håpet for fremtiden?



For fjerde året på rad arrangerer studenter og ansatte 
ved Høgskolen Stord/Haugesund, Samtidsdager. 
Arrangementet er et samarbeid med Bømlo folkehøgskole 
og Karmøy folkehøgskole.

Målet med arrangementet er å løfte fram aktuelle tema fra hele verden. Gjennom 
spennende foredragsholdere, diskusjoner og debatt ønsker vi å inspirere skoleelever, 
studenter, ansatte og lokalmiljøet i vår egen region til å ta del i viktige spørsmål og 
engasjere seg i samfunnsdebatten.

Program onsdag 18. januar
Tid HVA

11.00 - 12.15 Kampus Stord - aulaen

14.00 - 15.15 Kampus Haugesund – auditorium B

Kai Eide tar i dette foredraget utgangspunkt i boken sin Høyt spill i Afghanistan som 
kom ut i 2010.

Kai Eide har en lang diplomatisk karrière, med internasjonal sikkerhets politikk og 
krisehåndtering som arbeidsfelt, i tjeneste for Norge, FN og NATO. Eide har vært 
ambassadør ved en rekke norske utenriksstasjoner, og var Norges ambassadør til 
OSSE 1998–2002 og til NATO 2002–2006, samt FNs spesialutsending til Afghanistan 
2008–2010.



Program tirsdag 24. januar
Tema: Midtøsten og Nord-Afrika – Veien videre mot demokrati.
Sted: Kampus Stord, aulaen
Tid HVA

10.00 - 10.15 Velkommen v/rektor i HSH, Liv Reidun Grimstvedt.

10.15 - 10.45 Oded Ben-Horin, førsteamanuensis på HSH.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.45 Bjørn Olav Utvik, førsteamanuensis Universitetet i Oslo.

11.45 - 12.30 Matpause

12.30 - 13.15 John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.00 Fredrik Græsvik, utenriksreporter for TV2 med arbeidsfelt Midtøsten.

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.00 Paneldebatt 

Program tirsdag 24. januar
Sted: Kampus Stord, trappeamfiet 
Tid HVA

19.30 - 23.00 Støttekonsert til inntekt for organisasjonene som jobber på Afrikas Horn, og som 
deltar på årets Samtidsdager: Røde Kors, Leger uten grenser,  Flyktningehjelpen, 
Amnesty og Norsk Folkehjelp.

Program onsdag 25. januar
Tema: Afrikas Horn – en vev av konflikter. Hvor er håpet for fremtiden?
Sted: Kampus Stord, aulaen
Tid HVA

08.30 - 09.00 Thor Erik Sortland, ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen. 
NB! Dette foredraget går i lille auditorium 

09.00 - 09.15 Pause

09.15 - 10.00 Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 10.45 Thor Erik Sortland, ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.45 Leni Stenseth, utenlandssjef i Norges Røde Kors.

11.45 - 12.30 Matpause

12.30 - 13.15 dag Horntvedt, fungerende generalsekretær i Leger uten Grenser

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.15 Stig Jarle Hansen, førsteamanuensis ved Universitetet for miljø og biovitenskap. 

14.15 - 14.30 Pause

14.30 - 15.15 ingunn Notøy, bistandsarbeider i NRC Flyktninghjelpen. 
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Oded Ben-Horin 
førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund

Ben-Horin er født i Israel og kjenner problemstillingene i Midtøsten fra innsiden. Han 
vil i foredraget sitt komme inn på Israel og hvordan de religiøse  grupperingene inne i 
Israel prøver å komme til makten. Hva vil dette ha å si for fred og demokratiutvikling 
i Midtøsten?

Bjørn Olav Utvik 
forfatter og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Utvik er en av Norges fremste eksperter på politisk islam og forfatter av boken 
”Islamismen”. Boken  bygger på tjue års forskning og samtaler med ledende islamister 
og deres motstandere. Utvik leder The Gulf Research Unit ved Institutt for kulturstudier 
og  orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Fredrik Græsvik
utenriksreporter for TV2 med arbeidsfelt Midtøsten

Græsvik har jobbet i TV2s utenriksavdeling siden februar 1994, og var i årene 1998-2002 
utenriks sjef i TV 2. Han har tidligere jobbet i NRK og vært  informasjonsoffiser for 
 FN-styrken i Libanon. Græsvik har et spesielt ansvar for TV 2s Midtøsten-dekning, og 
har dekket rundt 20 væpnede konflikter.

