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MAKT:
hvor finner vi dens nye former, midt i friheten?
Er ordet makt lite passende i dagens åpne, humane og demokratiske samfunn? Som frie mennesker velger vi vel vårt eget
livsforløp? Vi beslutter på selvstendig grunnlag, og har ansvaret for oss selv, sier vi. Men makten er der jo likevel et sted i
vår sosiale verden. Den er kanskje ikke så åpenlys og har ikke den grove karakter som tidligere. Hvor er makten i dag? Har
den antatt nye moderne former, som bidrar til å opprettholde vår illusjon om frihet? Hvordan fungerer makten i forhold til
våre demokratiske institusjoner? Er motmakt stadig et opprør nedenfra – eller er det snarere i de sosiale medier at vi finner
en mulighet for å styrke friheten i fellesskapet?
Siden 2002 er det avholdt åpne arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland omkring tema tvil, satt opp mot skråsikkerhet,
dvs. det vi er så sikre på at vi ”vet”, at det er hevet over enhver diskusjon. TVIVL2012 – MAKT utfordret organisasjoner,
institusjoner og fags selvsentrering på en dynamisk arena for refleksjon, debatt og kunstformidling. Målet var å inspirere til
en bredere begrunnet praksis i det daglige: Kanskje våre valg kan tas på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?
Tvilsarrangementet hadde i år en plassering og forløp som liknet på 2007 ZWEIFEL – Anerkjennelse: en mer urban
organisering. Påmeldingen var også på nesten samme nivå som i Berlin, nærmere 200. De aller fleste av disse var fra Norge,
mens det blant innledere og medvirkende for øvrig var god balanse mellom de to land. Og i dansk offentlighet slo både
tema og begivenhet inn sterkere enn noen gang før, idet en av årets arrangører, Dagbladet Politiken, viet stor plass til både
tema og arrangementet i sine spalter. Dette skjedde blant annet gjennom fire kronikker, derav to i norsk språkdrakt, i
forkant. I tillegg ble det avviklet et åpent folkemøte onsdag ettermiddag i avisens lokaler nær Rådhuspladsen.
Makt og maktutøvelse knyttet til språk, media, politikk, jus og økonomi preget programmet under høstens
tvilsarrangement. Men årets tema ble ikke minst belyst ut fra sammensetningen i arrangørgruppen, som både viste
kontinuitet og fornyelse i forhold til tidligere år. Pågående profesjonsdebatter og dilemmaer innen skole, barnehage,
helsevesen, sosialt arbeid, journalistikk og kulturformidling i de to land ble dermed løftet frem. TVIVL2012 – MAKT
videreutviklet dermed det unike, tverrfaglige, dansk-norske refleksjonsrom som allerede er etablert i Kongens By
De flernasjonale tvilsdagene er på flere måter en serie eksperimenter – slik også i 2012. Bidrag fra kunst og kulturformidling
ble tatt inn og var nærværende gjennom hele forløpet. Det var politikk, media, rusforebygging og filosofiske innfallsvinkler
også. Nytt var at også praksis ble et synlig element – det var hjemløse og vandringer i storbyen, eller pedagogiske
refleksjoner på en skole på Vesterbro. De forskjellige aspektene var ledetråder i en oppsporing av makten og dens mange
fremtredelsesformer. Og makten var ikke bare et fremmedelement, men snarere – med filosofen Michel Foucaults ord – en
kraft i tilværelsen til å ville utforske og påvirke og dermed også ville sitt eget liv. Det vi også kaller livsmot.
Med TVIVL 2012-MAKT ønsket arrangørene å være stadig fornyende, ikke minst gjennom dette intense tverrfaglige påfyllet,
som søkte å åpne grensesnittet mot nye erkjennelser. Og tvilen var arrangørenes metodiske utgangspunkt i jakten på de
gode svar. Lyktes det?
København / Bergen, oktober 2012

Per Schultz Jørgensen
Professor dr. phil.
Dansk prosjektkonsulent, TVIVL2012

Sverre Chr. Wilhelmsen,
Wilhelmsen Kulturformidling,
Prosjekt- og programleder
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TVIVL2012 I KORTFORM
Arrangement:
Tidspunkt:
Arenaer:

TVIVL2012 – MAKT, et 3-dagers, tverrfaglig forløp
Onsdag 5. – fredag 7. september 2012
Politiken, Vester Voldgade 77
Engskolen, Haderslev gade 6
Mariakirken, Istedgade 20
Betty Nansen Teatret – scene Edison
Byrommet, København sentrum

Arrangørgruppe:

Dagbladet Politiken: Anita Bay Bundegaard
Stiftelsen Bergensklinikkene: Berit Bareksten og Arne Klyve
Utdanningsforbundet: Per Arneberg og Arne Solli
Kompetansesenter Rus – Oslo: Ragnhild Audestad og Jens Erland Hoel
KoRus Øst: Johannes Nermo
Fondet for dansk-norsk samarbeid: Per Ivar Vaagland
Danmarks Lærerforening: Gordon Ørskov Madsen
Dansk Socialrådgiverforening: Lars Uggerhøj
BUPL: Tonny Andersen

Konsept, idé:
Prosjektledelse:
Konsulent, Danmark
Booking, teknisk arr:

Sverre Chr. Wilhelmsen
Wilhelmsen Kulturformidling, Bergen
Per Schultz Jørgensen
Liv og Lære Undervisning, Lilly Hausberg

Deltakeravgift:
Format:

kr. 2.700 / 3.000,- eks overnatting.
190 deltakere. Totalbudsjett kr. 863.000,-.

Grafisk design:
Web:
Rapportfoto,
hvor annet Ikke oppgitt:

Åse Huus
Agathon Data

Med støtte fra:

Den norske ambassade i København
Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur
Institusjonen Fritt Ord

Arne Solli – Første Steg
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KUNST OG TVIL
Kunst rommer tvil. Men kunstnerisk arbeid må også avføde valg: teppet går opp, boken slippes, konserten avholdes. På
sitt beste kan også tvilen være en kjernefaktor både i skapelse og utøvelse av kunst. Og under TVIVL er det nettopp
kunstnerne som binder forløpet sammen, som et uforutsigbart flettverk. Og i år berørte og utviklet de hver på sin måte
konferansens tema og metode: iørefallende og engasjert Jørn Simen Øverli, åpenhjertig og sterkt tilstedeværende Tomas
Espedal. Hans bok Gå – eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv traff i særlig grad et arrangement i bevegelse. I tillegg
samarbeidet TVIVL denne gangen med Betty Nansen Teatret, som ikke legger skjul på sitt samfunnsengasjement.

Tomas Espedal klarte å legge inn en improvisert enakter om
innholdet i sitt eget bærenett.

TVIVL-kunstnerne fikk også sceneplass til egne programbolker. Under tittelen Levende bandasjer – kaffen i halsen holdt
Øverli en minikonsert med sanger av den russiske opposisjonelle trubaduren Vladimir Vysotskij, mens Espedal tok publikum
med på tur – onsdag i fysisk forstand i Kongens by, fredag på en Tankegang. Sammen med regissør Peter Langdal – også
teatersjef på Betty Nansen Teatret – var han dessuten den norske operadirektørs gjest i det uformelle forumet Remlovs
Røverhule. Her ble emnet kunst som maktfaktor behandlet, ikke utelukkende høytidelig.
Vi tror på teater, vi ikke ved, vi har brug for. Vi tror på et teater, der skaber relationer.
Vi tror på et teater, der tør se ud ad vinduet. Vi tror på et teater, der tør tage stilling.
Vi tror på et teater, der stiller spørgsmål. Vi tror på et levende og nødvendigt teater.
Disse utsagnene er programerklæringer fra Betty Nansen Teatret på Frederiksberg , som under årets arrangement var
representert ved begge sine teatersjefer og i tillegg åpnet biscenen Edison for tvilspublikum. Her var torsdagskvelden viet
skuespillere fra C:NTACTgruppens Task Force. Dette er navnet både på en teaterforestilling og en såkalt innsatsstyrke,
bestående av unge med vidt forskjellig bakgrunn. Forestillingen het det samme som innsatsstyrken, fordi de unge på scenen
i høy grad VAR forestillingen. De fortalte sine personlige, helt alminnelige og likevel ganske oppsiktsvekkende historier om å
leve i Danmark og om å møte andre kulturer. Gruppen består av inntil 30 unge mellom 15 år 25 år. Vi møtte sju av dem på
scenen, i en kortversjon av en debattforestilling bestående av monologer, hvor der etterpå var debatt med publikum.
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ARRANGØRER
DAGBLADET POLITIKEN
Som Danmarks førende debattavis ønsker vi å være plattform for tidens viktigste debatter. Refleksjon og debatt gjør oss
klokere, noe som gir det enkelte menneske et bedre grunnlag for selv å danne seg en mening. TVIVL har de senere år satt
fokus på temaer som er underliggende mange steder i samfunnsdebatten, men som i TVIVL-konteksten blir angrepet fra nye
vinkler og med en tverrfaglig tilgang som er heller sjelden, og som rommer potensiale for nye erkjennelser. Årets tema
'makt' er et kodeord for en løpende diskusjon om samfunnets utvikling. Det er Politikens håp at vi kan formidle refleksjonen,
innsikten og erkjennelsene fra konferansens 'storfamilie' ut til et større publikum. Og så er Politiken for øvrig glad for å
kunne støtte et konkret dansk-norsk samarbeid, som ønsker at de to land beriker hverandre med forskjellige erfaringer, sier
kulturredaktør Anita Bay Bundegaard, avisens representant i arrangørgruppen – Anita.Bay.Bundegaard@pol.dk

