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Religionens moderne ansikt? Rainn Wilson gjenfant bahai etter noen turbulente tyveår. Han mener verdens politiske systemer er ødelagte, og vil sette i gang «en spirituell revolusjon». 
Han har startet nettmediet SoulPancake, som publiserer «inspirerende innhold» i sosiale medier: – Utfordringen har vært at internett ikke er stedet hvor folk ønsker å ta slike diskusjoner.

Deilig er jorden
Bahaiene på Beitostølen er sikre: Troen deres vil vinne over verden. 
– Ut av kaos kommer en spirituell lengsel, sier skuespiller Rainn 
Wilson, hedersgjest på årets sommerskole. 
Anders Firing Lunde og Christian Belgaux (foto)

« Dette føles egoistisk, og jeg bekla-
ger på forhånd at jeg snakker så 
mye om meg selv.»  Den amerikan-
ske skuespilleren Rainn Wilson 

står på scenen i en konferansesal på Beitostølen. 
Han legger ut om en gutt han møtte på en sjak-
konkurranse i barndommen – en gutt med mugg 
i øret. Tilhørere begynner å mumle, hviske til 
hverandre. Wilson avbryter seg selv og ser ut 
over publikum. 
 – Hei, dere inviterte en amerikansk sitcom-
skuespiller. Hva forventet dere?
 Wilson, som er mest kjent for å ha en av ho-
vedrollene i den amerikanske versjonen av tv-
serien The Office, er kommet til Beitostølen for 
å preke for menigheten, bokstavelig talt. Han er 
hedersgjest på de norske bahaienes årlige, uke-
lange sommerskole. Skuespilleren vokste opp 
som bahai, troen som oppstod i Iran midt på 
1800-tallet – per definisjon den nyeste verdens-
religionen, og den som ifølge bahaiene passer 
best til vår moderne tid.
 Et av de elleve hellige prinsippene, er: «Reli-
giøse, rasemessige eller sekteriske fordommer 
nedbryter menneskehetens grunnvoll.» 
 Fanatisme er forbudt.
 Kan bahai være løsningen på alle verdens 
kulturelle og religiøse konflikter? 

Marginal verdensreligion. «Enten ble du mar-
xist, eller så ble du bahai», fikk Morgenbladet 
høre på sommerskolens første dag om valget ba-
haien Thor Henning Lerstad stod overfor som 
ungdom i Lillehammer i 1972. Religionen har 
levd i Norge i flere tiår, men er fortsatt marginal. 
I dag er NRK-journalist Lerstad, som i årevis har 
vært profilert på distriktskontoret til Hedmark 
og Oppland, en av ni medlemmer i Nasjonalt Ån-
delig Råd for Bahaier i Norge. 
 Aldri hørt om dem? Kanskje ikke så rart, for 
de vel 1200 bahaiene i landet eksisterer langt 
utenfor typiske radarer. Men hvorfor, så nyten-
kende som de virker å være? 
 Bahai er religionen uten presteskap. Uten noe 
helvete. Som tar utgangspunkt i at alle religio-
ner deler kjerne, men at bahai er den nyeste og 
mest oppdaterte manifestasjonen av Guds bud-
skap. I en verden full av splittelser, er bahaienes 
hovedmål fred og samhold. For alle. Krig avvi-
ses som løsning på konflikter. Likestilling mel-
lom mann og kvinne er et hellig prinsipp. Det 
samme er overensstemmelsen mellom religion 
og vitenskap: «Vi kan tenke på vitenskapen som 
én vinge og på religionen som den annen. En fugl 
trenger to vinger for å fly», står det i en av tro-
ens skrifter. Millioner av mennesker har religi-
øse kvaler, men det virker enklere for bahaiene: 

Bahá’í
 Ʌ Blir kalt den yngste av 
verdensreligionene. 

 Ʌ Det finnes mellom syv 
og åtte millioner bahí‘iér 
spredt nesten over hele 

verden, ifølge enkelte 
kilder. 

