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Program tirsdag 19. januar 

TID TITTEL STED

10.15 - 11.00 Åpningsforedrag: Inga Marte Thorkildsen « Du ser det ikke før du tror det - 
kampskrift for barns rettigheter»

Aula

11.00 - 11.45 Panelsamtale: For barnas beste – hvordan gjøre ord til handling?
• Inga Marte Thorkildsen, forfatter og byråd for eldre, helse og sosiale 

 tjenester i Oslo kommune.
• Jon Gangdal, journalist og forfatter
• Ada Sofie Austegard, forfatter og leder av Stine Sofies Stiftelse

Panelsamtalen ledes av Geir Sverre Braut, Seniorrådgiver ved Stavanger 
universitetssjukehus og professor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Aula

11.45 - 12.15 Lunsjpause

12.15 - 13.15 Parallelle foredrag

Det som ikke skulle skje. Om hvordan kirken håndterer seksuelle krenkelser 
blant sine egne. Gunnar Ringheim i samtale med Gaute-Håkon Bleivik

Und 160

«Jeg er her». Om å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn.
v/  Ane Aamodt, Redd Barna
Kommentar: Hilde Plassen, Haugaland Sunnhordland politidistrikt.

Und 161

Jakten på en overgriper. En sterk historie om Annett som ble voldtatt som 
6-åring, og som 35 år etter anmeldte overgriperen. v/ Annett Berntsberg Eck

Und 149

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.30 Parallelle foredrag

Fordi jeg elsker deg. En historie om kjærlighet og forelskelse, om 
 manipulering, mishandling og svik. v/ Helene Uri
Etter foredraget leder Jorunn Steensnæs, høgskolelektor ved Høgskolen 
Stord/Haugesund en samtale med Uri.

Und 160

Ikke si det til noen. I hvilken grad er taushetsplikten til hinder for 
 samhandling i arbeid med barn og unge? v/ Jon Gangdal

Und 161

Perfekt. Skapelsen av det plettfrie mennesket. v/ Mari Grinde Arntzen
Etter foredraget leder Stine Øye, førsteamanuensis på Høgskolen Stord/ 
Haugesund, en samtale med Arntzen.

Und 149

14.30 - 15.30 Ada Sofie Austegard: For barnas beste Aula



3HSH SAMTIDSDAGENE 2016

Frøy Gudbrandsen Trond Giske Øyvind Strømmen Linda Noor

Program onsdag 20. januar 

TID TITTEL STED

10.00 - 11.30 Åpningssamtale: Hva gjør flyktningestrømmen og det generelle 
 migrasjonspresset med Europa, Tyskland og Norge?
• Sten Inge Jørgensen, utenriksjournalist Morgenbladet
• Linda Noor, daglig leder tenketanken Minotenk
• Frøy Gulbrandsen, politisk redaktør Bergens Tidene
• Øyvind Strømmen, forfatter og journalist

Samtales ledes av journalist og kommentator Sven Egil Omdal.

Aula

11.30 - 12.15 Lunsjpause

12.15 - 13.15 Parallelle foredrag

De uberørbare. En feltarbeiders beretning om Ebola. v/ Ane Bjøru Fjeldsæter
Samtale ledet av Arne Langøen, Høgskolelektor ved HSH.

Und 160

I hatets fotspor. En reise gjennom det moderne muslimhatet. 
v/ Øyvind Strømmen

Und 161

En flukt som aldri tar slutt - Afghanske asylhistorier. v/ Åse Brandvold Und 149

Velferdsprofitørene v/ Linn Herning
Kommentar: Sigurd Sandvold, HSH og Leif-Steinar Alfsvåg, HSH.

