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PROGRAM 
Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst,  
dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet  
for de mange, eller samles makten hos noen få? 

10.00–10.20 | REVOLUSJON PÅ GANG

Farer og muligheter ved de teknologiske 

revolusjonene som former framtida her og nå. 

tore tennøe, direktør i Teknologirådet

10.20–11.00 | DIGITAL OPPVEKST

Hva gjør det med oppvekst og psykisk helse, når 

barn og unge lever påloggede liv? Er skolens rolle å gi 

nettbrett til alle, jo før, jo heller?  

louise knutsen, skoleelev

emma bonnerud, prosessleder, konsulentselskapet 

Rikt

einar duenger bøhn, professor i filosofi

lina aas-eng, rådgiver i kommunikasjonsbyrået pol 

11.00–11.30 | ALL MAKT TIL MONOPOLENE

Overlever demokratiet en økonomi der Google og 

Facebook overvåker alt og alle?

evgeny morozov, forfatter, historiker og 

teknologiekspert (Hviterussland)

11.30–12.30 | LUNSJ

Signering av bøker i Forlaget Manifests bokstand 

ved Hannah Helseth og Anja Sletteland, Det jeg skulle 

sagt. Håndbok mot seksuell trakassering og Ingrid 

Grønli Åm, Hjelp! Vi er i eu. Den franske venstresidas 

uløste dilemma.

12.30–13.45 | 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? 

erik reinert, professor i økonomi

ommund stokka, forbundssekretær Industri Energi

ståle johansen, talsperson for Industriaksjonen

ina libak, leder auf

thor bjørlo, kommunikasjonssjef Norsk Bane 



13.45–14.30 | 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 

ungdomsutvalg 

bjarne berg wig, ekspert på Lean og har bakgrunn 

som fagarbeider og tillitsvalgt. 

eli moen, professor i internasjonal og tverrkulturell 

ledelse, bi 

kajsa ekis ekman, forfatter og samfunnsdebattant 

(Sverige)

14.30–14.55 | PAUSE

Signering av bøker i Forlaget Manifests bokstand 

ved Camilla Bakken Øvald, Drømmefondet og Ellen 

Engelstad, Rosa Luxemburg, en biografi

14.55–16.00 | EN PLAN FOR PRIVATISERING?

Om regjeringens retningsvalg for fremtidens velferd

Hva og hvem truer den norske velferdsstaten? Vil vi 

fortsatt velge felles velferd under «eldrebølgen», eller 

står vi overfor storstilt privatisering? 

roman eliassen, samfunnsøkonom i Manifest 

Tankesmie

victor norman, professor i økonomi ved Norges 

handelshøyskole

erling holmøy, samfunnsøkonom ved Statistisk 

sentralbyrå

marianne marthinsen, stortingsrepresentant for 

Arbeiderpartiet

ali esbati, Riksdagspolitiker for Vänsterpartiet 

(Sverige)

Musikk ved daniel kvammen

Konferansierer: magnus e. marsdal og  

ida s. wangberg fra Manifest Tankesmie



299,-

Konferansepris:  262,-

Ellen Engelstad og Mímir Kristjánsson 

ROSA LUXEMBURG
En biografi

Året er 1919. I Tyskland mobiliserer de høyreradikale mot «jødebolsje vikene». I 
Sovjetunionen er den revolusjonære entusiasmen på hell. Partidiktaturet begynner 
å feste grepet.

I det krigstrøtte Berlin 
kjemper Rosa Luxemburg 
mot krig og kapitalisme, 
og for en annen og mer 
demokratisk sosialisme 
enn den som foreskrives i 
Moskva. Dette er historien 
om den lille polsk-jødiske 
kvinnen som både Hitler 
og Stalin fryktet, og om et 
mord som kan ha forandret 
et helt århundre.

Det er også en bok om hvor-
dan tankegodset til en av den 
demokratiske sosialismens 
store pionerer i dag har blitt 
aktualisert. I en tid der både 
høyrepopulistiske bevegelser 
og den radikale venstresiden 
vokser, trengs Rosa Luxem-
burgs tanker på ny.