 Ʌ Anser sitt budskap for 
å være den mest 

oppdaterte manifestasjo-
nen av Guds ord. 

 Ʌ Skyr fiendebilder og er 
opptatt av menneskehe-

tens enhet. 

 Ʌ Medlemskap i politiske 
partier frarådes og anses 

som grunnlag for 
fiendskap. For å unngå 

splittelser og sekter, 
forbys teologskoler og 

presteskap. 

 Ʌ Trusler om evig pine og 
straff, for eksempel, anses 
som levninger fra tidligere 

religioner. 

 Ʌ I 1963 kom bahaienes 
internasjonale styringsor-

gan, Det Universelle 
Rettferdighetens Hus, 

sammen for første gang. 
Det består av ni medlem-

mer som velges hvert 
femte år.

Kilde: Arne Rustes innledende 
essay i «Bahá‘í-troens skrifter» 

(2007) i bokserien Verdens 
hellige skrifter.

Let etter potensialet ditt og utnytt det. Finn din 
egen vei. 

Vilt, fredelig dyr. Wilson er tilbake på scenen, 
og står der i blå skjorte, med uregjerlig hår og 
helskjegg, og forteller nettopp om sin egen vei, 
om «bohemske» år som student og arbeidssø-
kende i New York.
 Hans første av mange foredrag er direkte ba-
sert på selvbiografien som kom i fjor, «The 
Basoon King: My Life in Art, Faith and Idiocy» – 
Wilsons forsøk på å spre sin «spirituelle reise» 
til sekulære amerikanere som mest av alt fyller 
sjelen med populærkultur. 
 Utenfor skinner solen på trærne rett under 
tregrensen, og i det fjerne sees fjelltopper med 
snøflekker spredt utover grønne sletter. Rundt 
halvparten av de kanskje to hundre tilhørerne – 
mange av de lakserosa stolene er tomme – har 
bakgrunn fra Iran. 

 

I tyveårene hadde Wilson utenomekteskapelig 
sex, elsket det mer enn han skammet seg over 
det, og han fikk et lite spirituelt drug of choice, 
kokain, ved siden av alkoholen han drakk seg 
brisen gjennom hverdagen med. Da han var 30 
år, var han en bohemsk skuespiller, ifølge hans 
egne ord, og hadde en bohemsk kjæreste, bo-
hemsk leilighet i Brooklyn – ja, han var alt han 

hadde drømt om, men: Han var ulykkelig.
 Han fikk en bohemsk depresjon. Bohemsk 
angst. Gud ble svaret, skriver han i selvbiogra-
fien. Plutselig slukte han bøker om verdensreli-
gioner, og da han leste om Wakan Tanka, skape-
ren til Lakota-urbefolkningen i USA, fikk han 
nærkontakt med ånden. Med ett kjente han Gud 
overalt. Snart gjenfant han bahai. 
 Det viktigste man kan gjøre som bahai, kon-
kluderte han overfor seg selv, er å tjene andre. 
 – Jeg kastet bort tid på egoistiske, dyriske im-
pulser, sier Wilson fra scenen.

Ikke new age. Han møter oss i glassburet i Ra-
disson-hotellets resepsjon. Mens blide bahaier 
i alle aldre yrer forbi, fremstår Wilson program-
forpliktet imøtekommende. 
 – Min oldemors etternavn var «Bergen», sier 
den norskættede skuespilleren.  
 – I foredraget snakket du om at bahaier har en 
forpliktelse til å finne sin egen vei – og du fortalte 
om din. Kan alle erfaringer innrettes til å passe i 
bahai? 
 – Det er ikke cherry picking i bahai. Alt er ty-
delig skrevet ned. Det er ikke new age. Det er 
ikke: «Jeg vil tro på dette buddhist-sitatet i dag, 
gå til denne kirken i morgen, dra i denne yoga-
timen, utføre denne meditasjonen og lese litt 
Eckhart Tolle.» Bahai er ikke slik. Det er hun-
drevis av bøker som fremlegger eksakt hva ba-
hai vil. Det er moralske lover – om rett og galt. 
Det er en misforståelse at bahai låner fra andre 
religioner. At det er vagt. 