Und 253

Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot klimapolitikken.
v/ Anders Bjartnes

Und 160

13.15 - 13.30 Pause

13.30 - 14.30 Parallelle foredrag

Tyskland stiger frem v/ Sten Inge Jørgensen Und 253

Hvordan oppdage og forhindre radikalisering? v/ Linda Noor Und 161

La læreren være lærer v/ Trond Giske (ALK)
Kommentar ved Magne Espeland, professor ved HSH

Und 149

For påmeldinger til seminar: www.hsh.no
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ÅPNINGSFOREDRAG - TIRSDAG 19. JANUAR

Du ser det ikke før du tror det Et kampskrift for barns 
 rettigheter v/ Inga Marte Thorkildsen

Vold og overgrep mot barn skjer i alle kommuner i Norge. Dette 
er opphav til en rekke helseproblemer: fattigdom, rus, såkalte 
atferdsproblemer, selvmord og selvmordsforsøk. 

I dette foredraget vil Thorkildsen snakke om hvorfor vi ikke gjør mer for å hindre 
vold og overgrep mot barn. Hun tar et sviende oppgjør med tabukulturen og diagno-
sesamfunnet og mener vi må fjerne tabuene og få kunnskap inn i utdanningssys-
temene på alle nivå. Først når tror på det som faktisk skjer med mange barn i Norge 
i dag, kan vi hjelpe og sikre barna det gjelder og hindre nye tilfeller. 

Inga Marte Thorkildsen er tidligere Stortingsrepresentant for SV og var fra 2012 til 
2013 statsråd i Barne – Likestillings – og Inkluderingsdepartementet. Hun gikk nylig 
fra jobben i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken til å bli Byråd for eldre, helse 
og sosiale tjenester i Oslo kommune.

• Inga Marte Thorkildsen, forfatter og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i 
Oslo kommune.

• Jon Gangdal, journalist og forfatter.
• Ada Sofie Austegard, forfatter og leder av Stine Sofies Stiftelse. 

• Panelsamtalen ledes av Geir Sverre Braut, Seniorrådgiver ved Stavanger 
 universitetssjukehus og professor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

PANELSAMTALE: 
FOR BARNAS BESTE – HVORDAN GJØRE ORD TIL HANDLING?

Tid: kl. 10.15 – 11.45. Sted: Aulaen
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I denne samtalen vil Dagbladet-journalist og forfatter Gunnar 
 Ringheim fortelle om arbeidet og innholdet i boken  «Det som ikke 
skulle skje»  Vi får høre tolv skjellsettende historier om mennesker 
som har blitt utsatt for seksuelle overgrep av kirkelige ledere. Boken 
ble til i et samarbeid med Kirkelig Ressurssenter som jobber for 
 åpenhet og for å plassere ansvaret for seksuelle krenkelser der det 
hører hjemme: hos overgriperen. 

Samtalen vil bli ledet av nyhetsredaktør i Haugesund-avis 
 Gaute-Håkon Bleivik.

Tirsdag 19. januar kl. 12.15 - 13.15
Sted: UND 160

FOREDRAG 

Gunnar Ringheim 
Det som ikke skulle skje. Om hvordan kirken håndterer 
seksuelle krenkelser blant sine egne 

Uri har doktorgrad i språkvitenskap og har utgitt en rekke 
skjønn litterære bøker for både barn, ungdom og voksne. Under 
 Samtidsdagene vil hun fortelle om hennes nyeste ungdomsroman 
Fordi jeg elsker deg, en historie om forelskelse og det tabubelagte 
temaet vold i nære forhold

Jorunn Steensnæs som er høgskolelektor i norsk ved HSH vil lede 
en samtale med Uri etter innlegget hennes.

Tirsdag 19. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: UND 161

FOREDRAG 

Helene Uri
Fordi jeg elsker deg. En historie om kjærlighet og 
 forelskelse, om manipulering, mishandling og svik 
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I dette foredraget vil du få høre historien om Annett som ble voldtatt 
som 6-åring, og som 35 år etter anmeldte overgriperen. Historien er 
sterk, og den vil være interessant for mange. Først og fremst for alle 
dem som selv har vært utsatt for overgrep og deres pårørende, men 
også foreldre, lærere, helsepersonell og politi vil ha nytte av å høre 
dette foredraget som er basert på boken Jakten på en overgriper som 
ble gitt ut høsten 2015.