Fotos: Sverre Chr. Wilhelmsen
BERGENSKLINIKKENE
Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter, som siden 2003 har hatt tvil som ett av sine
faglige styringsverktøy i arbeidet. Kontakter: Undervisningssjef Arne Klyve og Berit Bareksten, sosiolog og spesialkonsulent:
arne.klyve@bergenclinics.no | bareksten@gmail.com
BUPL
BUPL, Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund, som organiserer de danske førskolelærere (pædagoger), var nye i
TVIVL-samarbeidet i 2012. Kontakt i gruppen: forretningsutvalgsmedlem Tonny Andersen – tan@bupl.dk
DANMARKS LÆRERFORENI NG
Kom med i TVIVL-samarbeidet i 2011. Foreningens representant i TVIVL-arbeidet; Gordon Ørskov Madsen, formann i
Overenskomstutvalget og medlem av hovedstyret. gom@dlf.org
D A N SK SO C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G
Nye i TVIVL-samarbeidet i 2012. Kontakt: Lars Uggerhøj, professor ved Institutt for Sociologi og Socialt Arbejde, Ålborg
Universitet – lug@socsci.aau.dk
FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID
-som med sine arenaer Lysebu (2008) og Schæffergården (2004, 2006, 2009–11) fem ganger tidligere har vært vertskap for
tvilsarrangementene, spilte i år en mer tilbaketrukket rolle. Kontakt: Per Ivar Vaagland, fondet@dansk-norsk.no
K O R U S Ø ST
Kompetansesenter – Øst er organisert under Sykehuset Innlandet HF, avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet, og
er med i TVIVL-samarbeidet for andre gang i år. Kontakt: Johs Nermo, sosiolog: johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no
K O M P E T A N SE SE N T E R R U S – O SL O
– ett av landets sju regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål med et definert ansvar for hovedstaden, nye i
tvilssamarbeidet i år. Kontakter: avdelingsdirektør Ragnhild Audestad og spesialkonsulent Jens-Erland Hoel ragnhild.audestad@vel.oslo.kommune.no | jens-erland.hoel@vel.oslo.kommune.no
U T D A N N I N G SF O R B U N D E T
Partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå, har vært med i TVIVL-gruppen de
siste fem årene. Kontakter: Per Arneberg, seniorkonsulent i Utdanningsakademiet og Arne Solli, ansv. redaktør for
tidsskiftet Første Steg: per.arneberg@utdanningsforbundet.no | arne.solli@utdanningsforbundet.no
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PROSJEKTLEDELSE

P E R SC H U L T Z - J Ø R G E N SE N – frittstående konsulent
Dansk «brohode» for TVIVL 2012–MAKT. Professor emeritus, forsker – med fokus på familien, barns utvikling, sosial
integrasjon, utstøting og marginalisering. Medlem av Børnerådet siden 1994, rådets leder 1998–2001 per@myrhus.dk
L I V O G L Æ R E – Lilly Hausberg undervisning, teknisk arrangør
Lilly har 30 års fartstid fra vestnorsk reiseliv og konferanseproduksjon, men har de siste ti årene kun tatt helt spesielle
oppgaver – som f.eks. Tvilsdagene, og har håndtert påmeldinger, hotell og annen logistikk både i Bergen 2003,
Hamar/Lillehammer 2005 og under Zweifel 2007 – Anerkjennelse i Berlin for fem år siden – innboks@lillyhausberg.no
W I L H E L M SE N K U L T U R F O R M I D L I N G – koordinering og ansvarlig prosjektledelse
TVIVL 2012–MAKT er koordinert av Wilhelmsen Kulturformidling, norsk brobyggervirksomhet, som utvikler tverrfaglige
arenaer for møter mellom kunst og ulike fag. Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen tok initiativet til den første
tvilskonferansen i 2002, og har sydd sammen og ledet de elleve arrangementene i Norge, Danmark og Tyskland –
wilhelmsen@tvil.no
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DISSE KUNNE MAN MØTE UNDER TVIVL
MIKKEL BOGH (DK)
Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, styremedlem i Fondet for dansk-norsk samarbeid. Ledet
vandregruppe onsdag, Maktens bastioner i Kongens By.
HANS JØRGEN BONNICHSEN (DK)
Kriminalinspektlør, terrorekspert, tidligere operativ sjef for Politiets Efterretningstjeneste, og en av hovedarkitektene bak
PETs større åpenhet. Ut fra en filosofi om at dette arbeidet ikke kan fungere uten bred støtte i befolkningen, har han vært
en innsiktsfull kritiker av flere av maktredskapene til etterretningsvesenet og politiet, hvor han selv arbeidet i 41 år.
ANITA BAY BUNDEGAARD (DK)
er journalist og kulturredaktør i Politiken. Tidligere politiker (utviklingsminister for Radikale Venstre 2000-2001), har
arbeidet som rådgiver for FNs høykommissariat for flyktninger i Geneve.
TOMAS ESPEDAL (N)
Forfatter, kjent for selvbiografiske og selvutleverende romaner, deriblant Gå - eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv
(2006) og Imot kunsten (2009), begge nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. Festspilldikter under Festspillene i Bergen
2011.
THOMAS HYLLAND ERIKSEN (N)
Professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant. Ledet 2004-2010 det tverrfaglige forskningsprogrammet
CULCOM, som utforsket kulturelt mangfold i dagens norske samfunn. Regnes som spesialist på identitet, etnisitet,
globalisering, kreolisering og glokalisering.
KNUD FOLDSCHACK (DK)
Advokat og styreformann for flere større danske virksomheter og erhvervsdrivende fonds. Men best kjent som advokat for
beboerne i Christiania og for Fonden Jagtvej 69, stiftet for å kunne fastholde et ungdomshus i København .
HENRIK HARTMANN (DK)
Siden 1992 teatersjef på Betty Nansen Teatret sammen med sceneinstruktøren Peter Langdal. Stifter av og direktør i
C:NTACT-fonden, som er teatrets integrasjons- og utviklingsavdeling.
PETER LANGDAL (DK)
Ledende dansk regissør, teatersjef ved Betty Nansen de siste tyve år, sammen med Henrik Hartmann. Kjent for sin
sammensetning av kontraster, usedvanlige og overraskende kombinasjoner av former eller konsepter, prisbelønnet en
rekke ganger.
BO LIDEGAARD (DK)
Historiker, dr.phil. og ansvarlig sjefsredaktør for Dagbladet Politiken siden våren 2011.Tidligere bl.a. departementsråd og
ambassadør i Statsministeriet. Var ordstyrer for avslutningsdebatten med Kåre Willoch og Johanne Schmidt-Nielsen.
BENNY LIHME (DK)
Forfatter, redaktør av tidsskriftet Social Kritik, debattant og forfatter av en rekke psykiatrikritiske artikler og flere bøker om
sosialpedagogiske emner.
BETTINA POST (DK)
Siden 2008 formann i Dansk Socialrådgiverforening, ikke minst kjent for å tegne foreningens sosialpolitiske profil. Innleder
på det åpne møtet på åpningskvelden av TVIVL2012 i i Politikens Hus.
TOM REMLOV (N)
Administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene og direktør i Norsk
Film AS. Styreleder bl.a. for Filmfondet FUZZ AS.
HILDE SANDVIK (N)
Journalist, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Redaktør i nynorskmagasinet Syn og Segn 2003-2006. En av
forfatterne bak boken Herskerteknikk (2007). Aktiv kommentator og samfunnsdebattant, tidligere spaltist i Klassekampen,
skribent i en rekke publikasjoner.
PER SCHULTZ-JØRGENSEN (DK)
Professor emeritus, forsker - med fokus på familien, barns utvikling, sosial integrasjon, utstøting og marginalisering.
Medlem av Børnerådet siden 1994, rådets leder 1998-2001.
JOHANNE SCHMIDT-NIELSEN (DK)
Talsperson for og parlamentarisk leder for Enhedslisten. Partiet, som beskriver seg som et "sosialistisk og demokratisk
grasrotparti", tredoblet oppslutningen ved valget sist høst, og er ett av fire partier som sikrer rødt flertall i Folketinget.
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GURO SLETTEMARK (N)
Jurist, generalsekretær i Transparency Norge siden 2009, tidligere seniorrådgiver i Datatilsynet. Medlem av Den
internasjonale juristkommisjon og norsk avdelings arbeidsutvalg for kriminalitetsbekjempelse og personvern.
KARI STEEN-JOHNSEN (N)
Dr.Scient, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Arbeider spesielt med sosiale medier og hvordan
deltakelse i det digitale offentlige rom foregår, og hvilke maktrelasjoner det medfører.
RASMUS WILLIG (DK)
Sosiolog og forsker i begrepet kritikk ved Roskilde Universitet. Bøker om moderne arbeidsliv, samfundskritikk og Axel
Honneths anerkjennelsesteori. Den siste, Umyndiggørelse – hvilke konsekvenser har det, når ens kritiske røst blir
undertrykt?
KÅRE WILLOCH (N)
Samfunnsøkonom. Statsråd 1963 og 1965-70, formann og parlamentarisk leder for Høyre, Stortingsrepresentant 1957-89,
statsminister 1981-86, senere fylkesmann i Oslo og Akershus. En av norsk samfunnsdebatts mest reflekterte aktører.
JØRN SIMEN ØVERLI (N)
Viseartist fra Oslo, arbeidet mye med polsk og annen sentraleuropeisk vise- og sangtradisjon, men mest kjent for sine egne
norske versjoner av Russlands store sønn Vladimir Vysotskij, som han også har skrevet bok om. En sentral drivkraft i
Josefine viseklubb i Oslo siden 1995.

Ordstyrere – debattforum
PER ARNEBERG (N)
Seniorkonsulent, Utdanningsakademiet
RAGNHILD AUDESTAD (N)
Avdelingsdirektør, Kompetansesenter Rus - Oslo
BERIT BAREKSTEN (N)
Sosiolog og spesialkonsulent, Stiftelsen Bergensklinikkene
ARNE KLYVE (N)
Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene
JOHS NERMO (N)
Sosiolog, spesialrådgiver, KoRus Øst
GORDON ØRSKOV MADSEN (DK)
Medlem i styret, Danmarks Lærerforening
LARS UGGERHØJ (DK)
Professor, Dansk Socialrådgiverforening
Konferansier torsdag - fredag
SVERRE CHR WILHELMSEN (N)
Kulturformidler, idéhaver og prosjektleder TVIL 2002–2012.
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PROGRAMMET
ONSDAG 5. SEPTEMBER
To tverrfaglige verksteder
U M Y N D I G G J Ø R E L SE
Et samarbeid mellom Danmarks Lærerforening, Utdanningsforbundet og BUPL.
A R E N A : E N G SK O L E N , H A D E R SL E V G A D E 6
1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0 : Hvorfor er det viktig å kunne forholde seg kritisk i arbeidet sitt? Hvilke konsekvenser har det når den
kritiske røsten blir undertrykt? Hvordan forholder fagforeningene seg til arbeidstakernes manglende muligheter til å
fungere kritisk? Dette verkstedet handlet om de stadig dårligere mulighetene til å kritisere og påvirke egen arbeidsplass,og hvordan dette ofte henger nært sammen med en mer generell umyndiggjøring, som forringer arbeidstakers tilværelse,
både profesjonelt og privat. Hvordan kan en fagforening forholder seg til dette? Innledere: Rasmus Willig, sosiolog og
forsker i begrepet kritikk ved Roskilde Universitet og Steffen Handal, sentralstyrerepresentant i Utdanningsforbundet.
NÅR INNENFOR BLIR UTENFOR
Et samarbeid mellom Dansk Socialrådgiverforening, Stiftelsen Bergensklinikkene og KoRus Øst, Kompetansesenter Rus-Oslo.
ARENA: MARIAKIRKEN I STEDGATE 20
1 2 . 0 0 – 1 6 . 0 0 : Søkelys på marginalisering og utenforskap, frafall i skolen, de som står utenfor arbeidslivet, minoritetsproblematikk, og maktens former og muligheter. Hvordan er det innenfor utenfor? Hva er makt i møtet mellom de utenfor
og de innenfor? Hva er konsekvensene av å møte makten og å bruke makten? Kan makten brytes – og skal den?