Eremitten i Kurdistan. Budskapet bak bahai 
var revolusjonært da det ble åpenbart i 1844 i 
Iran, av den 24 år gamle kjøpmannen Báb. 
 I hovedverket Bayán, opphever Báb, i åpen-
barings form, utvalgte islamske lover og erstat-
ter dem med nye, mer oppdaterte, skriver for-
fatter Arne Ruste i et essay om troen. 
 Báb fikk tusenvis av tilhengere, babier, man-
ge av dem fromme muslimer, og Bábs budskap 
ble forkynt i moskeer. Men religiøse makthave-
re og muslimske teologer oppfattet babiene som 
opprørere. De mente at Muhammed og Koranen 
var åpenbaringshistoriens ende, og at et frafall 
fra dette synet kvalifiserte til dødsstraff. 
 Bábs tilhengere ble massakrert. I 1850 ble han 
selv fengslet og henrettet, eller rettere sagt 
knust: Kjøtt og knokler ble smadret til en masse, 
skriver Ruste, men ansiktet forble urørt. 
 Etterfølgeren ble Bahá’u’lláh, en adelsmann 
som ga avkall på privilegier og ivrig spredte Bábs 
budskap. I 1852 ble Bahá’u’lláh satt i et fengsel 
kalt «Det sorte hull» med lenke rundt halsen. 
Der fikk også han åpenbaringer. Etter løslatel-

sen trakk han seg tilbake til fjellene i Kurdistan, 
der han var eremitt i to år, og fordypet seg i åpen-
baringene. Hovedverkene hans ble nedskrevet. 
I 1863 erklærte han at han var Guds utvalgte, 
sendebudet som Báb hadde forutsagt, og religi-
onen ble stiftet, skriver Ruste. Han mener ba-
hais grunnleggende åpenbaringer fremstår som 
en fullkommengjørelse av Muhammeds lære, av 

jødedommens lovtavler, av kristendommens 
kjærlighetsbudskap og av Zarathustras renhets-
lære.

Irans fengslede bahaier. Budskapet i bahai er 
kontroversielt også i dagens Iran. Av verdens 
rundt 7–8 millioner bahaier – tallene er uklare 
– bor rundt tre hundre tusen av dem i Iran. 

 I mai fordømte USA og Canada Iran for at åtte 
bahai-ledere har vært fengslet siden 2008. I juni 
kom en uttalelse fra FNs høykommissær for 
flyktninger om Irans bahaier, der det sto at 169 
iranske ledere har ytret seg hatsk om bahai, og 
at bahai er blitt fordømt som en politisk beve-
gelse i fredagsbønner. Aviser har knyttet bahai-

 ••

«Kristendom-
men gikk fra  

å være en helt 
uinteressant 

sekt til å skape 
sivilisasjon.»

THoR HennInG LeRSTAD, 

nASjonALT ÅnDeLIG RÅD 

FoR BAHIeR I  noRGe

Det er ikke cherry picking i 
bahai. alt er tydelig skrevet ned. 
Det er ikke new age.
RAInn WILSon

Vekst: I 1999 var det 750 bahaier i norge, i dag er det vel 
1200. Troen spredte seg vestover mellom 1892 og 1921, da 
Bahá’u’lláhs sønn ‘Abdu’l-Bahá var troens åndelige leder. 
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FRILUFTSLIVET OG 
DET GRØNNE SKIFTET

Fyrverkeriet kulturhus, V. Toten, 2. september kl. 09.00

FNF Oppland VT kommune

Påmelding innen 26.august til post@friluftslivforalle.no
Fullstendig program: www.friluftslivforalle.no

Seminaret er gratis!

