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PROGRAM

HØYREPOPULISMEN



13:30– 13:50| FAGBEVEGELSEN OG INTEGRERING   
lone stormoen, medlem av Industri Energi. 
joachim espe , leder av Rørleggernes fagforening, Fellesforbundet. 
hadia tajik , nestleder i Arbeiderpartiet. 
Hva kan fagbevegelsen gjøre for å organisere arbeidsinnvandrere? Hvilke 
politiske grep kan gjøres for å sikre arbeidsvilkår i tråd med «den norske 
modellen»?

DEL III: VENSTRESIDENS 
EGEN DAGSORDEN

14.10| Nyhetsoppdatering fra 5080 Nyhetskanalen 

14:15 | HVA SLAGS VENSTRESIDE KAN SLÅ HØYREPOPULISMEN?  
Ved lotta elstad, forfatter av Den spanske sensasjonen Podemos og hvor-
dan gjøre venstrepopulisme i krisens tid. 

14:30 | DE HVITSNIPPKRIMINELLE OG SKATTESNYLTERNE
petter gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og forfatter av 
rapporten Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet.
gabriel zucman (videohilsen), økonom ved Berkeley og forfatter av 
boken Skjult rikdom (Forlaget Manifest).

Hvem stikker av med felleskapets midler? Er det fornuftig å betrakte 
trygdesvindel som et stort samfunnsproblem, mens skattesvik og 
lovbrudd innen eliten behandles mer som uheldige enkeltsaker? Er lovens 
lange arm like ivrig på å fange høy som lav?

14:50 | VENSTREPARTIENES DAGSORDEN
trond giske, nestleder i Arbeiderpartiet.
snorre valen, nestleder i SV.
marie sneve martinussen, nestleder i Rødt. 

Hvordan setter venstrepartiene sin egen dagsorden? Har de en strategi 
mot høyrepopulismen? Hva er vinnersakene de bør satse på og hvilke 
tapersaker må legges vekk? 

15:10 | VALG 2017: VELFERD UTEN PROFITT
linn herning, daglig leder i aksjonen for Velferdsstaten, forteller 
om en ny aksjon som vil gi deg verktøyene DU trenger for å stanse 
velferdsprofitørene. 

PROGRAM
DEL 1: HØYREPOPULISMEN

09:15 | Dørene til salen åpner
10:00 | Åpning ved 5080 og cathrine sandnes

10:10–11:30 | HØYREPOPULISMEN, VENSTREELITISMEN  
OG DONALD TRUMP
anders ravik jupskås, statsviter ved UiO og forfatter av 
boken Ekstreme Europa.
åsa linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet, skriver bok om  
høyrepopulismen.
thomas frank, forfatter av bøker som What’s the Matter With America? 
og Listen, Liberal. 
Ledes av magnus e. marsdal, utreder i Manifest Tankesmie og forfatter 
av Frp-koden. 

Hva er høyrepopulismen og hvem stemmer på disse partiene? Hvorfor 
vant Donald Trump? Truer den mer autoritære høyresiden demokratiet? 
Hvilken strategi mot høyrepopulismen bør venstresiden velge? 

11:30–12:15 | LUNSJ Vi serverer baguetter med drikke. 
 

DEL II: VÅRE SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL

12:15 | Nyhetsoppdatering fra 5080 Nyhetskanalen  

12:20–13:20 | INTEGRERING I DET NORSKE ARBEIDSLIVET
julia orupabo og jørn ljunggren, sosiologer ved Institutt for 
samfunnsforskning.
hanne kavli, statsviter ved Fafo.

safia abdi haase, sykepleier og kvoteflyktning fra Somalia.
åsne seierstad, forfatter av To søstre.
hadia tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Hvorfor er det så få innvandrerkvinner generelt, og somaliske kvinner 
spesielt, som jobber? Hvilke krav bør stilles – til det norske samfunnet og 
til kvinnene selv?

13:20–13:30 | stian carstensen spiller. 


