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VEDLEGG 3

OM FORFATTERNE

informasjonssjef i Norges fredslag og rådsmedlem i International Peace 
Bureau. Bakgrunn som fredsforsker og fredspolitisk rådgiver over hele 
verden. Har ledet en lang rekke fredsorganisasjoner og fredsinitiativ i Norge 
og internasjonalt på 1990- og 2000-tallet.

sosiolog og skribent. Aktiv i Folkereisning mot krig og andre deler av 
fredsbevegelsen på 1960-tallet. Dugnadsarbeider ved Fredskontoret i Oslo 
1968-69.

journalist, redaktør, frilanser, informasjons- og kulturarbeider. Begynte i United 
Press Int i 1959. Senere aviser bl.a. i Pennsylvania, Arbeiderbladet, Aust-Agder 
Blad, Alt om Mat og NRK-Troms i 1979. Utdanning fra Journalistakademiet 
og universitetene i Tromsø og Oslo. Fredskontoret i Oslo 1967-70.

aktiv da Fredskontoret i Stavanger startet i 1962, og da Amnesty Inter-
national ble opprettet i Stavanger og Rogaland i 1966. Deltok sammen  
med pådriveren innen fredsbevegelsen i Stavanger, Torgunn Gripsrud,  
på møter og studiesirkler arrangert av “Internasjonal kvinneliga for  
fred og frihet”.

aktiv fredsforkjemper gjennom mange år. Tok bl.a initiativet til etablering 
av den norske avdelingen av Women’s International Strike for Peace 
(WISP) i 1961, representant på Stortinget (1973-77, seinere vara). Grunnla 
Kvinneuniversitetet i Norge (1983) og Kvinneuniversitetet i Norden (2011). 
Hun har æresdoktor-grader fra universitetene i Uppsala, København og 
Halifax, og er Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
 
fredsaktivist i Stavanger fra 1963-1972. Arbeidet innenfor tv og film 1974-
1978. Journalist og fotograf 1978-1982. Utstillende fotograf 1985-2010.

tidligere journalist, stortingsmann, partiformann og ambassadør.  
Nåværende aktivistisk skribent.

var elev ved Stavanger Katedralskole da han deltok i en studiesirkel  
ved Fredskontoret i Stavanger. Han var journalist i Dagbladet fra 1968  
til 1986. Etter fem år i Arbeiderbladet gikk han tilbake til Dagbladet  
i 1991 til 2010. Nyhetsredaktør i begge aviser og seinere utenriks-
korrespondent med flere perioder i USA. 
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ledende person i kretsen rundt Pax forlag på 1960-tallet, også redaktør av 
“Kontrast”. Var markant kulturredaktør i Dagbladet, er mediaforsker og 
aktiv sakprosaforfatter. Utga erindringsboka “Fra Pax til paven” i 2012.

aktiv fredsarbeider gjennom et langt liv i mange fredsorganisasjoner og 
gjennom egne tiltak, folkehøyskolelærer og forfatter. Drivkraften bak 
Internasjonal folkehøgskole og Den reisende folkehøgskole.

har bak grunn fra for skjel lige freds or ga ni sa sjo ner i Norge og fra Nan sen 
Dialog-nettverket med fokus på inte ret nisk kon flikt hånd te ring i tid li gere 
Jugo sla via og fra Norsk Fredssenter. Har jobbet som inter na sjo nal koor di -
na tor i PRESS-Redd Barna Ung dom. Daglig leder av Norges Fredsråd.

aktivt med da Fredskontoret startet i 1962. Pådriver også da Amnesty 
International ble opprettet i Stavanger og Rogaland i 1966. Har skrevet 
kronikker og essays om krig/fred-problematikk, bl.a. i Stavanger Aftenblad, 
Bergens Tidende og i tidsskriftene ERGO og Agora. Har utgitt flere bøker.

rådgiver på Nansen Fredssenter i Lillehammer hvor hun blant annet 
arbeider med forsoningsprosesser i Bosnia Herzegovina og underviser 
i faget Konflikt og fredsbygging ved Nansenskolen. Medlem av kvinnenett-
verket i Oppland Arbeiderparti, av internasjonalt utvalg i Arbeiderpartiet 
sentralt og tidligere leder av internasjonalt utvalg i Oppland.