John Peder Egenæs 
generalsekretær i Amnesty International

Egenæs er generalsekretær i Amnesty International Norge og har vært  generalsekretær 
her siden 2007. I dette foredraget vil han fortelle hvordan Amnesty som organisasjon 
arbeider med menneskerettighetsproblematikk i Nord-Afrika og Midtøsten - og spesielt 
hvordan de har arbeidet med dette i land som Egypt, Tunisia, Libya, Jemen, Syria, Israel 
og Palestina i løpet av 2011. Egenæs har gjestet HSH og Samtidsdagene flere ganger.

Dag Horntvedt 
fungerende generalsekretær i Leger uten grenser

Horntvedt har lang erfaring med Leger uten Grenser  
sitt arbeid i Afrika. Han jobbet blant annet som  administrator og prosjektleder for 
Leger uten grenser i Darfur og Somalia i perioden 2005-2007. I foredraget ser han på 
hvordan Leger uten Grenser arbeider på Afrikas Horn og spesielt hvordan de arbeider 
med den ekstreme barnedødeligheten i Somalia. Han vil også snakke om Leger uten 
grenser sin kampanje om de glemte kriser med utgangspunkt i utfordringene knyttet til 
fremveksten av bistandsindustrien både i Norge og resten av verden.

Ingunn Notøy 
bistandsarbeider i NRC Flyktninghjelpen

Notøy kjenner godt til bistandsarbeid og har flere ganger vært på feltarbeid i Afrika 
for Flyktninghjelpen. I foredraget sitt vil hun legge vekt på hvordan det er å være 
norsk bistandsarbeider på jobb i Afrika - og hvordan det humanitære bistandsarbeidet 
Flykninghjelpen driver på Afrikas Horn virker.

Leni Stenseth
utenlandssjef for Norges Røde Kors 

Stenseth har vært utenlandssjef i Røde Kors siden januar 2011, og har blant annet 
besøkt Afrikas Horn flere ganger. På HSH tar hun for seg om bistandsmidlene når frem 
til menneskene på Afrikas Horn - og hvordan Røde Kors arbeider med å få frem positive 
nyheter fra en region preget av mye elendighet. Vi har også utfordret henne til å si noe 
om bistand og humanitært arbeid som Røde Kors ikke har lyktes med, og som kanskje 
til og med har virket mot sin hensikt.

Liv Tørres 
generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Tørres ble generalsekretær 1. november 2011 og har tidligere ledet Norsk Folkehjelps 
 internasjonale  avdeling. Hun har også arbeidet i Norges forsknings råd, FAFO og ved 
Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i statsvitenskap om fagbevegelsen i Sør-Afrika, og 
har et langt og brennende engasjement for den afrikanske frihetskampen. I dette foredraget 
vil hun se nærmere på hvordan Norsk folkehjelp arbeider med humanitært arbeid i 
Etiopia og Somalia, og hvor vanskelig og utfordrende det er å jobbe i et området preget 
av mange regionale konflikter.

Thor Erik Sortland 
ph.d.-stipendidat ved institutt for sosialantropologi 
ved Universitetet i Bergen

Sortland sitt doktorgradsarbeid “Pastoralist Masculinity and the  Transforming Power of 
Youth” inngår som en del av forskningsprosjektet “The Effects of Violence and Impov-
erishment on Psychosocial Health Among Pastoralist  Communities in Northern Kenya”. 
Sortland kommer direkte fra Kenya til Stord for å snakke om situasjonen i Nord-Kenya 
og hans erfaringer fra møter med lokalbefolkningen.

Stig Jarle Hansen  
førsteamanuensis i internasjonale forhold ved 
 Universitetet for miljø- og biovitenskap 

Hansen er en av landets fremste eksperter på sikkerhetspolitikk på Afrikas horn. I 2007 laget 
han en serie med reisebrev fra Mogadishu for BBC. Han har og  vært brukt som ekspert-
kommentator av både Al Jazeera og CNN i nyere tid. Hansen ser på hvilke sikkerhetsmessige 
utfordringer vi står ovenfor i forhold til situasjonen rundt Afrikas Horn, og hva han ser som 
håpet for fremtiden i dette området.

Kort om foredragsholderene


