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Program    

 

Dag 1 - mandag 13. mars:  
 

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

 

09.00 - 10.45:   Nedrustning i praksis – hva vet vi? 

     Asle Toje, Forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt. 

 

10.45 - 11.15:  Orientering om Det Norske Nobelinstitutts bibliotek,  

Bjørn H. Vangen, Hovedbibliotekar 

 

11.15 - 12.00:  Lunsj 

 

12.00 - 14.00:  Atomvåpnenes rolle i russisk utenrikspolitikk 

    Pavel Baev, Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (Prio) 

 

14.30 - 16.30:  Atomvåpen under den kalde krigen 

               Geir Lundestad, Professor Emeritus (Universitetet i Oslo) 

 

16.45 - 18.00:  Mottakelse i Nobelinstituttets Store Sal 

 

 

Dag 2 - tirsdag 14. mars:   

 

09.00 - 11.00:  GlobalZero – drømmen om en verden uten atomvåpen 

    Ulf Sverdrup, Direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

 

11.00 - 12.00:   Lunsj 

 

12.00 - 14.00:  Opprustning i vår tid 

Øyvind Østerud, Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 

 

 

14.30 - 16.30:  Atomnedrustning etter den kalde krigen 

Gro Nystuen, Seniorforsker, International Law and Policy Institute 

 

17.00 - 18.00:  Omvisning på Nobels Fredssenter 

 

19.30 - 22.30:  Utdanningsforbundets middag på Café Engebret     

 

 

Dag 3 - onsdag 15. mars: 

 

09.00 - 11.00:  Kan atomvåpen ødelegge jorda? 

Elin Enger, Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

 

11.00 - 12.00:  Lunsj  

 

12.00 - 13.30:  Amerika og atomvåpnene 

Olav Njølstad, Direktør, Det Norske Nobelinstitutt. 
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Foredragsholdere (alfabetisk): 

 

 

 

Pavel Kimovich Baev (f. 1957 i Vladivostok, Russland), er norsk 

statsviter og forsker med sikkerhetspolitikk som spesiale. Han er 

forskningsdirektør ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og arbeider tett 

med Brookings Institution i Washington, DC. Baev er forfatter av flere 

bøker og vitenskapelige artikler, og han er fast spaltist i flere 

internasjonale medier. 
 

 

Geir Lundestad (f. 1945) er norsk historiker, professor emeritus og tidligere 

direktør ved Det Norske Nobelinstitutt. Lundestad er forfatter av mange bøker 

og artikler på engelsk og norsk, som dekker et bredt spekter av emner, inkludert 

norsk historie, det europeiske fellesskapet, den kalde krigen og amerikansk 

utenrikspolitikk. Lundestad har skrevet tallrike bøker som er oversatt til flere 

språk.  

 

 

 

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.  

 

 

 

Gro Nystuen (f.1957) er en norsk jurist og forsker som har jobbet mye med 

atomnedrustning. Hun er i 2016 førsteamanuensis ved Norsk senter for 

menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og managing partner (sjef, eier og 

forsker) ved International Law and Policy Institute (ILPI). Hun jobbet 1991–

2005 for Utenriksdepartementet. 
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Elin Enger (f. 1977) har en cand. scient.-grad i kjernefysikk fra Universitetet i 

Oslo. Hun har vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), siden 2007 

og har arbeidet med spørsmål knyttet til radioaktivitet og kjernevåpen, inkludert 

flere studier av ulike lands kjernevåpenprogram og deltakelse i NATOs 

forskningsgrupper. Siden 2008 har Enger vært sterkt involvert i det norsk-

britiske forskningssamarbeidet UKNI om verifikasjon av kjernefysisk 

nedrustning, og har i den forbindelse deltatt i flere nedrustningsøvelser.  

 

 

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

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

Sverdrup er en av landets mest anerkjente statsvitere og har, blant annet, arbeidet 

med ulike sider av europeisk integrasjon. Inntil han overtok som direktør ved 

NUPI etter Jan Egeland, var han sekretariatsleder for Europautredningen 

"Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU". 

 

  

 

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 Norske 

Nobelinstitutt siden 2012. 

 

 

 

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. 

 

 