Dagens tema:

• Ny St.melding  – FRILUFTSLIV – NATUR SOM KILDE 
TIL HELSE OG LIVSKVALITET

• FRILUFTSLIVETS ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK

• HVILKEN VERDI HAR DET LANGSOMME 
FRILUFTSLIVET? Samtale med Nils P. Faarlund

krevende. Målet er å komme frem til en felles 
mening. Selvsagt såres egoer. Selvsagt snakker 
noen høyest.

Grasrot-bahai. Og brytes harmonien allerede 
på dag to? Rainn Wilson kommer opp på scenen, 
hostende. 
 – Beklager. Jeg er blitt smittet av en norsk for-

til Irans fiender, som Israel, og det er blitt opp-
fordret til vold. Iranske bahaier arresteres uten 
siktelse, blir ofre for razziaer hjemme, får eien-
dommer og forretninger konfiskert, og blir nek-
tet jobb og tilgang til utdanning. 
 Irans grunnlov anerkjenner ikke bahai som 
religion eller religiøs minoritet. Da uttalelsen 
kom, 8. juni, satt minst 72 bahaier i fengsel bare 
fordi de er bahaier.

Flyktet fra Jemen. Mens sola slår sprekker i de 
grå skyene og varmer opp verandaen til Radis-
son-hotellet på Beitostølen, forteller en 78-åring 
fra Iran hvorfor han nå er i Norge. 
 Som 22-åring dro Ziaollah Akbar Por-Ahmar 
til Qatar for å være en pioner for bahai i arabis-
ke land. Han etablerte seg i Jemen, der han bod-
de i over tretti år, men i 2008 ble han fengslet, 
sannsynligvis etter innblanding fra regimet i 
Iran. I 2009 flyktet han til Norge, her han har 
bodd siden. 
 I fengselet var de på et tidspunkt 18 fanger på 
4 ganger 8 meter, sier han. 
 – Han ønsker ikke å snakke mer om dette, av-
bryter den tolkende sønnen oss smilende.  
 Ziaollah Akbar Por-Ahmar sier at han ikke 
kunne identifisere seg med Rainn Wilson, men 
at «hans tale var veldig bra»:  
 – Spesielt for ungdommer. Han har vært 
gjennom en prosess, og forteller om alle valgene 
han har tatt, som kanskje satte ham tilbake ti år 
spirituelt, så ungdommen ikke trenger å gå gjen-
nom de samme negative erfaringene. 
 En slik åpenhet virker typisk for bahaier, i 
hvert fall dem på Beitostølen. De møter deg med 
pragmatikk og godt humør. 
 – I bahai har vi ikke prester. Ingen kan be-
stemme om du er tilgitt eller ikke. Alt er mellom 
personen og Gud. I den administrative delen av 
bahai har vi forsamlinger som velges ved ano-
nyme valg. Ni medlemmer administrerer et råd, 
de må være minst 21 år. Ingen enkeltpersoner 
har autoritet. 
 Por-Ahmar sier at han aldri har sett maktmis-
bruk utført av bahaier. 
 – Bahai er som et stort hav, og havet kvitter 

Bahá’u’lláh
 Ʌ Ble født i Teheran i Iran 

i 1817 med navnet Mírzá 
Husayn-‘Alí.

 Ʌ Var en ivrig talsmann 
for Bábs budskap, og 

regnes som religionens 
stifter. 

 Ʌ Fikk en rekke 
åpenbaringer som er 

nedskrevet. 

 Ʌ Bekjentgjorde sin 
misjon 21. april 1863. Dette 
regnes som bahá’í-troens 

stiftelsesdag. 

 Ʌ Ble forfulgt og fengslet 
for sin tro. Døde i 1892. 

Kilde: Arne Rustes innledende 
essay i «Bahá’í-troens skrifter» 

(2007) i bokserien Verdens 
hellige skrifter.

 ••

afl@morgenbladet.no

seg med alt søppel og alt dårlig. Det er en enorm 
spirituell tro som beskytter seg selv, så lenge 
menneskene er spirituelle. 

