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Program 

 

Dag 1 - mandag 14. mars:  
 

08.45 - 09.00:  Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, ønsker 

velkommen 

 

09.00 - 09.45:   Flyktningkrisen i et humanitært perspektiv 

    Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter 

 

10.45 - 11.15:  Orientering om Det Norske Nobelinstitutts bibliotek,  

Bjørn H. Vangen, hovedbibliotekar 

 

11.15 - 12.00:  Lunsj 

 

12.00 - 14.00:  Politiske implikasjoner av flyktningkrisen 

    Asle Toje, forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt. 

 

14.30 - 16.30:  Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid 

                Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo 

 

16.45 - 18.00:  Mottakelse i Nobelinstituttets Store Sal 

 

Dag 2 - tirsdag 15. mars:   

 

09.00 - 11.00:  Flyktningkrisen og EUs respons 

    Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

 

11.00 - 12.00:   Lunsj 

 

12.00 - 14.00:  Krigen i Syria – hvorfor er det så vanskelig å finne en løsning? 

Øyvind Østerud, professor, Institutt for statsvitenskap (UiO) 

 

14.30 - 16.30:  Flyktninger og Nobels Fredspris 

Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt. 

 

17.00 - 18.00:  Omvisning på Nobels Fredssenter 

 

19.30 - 22.30:  Utdanningsforbundets middag på Café Engebret     

 

 

Dag 3 - onsdag 16. mars: 

 

09.00 - 11.00:  Tyskland og flyktningene 

Kate Hansen Bundt, generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité 

 

11.00 - 12.00:  Lunsj  

 

12.00 - 14.00:  Hvem er flyktningene? 

Jørgen Carling, forskningssjef ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 
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Foredragsholdere (alfabetisk): 

 

 

Grete Brochmann (f. 1957) er professor ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun er en ledende ekspert på 

internasjonal migrasjon. Brochmann har publisert en rekke bøker, artikler og 

rapporter nasjonalt og internasjonalt, med hovedvekt på internasjonal 

migrasjon – både sender- og mottakerlands perspektiv; migrasjon og 

utvikling; EUs politikkutvikling på innvandringsområdet og 

integrasjonspolitikk i velferdsstater. 

 

 

 

Kate Hansen Bundt (f. 1962) er generalsekretær for Den norske 

Atlanterhavskomité. Hun er statsviter, og hennes faginteresser omfatter 

Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, integrasjonsprosessen og 

NATO-samarbeidet. Bundt arbeidet ved Norsk utenrikspolitisk institutt i 

årene 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved 

forskningsstiftelsen Europa-programmet. Hun har skrevet en rekke artikler 

om utviklingen i Tyskland, NATO og EU.  

 

  

 

Jørgen Carling (f.1974) har doktorgrad i samfunnsgeografi fra 

Universitetet i Oslo og er en av landets ledende eksperter på migrasjon og 

transnasjonalisme. Han har gjennomført etnografisk feltarbeid i Kapp Verde, 

Italia og Nederland, men også med innvandrere fra Ghana og Kina. Carling 

har arbeidet ved Institutt for fredsforskning (PRIO) siden 2002, hvor han har 

vært forskningsdirektør siden 2012. 

 

 

Olav Njølstad (f.1957) er direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, samt 

professor-2 i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere 

vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier og Institutt for fredsforskning. For 

sin biografi om Jens Chr. Hauge ble han i 2010 belønnet med Sverre Steen-

prisen av Den norske historiske forening. Njølstad har publisert en rekke 

bøker og artikler med emner fra norsk og internasjonal historie under 2. 

verdenskrig og den kalde krigen.  

 
Ulf Sverdrup (f. 1968) er statsviter og direktør ved Norsk utenrikspolitisk 

institutt. Før dette var han professor ved Handelshøyskolen BI. Sverdrup 

har, blant annet, forsket på ulike sider av europeisk integrasjon og Norges 

forhold til Den europeiske union. Som forsker ved Arena-programmet har 

han publisert bøker og artikler om de pågående reformprosessene i EU. Han 

var sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2 "Utenfor og 

innenfor - Norges avtaler med EU"). 
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Asle Toje (f. 1974) har doktorgrad i internasjonal politikk fra universitetet i 

Cambridge. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom 

sikkerhetsstudier og europastudier. Blant hans bøker er «America, the EU 

and strategic culture»; «The European Union as a Small Power» og har også 

skrevet debattbøkene  «Rødt, hvitt og blått» og «Jernburet» om den 

pågående politiske og økonomiske krisen i Europa. Toje har vært 

forskningssjef ved det Det Norske Nobelinstitutt siden 2012. 

 

Liv Tørres (f. 1961) er direktør ved Nobels Fredssenter. Hun har doktorgrad 

i statsvitenskap og dessuten lang erfaring fra internasjonalt humanitært 

arbeid, ikke minst fra Sør-Afrika. Hun har både vært forsker og arbeidet med 

utviklings- og bistandsprosjekter. Fra 2003 – 2006 var hun amanuensis ved 

Institutt for statsvitenskap ved universitetet i Oslo. Liv Tørres har publisert 

en rekke bøker, rapporter og artikler i Norge og internasjonalt. I 2016 gikk 

hun fra stillingen som generalsekretær i Norsk Folkehjelp til jobben med å 

lede Nobels Fredssenter. 

 

 

Øyvind Østerud (f. 1944) er professor i internasjonale konfliktstudier ved 

Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, der han også var 

instituttleder i en årrekke. Østerud ledet Makt- og demokratiutredningen 

(1998-2003), det mest omfattende samfunnsfaglige prosjektet som er 

gjennomført i Norge. Østerud er kjent for sine mange fag- og lærebøker og 

som spaltist, blant annet i Aftenposten. Han er en av landets ledende 

statsvitere. 

  

  


