RORG-samarbeidet inviterer til paneldebatt og seminar:

Folkeopplysning for en ny verden – i Norge, EU og verden for øvrig
- Er Norge et eksempel til etterfølgelse?
Sted: Litteraturhuset i Oslo (Nedjma)
Tid: Torsdag 20. januar, kl. 13.45 – 16.00

NB! Debatten og seminaret vil foregå på engelsk.

Program:
13.45 Åpning og innføring i prosjektet, av RORG-samarbeidet
14.00 Presentasjon av rapporten “Development Education and Awareness Raising in Norway
and the EU: a comparison”
14.15 Paneldebatt: Er Norge et eksempel til etterfølgelse?
Panel:
Arvinn Eikeland Gadgil (SV), politisk rådgiver i UD
Peter S. Gitmark (H), Stortingets utenriks- og forsvarskomite
Harm-Jan Fricke, konsulent og medforfatter av studien “Development Education and
Awareness Raising in Norway and the EU: a comparison”
Lidy Nacpil, Jubilee South
Arnfinn Nygaard, daglig leder i RORG-samarbeidet
Debattleder: Sindre Tollefsen (Kirkens Nødhjelp)

15.00 Pause og kaffe
15.15 Åpen samtale: Folkeopplysning i Nord og i Sør; muligheter, utfordringer og
begrensninger
Innledninger ved:
Lidy Nacpil, Jubilee South
Jane Nalunga, Seatini Uganda
Ordstyrer: John Jones (Networkers South North)

Bakgrunn for paneldebatten og seminaret – se neste side ….

Bakgrunn
Mye har skjedd siden Norad på 1970-tallet startet finansiering av opplysningsarbeid – såkalt ulandsinformasjon – gjennom frivillige organisasjoner. Den gangen var kunnskap om u-land og norsk
bistand sentralt, med en målsetting om å skape folkelig oppslutning om norsk bistand og
bistandsbevilgningene. I dag er perspektiv og målsetting et helt annet, slik et flertall på Stortinget (alle
unntatt FrP) slo fast i en felles merknad i 2009:
Flertallet mener at samarbeidet med frivillige organisasjoner om videreføring av et bredt
opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle miljø- og utviklingsspørsmål i et globalt perspektiv
vil være viktig.
Flertallet viser til at klima-, finans- og matpriskrisen den siste tiden har bidratt til å sette
kritisk fokus på mange sider ved vår egen politikk og utvikling og mener at det er grunn til å
anta at de pågående geopolitiske endringene og maktforskyvninger i verdenssamfunnet i årene
framover vil bringe fram stadig nye saker som utfordrer vår ambisjon om å se
"innenrikspolitikk og utviklingspolitikk i sammenheng". Flertallet mener at
opplysningsarbeidet i økende grad bør sette fokus på slike temaer. Flertallet vil i den
sammenheng understreke de frivillige organisasjonenes rolle som pådrivere og vaktbikkjer. I
dette arbeidet vil det være viktig å støtte opp under organisasjonenes bestrebelser på å utvikle
gode partnerskap med Sør i opplysningsarbeidet, som kan sikre kritiske innspill og
perspektiver fra Sør også på utviklingen i Norge i et globalt perspektiv, så vel som norsk
miljø- og utviklingspolitikk.
På oppdrag fra RORG-samarbeidet har Harm-Jan Fricke og Johannes Krause foretatt en vurdering av
innrettingen av dette i opplysningsarbeidet i Norge sammenlignet med EU. Fricke og Krause deltok
begge i konsulentgruppen som i fjor evaluerte opplysningsarbeidet i EU på oppdrag fra
Europakommisjonen og har bred innsikt i det offentlig støttede opplysningsarbeidet i EU. Deres
rapport “Development Education and Awareness Raising in Norway and the EU: a comparison”,
med observasjoner, konklusjoner og anbefalinger, vil bli presentert på seminaret og danner
utgangspunkt for paneldebatten: Er Norge et eksempel til etterfølgelse?
Lidy Nacpil (Jubilee South) og Jane Nalunga (Seatini Uganda), begge med lang erfaring fra deltakelse
i utviklingsdebatten og –politikken i Sør, har vurdert innrettingen av opplysningsarbeidet i Norge fra
et Sør-perspektiv. De har også blitt bedt om vurdere muligheter og begrensninger for økt
opplysningsarbeid i Sør, som vil danne grunnlag for samtalen.

For eventuelle spørsmål, kontakt RORG-samarbeidet v:
Knut Hjelleset
knut@rorg.no
922 84 582

