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Om foredragsholderne:    
 
 
  

Kai Eide er diplomat og tidligere politiker. Han har en lang 
diplomatisk karrière, med internasjonal sikkerhetspolitikk og 
krisehåndtering som arbeidsfelt, i tjeneste for Norge, FN og 
NATO. Eide har vært ambassadør ved en rekke norske 
utenriksstasjoner, og var Norges ambassadør til OSSE 1998–
2002 og til NATO 2002–2006, samt FNs spesialutsending til 
Afghanistan 2008–2010. Eide kombinerer energi og 

temperament med forhandlingsevne og tålmodighet. Eide er en flittig skribent og har 
vært mye brukt som foredragsholder.  
 
 

Steinar Bryn har sin utdanning (B.A., M.A) fra University of 
Wisconsin og Ph.D. i American Studies fra University of 
Minnesota. Han har vært student, lærer, forsker og fungerende 
rektor ved Nansenskolen. De siste 15 årene har han arbeidet 
med oppbyggingen av dialogsentre på Balkan. Han er ansvarlig 
for planlegging og gjennomføring av inter-etniske dialogseminar 
på Lillehammer og på Vest Balkan. 

Bryn 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. Nansen dialog er nominert til Nobels Fredspris 2012. 

 
 
 

Gert Danielsen fra Bergen og Maura i Nannestad fikk Rotarys 
verdensfredsstipendiat i 2003 for å ta sin mastergrad i 
internasjonale forhold, fred og konfliktløsning ved Universidad 
del Salvador i Buenos Aires, Argentina i 2004-05. Hans 
lidenskap for fredsarbeid, konfliktløsning og internasjonale 
forhold har også reflektert seg i hans arbeid og studier i land som 
Guatemala, Storbritannia, Colombia, Sør-Afrika, Brasil og 
Panama. Siden 2006 har Gert jobbet for FNs utviklingsprogram 
(UNDP), spesielt innenfor feltet bistandseffektivitet, og i 2011 
arbeidet han for UNDP med demokratisering, valg og 

menneskerettigheter i Jemen og Egypt. Nå arbeider han ved UNDPs senter for 
demokratisk styresett i Oslo. Før han fikk Rotarys verdensfredsstipendiat hadde han 
en bachelorgrad fra Universitetet i St Andrews i Skottland. Gert er en lidenskapelig 
danser og Latin-Amerika-entusiast og veldig glad i språk. Foruten bergensk, snakker 
han engelsk, spansk og portugisisk og kan kommunisere på fransk og italiensk. 
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Inge Eidsvåg er cand.phil. med historie hovedfag. Han har vært 

lærer i grunnskolen, ved Ringve gymnas og ved Nansenskolen 

på Lillehammer. Der var han også rektor i mange år. For tiden er 

han forfatter og lektor ved samme institusjon.Inge Eidsvåg er en 

aktiv bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han har 

redigert seks essaysamlinger (Universitetsforlaget) og har selv 

skrevet en rekke bøker, bl.a. Når livet kaster skygger” (2002), 

Den gode lærer i liv og diktning (2005), Stille stemmer – indre 

bilder. Om lesningens velsignelser, farer og fryd. (2007), Tanker 

ved treklaveret (2008), Minnene ser oss (2010). 

Inge Eidsvåg har fått "Brobyggerprisen" for sitt arbeid med å skape forståelse mellom 
mennesker med ulik religion og livssyn, og han ble i 1997 tildelt "Kulturprisen for 
Gudbrandsdalen". I 2005 fikk han ”Blanche Majors forsoningspris” for sitt 
dialogarbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på Balkan.  

 

 

 

Laila Bokhari (født i London i 1974) er norsk - pakistansk 
statsviter og forsker med terrorisme og terrorhandlinger som 
spesialområde.  

Laila Bokhari er utdannet fra England, Nederland og Sveits. Hun 

har jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og 

Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har tjenestegjort ved 

FNs Sikkerhetsråds Al-Qaida Taliban Monitoring team i New 

York, arbeidet for OSCE, og vært rådgiver inn i ulike NATO 

grupper. Hun var i 2006-2009 medlem av Regjeringens 

sikkerhetspolitiske utvalg, har publisert både nasjonalt og 

internasjonalt og er kjent som kommentator og foreleser. Bokhari er p.t. ansatt ved 

den norske ambassaden i Islamabad. Hellig Vrede, Min reise gjennom Pakistan er 

hennes første bok på norsk. Laila Bokhari er medlem 22. juli - kommisjonen. 

 

 


