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Foredragene finner sted i møterommet Farseggen i Samfunnshuset på onsdagene 19. 

og 26. oktober og 2. og 9. november 2016, alle dager kl.13:00. Foredragene varer en 

klokketime. Deretter følger 15 min. pause med kaffe og boller. Etterfølgende spørsmål / 

svar / diskusjon går fram til kl.15:00. 

Plassen er begrenset til ca. 30 deltagere, så vi må derfor la prinsippet «først til 

mølla…..» gjelde. Påmelding skjer ved å innbetale kr.550 til konto 1286.46.57069 innen   

15. september 2016. 

 

Europa i en brytningstid 

Foredragsserien i Høstsemesteret 2016 tar for seg Europa i dag. Av kjente årsaker 

ble Europa truffet ganske kraftig av finanskrisen. Foruten etterdønninger etter denne, 

er verdensdelen også under påvirkning av nye og sterke krefter som alle vil ha sin 

innflytelse på den videre utviklingen. Høstsemesteret vil i denne sammenheng by på 

følgende foredragsserie: 

1. 19.10.2016. Nye politiske bevegelser / strømninger i dagens Europa. 

Hvilken innflytelse vil disse kunne få på demokratiene i Europa i årene 

fremover? 

 
 

2. 26.10.2016. Det nye arbeidslivet i Europa: Prekariatets*) fremvekst, 

forvitring av velferdsstaten slik vi kjenner den. Hvilke krefter styrer 

utviklingen og hva kan vi forvente? 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten. Hun er 

cand. mag.  (filosofi, litteratur og journalistikk) fra Norges 

teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) inkludert et 

studieår i Darlington i England. Brekke har bodd i Berlin i 

flere år og har dekket saker om Tyskland og det østlige 

Europa. Hun har tidligere gitt ut boka Da øst ble vest. Livet i 

Europa etter kommunismens fall (2014) og Angela Merkel – 

et europeisk drama (2016). 

 

 

Kristine Nergaard er cand. pilot. og forskningskoordinator i 

Fafo som er et av Norges største samfunnsvitenskapelige 

forskningsmiljøer. Fafo har mange samarbeidspartnere og et 

bredt faglig nettverk i inn- og utland. Nergaard har utgitt eller 

er medutgiver av en rekke forskningspublikasjoner. Bl.a. 

forfatter av konferansedokumentet: Temporary layoffs – 

saving jobs or delaying readjustments? Peer Review on 

“Employment measures to tackle the economic downturn: 

Short time working arrangements / partial activity schemes”. 

France, 27 - 28 September, 2010. 
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3. 02.11.2016. Nasjonalisme versus føderalisme som sprengkrefter i dagens 

Europa. Årsaker til en svekket lojalitet overfor den all-europeiske idé.  

Følger av resultatet av folkeavstemningen om EU i Storbritannia. 

 

 
 

 

 

4. 09.11.2016. Europa i en brytningstid med tilbakeblikk på etterkrigstiden. 

Hvilken betydning har globaliseringen hatt for Europa så langt? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*) Prekariat er et begrep innen sosiologi og økonomi som innbefatter en eksistens uten forutsigbarhet 

eller sikkerhet, noe som påvirker både den materielle og psykologiske velferden. Andelen 

arbeidstakere som jobber, men som ikke har fast jobb, vokser i hele den vestlige verden. De som 

jobber slik inngår nå under fellesbetegnelsen de prekariære, som danner grunnlaget for dagens nye 

sosiale underklasse. Prekariatets folk har korttidskontrakter eller de er ringevikarer, freelansere eller 

jobbsøkende migranter. Og de er det permanent. Deres tilværelse er alltid på jakt etter inntekt, og 

derfor alltid prekær. Prekariatets liv er utrygghet og stress.  

Asle Toje er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. 

Toje tok doktorgrad i Internasjonal politikk i 2006 ved 

University of Cambridge. Han var gjesteforsker ved European 

Union Institute for Security Studies i 2008. Toje har vært 

medlem av Det europeiske vitenskapsakademiets utvalg for 

unge forskere.[1] I 2010 ble han oppnevnt i statsråd som 

medlem av Inkluderingsutvalget, hvor han var leder for 

dialogarbeidet. 

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge (Buskerud og Vestfold). Han har sin filosofiske 

doktorgrad (Ph.D.) fra Universitetet i Oslo i 2012. Hans doktor- 

avhandling handlet om antitotalitær tenkning i det tjuende 

århundret. Thorsen har holdt en rekke seminarer og vært  

medforfatter til flere bøker, bl.a. «Folkemordenes svarte bok» - 

om folkemord og politiske masseovergrep i det tjuende 

århundret fram til vår egen tid og «Demokrati – historien og 

ideene» - Boken ser i flere av bidragene nærmere på de 

grunnleggende ideene bak det moderne demokratiet, og lar oss 

se vårt eget politiske system fra nye og noen ganger uvante 

vinkler. 
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