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Maria Amelie Marte Michelet

Program mandag 19. januar 

TID TITTEL HOVEDINNLEGG KOMMENTAR STED

09.00 - Åpning Samtidsdagene 2015 Sven Egil Omdal Aula

09.15 - 10.00 Papirløse i Norge Maria Amelie Sven Egil Omdal Aula

10.15 - 11.15 Moritz Rabinowitz Arne Vestbø Olav Christian Ruus Aula

11.30 - 12.30 Den største forbrytelsen 
— ofre og gjerningsmenn i det 
norske Holocaust

Marte Michelet Tormod Fjeldstad Aula

12.30 - 13.15 Pause

13.15 - 14.15 ”Norsk Jihad 
— muslimske ekstremister blant 
oss”

Lars Akerhaug Bjarne Vandeskog Aula

14.30 - 15.15 Krisen i Europa Hege Moe Eriksen Und 149

14.30 - 15.15 Jeg liker Norge, men Norge liker 
ikke meg

Kari Gellein Elisabeth L. Sørdal Und 253

For påmeldinger til seminar: www.hsh.no
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Jon Gangdal Fredrik Græsvik

Program tirsdag 20. januar 

TID TITTEL HOVEDINNLEGG KOMMENTAR STED

09.00 - 10.45 Jeg tenker nok du skjønner det 
sjøl

Jon Gangdal Aula

10.00 - 10.45 Solskinn og død 
– Nordmenn i kong Leopolds 
Kongo

Bjørn Godøy Sigurd Sandvold Und 253

11.00 - 11.45 Skyggebilder av Storbritannia 
– tradisjoner i en krisetid

Øivind Bratberg Michel Cabot Und 253

12.15 - 13.15 Samfunnsengasjerende 
 litteratur for ungdom 
- Bullshitfilteret

Oda Faremo 
 Lindholm

Likestillings- og 
inkluderingsrådet 
HSH

Und 161

12.15 - 13.15 Skammens historie  
– Den norske stats mørke sider 
1814-2014

Sigurd Aas og  
Thomas Vestfallen

Kirsti Staveland- 
Sæter

Und 253

13.30 - 14.30 Samfunnsengasjerende 
 litteratur for ungdom 
• Barsakh
• Verdensredderne
• De som ikke finnes

Simon Stranger Und 161

13.30 - 14.30 Jeg var et barn, det var krig Edin Kadribegovic Likestillings- og 
inkluderingsrådet 
HSH

Und 160

13.30 - 14.30 Ti tusen skygger 
– En historie om Norge og de 
spedalske

Bjørn Godøy Leif Steinar Alfsvåg 
Tore Lande Moe

Und 253

14.45 - 15.30  Den tapte krigen 
– Norge i Afghanistan

Fredrik Græsvik Alf H. Aronsen Und 253
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Maria Amelie kom til Norge i 2002. Etter opphold på asylmottak 
og avslag på asylsøknaden ble hun igjen i landet uten papirer. Hun 
måtte skjule sin fortid, hadde ingen rettigheter, og levde i redsel for 
politiet og for å bli sendt tilbake til Nord-Ossetia. 

2. januar 2011 ble Maria Amelie pågrepet og satt i varetekt på 
 asylfengselet Trandum. Fengslingen skapte enormt stort  engasjement 
både i media og blant folk i Norge.. Det store folkelige engasjementet 
presset frem et politisk kompromiss, den såkalte Lex Amelie.

I dette foredraget tar Amelie opp hvordan det er å være papirløs 
i  Norge, om papirløses situasjon i dag, om hvordan det er å være 
barn på flukt og oppleve utrygghet og nye omgivelser. Hun fokuserer 
på egne erfaringer når det gjelder å bygge egen identitet og kjenne 
 tilhørighet uten papirer.

Sven Egil Omdal, journalist i  Stavanger 
Aftenblad og en av landets fremste 
 mediekommentatorer vil lede en samtale 
med Amelie etter åpningsforedraget 

ÅPNINGSFOREDRAGET

Maria Amelie 
- Om å være papirløs i Norge

Hvem stod bak forsøket på å utslette jødene fra Norge?  
Hvorfor og hvordan kunne denne forbrytelsen skje? 