Bøker fra Forlaget Manifest – Kjøp dem i foajeen

190221 annonse Manifest biennale.indd   1 21.02.2019   10:28:29
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Vi har egentlig ikke råd til velferdsstaten, sier 
de store maktpartiene. Du må belage deg på å 
jobbe mer. Eller miste rettigheter. 

Hvis EU dikterer Norge å følge Høyres pro
gram til evig tid, må vi bare bøye oss. Hvis ikke, 
kveles norsk økonomi av handelshindringer. 

Den politiske elitens framtidsvisjoner be
står av skremmebilder. Tiltroen til folkestyret 
er fortrengt av apatisk venting på at «marke
det» skal rydde opp det som «markedet» selv 
har rotet til.

I mangel av framtidstro, har høyrekreft
ene i tiåret etter finanskrisa valgt å mobilisere 
på framtidsfrykt. Fremmedfrykt. Kultur kon
flikter som skal overskygge kapitalismens 
interessekonflikter. 

Et avgjørende veiskille
Manifestkonferansen 2019 sparker i gang den 
lange valgkampen mot 2021. Åtte år med Frp 
i regjering er nok. Men ny regjering må også 
bety ny politikk. 

Får vi et teknokratisk Størestyre, «mer av 
det samme, bare litt saktere», vil det svekke 
tiltroen til demokratiets progressive kraft. 
Da vokser markedet for autoritære høyre
fortellinger om at forsvarsløse minoriteter er 
syndebukkene for samfunnets problemer. 

2021 kan bli et avgjørende veiskille. 
Mye står på spill. Manifest Tanke smie 
inviterer derfor våre 300 abonnerende 
fag organisasjoner og våre hundrevis av 

individu elle støttespillere (snart tusen-
vis!) til en demokratisk dugnad, som vi 
foreløpig kaller «MOMENTUM 2021».
Sammen kan vi utvikle samfunns kritik ken og 
løsningene som tar Norge i en ny retning. 

Tid for store spørsmål
Manifestkonferansen 2019 bidrar til dugna
den ved å ta opp noen store spørsmål i vår tid: 

• Hvilket samfunn skaper den nye over
våkningsøkonomien, som utvikles av 
digitale monopoler som Google, Facebook 
og Amazon?

• Norge har 8000 milliarder oljekroner på 
bok. Skal vi virkelig sitte passivt og ikke 
bruke dem til klimainvesteringer globalt 
som utvikler høyteknologisk industri 
 nasjonalt? 

• Hva slags arbeidsliv må vi utvikle, hvis fram
tidas Norge skal ha verdens mest produktive 
industri og verdens beste offentlige tjenester?

Velkommen til Manifestkonferansen 2019!

Magnus E. Marsdal,

leder i Manifest Tankesmie

MOMENTUM 
FOR FORANDRING
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Bøker fra Forlaget Manifest – Kjøp dem i foajeen

Bygården

Det store skoleeksperimentet

Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin

Simon Malkenes

Historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk

Makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole»

Ingrid Grønli Åm

Hjelp, vi er i EU!
Den franske venstresidas uløste dilemma

379,-

Konferansepris:  332,-

349,-

Konferansepris:  305,-

299,-

Konferansepris:  262,-

Splitt og hersk

EØS på 1-2-3

Stein Stugu og Ida Søraunet Wangberg

Hvordan HR truer den norske arbeidslivsmodellen

Hvordan avtalen påvirker arbeidslivet
- og hva vi kan gjøre med det

149,-

Konferansepris:  131,-

149,-

Konferansepris:  131,-

Pamfletter
Bøker

190221 annonse Manifest biennale.indd   2 21.02.2019   10:28:30
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Bøker fra Forlaget Manifest – Kjøp dem i foajeen

Bygården

Det store skoleeksperimentet

Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin

Simon Malkenes

Historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk

Makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole»

