
PROGRAM

Velkomst

Del 1: 2001
Video. Opplesning ved Ida Sabina S. Shirazi

Er rasismen borte 20 år etter Benjamins død?  
Personlige betraktninger. Ulrik Imtiaz Rolfsen, filmregissør, 
produsent og manusforfatter

Hvordan kan samfunnet ivareta arven etter Benjamin? 
Sahar Hassani, leder, Agenda X – Antirasistisk Senters 
ressurssenter for unge

Hva ble gjort riktig, og hva ble gjort feil, i samfunnets 
oppgjør med de nynazistiske miljøene? Hvilke lærdommer 
bør vi ta med oss til dagens arbeid mot høyreekstremisme? 
Tore Bjørgo, professor, leder av C-Rex – Senter for 
ekstremismeforskning, UiO

Det nye fiendebildet.  
Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, UiO

Pause

Del 2: 2011
Opplesning

Analyse av terroristens manifest: påvirkninger og forholdet 
til strømninger i samfunnet. Sofia Rana, rådgiver på 
høyreekstremisme, Antirasistisk Senter

Samfunnets reaksjon: styrker og svakheter.  
Sindre Lysø, generalsekretær i AUF

22. juli sett utenfra  
Gary Younge, forfatter, journalist og samfunnsdebattant, 
professor i sosiologi ved Universitetet i Manchester

Lunsjpause

Velkommen til en digital konferanse mot høyreekstremisme  
– tjue år etter drapet på Benjamin, og ti år etter terrorangrepene 22. juli.

Del 3: 2021
Høyreekstreme aktører i dag.  
Harald Klungtveit, redaktør, Filter Nyheter

Normaliseringen av fiendebildene:  
De høyreradikale nettstedene. Maria Wasvik, rådgiver på 
høyreekstremisme, Antirasistisk Senter

Et oppgjør med ytre høyre.  
Linn Stalsberg, forfatter og frilansjournalist

Et oppgjør med rasismen.  
Lisa Esohel Knudsen, samfunnsdebattant

Et oppgjør med muslimfiendtligheten.  
Thee-Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær, Salam

Pause

Samtale: Hvordan har samfunnet håndtert arven etter 2001 
og 2011? Hvordan kan vi best ivareta arven fra 2001 og 2011 
framover? Hvordan kan samfunnet ruste seg til å motvirke 
ideologien som lå bak drapet i 2001 og terrorangrepene i 
2011? Hvordan arbeider vi best for vår visjon: et mangfoldig 
samfunn uten rasisme?
• Astrid Hoem, leder, AUF
• Nosizwe Baqwa, artist, samfunnsdebattant og leder  

for rådet for flerkulturelle minoriteter for Oslo kommune
• Sven Egil Omdal, journalist, redaktør, spaltist i Stavanger 

Aftenblad
• Ammal A. Haj Mohamed, leder, Norsk Folkehjelp 

Solidaritetsungdom
• Cora Alexa Døving, forsker 1, HL-senteret – Senter for 

studier av Holocaust og livssynsminoriteter
• Ordstyrer: Carima Tirillsdottir Heinesen, 

kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter

Avslutning: Hva kan du gjøre?  
Linda Noor, leder, Minotenk
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Dato Onsdag 16. juni kl. 09.00–15.00 Plattform youtu.be/C5KCvz0F9p8 (eller gå via antirasistisk.no) 
Konferansierer Carima Tirillsdottir Heinesen, kommunikasjonsansvarlig og Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter

I år markerer vi at det er tjue år siden drapet på Benjamin Hermansen 26. januar 2001, og ti år siden terrorangrepene 22. juli 2011.

De høyreekstreme fiendebildene har kostet mange liv i Norge. Hvilke lærdommer kan vi trekke ut av de siste tjue årenes kamp mot det høyre  ekstreme 
hatet? Hvordan kan vi ruste samfunnet best mulig til å bekjempe fordommer og fiendebilder som fortsetter å ta liv, senest 10. august 2019? 
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