
 

 

Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget 

Innledere og paneldeltakere  

 

Konferansier Asta Busingye Lydersen har 25 års erfaring som scenekunstner, 

programleder og artist. Hun har en rekke verv i kulturlivet og er en mye brukt 

konferansier innen næringsliv, akademia, kultur og frivillighet. 

 

 

Linda Marie Rustad er direktør for Kilden og ansvarlig redaktør for Kildens 

uavhengige nyhetsmagasin. Rustad er opptatt av å formidle forskning på kjønn 

og likestilling for å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt.  

 

Mari Teigen er Forsker I og leder for CORE Senter for likestillingsforskning ved 

Institutt for samfunnsforskning. Hun forsker på likestillingspolitikk og hvordan 

likestillingsperspektiver inngår på andre politikkområder, som i 

arbeidsmarkedspolitikk, forskningspolitikk og klimapolitikk. Teigen forsker også 

på sosiale eliter, kjønn og mangfold på arbeidsmarkedet og i akademia, og på 

oppslutning om og endring i syn på likestilling. I 2010—2012 var Teigen medlem 

av Skjeie-utvalget. 

 

 

Anette Trettebergstuen er Kultur- og likestillingsminister fra Arbeiderpartiet. 

Hun har representert Hedmark på Stortinget siden 2005.  

 

Knut Oftung jobber som fagdirektør ved Likestillings- og 
diskrimineringsombudet på området menn og likestilling. Han har vært leder av 
Nettverk for forskning om menn, jobbet som mannsforskningskoordinator for 
Nordisk ministerråd og har skrevet en doktorgrad ved universitetet i Oslo om 
skilte fedre og forholdet de har til barna etter bruddet. Oftung deltar i denne 
sammenheng som forsker og privatperson.  

 

Anne Hellum er professor og leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, 
likestillings- og diskrimineringsrett ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun har 
forsket på likestillings- og diskrimineringsrett siden vedtakelsen av den første 
likestillingsloven i 1978. Hellum har skrevet artikler og redigert bøker om FNs 
kvinnekonvensjons betydning for kvinners rettigheter i Norge, Norden og sørlige 
og østlige Afrika. I 2022 ga hun og Vibeke Blaker Strand ut boka Likestillings- og 
diskrimineringsrett. 



  

 

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud. Thon er utdannet 

jurist, og har tidligere jobbet som direktør i Datatilsynet, seksjonssjef i 

Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommerfullmektig. Han jobbet også en 

periode som politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet. Thon 

er den første mannen til å bli utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud. 

 

Anna Bjørshol er avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming i Bufdir 
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). 

 

Claus Jervell leder Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns 

likestillingsutfordringer i Norge. Mannsutvalget har 17 medlemmer og skal levere 

en NOU i løpt av 2024. Jervell jobber i Fellesforbundet og har lang erfaring med 

likestillingsarbeidet i arbeidslivet, både i LDO og i fagbevegelsen. 

 

 

Are Saastad er daglig leder i Reform – ressurssenter for menn. Reform er et av 
landets fire likestillingssentre. Saastad har nylig gitt ut debattboka «Usynlige 
menn. Likestillingens blinde øye» på Dinamo Forlag. Saastad er også medlem i 
Mannsutvalget. 
 

 

Kristoffer Chelsom Vogt er professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt, 

Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet 

mellom livsløpsforskning og forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og 

kjønn. Han har publisert vitenskapelige arbeider om blant annet yrkesfag, frafall i 

videregående, gutters tidsbruk på dataspill og lekser og fremstilling av gutter 

som tapere. Han var medlem av Ungidag-utvalget, som i 2019 leverte en NOU 

om likestillingsutfordringer blant barn og unge. 

 

Ronald Mayora Synnes er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og 

sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Synnes er religionssosiolog og forsker 

på ungdom med minoritetsbakgrunn, religion, etnisitet og kjønn. Han har blant 

annet publisert artikler om kjønn og religiøse grenser og hvordan unge muslimer 

og kristne bruker sosiale medier. 

 

Elisabeth Stubberud jobber som førsteamanuensis ved Senter for 

kjønnsforskning på NTNU. Hun er opptatt av likestilling, mangfold og makt i et 

interseksjonelt perspektiv, samt spørsmål omkring samer og nasjonale 

minoriteter, etnisitet og tilhørighet. De senere år har hun særlig jobbet med 

forskning på levekår blant skeive og ulike undergrupper av skeive.  



  

 

Cathrine Thorleifsson er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt 
ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad fra London School of Economics og 
forsker på ytre høyre-mobilisering, nasjonalisme og politisk vold. Thorleifsson 
har gjort langvarig feltarbeid i Midtøsten og Europa og bidrar jevnlig 
med ekspertanalyser i media og til beslutningstakere. Hun leder for 
tiden Ekstremismekommisjonen som skal komme med anbefalinger for å 
forbedre evnen til å forebygge radikalisering og ekstremisme.  
 

 

Maria Gabrielsen Jumbert er forskningssjef på Institutt for Fredsforskning 

(PRIO). Hun er utdannet statsviter, med vekt på internasjonale relasjoner, fra 

SciencesPo i Paris. De siste 12 årene har hun jobbet med temaer relatert til 

migrasjon over Middelhavet, grenseovervåking og humanitær hjelp i Europa og 

langs Europas grenser. I senere år har hun fokusert spesielt på frivillige som 

engasjerer seg for å bistå flyktninger. Hun har tidligere jobbet som journalist og 

skrevet fra Paris.  

 

Henriette Thorsen er elektriker i TECA og med i Montørjentene. Montørjentene 
er et utvalg i El og IT Forbundet som jobber for å rekruttere flere kvinner til 
elektrobransjen og for å beholde kvinnene som allerede er i yrket. Saker de har 
jobba med er å få tariffesta rett til kvinnegarderobe og nå med å få tariffesta rett 
til tilpassa arbeidsklær. Utvalget ble oppretta i 2012 og har sidan jobba aktivt for 
å bedre forholda for kvinner i en mannsdominert bransje. 
 

 

Anne Hege Grung er leder av Norsk Kvinnesaksforening (NKF). NKF er Norges 
eldste kvinnesaksorganisasjon og har jobbet for jenter og kvinners rettigheter 
siden 1884. Organisasjonen er tverrpolitisk og har lokallag i Drammen, Bergen, 
Oslo og på Haugalandet. Grung er også professor ved Det teologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som forsker og aktivist med spørsmål 
knyttet til kjønnslikestilling, kjønnsrettferdighet og religion/religionsmøter i mer 
enn tjue år. 
 

 

Bassel Hatoum er leder for organisasjonen Skeiv Verden, som jobber for å 

bedre levekårene for skeive med minoritetsbakgrunn i Norge. Han har lang 

erfaring fra den skeive rettighetskampen, og avleverte masteravhandling om 

skeiv aktivisme i Midøsten i 2018. Han er selv født i Libanon og oppvokst i Oslo 

og Beirut.  

 

 

Leila Langdalen Sbai er fungerende leder i ROSA, som opererer den nasjonale 

hjelpetelefonen mot menneskehandel og koordinerer bistand og beskyttelse til 

utsatte. Sbai har 22 års erfaring fra arbeid mot vold i nære relasjoner og bistand 

til menneskehandelsutsatte. Hun har bakgrunn fra krisesenterbevegelsen og har 

i ulike roller jobbet for å synliggjøre og styrke utsattes rettigheter. I ROSA jobber 

Sbai for straffefritak for menneskehandelsutsatte og for forsvarlig identifisering av 

utsatte.  

 

 