Ingrid Grønli Åm

Hjelp, vi er i EU!
Den franske venstresidas uløste dilemma

379,-

Konferansepris:  332,-

349,-

Konferansepris:  305,-

299,-

Konferansepris:  262,-

Splitt og hersk

EØS på 1-2-3

Stein Stugu og Ida Søraunet Wangberg

Hvordan HR truer den norske arbeidslivsmodellen

Hvordan avtalen påvirker arbeidslivet
- og hva vi kan gjøre med det

149,-

Konferansepris:  131,-

149,-

Konferansepris:  131,-

Pamfletter
Bøker

190221 annonse Manifest biennale.indd   2 21.02.2019   10:28:30

Bøker fra Forlaget Manifest – Kjøp dem i foajeen

Det jeg skulle sagt

Bernie Sanders

Drømmefondet

Anja Sletteland og Hannah Helseth

Reidar Strisland

Camilla Bakken Øvald

Håndbok mot seksuell trakassering

og det nye USA

Hvordan Norge ble finansbransjens George Clooney, 
og veien videre for Oljefondet

349,-

Konferansepris:  305,-

349,-

Konferansepris:  305,-

299,-

Konferansepris:  262,-

En hyllest til sauen

Daria Bogdanska

Lønnsslaver
Kamp for verdige arbeidsvilkår utenfor 
det etablerte arbeidslivet

Anna Blix

Fortellinga om det lille dyret som bygde landet

Mímir Kristjánsson 

Hva ville Gerhardsen gjort?
Veien videre for Arbeiderpartiet

249,-

Konferansepris:  218,-

299,-

Konferansepris:  262,-

299,-

Konferansepris:  262,-

190221 annonse Manifest biennale.indd   3 21.02.2019   10:28:31
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Bli med på dugnad 
for et politisk 
veiskille i 2021

Skattekutt til de rikeste. Barnehagemil

lionærer. Fri flyt av arbeidslivs kriminalitet. 

Jernbanen på anbud. Mål og resultats

styring i barneskolen. Velferdspenger i 

skatteparadis. Høyre autoritær frammarsj 

i  Europa. Trump i Det hvite hus. Men 

 venstresida vokser! 

Nå kan du bli med på å bygge den nye 

venstresida og utvikle politikken som sørger for 

at valget i 2021 blir et rødgrønt vendepunkt i 

norsk politikk. For eksempel:

• Handlekraft mot klimakrisa: Hvordan kan 

Norge lykkes med grønn industrireising, 

globalt og nasjonalt?

• Felles velferd uten profitt: Kan vi vedta 

en fireårsplan for å fase ut de kommersielle 

eierne? 

•  En barneskole til barnas beste: Hvordan 

erstatte prestisjejag og test regimer med 

profesjonell pedagogikk? 

MOMENTUM2021 har vi foreløpig kalt 

Manifest Tankesmies seksårsplan, som blir 

en dugnad for virkelig forandring fra og med 

stortingsvalget i 2021. 

Fase 1: Fram til stortingsvalget arbeider 

vi tett med våre 300 fagorganisasjoner 

og støttespillere over hele landet: Hva er 

problemene? Hvilke løsninger har vi? Hvilke 

løsninger mangler vi? 

Fase 2: Kunnskapen fra grasrota går inn i 

arbeidet med håndfaste forslag som blir 

pådrivere for debatten i de rødgrønne partiene 

fram mot stortingsvalget.

Fase 3: Etter valgseieren gir vi jernet sammen, 

gjennom hele regjeringsperioden, for å sikre 

at visjonene blir omgjort til vedtatt politikk og 

virkelig samfunnsforandring. 

Bli med på laget ved å gi et månedlig beløp som 

støtter vårt arbeid. Vi holder deg informert om 

alt som skjer. Gir du 200 kroner eller mer, får 

du alle Manifest-pamfletter fritt tilsendt. Du 

kan når som helst avslutte avtalen.  

Ingrid Wergeland, 

kommunikasjonssjef Manifest Tankesmie

Les mer på manifesttankesmie.no/momentum
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Kunnskap er makt 
Tegn abonnement hos  
fagbevegelsens tankesmie!

I en verden der makt og rikdom samles hos 

noen få, er vi mer avhengig enn noen gang 

av kunnskapen som fins blant de mange. Har 

dine medlemmer og tillitsvalgte kunnskapen 

som trengs? 

