Deltakerne i podiumssamtalen
Dr. Axel Berg er daglig leder for den tyske siden av Den norsk-tyske
Willy-Brandt-stiftelsen. Fra 2012 til 2016 var han Tysklands
ambassadør i Norge. Han har også vært Tysklands ambassadør til
OSSE, og fra 2011 til 2008 var han ambassadør til Sveits og
Liechtenstein.
Ingrid Brekke er utenriksjournalist i Aftenposten og kommer direkte
til Arendal fra Berlin, hvor hun dekker parlamentsvalget. I 2014 ga
hun ut boken ”Da øst ble vest. Livet i Europa etter kommunismens
fall” og i 2016 kom biografien ”Angela Merkel. Et europeisk drama”.

VELKOMMEN TIL NORSK-TYSK FØR-VALG-DIALOG I ARENDAL !
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen inviterer til podiumssamtale om det politiske
landskapet i Tyskland før forbundsdagsvalget i september.

Kate Hansen Bundt er generalsekretær i Den norske
Atlanterhavskomité og styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt
(NUPI). Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa er blant
hennes fagområder som hun kommenterer fortløpende i media.

Vi trekker paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget og snakker om hvilke
saker, personer og koalisjonsmuligheter som står i fokus.
Politiske saker som er aktuelle i begge land, blant annet innvandring,
arbeidsledighet, energi og grønn fremtid vil vi se nærmere på. Når det gjelder
situasjonen i Tyskland før valget, diskuterer vi spørsmål som: Hvilken posisjon har
Angela Merkel? Hvilke muligheter har Martin Schulz? Kan det bli rødgrønt styre i
Tyskland, eller har Merkel allerede vunnet valget?

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet og
forfatter med Europa og Tyskland som hovedfelt. Han har skrevet
flere bøker om internasjonale forhold, blant annet ”Tyskland stiger
frem” (2014). I 2015 ble han tildelt den norsk-tyske Willy Brandtprisen.

Tysklands rolle i Europa, i EU og NATO blir også tema for samtalen.
Deltakere: Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt og Sten Inge Jørgensen

Sverre Myrli er stortingsrepresentant og styreleder på norsk side i
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Han er medlem av
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og under
podiumssamtalen i Arendal vil han være ordstyrer.

Ordstyrer: Sverre Myrli
Tid: onsdag 16. august kl. 16.00-17.30
Sted: Barrique øl og vinstue, Teaterplassen 1 i Arendal
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Kontakt
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Postboks 233 Sentrum
0103 Oslo
Besøk gjerne våre nye nettsteder:
facebook/WillyBrandtStift
www.willy-brandt.stiftelsen.no

Daglig leder Ingunn Tveide
E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no
Mobil: 92 26 00 56

