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

09.00 - 11.00: The future of peace: the long peace and threats to state stability
   Scott Gates, professor, Universitetet i Oslo

11:00 - 12.00: Lunsj

12.00 - 14.00: Ved veis ende? Hva en svekket liberal verdensorden betyr
   for verdensfreden
   Geir Lundestad, tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt

14.00 - 16.00: Faren over? Terrortrusselen i 2019
   Thomas Hegghammer, forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

19.30 - 22.30: Utdanningsforbundets middag på Café Engebret

PROGRAM DAG 1:

09.00 - 11.00: Putins Russland – en sikkerhetsutfordring for Vesten og Norge?
   Kristian Åtland, seniorforsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

11:00 - 12.00: Lunsj

12.00 - 14.00: USA og Kina: Den neste storkrigen?
   Øystein Tunsjø, professor, Institutt for Forsvarsstudier

14.00 - 16.00: Saudi Arabia og Iran: Ny smell i Midtøsten?
   Kjetil Selvik, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

16.30 - 17.30:  Omvisning på Nobels Fredssenter

PROGRAM DAG 2:

OLAV NJØLSTAD
Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, samt professor-2 i internasjonal historie ved 
Universitetet i Oslo (UiO). Han har tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstud-
ier 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.

DET NORSKE NOBELINSTITUTT

11. – 12. MARS
SCOTT GATES
Forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og professor ved UiO. Han var direk-
tør ved Center for the Study of Civil War (CSCW) ved PRIO fra 2002-2013, utnevnt av 
forskningsrådet som et Senter for Fremragende Forskning (SFF). Gates har publisert 
elleve bøker. Han er en av redaktørene for Journal of Peace Research og redaktør for 
International Area Studies Review. Gates forskningsinteresser inkluderer: demokra-
tisering, konsekvensene av krig, og det organisasjonelle grunnlaget for opprør og 
ikke-voldelig motstand. 

THOMAS HEGGHAMMER
Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og professor-2 ved Institutt 
for statsvitenskap på UiO. Han har bachelor- og mastergrad i Midtøsten-studier fra 
Oxford, doktorgrad i statsvitenskap fra Sciences-Po i Paris, og har vært postdoktor på 
Harvard, Stanford og Princeton. Han har forsket på jihadisme siden 2001 og har blant 
annet skrevet bøkene Jihad in Saudi Arabia, the Meccan Rebellion og Jihadi Culture. 
Han rådgir jevnlig ulike myndigheter om terrorisme og har blant annet vitnet i den 
amerikanske kongressen, det britiske parlamentet og det kanadiske senatet. 

GEIR LUNDESTAD
Norsk historiker, professor emeritus og tidligere direktør ved Det Norske Nobelin-
stitutt. 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.

KRISTIAN ÅTLAND
Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han har vært ansatt siden 
2002. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (UiT) og har 
tidligere studert russisk, historie og øststatskunnskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 
Han har også gjennomgått UDs aspirantkurs og sjefskurset ved Forsvarets høgskole. 
I perioden 1994–2002 var han ansatt i Utenrikstjenesten, hvor han blant annet tje-
nestegjorde som ambassadesekretær ved Ambassaden i Kiev og konsul ved General- 
konsulatet i San Francisco.

ØYSTEIN TUNSJØ
Professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets 
Høgskole. Tunsjø gav nylig ut boken The Return of Bipolarity in World Politics: Chi-
na, the United States and Geostructural Realism, (Columbia University Press, 2018). 
Tunsjø avla sin PhD i International Relations ved University of Wales, Aberystwyth, 
2006. Han har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en MSc fra London 
School of Economics. Tunsjø var Fulbright gjesteforsker ved Fairbank Center for Chi-
nese Studies, Harvard University i 2010.

KJETIL SELVIK
Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har doktorgrad fra 
Institut d’Etudes Politiques i Paris og disputerte med avhandlingen «Théocratie et 
capitalisme: Les entrepreneurs industriels de la République islamique d’Iran» (2004). 
Selvik studerer regimeoverlevelse og stat-samfunnsrelasjoner i Iran og den arabiske 
verden. Han forsker for tiden på media og journalistikk i Libanon og Tunisia, sivil-
samfunn og utdanning i Syria og sjia-muslimske religiøse lederes politiske rolle i Irak.