Som abonnent får dere:

• Kunnskap og argumenter: Alle abon nenter 

får tilsendt Manifest-pamfletter. Større 

abonnement gir flere pamfletter.

• Fakta i orden: Våre rapporter og notater gir 

et solid faktagrunnlag i mange saker, skrevet 

i et språk alle kan forstå. 

• Abonnentpris: på engasjerende foredrag 

fra dyktige Manifest-medarbeidere.

• Redusert deltakeravgift på 

Manifestkonferansen. 

Finn abonnementet som passer for dere: 

www.manifesttankesmie.no/abonnent
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Før stortingsvalget i 2021 vil stadig flere kaste 
seg inn i kampen for å avverge det  uutholdelige: 
En tredje periode med regjeringsmakt til Frp. 
Spørsmålet er om en ny regjering vil bety 
en ny kurs for Norge. Hvor er de rødgrønne 
visjonene? 

I en verden der de rikeste øker sin makt, klima
kaoset nærmer seg kokepunktet og ungdom
mens oppvekst er satt under administrasjon av 
Facebook. Hvor er demokratiets handlekraft?
Hvis ikke venstresida leverer positive fram
tidsvisjoner og handlekraftige løsninger, blir 

Et regimeskifte i 2021 krever rødgrønn handlekraft.  
For grønn industri, mot klimakrisa. Norge skal ha verdens  
beste velferdstjenester, uten privat profitt.

MOBILISERING 
FOR DE MANGE

Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie

Fenomenet «den nye venstresida» vokser i styrke og har nå kommet til Norge. Her legger den populære kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez 
fram sitt forslag til en grønn omstilling i USA. FOTO: SENATE DEMOCRATS
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vakuumet etter de etablerte maktpartienes 
handlingslammelse fylt av fremmedfiendtlige 
og høyreradikale krefter. 

Det har skjedd flere ting i norsk parti politikk 
som peker mot at 2021 kan bli det vendepunk
tet som fagbevegelsen og miljø bevegelsen 
lengter etter. 

• KrFs strategiske avklaring vender alle par
tiledernes blikk i riktig retning: et rødgrønt 
alternativ med mobiliseringskraft. 

• I Oslo demonstrerer byrådet til Aps Ray
mond Johansen at den rødgrønne koalisjo
nen er i stand til å drive fram dristig politikk 
for miljøet, for velferd uten profitt, mot 
sosial dumping, i konstruktivt samarbeid 
med Rødt som støtteparti. 

• Den samtidige framgangen til SV, Rødt og 
Trygve Slagsvold Vedums folkeligradikale 
Sp peker mot styrkeforhold på rødgrønn 
side som øker mulighetene for at en ny 
regjering vil bryte med gammel politikk. 

• Samtidig går Ap i progressiv retning på 
viktige områder, med nei til konkurranseut
setting av flere offentlige tjenester, stopp for 
velferdsprofitører i barnevernet og uttalt 
vilje til å stanse skadelige EØSdirektiver.

Den mest løfterike endringen i norsk 
politikk er at fenomenet «Den nye ven-
stresida», som forbindes med kandidater 
som Bernie Sanders og Jeremy Corbyn, 
har kommet til Norge.

Ved inngangen til 2017 lå Rødt nede på 2–3 
prosent. På en måling i februar 2019 er partiet 
markant større enn regjeringspartiene KrF 
og Venstre til sammen, med 7,6 prosent. For to 
år siden hadde Rødt og SV rundt 6 prosent til 
sammen. I dag har de 15,6. 

Suksessen kan skyldes at Rødt har klart å 
profilere seg som landets mest handlekraftige 

parti (i alle fall i forhold til størrelsen). I 
2015 stilte bystyre politiker Bjørnar Moxnes 
ultimatum overfor Aps nyvalgte byrådsleder 
i hovedstaden Raymond Johansen: Ingen nye 
profittmotiverte barnehager! Ap strittet i mot. 
Rødt vant. 

Rødts dyrking av kjerneverdien «handle
kraft» nådde et nytt nivå da et mistillitsfor
slag fra partiets enslige stortingsrepresentant 
felte Frps mest ytterliggående statsråd, Sylvi 
Listhaug. 

