USA under Trump
Innenriks -og utenrikspolitikk
Lærerkurs ved Det Norske Nobelinstitutt

12.-14. mars
2018

Program
Dag 1 - mandag 12. mars:
08.45 - 09.00:

Velkommen
Olav Njølstad, Direktør ved Det Norske Nobelinstitutt

09.00 - 10.45:

Trump og Det republikanske partiet
Hallvard Notaker, Førsteamanuensis i historie, Universitetet i Oslo

10.45 - 11.15:

Orientering om Det Norske Nobelinstitutts bibliotek
Bjørn H. Vangen, Hovedbibliotekar

11.15 - 12.00:

Lunsj

12.00 - 14.00:

Amerikansk eksepsjonalisme
Hilde Restad, Professor II, Bjørknes Høyskole

14.30 - 16.30:

USAs kulturelle makt
Bernt Hagtvet, Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

16.45 - 18.00:

Mottakelse i Nobelinstituttets Store Sal

Dag 2 - tirsdag 13. mars:
08.45 - 10.30:

USA og geopolitikk: Fortsatt nummer 1?
Geir Lundestad, Professor Emeritus, Universitetet i Oslo

10.30 - 12.00:

Lunsj & foredrag om Nobels fredspris v. Asle Toje

12.00 - 14.00:

USA og EU – Et umake par
Ulf Sverdrup, Direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

14.30 - 16.30:

USA og NATO – allianse under press
Asle Toje, Forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt.

17.00 - 18.00:

Omvisning på Nobels Fredssenter

19.30 - 22.30:

Utdanningsforbundets middag på Café Engebret

Dag 3 - onsdag 14. mars:
09.00 - 11.00:

USAs presidenter 1918-2018
Hans Olav Lahlum, historiker og biograf

11.00 - 12.00:

Lunsj

12.00 - 13.30:

USA og atomvåpnene
Olav Njølstad, Direktør, Det Norske Nobelinstitutt.
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Foredragsholdere (alfabetisk):
Bernt Hagtvet (f. 1946) er professor ved Institutt for statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo. Hagtvet har skrevet en rekke artikler og bøker og er en
markant samfunnsdebattant. I 2009 ble han tildelt Universitetet i Oslos
formidlingspris. Han har skrevet boken «Ideologienes århundre; en
personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie».

Hans Olav Lahlum (f. 1973) er historiker og forfatter. Han er født i Mo i
Rana og har vokst opp i Jektvik i Nordland, men har bodd på Gjøvik siden
1989. Lahlum debuterte med den kritikerroste boken Oscar Torp. En
politisk biografi (2007). Siden har han utgitt Presidentene (2008) og Slik jeg
ser det nå (2008). Sammen med Haakon Lie og Hilde Harbo har han skrevet
Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket (2009), og i 2011 utga han
boken Noen av oss har snakket sammen.

Geir Lundestad (f. 1945) er norsk historiker, professor emeritus og
tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt. Lundestad er forfatter av
mange bøker og artikler på engelsk og norsk, som dekker et bredt spekter av
emner, inkludert norsk historie, det europeiske fellesskapet, den kalde
krigen og amerikansk utenrikspolitikk. Lundestad har skrevet tallrike bøker
som er oversatt til tallrike språk.

Olav Njølstad (f. 1957) er direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, samt
professor-2 i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo. Han har
tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier og Institutt for
fredsforskning. For sin biografi om Jens Chr. Hauge ble han i 2010 belønnet
med Sverre Steen-prisen av Den norske historiske forening. Njølstad har
publisert en rekke bøker og artikler med emner fra norsk og internasjonal
historie under 2. verdenskrig og den kalde krigen.
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Hallvard Notaker (f. 1976) er en norsk historiker og førsteamanuensis ved
Universitetet i Oslo. Han har spesialisert seg på USAs nyere politiske
historie og partiet Høyres historie. Notaker tok hovedfag i historie i 2002, og
fullførte i 2008 doktorgrad som drøftet Høyres valgkamp på 1980-tallet.
Han er aktuell med boken Amerikansk valgkamp: image, penger og moderne
politikk (2016).

Hilde Restad (f. 1979) er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Hun
har doktorgrad i amerikansk utenrikspolitikk, og publiserer i vinter en bok
basert på sin doktorgrad. «American Exceptionalism: An Idea that Made a
Nation and Remade the World». Boken omhandler på hvilken måte
amerikansk eksepsjonalisme har påvirket USAs historiske utenrikspolitiske
tradisjoner. Restad er en hyppig kommentator på norsk fjernsyn og i radio.

Ulf Sverdrup (f. 1968) er en norsk statsviter og direktør ved Norsk
utenrikspolitisk institutt. Før dette var han professor ved Handelshøyskolen
BI. Sverdrup er en av landets mest anerkjente statsvitere og har, blant annet,
arbeidet med ulike sider av europeisk integrasjon. Inntil han overtok som
direktør ved NUPI etter Jan Egeland, var han sekretariatsleder for
Europautredningen "Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU".

Asle Toje (f. 1974) har doktorgrad i internasjonal politikk fra universitetet i
Cambridge. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom
sikkerhetsstudier og europastudier. Blant hans bøker er «America, the EU
and strategic culture»; «The European Union as a Small Power» og har
også skrevet debattbøkene «Rødt, hvitt og blått» og «Jernburet» om den
pågående politiske og økonomiske krisen i Europa. Toje har vært
forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt siden 2012.
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