Forbud mot misjonering. Det myldrer i konfe-
ransesalen. Et 50-talls personer har akkurat 
snakket om «meningsfylte samtaler», og konklu-
dert med at man må ha en hensikt når man skal 
kommunisere noe viktig.  
 En av Bahá’u’lláhs nøkkelsetninger er: «La 
din visjon omfavne hele verden». På 1800-tallet 
skrev han brev til datidens herskere, som Napo-
leon III, pave Pius IX og sultan Abdülaziz, og 
advarte om katastrofale følger for menneskehe-
ten hvis en ny verdensorden ikke ble opprettet. 
 Men hvordan skal dagens bahaier kommuni-
sere sitt budskap til omverdenen? De har forbud 
mot å misjonere, og skal være lojale mot enhver 
sittende regjering eller styringsform. 
 NRK-journalist Lerstad, fra bahaienes Nasjo-
nale åndelige råd, tar meg på skulderen. 
 – Hei, Anders! 
 – Hvorfor er det ikke flere bahaier i Norge?
 – Det enkle svaret er at det er så utrendy å 
søke noe med religion. Religionene kan også ta 
en selvransakelse – historien knyttet til religi-
onsutøvelse er ikke bare vakker. 
 – Tror du bahai vil vinne over verden? 
 – Ja, jeg tror den vil sette agendaen for men-
neskeheten i fremtiden. De fleste vil nå erkjen-
nelsen av at menneskeheten er én. 
 – Hvordan skal dere utøve innflytelse? Dere vil 
jo ikke inn i politiske prosesser?
 – Ikke partipolitiske. Det historiske beviset 
vil vise at hvis bahai-troen er sann, så vil den 
vokse frem. Da vil det nå ut til alle. Kristendom-
men gikk fra å være en helt uinteressant sekt til 
å skape sivilisasjon.
 – Hvordan kan verden åpnes opp for bahai? 
 – Det er en voksende bevissthet om at vi alle 
må bli verdensborgere og fremme global rettfer-
dighet. Men det er naturligvis naivt å tro at et 
integrert verdenssamfunn blir til på en enkel 
måte. Det kan komme til å skje dramatisk. Ved 
store konflikter. 
 – En tredje verdenskrig?
 – Jeg vet ikke. Motkrefter møter fremtiden 
med fundamentalisme, nasjonalisme og rasisme. 
Det å lære å avstå, og fjerne seg fra privilegier og 
posisjoner, det har alltid vært krevende for folk. 
I bahai-skriftene er det referanser til at vår nære 
fremtid er mørk. 

Enhetens dal. Klokken er blitt halv elleve, det 
går rykter om dans i kjelleren, og på vei ned trap-
pen til biljardrommet høres klassisk persisk mu-
sikk. Innenfor spiller en gutt på strengeinstru-
mentet santoor, en jente på trommen zarb, og en 

mann på gitar. To jenter i førskolealder regjerer 
gulvet, de litt eldre står i ring og klapper og syn-
ger. Blant dem er legen Mehrnaz Moghaddas, 
en av bahaiene i Norge med iransk bakgrunn. 
Hun kom hit som flyktning med en stor pulje ba-
haier i 1980-årene. 
 – Det finnes ikke noen religion som er mer 
tolerant, sier hun.
 – Dere er perfekte? 
 – Nei. Ingen er perfekte. Men vi har et per-
fekt mål. 
 – Her er både iranere, nordmenn og andre na-
sjonaliteter. Er det ikke tabu for bahaier å gifte 
seg på tvers av kulturer eller religioner?
 – Ikke i det hele tatt. Mange iranere gifter seg 
med andre grupper på grunn av mangfoldet. Vi 
skal gjøre menneskeheten penere. 