I foredraget til Michelet vil hun ta opp dette traumatiske kapitlet av 
norsk krigshistorie i sin fulle bredde, basert på moderne forskning og 
en møysommelig gjennomgang av norsk og tysk arkivmateriale. Det 
er en rystende beretning, og samtidig et levende portrett av jødisk liv i 
Norge i mellomkrigstiden og de skjebnesvangre okkupasjonsårene.

Boken har fått strålende mottakelse og kommentator Sven Egil Omdal 
i Stavanger Aftenblad skriver.. «Heller enn å anbefale boken, er det 
fristende å påby alle å lese den.» 

Tormod Fjeldstad, høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, 
vil lede denne programøkten

BRAGEPRISVINNER 

Marte Michelet 
vil forelese om boken «Den største forbrytelsen - Ofre 
og gjerningsmenn i det norske Holocaust»
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Rabinowitz kom til Norge fra Polen som 14-åring i 1901. Han endte 
opp i Haugesund, og med moderne forretningsmetoder og dristige 
markedsføringsideer slo han seg opp som en av byens rikeste 
menn. 

Etter hvert som situasjonen i Europa ble verre for jødene, bønnfalt han 
i personlige telegrammer statsmenn som Roosevelt og Chamberlain 
om å gjøre noe før det var for sent.

Da tyskerne invaderte Norge, var Rabinowitz en av de første de var ute 
etter. Han klarte først å holde seg skjult, men til slutt ble han funnet 
og tatt til fange i desember 1940. Han ble deportert til Tyskland og 
døde i konsentrasjonsleir i februar 1942. Historien om nazistenes jakt 
på Moritz er dramatisk, og er beskrevet på en måte som blir i tankene 
lenge Foredraget er basert på biografien om Rabinowitz som Vestbø 
gav ut i 2011. Vestbø gav tidligere i år ut boken «Øverst på nazistenes 
liste» som er en barne og -ungdomsbok basert på samme historie 
som biografien.

Olav Christian Ruus, høgskolelektor ved 
Høgskolen Stord/ Haugesund, vil lede denne programøkten.

FORFATTER OG MEDIEVITER 

Arne Vestbø 
vil forelese om Moritz Rabinowitz

Unge muslimer i Norge bygger radikale nettverk. Osama bin Laden 
og mullah Krekar er forbildene. 

I skyggen av terrorangrepet 22. juli vokser en ny trussel frem. I de 
 radikale miljøene dyrkes døden og flere av medlemmene reiser for 
å kjempe hellig krig. Hatet retter seg også mot Norge, mot norske 
grunnverdier som demokratiet. Hvorfor hater de oss? Hva vil de? 
Akerhaug tar i dette foredraget oss med på en reise fra Norge til 
 Midtøsten, England og Somalia, for å forklare hvordan vi ble et mål for 
nye terrornettverk.

Bjarne Vandeskog, førsteamanuensis ved 
Høgskolen Stord/ Haugesund, vil lede denne programøkten.

FORFATTER OG SKRIBENT 

Lars Akerhaug 
vil forelese om «Norsk Jihad – muslimske ekstremister 
blant oss»



6 HSH SAMTIDSDAGENE 2015

FORFATTER OG JOURNALIST 

Jon Gangdal 
“Jeg tenker nok du skjønner det sjøl”

Christoffer Kihle Gjerstad ble bare åtte år. Først fire år senere 
ble stefaren dømt for å ha påført gutten skadene han døde av. 
Hva får voksne til å mishandle et barn til døde? Og hva gjør at 
verken den nærmeste familien, skolen, helsevesenet, politiet 
eller andre offentlige  instanser  skjønner hva som skjer - før 
det er for sent? “Jeg tenker nok du skjønner det sjøl”, svarte 
 Christoffer alltid når han ble spurt hvor alle skadene kom fra. I 
2010 skrev Jon Gangdal bok om denne historien. 

I dette foredraget vil Gangdal snakke om  erfaringene med 
Christoffer-boken. 