Under verkstedet var det innlegg fra gatejurist Nanna W. Gotfredsen og antropolog Espen Freng. Deretter følgende
innledere i fem ulike miniseminarer / cafémøter: Johs Nermo (KoRus Øst), Annemette Nyfos (Kirkens Korshær), Lars
Uggerhøj (Aalborg Universitet), og fra Stiftelsen Bergensklinikkene Espen Endresen (bildet, t.v.) og Arne Klyve.

Verkstedet ble avsluttet med etterfølgende byvandring, ledet av hjemløse, til Rådhuspladsen. (Fotos: Kim Pilgaard)
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Vandreprogram
GÅ!
1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0 : Byvandring med Tomas Espedal, i samarbeid med Kgl Norsk Ambassade. (Fotos: Sverre Chr. Wilhelmsen)

-

Man tenker ikke bedre når man går. Man tenker annerledes», sier Espedal, som har et nært forhold til København,
hvor han også skrev sin aller første bok.

MAKTENS BASTIONER I KONGENS BY
1 3 . 0 0 – 1 5 . 3 0 : Byvandring med Mikkel Bogh, kunsthistoriker, styremedlem Fondet for dansk-norsk samarbeid. Makten
har mange bastioner, særlig omkring Kongens Nytorv og Amalienborg – her ligger eneveldets bygninger, kongens symbolske
uttrykk og den nye tids økonomiske sentre. Og her residerer guiden selv som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Åpent debattmøte
A R E N A : P R E SSE N , D A G B L A D E T P O L I T I K E N
E R M A K T E N G R E N SE L Ø S I D E T Å P N E S A M FU NN?
1 7 . 0 0 – 1 8 . 3 0 : Vi lever i et nordisk demokratisk samfunn, hvor staten ikke undertrykker sine borgere. Alle skal ha rett til
frihet og aktiv deltakelse. Men vi er også truet – av lovløshet, terror, kriminalitet og vanvittige personer. Derfor overvåker,
avlytter, sjekker, registrerer vi – og gjør det mer og mer. Derfor gjennomfører vi lovgivning, som gir statsmakten uhørte
muligheter for å gripe inn i det enkeltes menneskes rettigheter. Vi er kanskje nådd et punkt, hvor selve trusselen tar over og
styrer oss inn i ufrihet.

Er vi i ferd med å skremme livet av oss selv? Dette var
bakteppet for innledninger og debatt i panelet, der vi
fant følgende: Rasmus Willig (nr 2 fra høyre), forsker,
Institutt for Socialvidenskab ved Roskilde Universitet,
videre Bettina Post, formann i Danmarks
Socialrådgiverforening og Benny Lihme, redaktør av
tidsskriftet Social Kritik.
Ordstyrere: Gordon Ørskov Madsen, Danmarks
Lærerforening (til h.) og Johs Nermo, KoRus Øst (til v.)
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Også publikum i salen var engasjert i diskusjonen.

TORSDAG 6. SEPTEMBER
A R E N A : P R E SSE N , P O L I T I K E N
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, prosjektleder Tvilsdagene 2002–12
1 0 . 0 0 – 1 7 . 3 0 : Konferanseprogram
1 0 . 0 0 : T V I L SO M T O G M E K T I G
Å P N I N G . Musiker Jørn Simen Øverli og forfatter Tomas Espedal
1 0 . 1 5 : H V O R L I G G E R M A K T E N – M I D T I F R I H E T E N? T V I L S FO R E D R AG E T 2 0 1 2
Thomas Hylland Eriksen, professor, sosialantropolog, forfatter
Vi påvirkes av medier og marked, av bilder og forbruk, og selve vår livsform er i seg selv et gjensvar på krav fra en sosial
omverden. Likevel opplever vi oss som frie mennesker. Er vi fanget i en illusjon – og dermed gjort maktesløse? Eller er vi på
vei mot en reell selvrealisering?
Thomas Hylland Eriksen holdt årets tvilsforedrag. Her
snakket han bl.a. om tre typer makt som trives godt midt
i frihetens evangelium, hvorav den siste gir de to første
sin logikk:
Valgtvangen: Det er som forbrukere, ikke som
produsenter eller borgere, at vi i dag får anerkjennelse;
selv politikerne oppmuntrer oss til å være gode
forbrukere.
Tausheten: Når noe blir opplyst, blir noe annet
formørket. Vi avskaffet slaveriet for to hundre år siden,
men trives godt med å leve i samfunn der klær og
elektronikk er billig, feriereiser en rettighet og materiell
trygghet en selvfølge.
Den skjulte disiplinering: foregår uuttalt og nærmest
intravenøst, og venner oss til både valgtvang og taushet
som daglige modus operandi. Men vanens makt kan
brytes, og er det noe det er verdt å tvile på, er det vår
verdensordens fortreffelighet.
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1 1 . 3 0 : SE SJ O N 1 : S P R Å K , A V M A K T – M O T M AK T ?
Det frie ord er fundamentet for vårt demokrati, her
ligger styrken i det offentlige rom og kritikken av
makten. Men kan makten påvirkes av ord? Sosiale
mediers muligheter ble åpenbare under den arabiske
våren i fjor. Men utfordres reelle maktstrukturer av
Twitter og mobilvideoer?
* Anita Bay Bundegaard, kulturredaktør, Politiken
* Kari Steen-Johnsen, sosiolog, forsker, Institutt for
samfunnsforskning, Oslo

1 3 . 4 5 : SE SJ O N 2 : O SS SE L V – O G « D E A N D R E »
Vi tvinger oss frem, manipulerer, utøver herskerteknikker, omdefinerer og setter på plass. I den åpne sosiale verden handler
det om konkurranse og effektivitet mer enn fordypelse og ekte gjensidighet. Hvilken rolle har ’kjønn’ i dette spillet om
makten på det personlige plan, og hvor ligger den moderne form for personlig dominans?

* Hilde Sandvik, Kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende
* Per Schultz-Jørgensen, prof. emeritus, forsker med fokus barn og familie

TORVET: Foredragsholdere møtte publikum og arrangører til samtale og debatt etter foredragene. Ordstyrer: Arne Klyve,
Stiftelsen Bergensklinikkene (til venstre).
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1 5 . 4 5 : L E V E N D E B A N D A S J E R – K A F F E N I H AL S E N
Vladimir Vysotskij (1938-1980) skildret i sine sanger hverdagen til vanlige folk, og han brukte et språk som den jevne russer
forsto og følte seg hjemme i. Hans mer eller mindre ulovlige konserter i sovjettiden er sagnomsuste. Publikum elsket ham.
Myndighetene fryktet og hatet ham og gjorde sitt ytterste for å stoppe ham. Det klarte de ikke. Vysotskij er i dag en legende
i Russland og i flere øst-europeiske land, og sangene hans lever! Jørn Simen Øverli har gjennom en årrekke arbeidet for å
gjøre denne kunstneren kjent i Skandinavia, og han regnes i dag som en av de fremste Vysotskijeksperter. I en halvtimes
konsert under tittelen Levende bandasjer formidlet han med kjærlighet, varme og innsikt et utvalg sanger til publikum.

Rundt om på kloden vår finnes det ennå noen sære
personer som sier de vandrer på Sannhetens vei
Den rene Sannheten seirer nok når hun vil lære
å stjele og lyve som andre og ellers er grei
Hver gang du river i vodka på noen du treffer
og du ikke vet hva som hender med deg og din gjest
kan du bli avkledd og det er den reneste sannhet
se listige Løgnen har tatt fra deg bukse og vest
og da blir det listige Løgnen som styrer din hest
Siste vers av Sannheten og Løgnen (Pravda i lozj, 1977)

16.30: REMLOVS RØVERHULE 1
Tom Remlov, adm.dir i Den norske Opera & Ballett, inviterte årets tvilsforedragsholder, Thomas Hylland Eriksen, til
åpenhjertig samtale. Dette slentrende, men samtidig snedig iscenesatte verbale verkstedet er med på å gi programmet en
spesiell signatur.
En aften i Betty Nansen Teatret
1 7 . 3 0 : Busstransport på fremveien til kveldens program i Edison, Betty Nansen Teatrets biscene.
1 8 . 0 0 : Middag, Edison
1 9 . 1 5 : C : N T A C T . Sju unge fortalte sine personlige historier. Forestilling fra Betty Nansen Teatrets Task Force
2 0 . 0 0 : A D V O K A T F O R D E S T E M M E L Ø SE ? Skuespillerne, teatersjef Henrik Hartmann og Christiania-advokaten Knud
Foldschack i samtale med publikum på scenekanten.