Foredragsholder Annett Berntsberg Eck er medlem i Stortingets 
 Kompetansegruppe for utsatte og pårørende.

Tirsdag 19. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: UND 149

FOREDRAG 

Annett Berntsberg Eck
Jakten på en overgriper  

Med bakgrunn i de kritikerroste bøkene «Jeg tenker nok du skjønner 
det sjøl – Historien om Christoffer», «Ikke si det til noen historien om 
et barn, ei bygd og en ordfører» og «Den usynlige krigen historien 
om Eva - og vold mot kvinner og barn i norske hjem» vil Jon Gangdal 
ta for seg hvordan taushetsplikten blir brukt i ulike sammenhenger. 
Han vil også prøve å finne svar på om taushetsplikten er til hinder for 
 samhandling i arbeid med barn og unge og eventuelt hva vi kan gjøre 
med denne utfordringen.

Jon Gangdal er journalist og kritikerrost forfatter.  I 2010 ble han 
 Brageprisnominert for boka «Jeg tenker nok du skjønner det sjøl – 
historien om Christoffer.»

Tirsdag 19. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: 161

Møt han også i panelsamtale tirsdag 19. januar kl. 11.00 - 11.45
Sted: Aula

FOREDRAG 

Jon Gangdal 
Ikke si det til noen - I hvilken grad er taushetsplikten til 
hinder for samhandling i arbeid med barn og unge?  
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Ada Sofie Austegard er grunnlegger og leder av Stine Sofies  Stiftelse. 
Sammen med Stian Tobiassen skrev hun i fjor boken ”Oppdrift”. 
 Boken er et resultat av mange års tankeprosess og evalueringer 
 etter at  hennes åtte år gamle datter ble voldtatt og drept - og hennes 
 utrettelige kamp for å styrke barns rettssikkerhet. I dette foredraget vil 
hun ta oss gjennom temaer som spenner fra sorg og savn til endring, 
pågangsmot og vekst. Hun vil også utfordre oss som utdannings-
institusjon på hvordan vi kan arbeide for å sette søkelys på å forhindre 
omsorgssvikt, vold og misbruk av barn og unge.

Tirsdag 19. januar kl. 11.00 - 11.45
Sted: Aula

FOREDRAG 

Ada Sofie Austegard
For barnas beste   

Flere unge jenter får psykiske helseplager av skjønnhetspress og 
ønsket om å prestere maksimalt. Gutter ned i barneskolealder spiser 
proteinpulver for å bygge muskler. Gravide dropper mat for å få babyer 
under normalvekt og flat mage rett etter fødsel. I dette foredraget 
 setter forfatter Mari Grinde søkelys på prestasjons- og perfeksjons-
jaget i det norske samfunnet i dag og prøver å finne ut hvor de 
 perfekte leve- og utseendeidealene egentlig kommer fra. Foredraget 
bygget på boken «Perfekt. Skapelsen av det plettfrie mennesket» som 
kom ut i høst.

Stine Øye, Førsteamanuensis i helsefag ved HSH vil lede samtale 
med Arntzen etter innlegget hennes.

Tirsdag 19. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: UND 149

FOREDRAG 

Mari Grinde Arntzen
Skapelsen av det plettfrie mennesket  
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Nesten halvparten av oss kjenner noen som har vært utsatt for sek-
suelle overgrep som barn. Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere 
og er mer skadelig enn vi tror. Likevel er det skremmende stille. I hele 
2015 har Redd Barna reist gjennom hele Norge og frontet kampanjen 
«JEG ER HER» . Kampanjen har som mål at alle voksne skal få kunn-
skap og mot til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. 
I dette foredraget vil Ane Aamodt, som er en av prosjektlederne for 
kampanjen, sette søkelys på hvorfor det er så viktig å bryte tausheten 
rundt seksuelle overgrep mot barn og hvordan Redd Barna aktivt har 
jobbet for å få dette til.