Gangdal har også skrevet om Vågå-saken: Ikke si det til noen 
- historien om et barn, ei bygd og en ordfører og kom i høst ut 
med boken «Den usynlige krigen- historien om Eva og vold mot 
kvinner og barn i norske hjem.».  Felles for disse tre bøkene er 
Gangdals kritikk på manglende  samhandling mellom offentlige 
etater og mangel på helhetlig tankegang. I foredraget vil han 
også komme med forslag på hvordan denne samhandlingen 
kan bedres.   

Foredraget er spesielt aktuelt for studenter og ansatte i 
helse-, sosial- og utdanningssektoren. 

Foredragsholder forfatter og journalist Jon Gangdal baserer 
foredraget sitt på følgene tre bøker:
• Jeg tenker nok du skjønner det sjøl - historien om Christoffer. 

( 2010)
• Ikke si det til noen - historien om et barn, ei bygd og en ord-

fører. ( 2013)
• Den usynlige krigen - historien om Eva og vold mot kvinner 

og barn i norske hjem. (2014)
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JEG TENKER NOK DU  SKJØNNER DET SJØL 
- historien om Christoffer.

Christoffer Kihle Gjerstad ble bare åtte år. Først fire år senere ble stefaren 
dømt for å ha påført gutten skadene han døde av. Hva får voksne til å 
 mishandle et barn til døde? Og hva gjør at verken den nærmeste familien, 
skolen, helsevesenet, politiet eller andre offentlige instanser skjønner hva 
som skjer - før det er for sent? ”Jeg tenker nok du skjønner det sjøl”, svarte 
Christoffer alltid når han ble spurt hvor alle skadene kom fra. Det vil du også 
gjøre når du har lest denne boka.

DEN USYNLIGE KRIGEN 
- historien om Eva og vold mot kvinner og barn i norske hjem.

De siste 25 årene har over 100 000 kvinner og barn søkt tilflukt på  landets 
 krisesentre fordi de er blitt utsatt for vold i sine egne hjem. I denne boka 
møter du to av ofrene for den krigen som foregår bak lukkede dører i 
 norske hjem. «Eva» var på flukt i 25 år med datteren «Lise» for å unngå å 
bli  mishandlet av Lises far. Etter at han døde for fem år siden, har mor og 
datter kjempet med angst, skam, barnevern, domstoler og andre offentlige 
 myndigheter - til datteren ikke orket mer og gikk bort høsten 2013. I boka 
viser han hvor lite som skal til av nytenkning, politisk vilje og mot for å gjøre 
endringer som vil redusere antall ofre - og gi dem som allerede er blitt det, en 
sjanse til å komme videre.

IKKE SI DET TIL NOEN 
- historien om et barn, ei bygd og en ordfører.

Alle sider om den såkalte Vågå-saken. Jenta forteller med egen stemme 
om livet som ordførerens hemmelige kjæreste. Forfatteren avslører den 
 egentlige historien om Rune Øygards Vågå-suksess. 20. oktober 1995 overtar 
Rune  Øygard ordførervervet i Vågå. Samme dag fødes en pike i Nederland. 
 Senhøsten 2009 innleder de to et seksuelt kjæresteforhold. Den 50 år gamle 
Rune Øygard har da 82 prosent av bygdas velgere i ryggen, er statsminister 
Jens Stoltenbergs politiske forbilde og skal snart kåres til Årets kommune-
profil. Jenta går i 9. klasse på Skjåk ungdomsskole, er opptatt av hester og 
musikk, har skilte foreldre og, ifølge Ap-ordføreren og hans nærmeste, et stort 
behov for omsorg. Forholdet pågår i snaue to år, inntil jentas mor anmelder 
Øygard til politiet. Etter to runder i retten blir den tidligere ordføreren dømt for 
gjentatte seksuelle overgrep mot jenta fra hun var 14 år. 