Ordstyrere i Edison:
Berit Bareksten, Stiftelsen Bergensklinikkene og Lars Uggerhøj, Dansk Socialrådgiverforening.
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FREDAG 7. SEPTEMBER
A R E N A : P R E SSE N , P O L I T I K E N , konferanseprogram 09.00–16.00. Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen

09.00: REMLOVS RØVERHULE 2
Fra iscenesettelse til virkelighet? Om kunst som drivkraft i samfunnet.
Tom Remlov (bildet, til h.) møtte sceneinstruktør og teatersjef Peter Langdal (til v.) og forfatter Tomas Espedal.
1 0 . 1 5 : SE SJ O N 3 : T I L L I T V S K O N T R O L L ?
Kontroll av makthaverne og kontroll av borgerne: Kan mer åpenhet styrke tillitsforholdene i samfunnet? Hvem skal i så fall
åpenheten gjelde?
Motmakt, balanse og kontroll av makthaverne: Etter terror-handlinger som 11/9 og 22/7, hvor vi svarer med kontroll og
nettopp overvåking. Er det en nødvendig reaksjon? Klarer vi å besvare utfordringen med «mer demokrati og åpenhet?».
* Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency Norge
* Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. sjef for Politiets Efterretningstjeneste. Innleggsholder valgte i etterkant å gjøre sitt foredrag
tilgjengelig i sin helhet på under ’Program’ på www.tvil.no for 2012.
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T O R V E T – debatten fortsatte.
Ordstyrere: Per Arneberg, Utdanningsforbundet og Ragnhild Audestad, Kompetansesenter Rus – Oslo
13.30: TANKEGANG
Refleksjon underveis. På tur med Tomas Espedal
1 4 . 1 5 : SE SJ O N 4 : A L L M A K T S K A L S A M L E S I D E N N E S AL

Sesjonens tittel stammer fra Johan Sverdrups tale i 1872 og siteres ofte som uttrykk for at det politiske maktsentrum er
Storting og Folketing. Det er den politiske makt i det demokratiske samfunn, basert på statsforfatningen. Men er det
virkeligheten i dag? Vi ser svekkede maktforhold, hvor fagbevegelsen, institusjonene og organisasjonene stadig mister
medlemmer og innflytelse. Og vi ser nye maktforhold, med finansmarkeder som dikterer sine ønsker til politikerne. Lever vi
stadig med forestillingen om en stor politisk makt? Er vi maktesløse overfor de globale markedskrefter?
* Kåre Willoch, tidligere statsminister, politisk nestor og samfunnsdebattant
* Johanne Schmidt-Nielsen, leder for Enhedslisten i Folketinget
Debattledelse: Bo Lidegaard, sjefsredaktør, Dagbladet Politiken
16.00: FARVEL FOR DENNE GANG
V I S E E S T I L T V I L 2 0 1 3 - S T E M M E I O S L O N E ST E ÅR !
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FORMIDLING
Lanseringen fant sted i etterkant av TVIVL2011-TILLIT, ultimo oktober 2011. Arrangørgruppen var klar i
november. Den første programpresentasjon var på nettet i april, mens gjennomføring gikk helt etter planen i
september 2012. Ingen forfall eller endringer i programmet inn mot gjennomføring.

Den trykte brosjyren
Brosjyren var som i fjor byttet ut med en 4-siders folder og sterkere markedsføring av pdf-filer. Den ble trykket i
et antall av 7.000 stk, og forelå i mai. Åse Huus’ grafiske uttrykk ble benyttet også under TVIVL2012. Dette
skapte en gunstig kontinuitet.

Elektronisk informasjon
En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i www.tvil.no hjemmesiden, som i sin oppbygging og design også var gjenkjennelig fra tidligere år.
Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere. Etter at programmet var lagt ut på hjemmesiden
ble det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og nyhetsbrev til aktuelle deltakermiljøer.
Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og alle deltakerne benyttet seg av dette –
hovedtyngden av dem før 25. juni, som var fristen for den laveste deltakeravgiften.

Annen type markedsføring
Arrangørgruppens seminar- og konferansevirksomhet våren 2012 var viktige arenaer for direkte formidling.
Det ble denne gangen ikke produsert de tradisjonelle klistrelappene med logo, som tidligere ble benyttet på
konvolutter ved utsendelse. Nå foregikk det meste elektronisk.
Pga overstrømmende påmelding allerede i tidlig fase ble det heller ikke vurdert som nødvendig å annonsere for
arrangementet i Norge.

Politiken: serie med analyser, aktiv annonsering
For å løfte tvilsarrangementet inn i dansk offentlighet, trykket Politiken flere 5-spalters annonser, der avisens
lesere ble tilbudt deltakelse under konferansen i Pressen for en PLUS-pris (50% rabatt).
I en serie analyser satte avisen den siste uken før arrangementet også søkelys på ulike aspekter ved begrepet
'makt', gjennom fire kronikker om emnet:
 Per Schultz-Jørgensen og Benny Lihme, torsdag 30/8: Staten skal ikke opdrage borgerne.
 Thomas Hylland Eriksen, lørdag 1/9: Usynlig. Maktens ansikt i verdens frieste samfunn. ( I norsk
språkdrakt)
 Rasmus Willig, mandag 3/9: Kapital. Sådan styrer chefer sine medarbeidere
 Kari Steen Johnsen, Dag Wollebæk og Bernhard Enjolras, ons. 5/9: Nettverk. Sosiale medier endrer
maktforhold. (I norsk språkdrakt)

Plakat
Til bruk under selve arrangementet ble det trykket en fargeplakat i 35x35 cm, som ble brukt til oppslag og
bekjentgjørelse på samtlige arrangementssteder. Ikke minst i Pressen gav dette en sterk visuell effekt i
bybildet.
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DELTAKEREVALUERING
For første gang i tvilsdagenes elleveårige historie, var det utarbeidet et eget evalueringsskjema. Her ble deltakerne
oppfordret til å gi respons gjennom enkle avkryssingsalternativ og muligheter for utdypende svar, formulert som ”Mine
tanker om TVIVL2012 – Makt”. Innleverte skjema for betalende deltakere: 99 stk, dvs. en svarandel på ca 70%.
Og svarene fordelte seg slik:
Kjønn
Kvinner:

76%

Menn: 24%

Hjemland
Norge:

88%

DK: 7%

Alder
Under 30:
30-40 år:
41-50 år:
51-60 år.
Over 60:
Ikke oppgitt:

S: 2%

SF: 1%

Ikke oppgitt: 2%

5%
20%
29%
28%
14%
4%

Temaet ’makt’ og dets relevans for deg
Topp:
29%
Traff meget godt:
53%
Ganske nyttig:
16%
Ikke oppgitt:
2%
Innleggenes kvalitet
Topp:
Traff meget godt:
Bra:
Skuffende:
Ikke oppgitt:

24%
62%
11%
1%
2%

Kunstens plass
Topp:
Traff meget godt:
Ganske nyttig:
Ikke oppgitt:

27%
43%
27%
3%

Foretrukket plassering tidsmessig
På ukedag
89%
Weekend:
7%
Ikke oppgitt:
4%
Lokalisering i sentrum
Topp:
Meget bra:
Bra:
Ikke oppgitt:

62%
28%
7%
3%

Hovedinntrykk
Topp:
Meget godt:
Bra:
Skuffende:
Ikke oppgitt:

32%
62%
2%
1%
3%
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Supplerende tilbakemeldinger – ros og ris fra deltakerne:
Om helheten – og enkelte detaljer:


Bra konferanse! Det var mange interessante vinklinger temaet ble belyst gjennom.



Dere har gjort en god jobb, tusen takk – og herlig hvordan dere kan omstille forløpet av en samtale helt spontant!



Supert: mat, lokaler, sted, tema, forelesere, teknikk, underholdning!
(Lærer / rusbehandling)



Dårlig utvalg på lunsjen første dag for ikke-kjøttspisere. Ellers alt tipp-topp – en flott konferanse, sees i Oslo!
(Adjunkt)



Fantastisk program, men kanskje litt for tett, litt lite tid til å hvile en hjerne i hundre?
(Journalist / omsorgsarbeider)



Spendende og flot program, gode veksler mellem opplegg fra folk i ulike yrkes- og erfaringsbaggrunn. Godt
tilrettelagt med pauser, men hardt å sitte så masse.



God ledelse (Sverre Wilhelmsen), bra dynamikk i dagen, god servering/logistikk, gode rammer (hus).
(Styrer barnehage)



Foredraget med T.H. Eriksen veldig bra. Spennende refleksjoner, litt mye sang på én gang. Mange gode innspill fra
foreleserne, aktuelle tema, berører meg som har en lederstilling.
(Førskolelærer, styrer)



Per Schulz Jørgensen hadde det beste foredraget. Hans refleksjoner om makt og relasjoner var dyptgripende.
Hylland Eriksen er alltid spennende og underholdende, men mer overfladisk. Ser fram til neste konferanse i Oslo.
(Helse- og sosialarbeider, pensjonist)



Veldig bra og variert, er blitt inspirert og har med mye hjem til ettertanke. Bra sted å være på Politiken, flott mat
og veldig bra konferansier.
(Spesialkonsulent / barnevernped)



Mer workshops, mindre dialogarenaer! Ellers variert, stimulerende og meget bra og annerledes konferanse.
(Samfunnsviter)



Bredt utvalg av aktører, passe intervaller, meget bra servering.



Super inspirerende og vigtigt! Lidt for meget smalltalk i løvens hule – for meget ”mandesnak”: Fantastisk oplæg
ved Guro, Thomas Hylland Eriksen og Bonnichsen! Tænker også på hvorfor svenskerne ikke er med? Meget godt
arrangement i det hele tage, tankeækkende og engagerende. Dejligt at være i Politikens Hus!
(Fagsekretær, BUPL)



Torsdag ble for lang, til tross for bra program. God ledelse av dagene.
(Sosionom)



Generelt veldig bra – engasjerande foredrag og diskusjoner gir løft! Godt norsk/dansk samarbeid. Arrangørane av
Tvivl får tak i svært gode innleggshaldarar.



Veldig interessant og engasjerande belysning av temaet makt. Spennande samansetning ag foredragshaldarar.
Det som mest traff hjertet var møtet med bustadslause Per og ungdommane på teatret. For ein notorisk tvilar gjer
det godt at tvilen er i sentrum. Ellers: god mat og ein venleg og hyggeleg tone – som og gjer godt.
(Utdanningsbakgrunn)



Veldig godt arrangert, da spesielt med tanke på torsdag da vi var to steder i løpet av dagen. Lange, men
innholdsrike dager.
(Pedagogisk leder i barnehage)
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Jeg jobber til daglig i det ”lille bilde” med små barn og det store ansvaret og store glede som følger med det. Det
er fantastisk å delta på TVIVL-konferansen og få ta del i refleksjoner, ulike perspektiver i det ”større bildet” og
andre bilder. Gir en god input til det viktige arbeidet med barna. Trenger dette – til refleksjon og utvikling. Øker
evne til selvrefleksjon, og kan gå inn i arbeidet med utvidet syn på både arbeidet og livet. Inspirerende og viktig –
tusen takk!
(Styrer i barnehage)

I hovedsak meget god respons og mye positivt, men enkelte fokuserte også litt annerledes:


God mat. Lokale med dagslys ønskelig. Meget bra variasjon i opplegget.