Men vet du hva som er det mest oppsikts-
vekkende med Rødts formidable fram-
gang? Det er at SV også går fram. Partiet 
har nå vært oppe på 8-tallet. Lysbakken 
lykkes. Rødt vokser ikke på bekostning av 
SV. Begge går fram samtidig! Og begge setter 
stadig nye rekorder i medlemstall. 

Ute i folket vokser ei ny venstreside fram.

I alle saker hvor Rødt og SV kan finne 
sammen, er den radikale venstresida til tider 
«landets tredje største parti» på målingene. 
I anførselstegn. Rødt og SV er konkurrenter. 
De har ulik historie, ulik partikultur, ulike 
programmer og ulik strategi. Men i viktige 
saker har de identisk politikk. 

Vi ser det i kampen for velferd uten profitt. 
Motstanden mot EUs overhøyhet. For et 
arbeidsliv der ansatte investeres i som ressur
ser, ikke kuttes i som utgiftsposter. Ut med 
regnearkenes tyranni, inn med respekten for 
fagfolk som faktisk gjør jobben. 

Slik meningsmålingene nå ser ut, kan SV 
og Rødt faktisk ha ambisjoner om å gjøre 
flere av de sentrale kampsakene sine til den 
neste regjeringens vedtatte og gjennomførte 
politikk. Spiller de kortene sine riktig, blir 
den nye venstresida en parlamentarisk kraft 
som Jonas Gahr Støre ikke kommer utenom. 
Særlig med Sp på laget. Og i viktige spørsmål 
for Norge, er Sp, SV og Rødt faktisk på lag. 
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Den lange valgkampen mot 2021 kan bli 
innledningen til en ny tid i norsk politikk. 
Men da kan ikke de andre partiene sitte og 
vente på at Ap gjør jobben som lokomotiv.

Arbeiderpartiet skapte sin storhetstid ved å 
gripe, og holde, det politiske initiativet. Det 
siste tiåret har Frp satt dagsordenen i inn
vandringssaken. Høyre med sentralisering og 
skattekutt. Aps rolle er å tilpasse seg. Reagere. 
Høyresida har strategi. Ap driver med taktikk.

Ap har slitt med å sette dagsordenen i skole
politikken og i miljøpolitikken. I striden 
om velferdsprofitørene er det den radikale 
venstresida som setter agenda. Det samme 
gjelder EØS og sosial dumping.

Både SV, Sp og Rødt tjener nå på at Apledel
sens villrede driver utålmodige velgere over 
til andre partier på rødgrønn side. Men den 
økende  oppslutningen må gis politisk retning, 
og et nytt rødgrønt regjeringsprosjekt er også 

avhengig av at Ap får mulighet til å konsen
trere seg om politikk.

Hvordan mobilisere for et politisk vendepunkt 
i 2021? Svarene kan ikke dikteres ovenfra, 
men må diskuteres fram nedenfra. Det blir 
ikke partitoppene som skifter retning på norsk 
politikk. Det blir den samlede styrken i alle de 
folkelige bevegelsene. Når denne styrken sam
spiller med handlekraftige politikere, som tør 
å tenke utenfor «boksen» til Finansdeparte
mentet og EU, forandrer vi Norge. 

Valget i 2021 er mulighet som må gripes 
med begge hender. Det vi trenger nå er 
rødgrønn koordinering og handlekraft. 
Framtidsretta svar på vår tids store utfordrin
ger, som disse tre: 

• Industripolitisk handlekraft mot 
klima krisa: I dag sitter vi på hendene våre 
og bruker 8000 milliarder oljekroner på å 
ikke gjøre noe for å redde kloden. Hva om 

Vi trenger en industripolitisk plan mot klimakrisa. Talsperson for Industriaksjonen og klubbleder ved Kværner Verdal Fellesforbundet, Ståle Johansen, 
krever handling fra politikerne. FOTO: NILS EIKELAND/ TRØNDERAVISA
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vi utvikler en strategi for å anvende Norges 
enorme finansielle muskler til å drive fram 
nødvendige klimainvesteringer globalt, på 
en måte som sikrer høyteknologisk indus
triutvikling og sysselsetting nasjonalt? 