Familievoldskoordinator Hilde Solland Plassen fra Haugaland og 
Sunnhordland politidistrikt vil kommentere innlegget til Aamodt og 
trekke paralleller til hvordan politiet jobber for å forebygge seksuelle 
overgrep mot barn i vårt politidistrikt

Sted: UND 253

FOREDRAG 

Ane Aamodt (Redd Barna) 
«Jeg er her». Om å bryte tausheten rundt seksuelle 
overgrep mot barn 



9HSH SAMTIDSDAGENE 2016

ÅPNINGSSAMTALE - ONSDAG 20. JANUAR

Hva gjør flyktningestrømmen og det generelle 
 migrasjonspresset med Europa, Tyskland og Norge ? 

Frøy Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidene. Hun har doktorgrad i 
sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og er kunnskapsrik, troverdig og 
uredd journalist. På relativt kort tid har hun bygget opp en høyt respektert stemme, 
både lokalt og nasjonalt

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet med Europa og Tyskland 
som spesialfelt. Han er også bokanmelder og forfatter og har tidligere bl.a. gitt ut 
bøkene ”Vesten mister grepet” og ”Globale utfordringer”. Han har markert seg som 
en av Norges skarpeste kommentatorer på internasjonal politikk

Øyvind Strømmen er forfatter og journalist. Han er utdannet innenfor journalistikk 
og religionsvitenskap, og har som journalist særlig arbeidet med ekstremisme 
av  ulike typer og med europeisk høyreradikalisme. Han er nyhetsredaktør i det 
 journalistiske fagnettverket Hate Speech International. Strømmen representerer 
Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Hordaland.

Linda Noor er daglig leder i Minotenk, som er en tankesmie som jobber med å 
definere problemstillinger og utfordringer som angår minoriteter i Norge. Hun er 
utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt av emner om 
Midtøsten og islam. De siste årene har hun særlig engasjert seg i det forebyggende 
arbeidet mot voldelig ekstremisme blant unge muslimer.

Leder for samtalen er Sven Egil Omdal. Omdal er journalist og kommentator, med 
fast lørdagskommentar i de store regionavisene, Bergens Tidene, Aftenposten, 
Stavanger Aftenblad, Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Han er tidligere  nyhets- 
kultur- og multimedieredaktør i Stavanger Aftenblad og har også vært leder av 
Norsk Journalistlag og av Pressens Faglige Utvalg. 

PANELDEBATT MED:

Tid: kl. 10.00 – 11.30. Sted: Aulaen
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I desember 2013 døde en to år gammel gutt i Guinea av en mystisk 
sykdom. Vi vet at han var et elsket barn, for snart begynte familie-
medlemmene hans også å dø. Ett år senere hadde nærmere 10 000 
mistet livet til Ebola, og dobbelt så mange var smittet i Vest-Afrika. 
Mens resten av verdenssamfunnet satt på gjerdet, kjempet en liten 
gruppe hjelpearbeidere en innbitt og ensom kamp for å begrense 
sykdommen og gi dem som allerede er smittet en verdig behandling. 
Den norske psykologen Ane Bjøru Fjeldsæter fra Leger Uten Grenser 
var en av dem som dro for å hjelpe. I dette foredraget gir hun oss 
et  brennaktuelt og gripende innblikk i kampen mot den nådeløse 
 sykdommen. Gjennom sine skildringer, bringer hun de såkalte mørke-
tallene i epidemien frem i lyset, og føyer ansikter, tårer, men også smil 
– til fortellingen om det som Fjeldsæter kaller kjærlighetsviruset. 

Etter foredraget vil høgskolelektor ved avdeling helsefag på HSH  
Arne Langøen lede en samtale med Fjeldsæter