Til tross for to  knusende dommer etterlater saken seg mange spørsmål. 
Hvem kunne ha varslet om at noe var galt? Hvordan utvikler rykter seg 
til «sanne historier»? Hvorfor fastholder Øygard og kona fremdeles hans 
uskyld? Og.- hvilken rolle spiller det fryktede Bygdedyret, det som tidligere 
holdt  husmenn og fattigfolk på plass? Mens jenta med sin egen stemme 
forteller om hvordan hun ble ordførerens hemmelige kjæreste og om kampen 
for å komme ut av forholdet, avslører forfatteren at heller ikke den såkalte 
Vågå-suksessen tåler dagens lys.
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Midt i blant oss bor det 450 barn på asylmottak med sine familier. 
Disse barna har oppholdt seg lenge i Norge, men har ingen rett til 
å bo her. De er enten født i Norge, eller har flyktet fra sine hjemland 
på grunn av krig, frykt for forfølgelse, mangel på grunnleggende 
menneskerettigheter og utrygge framtidsutsikter. Til tross for dette 
mangler disse barna det vi i vårt land og FN anser som grunnleggende 
rettigheter i et barns liv. Myndighetene og ledende opposisjonspartier 
i Norge tillater, eller ønsker ut fra innvandringsregulerende hensyn, at 
barn lever under forhold som vi ellers ville kalle omsorgssvikt. Norge 
har sviktet barna som lever i asylmottak. I løpet av åtte måneder har 
fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein besøkt 28 barn på 10 
ulike asylmottak i Norge. Noen av barna de har møtt er «usynlige», og 
kan av ulike årsaker ikke stå fram med sine historier. 

Forfatter Kari Gellin vil med dette foredraget formidle barnas hverdag 
i Norge, deres tanker og refleksjoner i den vanskelige situasjonen de 
 befinner seg i. Kari Gellein er skribent, samfunnsviter og pedagog. Hun 
er utdannet på Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo/ Akershus. Med 
bakgrunn i flerkulturell forståelse/pedagogikk, har hun lang og bred 
erfaring i arbeid med minoriteter og minoritetsspørsmål i undervis-
ningssammenheng. Hun har tidligere jobbet med enslige  mindreårige 
i asylmottak.

Elisabeth L. Sørdal, høgskolelektor ved 
Høgskolen Stord/ Haugesund, vil lede denne programøkten.

FORFATTER OG PEDAGOG 

Kari Gellein 
Om: Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg

Moe Eriksen var NRK-korrespondent i Europa og EU fra  
2009 – 2013. 

Hun er kjent for sine kunnskapsrike reportasjer og får skryt for 
å gjøre vanskelige saker lette og forstå for folk. Hun kommer til 
 Samtidsdagene for å sette oss inn i krisen Europa står ovenfor. I dag 
jobber Moe Eriksen utenriksjournalist i programmet NRK Urix.

JOURNALIST 

Hege Moe Eriksen 
vil forelese om krisen i Europa
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Hvorfor synker selvbildet til unge jenter? Hva handler dagens 
jag  etter perfeksjon egentlig om? Hvorfor retusjeres modeller til 
å bli enda mer «perfekte» enn det de allerede er? Hvordan kan 
 rosa bloggere få så stor makt? Hvorfor blir jenter framstilt som 
 pornostjerner i reklamer og musikkvideoer? Og hvorfor er resultatet 
at vi dyrker mer stereotype kjønnsroller i dag enn på flere tiår? 

Dette er noen av spørsmålene Oda Faremo Lindholm prøver å gi svar 
på i dette hyperaktuelle foredraget basert på boken med samme navn. 
Hun forteller om hvordan bl.a. magasiner, musikkvideoer, tv-serier 
og sosiale medier påvirker jenters selvfølelse, og gir dem et redskap 
for å gjenkjenne påvirkningene de er utsatt for til daglig. Med dette 
redskapet, bullshitfilteret, vil det bli lettere å gjennomskue hva som er 
kunstig, og dermed bli mer fornøyd med seg selv.

Likestillings- og inkluderingsråd ved Høgskolen Stord/Haugesund 
vil lede denne programøkten.

FORFATTER OG JOURNALIST 

Oda Faremo Lindholm 
vil forelese om: Bullshitfilteret

Simon Stranger er forfatter og har skrevet åtte bøker, både for 
 voksne, barn og ungdom, og er oversatt til åtte språk, deriblant
japansk, arabisk og koreansk. 

