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New Page og har arbeidet med basketballforbundets verdikampanje Shut Up & Play. 
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Ines Hardoy, forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning, Oslo 
Født 1959. BA sosiologi fra University of Sussex, Cand. Polit samfunnsøkonomi fra 
Universitetet i Oslo. Arbeidsfeltet er arbeidsmarkedspolitikk, effektevaluering og 
familiepolitikk. Hun har nylig deltatt i et forskningsprosjekt om innvandreres 
integrering på arbeidsmarkedet, hvor målet var å identifisere strategier, tiltak og 
mekanismer sett både fra myndighetene og det enkelte individ som bidrar til å 
forklare og forstå integrering og mangel på integrering for ulike grupper av 
innvandrere. Hun har bakgrunn fra Argentina. 
 
 

 
Knut Kjeldstadli, professor UiO, Oslo 
Født 1948. Historiker, professor II ved Universitetet i Bergen 1992-96, ble i 1996 
professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Hans hovedarbeidsområder er 
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byhistorie. Han har vært medredaktør for større historieverk som Aschehougs 
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Toril Sundal Leirset, rektor sjefsgården Voksenopplæringssenter, Levanger 
Født 1950. Lektor og rektor ved Sjefsgården voksenopplæringssenter i Levanger 
kommune. Lang fartstid som lærer og rektor i kommunal opplæring i norsk og 
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Født 1979. Masterstudent i kriminologi, Universitetet i Oslo. Leder av Pakistansk 
Studentersamfunn (PSS) på Universitetet i Oslo. Har de siste årene markert seg i 
den offentlige debatten om en rekke spørsmål knyttet til integrering og islam, 
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Asle Toje, forsker, Oslo 
Født 1974. Norsk utenrikspolitisk forsker og kommentator. Utdannet ved 
universitetene i Oslo og Tromsø før han tok doktorgrad i internasjonal politikk (Dr. 
Phil.) ved Pembroke College ved Universitet i Cambridge i 2006. Han har vært 
medlem av det Europeiske Vitenskapsakademiets utvalg for unge forskere. Han har 
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Født 1963. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen hvor han først var på 
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Han har doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Bergen og han har i tillegg tatt 
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førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Varamedlem til Forbrukerrådets styre. 
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Thomas Wanjihi, leder og talsperson for INLO, Trondheim 
Født 1953. Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) er en sammenslutning av 
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