Begrenset seksualitet? Senere på sommersko-
len skal Rainn Wilson holde et foredrag kun for 
ungdommen: «Sex, kyskhet og moral.» Hvor 
langt strekker bahaienes toleranse seg? De siste 
årene har homofile bahaier stått frem og fortalt 
om utfordringer med å forene legningen og et 
aktivt sexliv, både med troens tekster og med 
tolkninger fra Det Universelle Rettferdighetens 
Hus, bahaienes øverste, internasjonale råd med 
sete i Haifa i Israel. Lerstad svarer i en e-post at 
det finnes homofile i det norske bahai-miljøet:
 «Bahai-troen knytter det til en hensikt (som 
alt annet i skaperverket), å kunne få barn. Der-
for er seksualitet knyttet til ekteskap mellom 
kvinne og mann.»
 – Vil det være aksept i miljøet for at homofile i 
miljøet eventuelt har et aktivt sexliv?
 «Vi snoker ikke i andres liv, men hvis noen 
åpent bryter en lov så er det ikke en sak for in-
dividene, dvs. hver enkelt bahai, men institusjo-
nene i dialog med den det gjelder.»

Kunstnerisk meditasjon. Plutselig høres lyden 
av helt annen musikk fra rommet ved siden av. 
En liten gruppe står i ring, og en blond ung mann 
med blårutete skjorte og gitar leder an en all-
sang: «I created thee rich», messer gruppen. «I 
created thee rich».
 Tre 19 år gamle jenter sitter i en sofa like bak. 
Personlig kunstnerisk utvikling er et ideal for 
bahaier.
 – Meditasjonen kan innebære å fordype seg 
i kunst. Det liker jeg, sier én av dem, Sandrine 
Schau, og smiler: Hun driver selv med klassisk 
musikk. 
 De gleder seg til å møte Wilson. Selv om jen-
tene vedgår at det er forelskelser, så er terskelen 
høy for kjæresteri; sex skal vente til ekteskapet 
– hvilket de tre sier de er komfortable med. 
 Men de sier rådslagingen i bahai kan være 

kjølelse. Hvis jeg begynner å svette, og kaste opp 
i overflod, lat som at det ikke skjer. 
 Han får heller ikke presentasjonen til å fun-
gere. Tiden går. Noen i salen begynner å synge:

King of kings and lord of glory
Bahá’u’lláh

 Formiddagens tema er det som kalles insti-
tuttprosessen, som tiltar over hele verden, der 
bahaiene forsøker å nå ut i lokalsamfunnene for 
å bygge «åndelig og sosial kapasitet» hos barn, 
ungdom og voksne – drive samfunnsbygging, 
men uten å misjonere. I tur og rekke løper ba-
haier opp på scenen for å fortelle om positive 
erfaringer.  
 En kvinne forteller at hun inviterte nyankom-
ne flyktninger i Oslo til fest. Hun ba om hjelp fra 
to av dem til å sende ut invitasjoner. Da hun 
nevnte at hun var bahai, ble han ene, som var 
muslim, avvisende. 
 – To–tre måneder etterpå var jeg på kafé, og 
jeg ba ham komme. Han svarte at han skulle 
møte venner, og jeg sa: «Inviter dem!» Så kom 
han – med to unge bahaier. 
 – Så fantastisk å tenke på flyktningkrisen, der 
vi kan bruke vår bahai-spirit og kjærlighet for å 
nå ut til dem og få dem til å føle seg hjemme. Det 
er det Bahá’u’lláh ville gjort. 

