
Kl. 09.00 - 10.00 Registrering/morgenmat 
Kl. 10.00 - 10.15 Åpning ved ordfører i Kristiansand, 
    Arvid Grundekjøn 
Kl. 10.15 - 10.30 Introduksjon ved konferansier Loveleen Brenna 
 
Kl. 10.30 - 11.15 Petter Nesser - Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) 
    «Ekstremisme i et globalt og nasjonalt perspektiv» 
.......................................................................................................................................................
Kl. 11.15 - 11.30 Pause 
.......................................................................................................................................................
Kl. 11.30 - 12.15 Linda Nyman og Hege Hansen 
    «Erfaring med unge i risikosonen for radikalisering»
.......................................................................................................................................................
Kl. 12.15 - 13.00 Lunch 
.......................................................................................................................................................
Kl. 13.00 - 14.00 Geir Lippestad 
    «Årsaker til høyreekstrem radikalisering 
    - tidligere og nå» 
Kl. 14.00 - 14.45 Øyvind Strømmen
    «Det mørke nettet. Om internett som 
    radikaliseringsarena, nettets rolle i å spre 
    konspirasjonsteorier og kontrajihadistisk ideologi» 
.......................................................................................................................................................
Kl. 14.45 - 15.00   Pause 
.......................................................................................................................................................
Kl. 15.00 - 15.45  Jon Fitje – leder for analyseavdelingen i PST 
    «Ekstremisme i Norge i et PST-perspektiv»
Kl. 15.45 -16.00 Yngve Carlsson – KS
    «Stifinner i det mørke rommet»

Les mer om foredragsholdere på neste side.

 

Klikk HER for å melde deg på!
Eller gå inn på www.kristiansand.kommune.no/krim

Ekstremistiske miljøer har blitt en reell trussel mot  
sivile både i Norge og ellers i verden. Hvordan ser  
trusselbildet og de ekstreme miljøene ut? Hvordan kan 
samfunnet best forebygge at unge blir ekstremister? 
Hvordan kan dette gjøres i ditt nærmiljø? 

Dette er sentrale problemstillinger som reises på 
konferansen, der det blir satt fokus på høyreekstreme 
aktører/grupperinger og ekstreme islamistiske  
grupperinger både nasjonalt og internasjonalt. 

Du er velkommen til å høre meget anerkjente  
fagpersoner belyse problemstillingene. 

VELKOMMEN TIL
NASJONAL 
HELDAGSKONFERANSE
OM EKSTREMISME
22. MAI 2013 I KILDEN
KRISTIANSAND

EKST
REM
ISME

FRA DET LOKALE TIL DET GLOBALE

PROGRAM

http://ks.event123.no/BTVEkstremisme/paamelding.cfm


MÅLGRUPPE
Målgruppen for konferansen er fagfolk som arbeider med ungdom og unge voksne i kommunene, 
ansatte i politiet, videregående skoler, ansatte i DPS`er og barne-og ungdomsspsykiatrien (BUP) og 
lokalpolitikere som ønsker faglig oppdatering om temaet. I god tid før påmeldingen, stilte 40 ansatte 
ved Kristiansand politistasjon og formannskapet i vertsbyen seg i kø for å være med. 

«Politiet må ha et tett samarbeid med lokale aktører i kommunene for å forebygge og forhindre». 
Ole Hortemo - politistasjonssjef i Kristiansand

«Tidligere har ekstreme miljøer vært lokale. Nå snakker vi om unge mennesker som bruker nettet  
aktivt, flytter seg raskt og gjør samfunnet utrygt». 
Yngve Carlsson - KS

«Samfunnet forandrer seg raskt, det gjør også trusselbildet. Derfor må vi finne nye veier  
i det forebyggende arbeidet».
Arnt-Even Hustad - KRÅD

ARRANGØR

Geir Lippestad 
(f. 1964). Advokat. 
Var forsvarer for 
Anders Behring 
Breivik og Ole 
Nicolai Kvisler. 
Kvisler ble i 2002 
dømt til 17 års 
fengsel for drapet 
på Benjamin 
Hermansen 
etter det såkalte 
Holmlia-drapet. 

Øyvind Strømmen 
(f.1980) Journa-
list og forfatter av 
bøkene «Det mørke 
nettet» (2011) og 
«Den sorte tråden» 
(2013).  Han var 
årets frilansjour-
nalist i 2011, og 
har blant annet 
kartlagt høyre-
ekstreme miljøer 
på internett. 

Petter Nesser  
(f. 1973) Han har 
doktorgrad på 
fremveksten av 
militante islamis-
tiske terrornettverk 
i Europa fra 1995  
til 2010.
Forsker ved  
Forsvarets forsk-
ningsinstitutt 
siden 2004. 

Linda Nymann
(f.1960) og Hege 
Hansen (f.1974)
Begge har lang 
erfaring i å arbeide 
med vanskeligstilt 
ungdom. Nymann 
og Hansen er blant 
de få kommunalt 
ansatte som også 
har erfaring fra 
arbeid med unge 
i risikosonen for 
radikalisering.

Yngve Carlsson  
(f. 1954) 
Spesialrådgiver i 
KS med kriminal-
itetsforebygging og 
lokaldemokrati som 
spesialområde. Fra 
1987 til 2006 var 
han forsker ved 
Norsk institutt for 
by- og regionfor-
skning. 

Jon Fitje 
(f.1961) Statsviter 
og leder for analyse 
avdelingen i PST. 
Har jobbet i Den 
norske Atlanter-
havskomité, i  
Sikkerhets politisk 
avdeling i Forsvars-
departementet, og 
siden 2001 i PST. 
Først som leder i 
Enhet for strategisk 
analyse og fra 
2005 som leder for 
analyseavdelingen. 

Konferansier
Loveleen Brenna 
Født i India i 1967. 
Kom til Kristiansand 
i 1972 sammen 
med sine foreldre. 
Hun har bred 
samfunnsfaglig 
utdanning, blant 
annet i migrasjon 
og flerkulturell 
forståelse. Aktiv 
samfunnsdebat-
tant og forfatter  
av flere bøker.

FOREDRAGSHOLDERE

Olaf Haugen: Krim.forebyggende koordinator i Kristiansand kommune 
olaf.haugen@kristiansand.kommune.no  M 48 08 97 83

Yngve Carlsson: KS  yngve.carlsson@ks.no  T 24 13 26 00

Arnt-Even Hustad: KRÅD  arnt-even.hustad@jd.dep.no  T 22 24 55 95

Ole Hortemo: Agder politidistrikt  ole.hortemo@politiet.no  T 38 13 60 00

Det er mulig å melde seg på fra 1. mars. Vi venter 
stor pågang, og stenger påmeldingen så snart de 
ca. 1100 plassene er booket. 

PRIS
500 kroner

KONTAKTPERSONERPÅMELDING