Onsdag 20. januar kl. 12.15 - 13.15
Sted: UND 160

FOREDRAG 

Ane Bjøru Fjeldsæter 
De uberørbare. En feltarbeiders beretning om Ebola 

I dette foredraget tar forfatter og journalist Øyvind Strømmen oss 
med på en reise gjennom det moderne muslimhatet og spør hvor 
dette hatet kommer fra. I foredraget kommer han inn på hvordan hat 
kan normaliseres, og at både borgerkrig og folkemord må sees i en 
kulturell sammenheng. Han ser også nærmere på kontraji hadismen 
og viser hvordan ideen om Eurabia har spredt seg. Det er ifølge 
 Strømmen viktig å se på vår nære historie, for å forstå hvorfor og 
hvordan hatet har kunnet vokse fram. Ikke minst for å kunne forklare 
tragedien 22. juli. Øyvind Strømmen er forfatter og journalist. Han 
er utdannet  innenfor journalistikk og religionsvitenskap, og har som 
journalist særlig  arbeidet med ekstremisme av ulike typer og med 
europeisk høyre radikalisme. Han er nyhetsredaktør i det journalistiske 
fagnettverket Hate Speech International. Strømmen representerer 
Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Hordaland.

Onsdag 20. januar kl. 12.15 - 13.15
Sted: UND 161

Møt han også i åpningssamtale onsdag 20. januar kl. 10.00 - 11.30
Sted: Aula

FOREDRAG 

Øyvind Strømmen 
I hatets fotspor - En reise gjennom det moderne 
 muslimhatet  
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 «Mamma. Jeg er i helvete. Jeg er i Kabul.» Det er den dramatiske 
beskjeden forfatter og journalist Åse Brandvold får på tekstmelding 
fra Bashir, to uker etter utsendelsen fra Norge. I dette spennende og 
engasjerende foredraget vil Brandvold fortelle om Bashir og andre 
42 afghanske asylsøkerne som deltok i Asylmarsjen i 2007. Den 
fulgte pilegrimsleden mellom Trondheim og Oslo, og endte foran 
Stortinget hvor de ble pågrepet av politiet fire dager etter. Brandvold 
beskriver  deres bakgrunn fra det sterkt konfliktfylte Afghanistan, 
og  dokumenterer grundig deres dramatiske historier i etterkant av 
 marsjen. 

Historiene i foredraget er rystende, og dessverre svært dagsaktuelle. 
Foredraget baserer seg på boken «En flukt som aldri tar slutt» som 
ble Bragepris-nominert i kategorien beste sakprosabok 2015

Onsdag 20. januar kl. 12.15 - 13.15
Sted: UND 149

FOREDRAG 

Åse Brandvold (Brageprisnominert)
En flukt som aldri tar slutt  

Siden 2010 har Linn Herning arbeidet med å kartlegge og samle 
 erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. Arbeidet 
resulterte blant annet til boken «Velferdsprofitørene» som ble gitt 
ut tidligere i år og skapte stor debatt. I foredraget, basert på boken, 
prøver hun og oppklare om det er mulig for private aktører å drive 
velferdstjenester billigere enn det offentlige. Hun gir oss også sitt 
bilde av velferdsprofitørene. Hvem er de? Hvordan manipulerer de den 
offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, 
pleietrengende og barnehagebarn?

Linn Herning er utdannet historiker og jobber i organisasjonen For 
velferdsstaten.

Dekan Sigurd Sandvold, ved avdeling for lærer og kulturfag på 
 Høgskolen Stord/Haugesund, og studieleder Leif-Steinar Alfsvåg, 
ved avdeling for helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund , vil 
 kommentere foredraget til Herning. 

Onsdag 20. januar kl. 12.15 - 13.15
Sted: UND 253

FOREDRAG 

Linn Herning 
Velferdsprofitørene  
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Tyskland fremstår igjen som Europas mektigste og viktigste land, 
75 år etter annen verdenskrig. Økonomien er bunnsolid, det yrende 
 kulturlivet trekker til seg kunstnere fra hele verden, og Berlin er blitt 
 Europas politiske kraftsentrum. En lang og vanskelig epoke der 
 tyskere har holdt seg i skyggen, er over. Men hva slags Tyskland er 
det som nå stiger frem? Representerer Tyskland et nytt forbilde for 
 Europa? Kan landet fylle maktvakuumet etter USA?