Veldig mange spennende mennesker og profesjoner som har utvidet mitt hode. Men på torsdag burde vi hatt en
pause mellom forelesninger og middag, ble for heftig, også lengre småpauser.
(Samfunnsviter, barnevernet)



Kom onsdag, kunne vært bedre struktur og rammer på programmet, lang dag uten mat, burde i så fall opplyst om
dette. Paneldiskusjonen onsdag ettermiddag veldig sprikende på tema, ønsker at det ble satt fokus på færre
innfallsvinkler til begrepet makt.
(Psykiatrisk sykepleier)



Sakna meir tid til diskusjon, samtalar mellom deltakarane. Felles hotell? Litt forvirring ved busstransporten.



Sprikende, pompøst, mannsdominert, forvirrende om makt, tvil som mål= vellykket?



Plassering i byens sentrum kan vera bra, men også ei ulempe, då folk blir spreidde rundt omkring og det blir lite
uformelt samvær etter kursdagens slutt. Slike utvekslingar av synspunkt over inntrykk etc er ein viktig og fruktbar
del av ein slik konferanse (bør vera). Dårleg organisering av busstransport til teatret, noko som resulterte i at
mange av oss stod att utan skyss og måtte ta taxi på eiga hand til teatret.
(Lektor)



For tett program – ingen mening i å legge arrangementet i sentrum når man ikke skal få tid til å bevege seg.



Aktuelt og relevante tema, men kanskje hang onsdagens program litt løst og rotete. Konferansen hadde tjent på
en tydeligere start i plenum allerede onsdag. To dager i kjelleren ble litt tungt. Selv om jeg hadde lest programmet
på nett var det litt vanskelig å få det til å feste seg før jeg fikk det i hånden på torsdag. Savnet temaet ’markedets
makt’. Willoch kom for sent inn i programmet.
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Delte meninger om Torvet:


Torginnslagene kunne ha vart lengre, og media- og maktperspektivet ville jeg gjerne ha visst mer om.



Flott debatt med Willoch og Schmidt-Nielsen. Kunne godt ha lagt opp de andre sesjonene slik – i stedet for Torvet,
synes det gav bedre samspill.
(Styrer i barnehage)



Torvet er ein tilleggsarena som gir konferansen sitt særpreg og skjerpar tanken også for tilhøyrarane. Mange tema
å bearbeide og tenkje vidare på i ettertid.
(Skoleverket)



Savnet mer tvil og debatt under sesjon 3/ Torvet etterpå. Det ble veldig enighet om et tema som det antakeligvis
er mer uenighet om og som også treffer årets tema. Ellers veldig mye bra – både tvilsforedraget og de ulike
sesjonene.

Om verksted i Mariakirken;


Rent lydmessig er det å holde seminar i en kirke meget utfordrende. Det var vanskelig å høre det som ble sagt i
Mariakirken, og det var synd.
(Sosionom / leder)



Meget dårlig lyd i Mariakirken og for liten tid til vandringen.

Torsdagens teateraften i Betty Nansen Teatret


Bidragene til gatejuristen, de hjemløse og ungdommene i teatret var veldig nyttige og sterke.
(Lærer)



Litt tett program på torsdag, en pause mellom foredrag og teater hadde vært ok, og ”ungdommens stemme”
hadde tålt å stå alene uten kommentarer. Advokatens innlegg om makt var likevel ok, hans forsvar til de som
utfordrer” the establishment” var en fin vinkling.



Første dag burde startet med en felles bespisning. Torsdagskvelden ble noe ”langdryg” med alle personene som
hadde innlegg etter teaterstykket.
(Barnevernspedagog / leder)



Stort set eneste minus er snak og intellektualiseringen over på C:NTACT.
(BUPL, fagforening)



Ang teatret på Edison: det var synd at ungdommenes forestilling ikke fikk stå mer for seg selv. Det er lett å
ødelegge en kunstopplevelse med ”skravling” og ”akademisering” i etterkant.
(Bibliotekar / forsker)



Reagerte kraftig på teatret torsdag kveld, da alle ungdommene fikk applaus etter at de svarte på et spørsmål,
bortsett fra israeleren. Hva slags maktutøvelse var det? For ikke å snakke om manglende respekt og forståelse!
Ingen tvil m at folk lar seg innordne makten fra media, som feilinformerer ensidig om Midtøsten. Det er fint og
flott å høre foredrag om makt, men når det kommer til stykket glemmes alt, og man tenker ikke over den man selv
utøver.
(Lærer / spesialpedagog)



Teaterforestillingen meget god, men kunne stått for seg selv uten ”samtaler” på scenen i etterkant.
(Psykiatrisk sykepleier)



Det som gav mest var teaterstykket torsdag aften. Ungdom som er dønn ærlige med en historie som er sterk.
(Motivering for tidligere rusavhengige)



Torsdag var lang, og etter min mening burde dere latt ungdommene sine svar på spørsmål fra salen vært siste
utsagn fra scenen, de har slik kraft og har med sine fortellinger berørt oss på en måte som bare de kan, og av den
grunn kunne vi tatt kveld etter det. Men alt i alt flotte dager, flotte folk på scenen har gitt godt grunnlag for videre
refleksjoner.
(Barnevernspedagog)
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Om kunstens plass:


Det at kunst og litteratur har eller kan ha stor politisk påvirkningskraft er kjent. Jeg synes at gitarinnslagene kunne
vært kortet ned, eventuelt med en kort innledning til hvert tema. Men – dette er ”flisespikking”, alt i alt et
glimrende kurs!
(Inspektør / lærer folkehøgskole)



Øverli: ok med 1-2 sanger innimellom, men ½ time var for mye. Ville da i stedet hatt mer av Røverhulen.
(Styrer i barnehage)



Bra kunstner – sanger, relevant tema fro sangene, men litt for mye på torsdag. Savnet en større veksling / samspill
med f.eks forfatteren eller andre artister (en norsk, en dansk), som vekselvis kunne stå for de kunstneriske
innslagene.
(Sosionom)



Meget bra ”skreddersøm” og regi. Fine kommentarer fra Jørn Simen Øverli.



Kunstnernes plass var topp og svært berettiget!
(Sosionom / leder)

Om språk:

Norske og danske debattanter MÅ forstå hverandre: jfr siste del fredag. Forstyrrende at debattleder fungerer som
tolk for debattant. Ellers spennende og varierte foredragsholdere som behandler begrepet ut fra ulike perspektiver
– flott!
(Førskolelærer / styrer)


Til tider vanskelig å få med seg de danske innslagene.
(Styrer i barnehage)



Jag sagner deltagelse fra Sverige. Måske det kunne være en god idé at indbyde svenskerne, vi har trods alt fælles
kultur og historie hvor mange ting udspringer sig – for eksempel når man taler om nordisk lederstil. Så fik jeg også
mulighed for at hvile ørerne indimellem.



Det norske (dialekt) kan være meget svært at følge med i.
(Fagsekretær, BUPL)



Mange gode innlegg, men til tider vanskelig å forstå dansk.
(Pedagogisk leder i barnehage)

Foran 2013-arrangementet:

Et tankekors: Hvorfor er det ingen deltakere med etnisk minoritetsbakgrunn? De stemmene blir viktig å få med i
Oslo. Arrangementet som helhet var eller veldig, jeg vil si sjeldent, godt, så jeg kommer gjerne til TVIVL2013.
(Leder / sosionom)


Neste år bør vi ta den samfunnsengasjerte (sosial)økonom til å skape bredde i arrangementet. Inviter også noen
som står ”utenfor”.
(Jurist)



Fantastiske foredragsholdere, super avslutning, gleder med til neste år i Oslo!
(Barnevernspedagog)

22

TILBAKEMELDINGER FRA ARRANGØRHOLD
I etterkant ble arrangørgruppen utfordret til å oppsummere gjennom å svare på fire korte spørsmål:
1. Hvilket hovedinntrykk sitter dere igjen med etter TVIVL2012 - MAKT?
2. Hvordan fungerte årets løsning, med programmet på ukedager og en mer urbant plassert utgave av dagene?
3. Hvordan og i hvilken grad synes du at ditt fagfelt ble ivaretatt, som en del av helheten?
4. I hvilken utstrekning løste årets arrangement ut det potensialet dere ser mht oppslutning fra egen organisasjon?

BUPL v/ forretningsutvalgsmedlem Tonny Andersen:
1. Vi sidder tilbage med et indtryk af, at arrangementet var fremragende med gode oplægsholdere hele vejen igennem.
3. Det har vist sig vanskeligt at mobilisere danske deltagere, men det har egentlig ikke noget at gøre med om det finder sted
på almindelige ugedage. Og det skulle jo gøre det lettere for danskere at deltage, når det foregår centralt i byen.
3. Temaet omkring magt og modmagt forekom yderst relevant, også for os som pædagoger.
4. Det viste sig yderst vanskeligt at mobilisere vores medlemmer til at deltage (der var kun 7 BUPL-deltagere) på trods af
mange forsøg på at opreklamere arrangementet. De 7 var yderst tilfredse med arrangementet, men netop den manglende
mulighed for at få folk til at melde sig, ser vi som hovedproblemet ved arrangementet. Om det skyldes prisen eller blot, at
folk har travlt og derfor har prioriteret det bort, er vanskelig at svare på. Det er likevel vigtigt at understrege, at det har
været en fornøjelse at arbejde sammen omkring Tvivl 2012!

Kompetansesenter Rus – Oslo, v/ avdelingsdirektør Ragnhild Audestad:
1. Veldig positivt hovedinntrykk, som også bekreftes av alle som deltok fra Oslo kommune. Mange sier at det er den beste
konferansen de har deltatt på!
2. Det var et stort pluss at arrangementet var på ukedagene. Valget av København var veldig bra, konferanselokalene var
også glimrende!
3. Temaet passet veldig godt inn i vårt fagfelt.
4. Kompetansesenteret hadde dette som en studietur og dette fungerte veldig bra - vi skal prøve å delta fulltallige neste år
også. Har tro på at det er mulig å rekruttere noen flere deltakere fra Velferdsetaten/ Oslo kommune.