• Velferd uten profitt: Vi må utvikle en 
fireårsplan for å fase ut kommersielt 
eierskap til fordel for ideell og offentlig drift 
av fellesskapets velferdstjenester. Dette kan 
gjennomføres i neste stortingsperiode. 

• Skole til barnets beste: Fellesskolen må 
frigjøres fra fordummende, forretnings
inspirert resultatmålstyring. Vi kan ikke 
godta et system som oppildner de voksne til 
å jage prestisje på kort sikt, i verste fall på 
bekostning av barnets beste på lang sikt. Et 
forbedret kvalitetssystem for grunnskolen 
må baseres på profesjonell pedagogikk, ikke 
skrivebordsteorier fra BI.

Manifest Tankesmies superkrefter strømmer 
fra grasrota. Vi er bygd på dugnad. 300 
klubber, fagforeninger og forbund over hele 
landet gjør den folkefinansierte tankesmia 
mulig. Uten rike onkler har vi fortsatt bare en 
brøkdel av ressursene til de rikes tanke smie, 
Civita.  

Derfor inviterer vi deg og enkeltpersoner over 
hele landet til å bli med i folkefinansieringen 
av Manifest Tankesmies politiske dugnad for 
rødgrønn handlekraft og virkelig forandring 
ved det kommende stortingsvalget. Vi kaller 
den foreløpig «Momentum 2021».

Dette blir en mobilisering av de mange, for de 
mange. Bare sammen kan vi vinne valgene i 
2019 og 2021. Bare sammen kan vi skape en 
handlekraftig, rødgrønn politikk for sterkere 
fellesskap, likeverd og frihet for alle. Bli med 
på dugnaden!

Les mer på side 8–10. 

Vi trenger en skole for barnas beste. Her er lærer Marius Andresen, som risikerte jobben i kampen mot målstyring, sammen med noen av elevene på 
Sandefjord skole. FOTO: OLAF AKSELSEN.



t i l b u d  t i l  d e lta k e r e  p å  m a n i f e s t ko n f e r a n s e n

ETTERFEST
Etter årskonferansen går vi til annen etasje på Peoples 

for å fortsette diskusjonene og møte fine folk. Der kan du få 
noe i glasset og kjøpe burger til en hyggelig konferansepris. 

BURGERBONG
Konferansepris
Burger & pommes frites 150,- 
(vegetar/kjøtt)

  disse har laget manifestkonferansen 2019:

  Programansvarlig og konferansier: Magnus E. Marsdal

  Konferansier: Ida Søraunet Wangberg 

  Konferanseansvarlig: Anders Skrede

  Konferanseansvarlig: Ingrid Wergeland

 • Teknisk ansvarlig: Tom Gjertsen

 • Scenedesign og foto: Helge Brekke      

 • Logo og layout: Johanne Hjorthol

 • Redaktør for programheftet: Ellen Engelstad

 • Konferansesekretær: Hanne Nøstvik



PRAKTISK INFO

til lunsj serverer vi baguetter med drikke. 
Maten serves ved i inngangspartiet i 1. etasje.

Allergi og vegetar er merket og serveres på eget bord. 

etter konferansen møtes vi på People’s ved siden av Sentrum Scene. 
Der du kan kjøpe burger og pommes frites til konferansepris (se egen bong i dette heftet). 

evaluering: Vi sender ut evalueringsskjema på e-post etter konferansen.  
Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å gi oss tilbakemeldinger.

praktiske spørsmål: Ta kontakt med Ingrid Wergeland i infoskranken i foajeen.  
Kan kontaktes på telefon 992 71 770. 

Vi ønsker deg en strålende dag på Manifestkonferansen!
Følg konferansen på Twitter: Bruk emneknagg #Manifest19

Mottar du ikke Manifest sitt nyhetsbrev?
Meld deg på Manifest sitt nyhetsbrev og motta jevnlige oppdateringer.

www.manifesttankesmie.no 

Følg oss på Facebook og Twitter! Facebook: @Manifest Tankesmie. Twitter: @Manifesttankesmie