Han har studert filosofi og religionshistorie.
I dette foredraget vil Stranger fortelle om arbeidet med triologien
om jenten Emilie og gutten Samuel. I de tre bøkene Barsakh (2009) ,
Verdensredderne (2012) og De som ikke finnes (2014 tar han opp
viktige samtidsspørsmål og han har selv uttalt at målet med triologien
er å rette søkelyset mot verdens urettferdighet. 

Og i følge Dagbladets litteraturanmelder Cathrine Krøger lykkes 
Stranger i dette:
”Med denne boka avslutter Simon Stranger en trilogi som burde vært
pensum på enhver ungdomsskole. […] Jeg vil ikke nøle med å kalle
den en av samtidens viktigste ungdomsbokserier. Den burde vært
obligatoriskpå enhver ungdomsskole. Ja – for enhver av oss. […]
felles for dem alle er at Stranger skriver for å vekke leserne. Vise oss
urettferdigheten. Stranger er i beste forstand en politisk forfatter. […]
Avslutningen er til dels rystende. Det skal være 10 000 papirløse 
 flyktninger i Norge. Samuel er en av dem. Hans historie burde gjøre 
noe med oss.”

FORFATTER OG SAMFUNNSDEBATTANT  

Simon Stranger 
Søkelys mot verdens urettferdighet

Foto: Sebastian Ludvigsen/Tinagent
G

yldendal N
orsk Forlag
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Edin Kadribegovic er ti år gammel da Jugoslavia går i oppløsning. 
Han har aldri tenkt over sin etniske tilhørighet. Han har heller aldri 
tenkt over at klassekameratene har en annen religion enn ham selv. 

I dette foredraget forteller han om hvordan livet hans endret seg 
nærmest over natten. Edins tilværelse er preget av sorgløs lek med 
kamerater og av et godt og trygt familieliv. Men krigen får store kon-
sekvenser. Både faren og storebroren blir igjen i Bosnia-Hercegovina, 
mens Edin og moren flykter. Etter hvert kommer de til Norge, et land 
de ikke vet noen ting om. 

Krigen i tidligere Jugoslavia var den verste på europeisk jord siden 
andre verdenskrig. I likhet med mange innvandrere har Edin en historie 
det vil ta lang tid å bearbeide. Når han drar tilbake til sitt hjemland, 
er krigens grusomme konsekvenser overalt. Når han oppholder seg 
i Norge, merker han at ingen er opptatt av hans krig, hans bilder av 
konsentrasjonsleire, hans kunnskap om massenedslakting av et helt 
folkeslag. 

Likestillings- og inkluderingsråd ved Høgskolen Stord/Haugesund 
vil lede denne programøkten

PRESSE OM BOKEN SOM FOREDRAGET ER BASERT PÅ: 

«Alle vet vi at livet på flukt fra krig og brutale 
 regimer ikke er noen spøk, men samtidig har det 
sine komiske, rørende og innsiktsgivende øyeblikk. 
Å formidle denne mangetydigheten er en stor og 
viktig utfordring, og den norsk-bosniske forfatter-
debutanten Edin Kadribegovic består prøven med 
glans.»

-Jon Rognlien, Dagbladet

«Et viktig, personlig og berørende bidrag til 
 diskusjonen om norsk innvandringspolitikk»

Marie-Theres Fojuth, Stavanger Aftenblad

TIDLIGERE FLYKTNING 

Edin Kadribegovic 
Om: Jeg var et barn, det var krig
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Intet sted i verden i dag er tilliten til myndighetene større enn i de 
skandinaviske landene, og dette gjenspeiler seg også i hvordan vi 
skriver, opplever og ikke minst feirer vår egen nære fortid. Mens vi 
feirer 200-årsjubileum for grunnloven retter derfor denne boken et 
kritisk søkelys mot vår egen stat.

Dette er de svakes norgeshistorie. En motvekt til seierherrenes  historie 
med sitt fokus på kriger, konger og de kapitalsterke.