Utdanningsforbundet, v/ seniorrådgiver opplæring, kurs og konferanser Per Arneberg (PA) redaktør Arne Solli (AS):
1. Et faglig meget spennende seminar med masse stoff til ettertanke. Man klarte å få med seg både individ- og
systemperspektiv. Fin bredde der flere fagfelt ble dekket. Fag og kultur passet som hånd i hanske. Plenumsdebatten første
kvelden ble noe fragmentert.(PA)
Et godt gjennomført arrangement som drøftet forskjellige sider ved begrepet makt. Kan hende kom vi litt for lite inn på den
virkelige makten som herser med all verdens folk - la oss kort si Wall Street! (AS)
2. For mange er det en fordel å bruke ukedagene. Fungerte fint med å ha arrangementet midt i byen. (PA)
Det fungerte optimalt! Mange likte nok å komme seg hjem til helgen, eller til en frihelg i København. (AS)
3. Pedagogikkfeltet godt ivaretatt. (PA)
Det generelle bildet som ble skapt, hadde stor overføringsverdi for hver enkelt.(AS)
4. Vi kan nok ikke forvente flere førskolelærere. Men et ytterligere vekstpotensiale kan være for deltakere i vår
spesialistutdanning og blant skoleledere.(PA)
Det burde være mulig å rekruttere flere lærere og skoleledere fra Utdanningsforbundet. Foreløpig ser det ut til at
førskolelærerne har sett muligheten best.(AS)
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KoRus Øst, spesialrådgiver Johs Nermo:
1. Hovedsiden av TVIVL2012 var positiv, makt et veldig spennende tema. Variasjonen i programmet var særdeles god, og
inspirerte til å løfte blikket fra egne fastlåste forståelser. Stort sprik i hva folk syntes var bra/dårlig (styrke ved programmet).
Byvandringen etter russeminaret meget vellykket, men dessverre med for dårlig tid. Fantastisk teater med ungdommene,
men teaterdelen kunne vært avsluttet etter forestillingen. Mangel på sitteplasser med muligheter for mingling i pausene,
under lunch og på kveldene (fellesskapsfølelsen for alle deltakere viktig). Russeminaret onsdag: Akustikk og servering ikke
på topp.
2. Ukedager positivt København er en stor opplevelse, spennende mat og lokale i Politiken. Men dansk kan være vanskelig å
forstå for enkelte.
3. Faglig meget sterkt program, som ga de fleste nye innsikter til sin egen arbeidsform og fokus i det daglige arbeid.
Programmet som helhet ivaretok det nødvendige kritiske blikk på feltet vårt.
4. Behov for en diskusjon internt om det skal være en personaltur.

Stiftelsen Bergensklinikkene, undervisningssjef Arne Klyve(AK) og spesialrådgiver Berit Bareksten (BB):
1.Hovedinntrykket er svært bra. For oss som har deltatt lenge, står 2012 frem som ett av de aller mest substansielle og
gode arrangementer. Maktbegrepet ble lyst på fra de flest tenkelige vinklinger. Dette ga en en bredde, tverrfaglig og
tverrvitenskapelig som gjør oss klokere og til enda bedre ”hjelpere”. Øverlis musikalske maktanalyser gjorde oss lydhøre for
maktens egenfrekvens. (AK)
Meget godt. Bidragsyterne, alle, gjorde sitt – og de inngikk i helheten med selv også å flette inn kunsten (Slettemark,
Bonnichsen, Hylland Eriksen m.fl.). Suverent. (BB)
2. Å bruke ukedager er et fremskritt. Også godt å kunne komme tilbake og ”lande” før en er hodestups inni
arbeidshverdagen. Plasseringen i byen gir fordeler og ”ulemper”. Savnet litt fellesskapet på kvelden, så kanskje vi kunne
anbefale en uformell samlingsplass ved neste korsvei. Å være en del av byen ga en frihetsfølelse og tiltrengt luft i
tankearbeidet og gjorde arrangementet mindre ”lukket”. Lokalene til Politiken ga en ekstra dimensjon til tematikken. (AK)
Bra med ukedager! Bynære lokaler; sågar under gateplan; Noe røft og flott Vysotskij-aktig over det. (BB)
3. Rusfeltet er et fagfelt som forsyner seg fra alle vitenskaper og de fleste fagfelt. Alt var relevant. Og så var jo noen tema
mer direkte jobbrelatert. Rusfeltet fikk dessuten relativt stor plass i form av et ”egenarrangement” og fikk der mettet sine
særbehov.(AK)
Var på vandring med Mikkel Bogh, og deltok ikke på den fagspesifikke dagen, men har inntrykk av at det ble en faglig
utbytterik dag i Mariakirken. (BB)
4. Vi definerer Kompetansesenteret som egen organisasjon sammen med tette samarbeidspartnere. Håper på kunne
mobilisere minst like mange i 2013. (AK)
Stiftelsen Bergensklinikkene kunne reist med flere medarbeidere. KoRus Vest, Bergen skal kanskje vurdere som (KoRus Oslo
og) KoRus Øst å legge tvilsdagene 2013 som en felles studietur? (BB)

Dansk Socialrådgiverforenng, Lars Uggerhøj:
1 Jeg har jo ikke deltaget i andre TVIVL arrangementer, og kan derfor ikke sammenligne, som I andre kan, men synes
dagene hang ualmindelig godt sammen. Dagene er en mulighed for midt i verden at sætte os ved siden af verden og
betragte både den og os selv. Det gives der sjældent mulighed for i disse tider, hvor effektivitet og resultater er i højsæde.
Tanken fik lov at flyve uden at skulle føre til et konkret resultat. Det gør tanker ikke bare af sig selv. Selv de har lært at
organisere og indpasse sig. Der skal en udfordring til at lette. Og jeg synes dagene blev en udfordring til tanken.
Sammensætningen mellem oplæg, diskussioner, musik, tankerejser og oplæsninger var afgørende for at vi kunne lette. Og
rummet i Politiken var en fantastisk ramme til det.
2.Jeg synes det er perfekt med ugedage og befinder mig personlig godt midt i byen. Det gav plads til den første dags byudsigt og til teateraften. Det giver så lidt mindre mulighed for fællesskab, men det kan man måske gøre noget praktisk ved.
3. Jeg var meget glad for dagen i Mariakirken som satte et stærkt fokus på temaet Magt - som jo var afgørende for Dansk
Socialrådgiverforenings deltagelse. At diskutere magten midt blandt de udstødte og i kirken gav en helt særlig og
påmindende ramme. Der var tankevækkende oplæg og diskussioner og vandringen fra Mariakirken til Politiken med de
hjemløse var fin. Det kunne grænse en smule til udstilling af de hjemløse, men heldigvis er det deres egen organisation, som
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står bag. Jeg synes denne del var meget betydningsfuld for socialt arbejde - men gjorde også at flere senere diskussioner
kunne relateres til socialt udsatte mennesker.
4. Der er jo ingen tvivl om, at den danske deltagelse - eller mangel på samme - er et alvorligt problem. Og fra
socialrådgiversiden var der jo stort set ingen. Det er et problem, som ikke vil blive mindre næste år, hvor arrangementet
bliver i Oslo. Det synes jeg bestemt det skal være - altså i Oslo - men jeg tvivler på, at det er muligt at få socialrådgivere
med. Der er ikke penge til denne type arrangementer hos danske offentlige myndigheder og det ser garanteret ikke bedre
ud i fremtiden. Man skal normalt lære noget, som kan bruges i morgen. I forhold til det kommende tema: 'stemme' er
meget relevant og kan følge godt op på dette års tema.
Til slutt: at en del havde problemer med sprog er nok en af de fremtidige udfordringer. Det var nemlig også af og til
vanskeligt for danskere, at følge med – selv for mig, som jo kommer en del i Norge. Det var særligt i de situationer hvor der
kun var nordmænd på scenen – ikke når der var tale om foredrag, men når der var dialog. Så blev det ofte hurtigt og af og til
indforstået. Et forslag kan være, at der altid skal være de to sprog repræsenteret i dialoger/debatter? Det skærper alle
deltagere i deres formuleringer, fordi de også selv skal anstrenge sig for at forstå, hvad der bliver sagt. Det vil sænke
hastigheden og der vil blive spurgt ind til eventuelle indforståetheder.

Dagbladet Politiken, Kulturredaktør Anita Bay Bundegaard:
Overordnet set var dagene meget vellykkede. Jeg synes det fungerede godt at lægge Tvivlsdagene på hverdage og at bruge
et rum i byen som ramme for seminaret. Oplægsholderne var af høj kvalitetet og affødte interessante diskussioner.
Afslutningen blev lidt svag, da de to politikere stod for langt fra hinanden og ikke formåede at blive talt ind på hinanden
(delvis på grund af sproglige vanskeligheder).
Et helt grundlæggende problem er dog deltagersammensætningen, som vi heller ikke i år formåede at gøre noget ved. Det
er ærgerligt, da mødet mellem Norge og Danmark er en væsentlig del af hele idéen og også en af grundene til at Politiken
har været med og investeret tid og plads de sidste par år.
Også af den grund står Politiken af nu. Det danske islæt er for spinkelt til at det redaktionelt er interessant nok.