Flytende aloe vera. I pausen får Morgenbladet 
noen nye minutter med Rainn Wilson – han skal 
snart holde foredraget «Livet etter døden – sje-
lens evige liv».
 – Åh, dette er gross. 
 Han heller i seg et lite glass med flytende aloe 
vera, visstnok bra for halsen. 
 – Uuuh!
 – Viser instituttprosessen at bahaiene sakte, 
men sikkert klarer å nå ut? Eller trenger vi global 
krig før bahai kan regjere verden? 
 – Jeg tror ikke det er nødvendig. Men som jeg 
sa der inne, etter 11. september var folk i USA 
dypt forstyrret, og de så etter helt andre løsnin-
ger enn politiske. Det var en lengsel etter spiri-
tuelt samvær, og tilhørighet, i hvert fall ett år et-
ter. Så ut av kaos, kommer det en spirituell leng-
sel. Jeg tror folk ofte blir mer åpne for religion 
da.
 Fotografen skal ta bilder med Beitostølens 
landskap bak, og vi stopper ved en liten knaus 
med utsikt til hyttelandskapet. 
 – Hvordan ser jeg ut? Fantastisk? spør Wil-
son. 
 Han åpner mobilkameraet og setter det i sel-
fie-modus. 
 – Oh jeez, sier han. 
 Blikket er festet på skjermen. 
 Den andre hånden fikser manken med grås-
tenk. 
 – Hva i helvete. 
 – Håret stikker ut i alle kanter! 

BáB
 Ʌ Født i 1819 og fikk 

navnet Siyyid Ali-Muham-
med. Fra Shiraz i Iran. 

 Ʌ Som 24 år gammel 
kjøpmann forkynte han de 
første åpenbaringene som 
dannet grunnlaget for det 

som ble bahai. 

 Ʌ Fikk raskt tusenvis av 
tilhengere som ble 

oppfattet som kjetterske 
opprørere av muslimske 

teologer. 

 Ʌ Ble henrettet i 1850. 
Kilde: Arne Rustes innledende 
essay i «Bahai-troens skrifter» 

(2007) i bokserien Verdens 
hellige skrifter.

Flyktning: Ziaollah Akbar Por-Ahmar flyktet til norge etter å ha blitt fengslet i jemen. – Alle bahaier har feil og negativite-
ter, men vi tyr alltid til spiritualitet for å forbedre oss. Du trenger ikke registrere deg for å bli bahai. Det er noe i hjertet ditt.

Samling i kjelleren: etter programmet samlet deltagerne seg til sang og dans i kjelleren. Kreativ utfoldelse anbefales for 
bahaier. også meditasjon og bønn er viktig i gudsdyrkelsen.

Åpen konferanse  
Høgskolen i Oslo og Akershus 
26. oktober 2016 kl. 08.30 - 17.00

Hvilke faktorer påvirker migrasjons bevegelsene? 
Hvordan kan tverrvitenskapelig samfunns
forskning bidra til  å finne løsninger på de 
 utfordringer som avsender og mottakerland stilles 
overfor? 

Innledere 
_ Saskia Sassen (Columbia University) 
_ Anna Triandafyllidou (European University 

 Institute)
_ Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University)
_ Jan Egeland (Flyktninghjelpen)
_ Knut Kjeldstadli (Universitetet i Oslo) 
_ Leo Lucassen (Leiden University)

Påmeldingsfrist: 15. september
www.hioa.no/eng/issc-Oslo

On the Move 
– Global Migrations, 
 Challenges and Responses

LLP søker generalsekretær 
til fast nyopprettet stilling
Landslaget for lokal- og privatarkiv er en landsomfat-
tende og fagpolitisk interesseorganisasjon som jobber 
med bevaring og formidling av arkiver, og som har 
kontorlokaler i Oslo sentrum.  

Vi ønsker søknad fra deg som har lyst til å være med på å 
påvirke morgen dagens arkivpolitikk og som evner å fremme 
arkivspørsmål i samfunnsdebatten.
 
Generalsekretæren skal blant annet lede og koordinere daglig 
drift av LLP, behandle høringssaker samt jobbe med medie-
kontakt og faglig og politisk nettverksbygging. Erfaring fra 
interessepolitikk og politiske prosesser, i tillegg til kjennskap 
til ABM-sektoren, er kompetanse vi håper vår nye general-
sekretær har.
 
Fullstendig utlysning på www.llp.no.  
Styreleder Tom Oddby kan  
kontaktes på 920 45 612.  


