MANIFEST 2019

TIRSDAG 5. MARS • SENTRUM SCENE • OSLO • KL. 10.00 - 16:00

Over 450
påmeldte!

EVGENY MOROZOV • KAJSA EKIS EKMAN • ALI ESBATI • INA LIBAK • VICTOR NORMAN • MARIANNE MARTHINSEN • ERLING HOLMØY

FRAMTIDSVISJONER
WWW.MANIFESTKONFERANSEN.NO

PROGRAM
10:00

REVOLUSJON PÅ GANG
Farer og muligheter ved de teknologiske revolusjonene som former framtida		
her og nå.

			

10:15

DIGITAL OPPVEKST
Hva gjør det med oppvekst og psykisk helse, når barn og unge lever pålogge
de liv? Er skolens rolle å gi nettbrett til alle, jo før jo heller?

			
			
			
			
			

11:00

•Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

• Louise Knutsen, skoleelev
• Emma Bonnerud, pedagogisk veileder, Rikt
• Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi
• Lina Aas-Eng, kommunikasjonsrådgiver
• Sabine Wollscheid, utdanningsforsker

ALL MAKT TIL MONOPOLENE
Overlever demokratiet en økonomi der Google og Facebook overvåker alt og 		
alle?

			

• Evgeny Morozov, forfatter, historiker og teknologiekspert

11.30

LUNSJ

12.30

EN GRØNN INDUSTRINASJON?
Har venstresida visjoner for industrinasjonen Norge? Kan vi bekjempe
klimakrisa og samtidig bygge ut norsk industri? Bør vi bygge lyntog nå med
en gang?

			
			
			
			

14:00

• Erik Reinert, professor i økonomi
• Ommund Stokka, forbundssekretær Industri Energi
• Ina Libak, leder Auf
• Thor Bjørlo, kommunikasjonssjef Norsk Bane

ROBOTENE KOMMER!
Hva skjer når robotene tar jobbene våre? Hvilke styrker har norsk arbeidsliv i
møte med digitalisering og automatisering? Hvordan skaper vi verdens beste
felles velferdstjenester?

			
			
			
			

• Lene Myhrvold, operatør og leder i Fellesforbundets ung.utv
• Eli Moen, professor i internasjonal og tverrkulturell ledelse, BI
• Rune Aasen, leder for Oslo Sporveiers Arbeiderforening
• Kajsa Ekis Ekman, forfatter og samfunnsdebattant (Sverige)

14:40

PAUSE

15.00

PÅ VEI MOT PRIVATISERT VELFERD?
Hva og hvem truer den norske velferdsstaten? Vil vi fortsatt velge felles vel		
ferd under «eldrebølgen», eller står vi overfor storstilt privatisering?

			
			
			
			
			

• Roman Eliassen, samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie
• Viktor Norman, professor økonomi Norges handelshøyskole
• Erling Holmøy, samfunnsøkonom ved Statistisk sentralbyrå
• Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
• Ali Esbati, Riksdagspolitiker for Vänsterpartiet (Sverige)