Hvilke erfaringer tar vi med oss videre?
De mange tilbakemeldinger med ris og ros, arrangørenes egne erfaringer underveis, uformell prat i krokene og løse eller
mer konkrete inntrykk gir oss et bilde av det eksperiment, som TVIVL 2012 var. I store trekk var det hele vellykket. Det ble
et møte mellom mange innfallsvinkler til makt. Det ble skapt et slags maktsentrum, hvor faglighet, personlige refleksjoner
og kunstneriske uttrykk til sammen gav et bilde på maktens mange rom i et multikulturelt samfunn. Makten er
frittsvevende, den er også konkret og voldsom, den kan være vilt undertrykkende – og den er smertefull og personlig
uttrykt av unge, som følte seg utenfor og var det i viktige år av sin oppvekst. Men det var også noe, som ikke lyktes så godt.
Arrangementet fikk ikke oppslutning fra en stor dansk gruppe av deltakere. De som var der, var konstruktive – men dagene
savnet det gjennomslag i en dansk opinion, som kunne ha gjort arrangementet til et egentlig folkelig møte mellom norsk og
dansk kultur. Og her kan man også tenke enda lengre – til Sverige, som det ble foreslått.
Det språklige er en barriere, som man ikke bare kan overse. Når det snakkes i raskt tempo – og det gjør man når man er
engasjert – så går en hel del av forståelsen tapt for dem som ikke er innfødte i språket. Og mange er kanskje engstelige for å
tilkjennegi at de har mistet tråden? Her må det til noe ekstraordinært fremover: en slags språklig langsomhet, og
vakthunder på feltet, som kan synge ut på et tidlig stadium. Det er også noe å hente i planleggingen ved ytterligere å
koordinere kontakten mellom foredragsholdere. Det kan bety et sterkere fokus på at paneldeltakerne faktisk snakker om
det samme. Eller divergerer på en konstruktiv måte. En erfaring detter året gjelder også Torvet og den intensjon som ligger
her: i enda større grad gi dette en karakter av en samtale som evner å involvere alle deltakere, gjøre det enda mer bredt?
Årets tvilsarrangement var et utfordrende eksperiment, også fordi det løftet det dansk-norske samarbeid videre mot ny
utfoldelse og nye møtesteder. TVIVL2012-MAKT angikk og traff mange, oppslutningen og engasjementet var gledelig. Basert
på en åpen form for formidling, avviklet på en møteplass i en storby, vil en ny arrangørgruppe ha ferske og friske erfaringer
å gå videre med og utvikle tvilsdagene i, som ledd i en kontinuerlig prosess.
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DELTAKERE UNDER TVIVL 2012-MAKT
Akerholt, Amund
Andersen, Linda
Andersen, Sturle
Andersen, Tonny
Andersson, Anne Kristine
Arneberg, Per
Aslaug Jensen, Karen
Asmussen, Ingrid
Audestad, Ragnhild
Bareksten, Berit N. Krogh
Bergengen, Bjørnar
Bergthorsdottir Smari, E.
Biering, Kathrine
Binningsbø, Gunnlaug
Bjerke Olsen, Øystein
Bjerkenes, Arvid
Bjørke, Marie
Bjørnsen, Helge
Bjørnstad Tomter, Anne
Blaha, Inger-Alice Næss
Blaha, Tor
Bogh, Mikkel
Bonnichsen, Hans Jørgen
Brunvoll, Hanne
Bruun, Dordi
Bundegaard, Anita Bay
Bureid, Nina
Christensen, Brigitte
Danielsen, Kari Lie
Davidsen, Svein
de la Cour, Kari
Egelund, Michael
Eidhammer, Tove Karina
Eliassen, Berit
Endresen, Espen
Erdal, Børge
Eriksen, Terje
Espedal, Tomas
Feldtschou Berner, Kristian
Finnstø, Yvonne
Fjeld, Rune
Flåt, Inger
Foldschack, Knud
Forkner, Angell Line
Freng, Espen
Frydenlund, Runa
Gjerde, Asle
Godø Johannessen, Sofie
Grav, Pål
Gravingen, Knut Arne
Grip, Ann-Magrit
Grøndalen, Einar
Grønn-Nielsen, Jørn P
Hagland, Liv Åse
Hamnes, Dagrun
Hananger, Signe
Handal, Steffen
Hartmann, Henrik
Hatland, Marthe
Hauge, Joakim

Spesialrådgiver
RKDD
Pedagogisk leder
Kolåsbakken barnehage
Leder
Lønborg videregående skole
Foreningsutvalgsmedl.
BUPL, København
Fagkonsulent
Oslo kommune
Seniorkonsulent
Utdanningsforbundet
Fællestillidsrepr.
BUPL Storkøbenhavn & HTK
Sosialrådgiver og lærer
Hetland v.g. skole, Stavanger
Avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus - Oslo
Spesialkonsulent
Stiftelsen Bergensklinikkene
Spesialkonsulent
Kompetansesenter rus - Oslo
Institusjonssjef
Velferdsetaten Oslo kommune
Ambassaderåd
Kgl norsk ambassade
Elevinspektør
Lønborg videregående skole
Spesialrådgiver
KoRus-Øst
Hovedtillitsvalgt
Utdanningsforbundet
Pedagogisk leder
Kolåsbakken barnehage
Spesialrådgiver
KoRus-Øst
Kontorleder
KoRus-Øst
Leder
LMS Bergen Lokallag
Prosjektansvarlig
Trappen Motiveringssenter
Styremedlem
Fondet for dansk-norsk samarbeid
Tidl.etterretningssjef
København
Nestleder
Utdanningsforbundet
Styrer
Spillum barnehage
Kulturredaktør
Dagbladet Politiken
Institusjonssjef
Velferdsetaten Oslo kommune
Faglig sekretær
BUPL Storkøbenhavns
Spesialkonsulent
Kompetansesenter rus
Rektor
Alrekstad skole
Seniorrådgiver
Barne-, ungdoms- og familiedir.
Formand
BUPL Storkøbenhavn
Lektor
Rosenhof Voksenoppl. Senter
Seniorrådgiver
Utdanningsforbundet
Spesialkonsulent
KoRus Bergen, Bergensklinikkene
Seksjonsleder
Uteseksjonen Oslo kommune
SLT-koordinator
Stord lensmannskontor
Forfatter
Bergen
Pædagog
Søgruppen/Strandgårdsskolen
Sekretær
RKDD
Assisterende fylkesmann
Fylkesmannen i Hordaland
Styrer
Barnas Hus, Namsos kommune
Advokat
København
Styrer i barnehage Granåsen Barnehage
Spesialkonsulent
Kompetansesenter rus
Spesialkonsulent
Kompetansesenter rus
Lærer
Haraldsvang Ungdomsskole
Pedagogisk leder
Kolåsbakken barnehage
Avd.leder
Uteseksjonen Oslo kommune
Kommunikasjonsrådgiver
KoRus-Øst
SLT-koordinator
Bergen kommune
Prosjektkoordinator
Nettverk eldre og rusbruk Oslo
Lærer
Fossumkollektivet
Styrer
St. Olav barnehage
Rådgiver barnehage
Namsos kommune
Avdelingsleder
Fagforbundet, helse- og sosial
Sentralstyremedlem
Utdanningsforbundet
Teatersjef
Betty Nansen Teatret
Barnehagesjef
Namsos kommune
Seksjonssjef
Velferdsetaten Oslo kommune
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BRUMUNDDAL
OSLO
BERGEN
KØBENHAVN
OSLO
OSLO
BALLERUP
STAVANGER
OSLO
BERGEN
OSLO
OSLO
KØBENHAVN
BERGEN
BRUMUNDDAL
HAUGESUND
OSLO
BRUMUNDDAL
BRUMUNDDAL
BERGEN
BERGEN
KØBENHAVN
KØBENHAVN
OSLO
NAMSOS
KØBENHAVN
OSLO
BALLERUP
OSLO
BERGEN
OSLO
BALLERUP
OSLO
OSLO
BERGEN
OSLO
STORD
BERGEN
BALLERUP
BRUMUNDDAL
BERGEN
NAMSOS
KØBENHAVN
NAMSOS
OSLO
OSLO
HAUGESUND
OSLO
OSLO
BRUMUNDDAL
BERGEN
OSLO
SPYDEBERG
HAUGESUND
NAMSOS
OSLO
OSLO
KØBENHAVN
NAMSOS
OSLO

Haugland, Gyro
Haugland, Sølvi
Hellstrøm, Mette
Hesselberg, Helle
Hoel, Jens Erland
Holstad, Atle
Holthe, Gunn
Hovd, Kjersti
Hulthin, Nina
Hylland Eriksen, Thomas
Høsøien, Unni
Island, Monica Hoen
Johnsen, Karine
Kavli, Gisle
Kilen Stuen, Hanne
Kielland, Torhild
Kjerstad, Laila
Kjølberg, Mari
Kleivenes, Ragnhild
Kleppe Ellingsen, Elin
Klyve, Arne
Klyve, Britt
Klaape-Aasdal, Edel
Knoff, Randi Vartdal
Koeller, Nina
Kolberg, Mona Kristin
Kolstad, Lasse
Krossøy, Alf
Kulbrandstad, Thomas
Kvalheim, Geir
Kvernland, Christian
Kyllingstad, Lise
Källvik, Kari
Landheim, Anne
Langdal, Peter
Larsen, Yvonne
Leer, Thomas
Lervik, Marianne
Lerøen, Lena
Lidegard, Bo
Lihme, Benny
Lilia, Margareta
Lillevik, Tone
Matland, Cathrine
Midtbø, Ragnhild
Mildal, Per Anders
Moberg, Anne Chr.
Mortensen, Norun S.
Mostad, Unn Tonje
Murel, Camilla
Müller, Lena
Møller, Martin
Møvik, Kristoffer
Nermo, Johannes
Nilsen, Else Marit
Norli, Bjørg
Nuppenau, Louise
Nygård Haugen, Kristin
Odden, Sigrun
Olsen, Mai Britt
Oma, Ragnhild
Ommundsen, Karen
Opdahl, Niels Erik

Lokallagsleder
Tjenesteleder
Barnehagestyrer
Styrer
Spesialkonsulent
Spesialrådgiver
Konsulent
Styrer i barnehage
Pressesjef
Professor
Leder
Spesialkonsulent
Pedagogisk leder
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
Spesialpedagog
Institusjonssjef
Spesialpedagog
Ruskoordinator
Undervisningssjef
Avdelingsleder
SLT-koordinator
Spesialkonsulent
Pensjonert psykolog
Styrer
Seksjonssjef forhandl.
Avdelingsleder
Spesialrådgiver
Lærer
Daglig leder
Avd.leder
Spesialrådgiver
Forsker
Teatersjef
Spesialkonsulent
Pedagogisk leder
Styrer
Pedagogisk leder
Sjefsredaktør
Redaktør
Lektor
Styrer
Seniorkonsulent
Leder
Inspektør
Spesialrådgiver
Styrer
Tjenesteleder
Cand ed/ terapeut
Spesialkonsulent
Pedagog
Teamleder
Spesialrådgiver
Styrer
Leder
Fællestillidsrepr. Herlev
Pedagogisk leder
Spesialrådgiver
Avd. leder
Tjenesteleder
Pensjonist
Spesialkonsulent