I dette foredraget vil Thomas Vestgården og Sigmund Aas binde 
det hele sammen til en historie over norgeshistoriens mørkere sider. 
Foredragsholderne ønsker å utfordre den allmenne oppfattelsen 
av det uskyldsrene Norge. Nei, det er ikke typisk norsk å være god, 
det er typisk norsk å ha det godt.  Kjente og ukjente skampletter i 
 norgeshistorien belyses og settes inn i en historisk kontekst. I tråd 
med en moderne forståelse av menneskerettighetene vil vi foku-
sere på  statens rolle i utvidet forstand, det vil si ikke bare statens 
handlinger, men også fravær av handling.

Foredraget vil være et sterk og i øyenfallende kontrast, motvekt og 
modererende stemme til den forventede generelle selvhyllesten.

Kristi Staveland Sæter fra Bømlo folkehøgskole vil lede denne 
 programøkten.

FOREDRAG MED FORFATTERNE

Thomas Vestgården og Sigmund Aas 
Skammens historie - Den norske stats mørke sider 
1814-2014

Øivind Bratberg er førsteamanuensis ved Universitet i Oslo. Bratberg 
fikk i fjor prisen som årets beste formilder ved Universitet i Oslo.

Foredraget, som er basert på boken med samme navn , plukker 
opp tråden etter the Clash og Trainspotting og gir et dagsaktuelt 
bilde av et Storbritannia i krisetid. Ettervirkningene av finanskrisen, 
 ungdomsopptøyene i Londons gater, innvandringsproblemer og 
 klassekonflikt er bare noen eksempler på hva Bratberg vil snakke om.

Etter foredraget vil Bratberg samtale med høgskolelektor ved HSH 
Michel Cabot

FØRSTEAMANUENSIS 

Øivind Bratberg 
Om: Skyggebilder av Storbritannia - tradisjoner i en 
 krisetid.



12 HSH SAMTIDSDAGENE 2015

Spedalskhet er en av de eldste og verste sykdommer som 
menneskeheten kjenner til. Tidlig på 1800-tallet gikk den blant 
 annet under navnet Lepra borealis, Norvegica. Andre steder i Europa 
var spedalskhet utryddet for lengst. I Norge herjet sykdommen verre 
enn noensinne. 

På kyststrekningene mellom Stavanger og Tromsø levde folk i angst 
for å bli rammet. Minst ti tusen mennesker opplevde at marerittet ble 
virkelighet. Spedalskhet forvandlet dem til skrekkinngytende, dødning-
aktige skikkelser. De ble makabre skygger av seg selv. 

I førti år, mellom 1830 og 1870, fremsto spedalskhet som en av de 
største truslene mot folkehelsen i Norge. Sykdommen lenket landet 
fast til en dyster og primitiv fortid - i en periode da myndighetene mer 
enn noe ønsket å modernisere samfunnet. 

Ti tusen skygger er historien om en fryktelig sykdom, om norske 
myndigheters kamp for å utrydde trusselen, og om mennesker som 
ble ødelagt på grusomste vis. Det er også fortellingen om en  komité 
som foreslo å kastrere alle menn i visse familier, om  uregjerlige 
 spedalske med draget på damene, og om leger som mente at 
 Vestlandet simpelthen var helsefarlig.

Leif Steinar Alfsvåg, studieleder ved avdeling helsefag ved 
 Høgskolen Stord/Haugesund vil lede denne  programøkten.

Tore Lande Moe, konservator ved Sunnhordland museum vil gi en 
kommentar til innlegget.

BRAGEPRISNOMINERTE 

Bjørn Godøy 
- Ti tusen skygger - En historie om Norge og de 
 spedalske 

Den europeiske imperialismen formet dagens verden, uten at 
 nordmenn deltok i dette kappløpet. Men hvor uskyldige var vi 
 egentlig? 

I dette foredraget forteller Godøy historien om nordmenn i den mest 
beryktede kolonien av dem alle, Kongostaten. Nesten 200 nordmenn 
lot seg verve av kong Leopold 2. av Belgia til dette spektakulære og 
svært brutale prosjektet.Norske myndigheter støttet dem som best de 
kunne. 

Men historien om de norske kongofarerne handler ikke bare om terror 
og drap. Den handler også om dypt menneskelige  opplevelser: møtet 
med fremmede kulturer, vanskene ved det å jobbe i en franskspråklig 
koloni, kongofarernes angst for å bli rammet av det dårlige ryktet som 
etter hvert omga Kongostaten.