etablerte og var sentral i Fredskontoret i Fredrikstad fra midten av 60-tallet. 
Senere redaksjonsmedlem/redaksjonsleder i Folkereisning mot Krigs avis 
Ikkevold og kampanjen Nei til nye NATO. Internasjonal leder i Sosialistisk 
Venstreparti (SV) 2007 - 2011. Bystyremedlem i Oslo fra 1987 til i dag. 
Aktiv blogger http://ivarjohansen.no

redaktør og forfatter, utenriksredaktør i NRK-TV, korrespondent i Moskva, 
Washington D.C. og Berlin, sjefredaktør i Dagbladet, Fritt Ord-professor 
på Institutt for Medier og Kommunikasjon (UiO), Rockefeller Foundation 
Fellow, formann i Kunstnerforeningen, Fritt Ords Honnørpris og Premio 
Hidalgo for sitt arbeide for rom-folket (sigøynerne).
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engasjert fredsinnsats gjennom 60 år, tidligere leder av Folkereisning mot 
krig og aktiv i Fredsakademiet. Fredsprofessor ved en rekke universiteter, 
fredsforskning med ca. 150 bøker med 140 oversettelser på 34 språk, 
fredspraksis som megler i ca. 150 konflikter.

har jobbet i fredsbevegelsen i 40 år og de seneste 20 også innenfor 
fredsforskning ved et flertall universitet i alle fem verdensdeler.

sosionom og PhD, førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold og fagbok-
forfatter (om yrkesetikk, etikk, humanisme mm). Aktiv ved Fredskontor-
ene på Lillehammer og i Stavanger 1966-68. Tidligere styreleder i Hvite 
Busser til Auschwitz og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. 
www.etikk.net

var i en periode aktiv medarbeider ved Fredskontoret og Folkereisning mot 
krig i Oslo. Jobber nå blant annet i Helsedirektoratet med forebygging av rus-
middelproblemer. Brenner for et samfunn som ikke utstøter folk – da som nå. 

sekretær ved Fredskontoret i Oslo 1970 – 1972. Medlem av redaksjons-
gruppa for Fredskontorets 50-årsjubileum.

forsker ved Institutt for fredsforskning og professor II i statsvitenskap ved 
NTNU. Han har vært medlem av en eller flere fredsorganisasjoner siden 1959.

utdannet interiørarkitekt, seinere lektor i den videregående skolen. 
Militærnekter. Arbeidet innenfor Amnesty International og ved 
Fredskontorene i Bergen og Stavanger.

professor i sosialmedisin. Han har i forskning og formidling satt lys på 
hvordan fordeling av makt, verdighet og trygghet påvirker menneskets og 
samfunnets helse.

medlem av Folkereisning mot krig fra 1957. Leder av Fredskontoret i 
Skien 1967-71. Aktiv i Kampanjen mot atomvåpen og Kristent Fredslag; 
styremedlem i Nei til Atomvåpen avd. Grenland fra 1979 til i dag.
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aktiv med i norsk fredsbevegelse siden 1950. Startet Folkereisning mot 
krig i Grenland, Nei til Atomvåpen (De 13) i Telemark og Human-Etisk
Forbund i Grenland og Telemark. Medlem av Hovedstyret i Redd Barna. 
Leder i World View – Norge og i Hvite Busser til Auschwitz. 
Aktiv i bl.a. UNICEF og FN-sambandet.

marinbiolog fra Trondheim og Tromsø, i dag direktør av Akvaplan-niva 
ved Framsenteret i Tromsø. Har arbeidet i mer enn 30 år med miljøover-
våking i nord, inkludert tokt i Barentshavet og besøk på Novaja Semlja

professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo, tidligere redaktør i 
Klassekampen og leder av Fredskontoret i Trondheim 1965-66.

forfatter, journalist, NRK-freelanser, skuespiller og fredsarbeider med rot  
i kvinnebevegelsen fra 1960-årene. Startet Fredskontoret i Stavanger sammen 
med Lars Andreas Larssen i 1962 og var daglig leder av hovedkontoret  
i Oslo 1965-1972.

arbeider med oppbyggingen av dialogsentre på Balkan og er ansvarlig 
for planlegging og gjennomføring av inter-etniske dialogseminar på Lille-
hammer og på Vest-Balkan. Han er spesielt opptatt av overføringsverdien 
av disse dialogerfaringene til andre konfliktområder, inkludert i Norge. 
Har mottatt en rekke priser, spesielt for dialog og forsoningsarbeidet utført 
i noen av Europas mest krigsherjede områder etter 2.verdenskrig, som 
Vukovar, Prijedor, Srebrenica, Mitrovica og Kosovo Polje.

aktiv fredsarbeider på 1960-tallet. Arbeidet frivillig ved Fredskontoret i Oslo 
i flere perioder (landsekretær 1968/69), var en tid leder av Folkereisning mot 
krig og Norges Fredsråd og tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO).

sykepleier, forfatter/skribent. Fredskontorleder i Bergen 1965-66. Med-
arbeider/reisesekretær ved Fredskontoret i Oslo, samt reisesekretær i 1972.

aktiv og sentral i flere år i virksomheten til Fredskontoret i Sandefjord. 
Journalist i Adresseavisen (1975-77), i Dagbladet (1977-87) og i Bergens 
Tidende (1987-2011). Fra 2011 frilans, i hovedsak for Dag og Tid.
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