Utdanningsforbundet
Jongskollen barnehage
Kolåsbakken barnehage
Toppenhaugen barnehage
Kompetansesenter rus
KoRus-Øst
RKDD
Ludvik barnehage
Utdanningsforbundet
Universitetet i Oslo
Papirbredden karrieresenter
Kompetansesenter rus
Udland barnehage
Norges Røde Kors
KoRus-Øst
KoRus-Øst
Fannefjord vgs-Knausenskolen
Velferdsetaten Oslo kommune
Fannefjord vgs-Knausenskolen
Løten kommune
Stiftelsen Bergensklinikkene
Haukås skole
Løten kommune
KoRus Bergen, Bergensklinikkene
Selvstendig
Barstad barnehage
Utdanningsforbundet
Lønborg videregående skole
RKDD
Alrekstad skole
Namsos Musikkbarnehage
Uteseksjonen Oslo kommune
KoRus-Øst
KoRus-Øst
Betty Nansen Teatret
Kompetansesenter rus
Kolåsbakken barnehage
Vestbyen barnehage
Kolåsbakken barnehage
Dagbladet Politiken
Social Kritik
Holtet videregående skole
Bjørum barnehage
Stiftelsen Bergensklinikkene
Utdanningsakademiet
Haraldsvang Ungdomsskole
KoRus-Øst
Berger barnehage
Lønnås barnehage
Klostergården
Kompetansesenter rus
Fannefjord vgs-Knausenskolen
NAV Fjell
KoRus Øst
Skoglyvegen barnehage
Pro Senteret, Oslo kommune
BUPL Storkøbenhavn og Herlev
Kolåsbakken barnehage
RKDD
Uteseksjonen Oslo kommune
Ståvi barnehage
Hjemmeværende
Kompetansesenter rus
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HAUGESUND
SANDVIKA
OSLO
LOMMEDALEN
OSLO
BRUMUNDDAL
BRUMUNDDAL
NAMSOS
OSLO
OSLO
DRAMMEN
OSLO
HAUGESUND
OSLO
BRUMUNDDAL
BRUMUNDDAL
MOLDE
OSLO
MOLDE
LØTEN
BERGEN
BERGEN
LØTEN
BERGEN
CHARL.LUND
SPILLUM
OSLO
BERGEN
BRUMUNDDAL
BERGEN
NAMSOS
OSLO
BRUMUNDDAL
BRUMUNDDAL
KØBENHAVN
OSLO
OSLO
NAMSOS
OSLO
KØBENHAVN
KØBENHAVN
SANDVIKA
NAMSOS
BERGEN
OSLO
HAUGESUND
BRUMUNDDAL
SANDVIKA
SANDVIKA
TJØME
OSLO
MOLDE
STRAUME
BRUMUNDDAL
NAMSOS
OSLO
KØBENHAVN
OSLO
BRUMUNDDAL
OSLO
SANDVIKA
BERGEN
OSLO

Opstad, Gunnar
Sentralstyremedlem
Pacariz, Vesna
Seksjonssjef
Pedersen, Henning
Spesialkonsulent
Pedersen, Monica
Avdelingsleder
Pettersen, Ole Ragnar
Lærer
Pilgaard, Kim
Miljøterapeut/journalist
Post, Bettina
Formann
Prydz, Birgit Åkermoen
Tjenesteleder/styrer
Pålhaugen, Sissel
Lærer
Raknes, Margot
Psyk.sykepleier
Ramberg, Arne Ingar
Styrer
Ramberg, Brit
Styrer
Remlov, Tom
Adm.direktør
Romstad, Linda
Eier/styrer
Roth, Mette Fimreite
Studiesjef
Rønning, Christel
Norsklektor
Rønold, Marit
Førstekonsulent
Rørhus, Kåre
Seniorrådgiver
Sand, Anniken
Spesialkonsulent
Sandvik, Hilde
Kultur- og debattredaktør
Schmidt-Nielsen, Johanne Folketingsrepresentant
Schultz-Jørgensen, Ellen
Sosionom
Schultz-Jørgensen, Per
Psykolog.prof.emeritus
Servida, Ronald
Pedagogisk leder
Skadhauge Troelsen, Lennart Pædagog
Skard, Solveig Brekke
Enhetsleder
Skjellet, Tone
Spesialrådgiver
Skjerfstad Andersen, Aina Nestleder
Slettemark, Guro
Generalsekretær
Smevik, Astrid
Styrer
Solberg, Anne Kirsti
Styrer
Solheim, Birte Kristin
Styrer
Solli, Arne
Redaktør
Steen-Johnsen, Kari
Sosiolog, forsker
Steffens, Marie Lovise
SLT koordinator
Steine, Eva
Familieveileder
Stensrud, Bjørn
Spesialrådgiver
Strømme, Sidsel Grøtting
Avdelingsleder
Stubberud, Heidi
Leder skoleavdelingen
Sund, Turid Finnanger
Styrer i barnehage
Sundelius, Jon
Institusjonssjef
Svendsen, Arne-Markus
Politioverbetjent/koord.
Systad, Helene
Rektor
Søvik, Elizabeta
Tjenesteleder
Takle, Kjersti
Spesialrådgiver
Tangen Alvsvåg, Tonje
Teamleder
Thorkildsen, Birgit
Lærer
Uggerhøj, Lars
Professor
Valdersnes, Ronny
Lærer
Veddeng, Lisbeth
Rådgiver
Veland, Bjørn Tore
Inspektør/lærer
Vilno, Terje
Leder
Von Krogh, Pia Christine
Pedagogisk leder
Westman, Karin Louise M. Pædagog
Wiig Erdvik, Turid
Frilansformidler
Wiig, Toril
Barnehagestyrer
Wilhelmsen, Sverre Chr.
Prosjektleder TVIVL
Willig, Rasmus
Studieleder
Willoch, Anne-Marie
Pensjonist
Willoch, Kåre
Tidl.statsminister
Winterhus, Anne Elise
Rådgiver
Ørskov Madsen, Gordon
Medl.hovedstyret
Øverli. Jørn Simen
Viseartist

Utdanningsforbundet
Tolketjenesten i Oslo
Kompetansesenter rus
NAV Fjell
Fossumkollektivet
Alt.i.info
Dansk Socialrådgiverforening
Gommerud barnehage
Fossumkollektivet
Stiftelsen Bergensklinikkene
Bangsund barnehage
Kleppen barnehage
Den Norske Opera & Ballett
Vika barnehage
Luftforsvarets Befalsskole Kjevik
Lillehammer videregående skole
Kompetansesenter rus
KoRus-Øst
Kompetansesenter rus
Bergens Tidende
Enhedslisten, Folketinget
Farum
Farum
Kolåsbakken barnehage
SFO Søborg
KoRus-Øst
KoRus-Øst
Utdanningsforbundet
Transparency Norge
Fossbrenna barnehage
Namsos barnehage
Glitre barnehage
Utdanningsforbundet
Institutt for samfunnsforskning
Gausdal kommune
Alrekstad skole
RKDD
Fannefjord vgs-Knausenskolen
Fossumkollektivet
Otterøy barnehage
Velferdsetaten Oslo kommune
Målselv lensmannskontor
Lønborg videregående skole
Dønski barnehage
Stiftelsen Bergensklinikkene
NAV Fjell
Fossumkollektivet
Dansk Socialrådgiverforening
Solvang skole
Bergen kommune
Toten folkehøgskole
Utdanningsforbundet Oslo
Kolåsbakken barnehage
Viby
Frilanseformidler
Nadderudskogen barnehage
Wilhelmsen Kulturformidling
Roskilde Universitet
Oslo
Oslo
Rogaland fylkeskommune
Danmarks Lærerforening
Oslo
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BRYNE
OSLO
OSLO
STRAUME
SPYDEBERG
OSLO
KØBENHAVN
SANDVIKA
SPYDEBERG
BERGEN
NAMSOS
NAMSOS
OSLO
NAMSOS
KRISTIANSAND
ØYER
OSLO
BRUMUNDDAL
OSLO
BERGEN
KØBENHAVN
FARUM
FARUM
OSLO
BALLERUP
BRUMUNDDAL
BRUMUNDDAL
OSLO
OSLO
NAMSOS
SPILLUM
SANDVIKA
OSLO
OSLO
ØSTRE GAUSDAL
BERGEN
BRUMUNDDAL
MOLDE
SPYDEBERG
NAMSOS
OSLO
BARDUFOSS
BERGEN
SANDVIKA
BERGEN
STRAUME
SPYDEBERG
KØBENHAVN
HAUGESUND
BERGEN
LILLEHAMMER
OSLO
OSLO
VIBY
SANDEFJORD
SANDVIKA
BERGEN
ROSKILDE
OSLO
OSLO
STAVANGER
KØBENHAVN
OSLO

ØKONOMI
Tall pr. 30.10.12

INNTEKTER
Deltakerinnbetaling

506.634,-

Tilskudd:
Oslo kommune, velferdsetaten
Stiftelsen Bergensklinikkene
Korus Øst / Sykehuset Innlandet
Utdanningsforbundet
BUPL
Danmarks Lærerforening
Den norske ambassade København
Bergen kommune
Institusjonen Fritt Ord

50.000,50.000,50.000,70.000,26.400,20.136,40.000,25.000,25.000,356.536,-

Sum inntekter:

863.170,-

UTGIFTER
Medvirkende, honorarer
Medvirkende, reiser
Arrangementsutgifter
Oppholdsutgifter
Kursplanlegging, gjennomføring – koordinering,
økonomistyring, konsulentarbeid, kontor og møter
Trykksaker, infomateriell
Etterarbeid, evaluering, rapport
Sum utgifter:

88.000,34.378,39.497,271.146,351.807,48.692,29.650,863.170,-

SLUTTRESULTAT:

0,-
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VI FLYR VIDERE:

Foto: Arne Solli, Første Steg

En hovedarena for neste års arrangement blir Lærernes Hus, Utdanningsforbundets konferansesenter, sentralt
beliggende på Grønland i Oslo. Programmet avvikles onsdag 25. – fredag 27. september, og arrangementsgruppen vil da
slå til lyd for en tverrfaglig tilnærming til en rekke aspekter ved ’stemme’. Vi ser for oss et helt kor av kvinnerøster over
en bred skala – fra politikk, kunst, oppvekst, utdanning og forskning til organisasjonsliv, sosialt arbeid, helse,
rusforebygging og media. I tillegg skal vi lytte til den knapt hørbare stemme, som likevel kan vise seg å ha stor styrke.
2013 er dessuten året som rommer 100-års markeringen av kvinners stemmerett i Norge. Tvilsdagene vil også gjenspeile
dette.
Sjekk www.tvil.no for oppdatert informasjon.
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