Sigurd Sandvold, høgskolelektor ved ved  
Høgskolen Stord/ Haugesund vil lede denne  programøkten.

Bjørn Godøy om Solskinn og død  
- Nordmenn i kong Leopolds Kongo

Foto: Rieko Kurashim
a G

odøy
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Etter terrorangrepene på USA 11. september 2001 ble det raskt 
klart at de ansvarlige var Al-Qaida, en terrororganisasjon basert i 
 Afghanistan, og USA ville reagere ved å gå til krig mot landet. 

Dagen før hadde Stoltenberg I-regjeringen tapt det norske stortings-
valget, men uten at noen opplagt etterfølger var klar, og Norge befant 
seg nærmest i et maktvakum. Avgjørelsen virket likevel opplagt: Norge 
skulle som lojalt NATO-land bidra i det militære svaret på angrepet. 13 
år senere er det uklart hva vi har oppnådd, hva som var formålet med 
krigen, og hvordan det vil gå med Afghanistan videre. 

I dette foredraget forteller den erfarne journalisten historien om 
 Norges krigsengasjement i Afghanistan, fra begynnelsen og helt frem 
til i dag. Han tar oss med inn de politiske prosessene i kjølvannet 
av 11. september, vi får innblikk i militærstrategiske avveininger, vi 
 følger de norske soldatenes innsats på bakken, vi møter etterlatte 
etter  soldater som aldri kom hjem, og vi får høre hvordan den norske 
 tilstedeværelsen har preget livet for den afghanske sivilbefolkningen. 

Etter å ha dekket konflikten for TV2 gjennom alle år, har Græsvik fått 
et vidt nettverk av kilder på mange nivåer på norsk og afghansk side, 
og fortellingen hans har blitt et perspektivrikt flettverk. Samlet gir 
dette foredraget til en dystert og tankevekkende oversiktsbilde. 

Alf H. Aronsen fra Høgskolen Stord/Haugesund vil lede denne 
 programøkten.

JOURNALIST

Fredrik Græsvik 
Den tapte krigen - Norge i Afghanistan
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Vi ligger i en spennende internasjonal og innovativ region med 
mange forskjellige arbeidsplasser. 
Utdanningene våre gir gode jobbutsikter. 
Noen av utdanningene er unike i nasjonal sammenheng. I tillegg til tidsriktige 
 bachelorutdanninger tilbyr vi flere master-, etter- og videreutdanningsløp. 
Vi har 3200 studenter og 300 ansatte.

HSH er tett på arbeidsliv, 
praksisfelt og næring.
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Samtidsdager 2009-2015

Samtidsdagene har hatt spennende tema og forelesere i seks år: 
2009:  Valget i USA og utviklingen i Kongo
 Ole Moen, UiO. Anders Magnus, NRK
2010:  Midtøsten og Det flerkulturelle Norge
 Erik Fosse, lege. Atle Sommerfeldt, Kirkens Nødhjelp
2011:  Utviklingen i Afghanistan og Det moderne Kina
 Bård Vegar Solhjell, SV
 Philip Lote, NRK
2012:  Afrikas Horn og Den arabiske vår
 Kai Eide, Leni Stenseth, Norsk folkehjelp, John Peder Egenæs, Amnesty
2013:  Ekstremisme på fremmarsj - Mangfold, respekt og verdighet
 Sturla J. Stålsett, Kirkens Bymisjon, Margareth Olin, filmskaper,  
 Øyvind Strømmen, forfattar
2014:  Borgerkrigen i Syria - en geopolitisk krise?
 Robert Mood, Guri Hjeltnes, Bernt Hagtvedt, Anne Sender, Yousef Assidiq

For sjuende året på rad inviterer HSH og gode 
 samarbeidspartnere til Samtidsdager på kampus Stord. I to dager 
løfter vi frem  aktuelle tema i den norske samfunnsdebatten.

Anders Magnus

Kai Eide

Ole Moen

Robert Mood

Margareth Olin

Philip Lote

Leni Stenseth

Bård Vegard Solhjell
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