Melding til Stortinget om h
 umaniora i Norge
– pressekonferanse og symposium
Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om
humaniora. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen presenterer de
viktigste tiltakene og inviterer til et symposium om hvordan
humanistisk kunnskap kan bidra i arbeidet for forsoning e
 tter
konflikter og overgrep, og for å forstå de 
menneskelige sidene ved teknologiskifter.

Tid: Onsdag 22. mars kl. 1300-1700
Sted: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus
Påmelding på e-post innen 20. mars 2017
humaniorameldingen@kd.dep.no
Symposiet vil bli strømmet på www.regjeringen.no/humaniora

Kunnskapsdepartementet

Program
Del I: Presentasjon av humaniorameldingen
1300: Velkommen
Ragnhild Hennum, prorektor ved Universitetet i Oslo
1305: Den nært forestående meldingen til Stortinget om humaniora i Norge
Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister
1335: Pause med svar på spørsmål fra pressen
Del II: Symposium
1400: Velkommen
Ingebjørg Aadland, konferansier

Conflict, migration and integration
1405: The Stages of Memory: Between New York, Berlin and Norway
James E. Young, direktør på Institutt for Holocaust-, folkemord- og minnestudier
ved University of Massachusetts, Amherst
1430: Sami cultural encounters: indigenous research between conflicts and
bridge building
Else Grete Broderstad, professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet
1440: History, heritage and the present: Palmyra and the Syrian conflict
Eivind Heldaas Seland, førsteamanuensis i globalhistorie ved Universitetet i
Bergen
1450: Targets and commodities: cultural heritage in war zones and beyond
Josephine Munch Rasmussen, forskningsrådgiver ved Norsk institutt for
kulturminneforskning
1500: Of borders, travelers, and storytelling
Hanna Musiol, førsteamanuensis i engelsk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
1510: Pause

Forskningspolitisk samtale
1540: Samtale mellom James E. Young, Espen Aarseth, Josephine Munch Rasmussen,
Knut Nicholas Figenschou og Torbjørn Røe Isaksen

Menneskelige aspekter ved teknologiskifter
1610: Forskning på spill: avant-garde kultur, digital hjernetrim, eller voldsopium
for folket?
Espen Aarseth, professor i spillstudier ved IT-Universitetet i København
1620: Hva ser en humanistisk medieforsker når hun ser Game of Thrones?
Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
1630: Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene
Ole-Albert Rønning, stipendiat ved Universitetet i Oslo
1640: Teknologi, krig, vold, brutalitet: Hvordan bygge etisk beredskap mot
ondskap og v
 oldelighet? Refleksjoner fra en filosof og fredsforsker
Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning
1650: Avslutning
Torbjørn Røe Isaksen
1700: Lett servering

Deltagere
Else Grete Broderstad ved Senter for samiske studier ved
UiT – Norges arktiske universitet er dr.polit. i statsvitenskap
og professor i urfolksstudier. Hun jobber innenfor governance-feltet og er opptatt av båndene mellom urfolks- og
statsborgerrettigheter og prosedyrer mellom selvbestemmelse og felles styringsordninger.
Else Grete Broderstad

Knut Nicholas Figenschou er leder av Studentutvalget på
HF ved Universitetet i Oslo, hvor han også sitter i fakultetsstyret og som fakultetsmedlem av Studentparlamentet.
Tidligere har han også vært fag- og forskningspolitisk nestleder i Studenttinget på NTNU. Han studerer til vanlig historie
og har tidligere studert europastudier ved NTNU.
Knut Nicholas Figenschou

Anne Gjelsvik er professor i filmvitenskap ved Institutt for
kunst og medievitenskap, NTNU. Hun har forsket på forholdet film, fjernsyn og samfunn og forsker nå på medienes
fremstilling av terror i NFR-prosjektet Face of Terror. Hennes
siste bok er antologien Women of Ice and Fire: Gender, Game of
Thrones and Multiple Media Engagements, Bloomsbury 2016.
Anne Gjelsvik

Torbjørn Røe Isaksen ble kunnskapsminister i oktober 2013.
Han er tidligere medredaktør i Minerva og tidligere leder
for Unge Høyre. I 2008 ga han ut boken Høyre om! For en ny
konservatisme og i 2013 Den onde sirkelen: om å falle utenfor
i verdens rikeste land.
Torbjørn Røe Isaksen

Hanna Musiol

Hanna Musiol er førsteamanuensis i engelsk på Institutt for
språk og litteratur ved NTNU. Hennes forskningsinteresser
inkluderer litteratur, jus, digital bevaring og kritisk pedagogikk,
med vekt på historiefortelling, migrasjon, politisk økologi
og menneskerettigheter. Hun har utviklet flere vellykte
internasjonale klasseromsinitiativer og publiserer jevnlig
om estetikk og jus.
Josephine Munch Rasmussen er utdannet arkeolog og
har en ph.d. fra UiO. Hun har blant annet forsket på hvordan
stjålne kulturminner omsettes internasjonalt. Rasmussen
jobber som forskningsrådgiver ved Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU). I tillegg underviser hun om
sitt forskningsfelt på UiO og på Politihøgskolen.

Josephine Munch Rasmussen

Ole-Albert Rønning er doktorgradsstipendiat på Institutt
for arkeologi, konservering og historie ved UiO, hvor han
forsker på det norske rettssystemet i middelalderen. Han
ser særlig på hvordan kunnskap om sosiale forhold som for
eksempel ekteskap eller rett til eiendom ble skapt og kommunisert innad i dette systemet.
Ole-Albert Rønning

Eivind Heldaas Seland er førsteamanuensis i globalhistorie
ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med forbindelsene mellom middelhavsverdenen, Midtøsten og Det indiske
hav i antikken. Han har særlig vært opptatt av oldtidsbyen
Palmyra i Syria, og av hvordan eldre historie er relevant og
aktuell for å forstå vår egen samtid.
Eivind Heldaas Seland

Henrik Syse er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)
og professor II ved Bjørknes Høyskole. Han har redigert og
skrevet en rekke bøker og artikler om etikk, politisk filosofi,
religionsfilosofi og krigføring. Han er medlem av Den norske
Nobelkomité og tidligere medlem av bl.a. Pressens Faglige
Utvalg.
Henrik Syse

James E. Young er direktør på Institutt for Holocaust-, folkemord- og minnestudier ved University of Massachusetts,
Amherst. Hans forskningsområder inkluderer narrativ teori,
Holocaust-studier og visuell kultur. Han har skrevet mye om
kunst i offentlig rom, minnesmerker og nasjonal hukommelse.
James Young

Espen Aarseth er forskningsleder og professor i spillstudier
ved IT-Universitetet i København, hvor han har arbeidet
siden 2003, og redaktør for tidsskriftet Game Studies (2001- ).
Han ble i 2016 tildelt et stipend fra det europeiske forsknings
rådet (ERC Advanced Grant) for prosjektet “MSG – Making
Sense of Games”.
Espen Aarseth