I dette foredraget presenterer Sten Inge Jørgensen et nytt og 
 oppdatert tysklandsbilde. Det spenner tematisk bredt, fra identitet og 
kultur til politikk, økonomi og utenrikspolitikk - og gir en solid innføring 
i nåtidens Tyskland. Foredraget baserer seg på den kritikerroste boken 
« Tyskland stiger frem»

Onsdag 20. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: UND 253

Møt han også i åpningssamtale onsdag 20. januar kl. 10.00 - 11.30
Sted: Aula

FOREDRAG 

Sten Inge Jørgensen 
Tyskland stiger frem  

Linda Noor er daglig leder i Minotenk, som er en tankesmie som 
 jobber med å definere problemstillinger og utfordringer som 
 angår  minoriteter i Norge. Hun er utdannet sosialantropolog ved 
 Universitetet i Oslo, med hovedvekt av emner om Midtøsten og islam. 

De siste årene har hun engasjert seg i det forebyggende arbeidet 
mot voldelig ekstremisme blant unge muslimer, og har to ganger blitt 
invitert av President Obama for å dele av sine erfaringer i Det Hvite 
Hus og FN. Hun har også vært fast spaltist i Morgenbladet og er 
nemdmedlem i UNE I dette foredraget vil fokusere på hvordan vi kan 
arbeide for å oppdage og forhindre radikalisering.

Onsdag 20. januar kl. 13.30 - 14.30
Sted: UND 161

Møt hun også i åpningssamtale onsdag 20. januar kl. 10.00 - 11.30
Sted: Aula

FOREDRAG 

Linda Noor (Tenketanken Minotenk)
Hvordan oppdage og forhindre radikalisering 
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I dette foredraget vil Anders Bjartnes prøve å beskrive de store 
og dyptgripende endringene i det globale energisystemet som er 
 nødvendig for å begrense farlige klimaendringer. Han vil også prøve å 
vise hvordan teknologi, økonomi og politikk er i ferd med å akselerere 
omstillingen  og drøfte hvordan Norge bør håndtere en ny virkelighet 
der oljens tidsalder renner ut.

Anders Bjartnes er redaktør for nettmagasinet Energi og Klima var fra 
2011-2015 daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Bjartnes har mangeårig 
bakgrunn som journalist og jobbet på nittitallet som politisk journalist 
i VG, mens han fra 2001-2007 ledet Dagens Næringslivs Etterbørs- 
redaksjon.

Foredraget er i samarbeid med Framtida.no som er ei nyhende- og 
debattavis med unge som målgruppe.

Onsdag 20. januar kl. 12.15 - 13.15 
Sted: UND 149

FOREDRAG 

Anders Bjartnes
Det grønne skiftet – Stans Norges veddemål mot 
 klimapolitikken  

Hver høst møter 60 000 barn fram til første skoledag med glede og 
forventning. De kommer fulle av tillit til at skolen skal ta vare på hver 
og en av dem. Slik er det ikke. Hver fjerde elev slutter før de har fullført 
videregående.

I dette foredraget vil Trond Giske prøve å få frem hvordan vi kan skape 
en skole der alle barn kan lykkes. Giske har fulgt sin gamle barneskole 
gjennom ett år for å lære mer om dagens skolevirkelighet. Her fant 
han svar på viktige spørsmål som hva skal barna våre lære? Hvorfor 
lar vi noen barn tape? Finnes det sikker kunnskap om hva som virker? 
Hvilke feil har reformivrige politikere gjort?

Trond Giske er Stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet og leder av 
 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Professor Mange Espeland, ved avdeling for lærer og kulturfag på 
Høgskolen Stord/Haugesund, vil gi en kommentar til foredraget til 
Giske.

Onsdag 20. januar kl. 13.30 - 14.30 
Sted: UND 253

FOREDRAG 

Trond Giske 
La læreren være lærer   
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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 2009-2016

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
2015:  Folk på flukt
 Marte Michelet, Hege Moe Eriksen, Simon Stranger, Jon Gangdal, Oda Faremo Lindholm

For åttende 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

Jon Gangdal

Robert Mood

Margareth Olin

Philip Lote

Leni Stenseth

Bård Vegard Solhjell



www.hsh.no/samtidsdagene


