
CONNECTING 
PEOPLE 

Closing the gap or creating greater differences?

OKT/2015
Konferanse  

Vennskap Nord/ Sør har gleden av å invitere til 
konferanse på Litteraturhuset i Oslo fredag 
den 16. oktober 2015 kl. 10:00 – 15:00



Digital teknologi og sosiale medier har endret forutsetningene 
for global kommunikasjon og nettverksbygging. I løpet av 
konferansen vil vi fokusere på de mulighetene, men også 
utfordringene det fører med seg i et globalt Nord/Sør-perspektiv.

CONNECTING PEOPLE 
Closing the gap or creating greater differences? 

 Vi ønsker blant annet å stille spørsmål om:
• Digitale skiller og om den teknologiske utviklingen og den økende bruken av   
 sosiale medier virkelig gjør verden mindre? 
• Knyttes mennesker fra forskjellige deler av verden sammen og lærer om 
 hverandre og av hverandre - eller bidrar det tvert imot til å øke forskjeller og   
 avstand? 
• Hvordan skapes gode digitale nettverk? 

Konferansen vil presentere innledere fra Nord og Sør som belyser ulike ståsted, og 
vil gi inspirasjon til hvorfor og hvordan etablere sosiale nettverk i vennskaps-
samarbeidet. 

Innleggene vil holdes på enten norsk eller engelsk.



KONFERANSEN: 

LENE PETTERSEN:
«Hvordan bygge nettverk på tvers av fredspiper, lusekofter og andre rare 
ting folk gjør? – Et innlegg om lokale landsbyer i en global online verden.»

Først ut er sosialantropolog og ekspert på digital kunnskapsdeling og nettverks- 
bygging, Lene Pettersen, som setter dagsorden med sine betraktninger om våre 
lokale landsbyer i et større verdensperspektiv.

SOLEN FEYISSA: 
«Are we creating greater inequalities with educational technologies?»

Solen Feyissa har, med utgangspunkt i sin forskning fra Øst-Afrika, fått i oppgave  
å heve sin kritiske røst til forsamlingen. Han mener at dersom man ikke tar inn  
over seg utfordringene og konteksten IKT-opplæringen foregår i, kan det bære  
galt av sted.

PRAKTISK CASE: 
«Isolert fra verden: Hvordan kan de palestinske stemmene bli hørt?»

Gro Herefoss Davidsen er prosjektleder for vennskapsby-prosjektet Tromsø-Gaza, 
og hun vil gjennom en film og presentasjon vise at når grensene inn og ut av Gaza 
stenges og fysiske besøk blir umulige, har partnerskapet klart å opprettholde et  
tett samarbeid via Skype, videokonferanser, Facebook og andre interaktive,  
digitale og ikke-fysiske samarbeid. For palestinsk ungdom kan fremtidsutsiktene 
virke dystre, og gjennom samarbeidet med Tromsø er målet å vise ungdom at  
deres ord og handlinger kan ha en påvirkning på samfunnet og inspirere dem til å 
utforske makten gjennom kulturuttrykk som teater, skriving og filmproduksjon.

ISRAEL S. AGA: 
«Connecting the disconnected: Leveraging the digital networks and Open 
Educational Resources in remote, rural, and resource poor areas»

Israel S. Aga har erfaring fra operativt teknologiarbeid i Sør, og vil gjennom  
konkrete eksempler fra landsbygda i Etiopia presentere hvordan teknologi kan 
implementeres i praksis for å jevne ut forskjeller i samfunnet.



IVAR EVENSMO: 
«Parallelle eller integrerte verdener? Hvordan kan de digi tale og analoge 
dimensjonene i det globale samfunnet fungere sammen for at individer, 
organisasjoner, næringsliv og myndigheter skal få nytte av den nye 
teknologien?»

Ivar Evensmo deler sine tanker om overgangen fra det analoge til det digitale 
samfunnet, og hvilke muligheter men også utfordringer det innebærer i et globalt 
perspektiv.

PRAKTISK CASE:  
«Hvordan sosiale medier binder skoler og elever sammen»

Elever ved Kristiansand katedralskole Gimle vil presentere sitt samarbeid med 
Colegio Doris María Morales Tijerino i Managua, Nicaragua, et skolesamarbeid som 
har eksistert siden 1996. Samarbeidet er grundig forankret blant elever og lærere 
ved skolene og har som formål å øke forståelsen for hverandres kulturer og leve-
forhold med utgangspunkt i aktuelle og relevante temaer. Elevene vil presentere på 
hvilke områder sosiale medier har økt kvaliteten av utvekslingen, men også vise til 
konkrete utfordringer de har støtt på underveis.

HEIDI THON: 
«Fra brevvenner til Facebook – Ungdoms bruk av sosiale medier for å 
knytte globale vennskapsnettverk»

Heidi Thon vil avslutningsvis presentere funn fra en undersøkelse hvor mer enn  
600 videregående elever i Norge, Kenya, Tanzania og Uganda har deltatt. De er 
elever ved skoler som har et pågående samarbeid i regi av Vennskap Nord/Sør, og 
benytter i økende grad sosiale medier for å knytte nettverk på tvers av landegrenser. 
Undersøkelsen har hatt som mål å avdekke hvilke digitale skiller som eksisterer 
mellom Norge og land i Sør, og om manglende kontakt først og fremst er relatert til 
tilgang på teknologi eller om holdninger og interesse er relevante faktorer.

EN RAPPORT MED RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN VIL VÆRE TILGJENGELIG 
UNDER KONFERANSEN. 



LENE PETTERSEN 
er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo i 2000, 
med hovedfagsavhandling om fremstilling av annerledeshet på 
fjernsynet. Pettersen er ansatt ved Westerdals Oslo School of Art, 
Communication and Technology, avdeling for Ledelse, hvor hun er 
programansvarlig for et nytt bachelorstudie i Strategi og PR. 
I september forsvarer Pettersen sin doktorgrad i Strategi ved 
Handelshøyskolen BI. Avhandlingen handler om bruk av sosiale 
medier for intern kommunikasjon, kunnskapsdeling og nettverking 
mellom ansatte i et internasjonalt selskap med kontorer i mer 
enn tyve land i Afrika, Midt Østen og Europa. Hun er ansvarlig for 
‘Organisasjonen i Nettverkssamfunnet’, som er en av fem moduler 
i executive master kurset Digital kommunikasjonsledelse ved 
Handelshøyskolen BI. 

SOLEN FEYISSA 
er PhD-kandidat i Learning Technologies ved Department of 
Curriculum and Instruction, University of Minnesota. Han forsker 
på tilegnelse og bruk av IKT på det afrikanske kontinent, kunnskap 
om nye medier og åpen online læring. Forskningen hans fokuserer 
blant annet på etiopiske videregående elevers læring og bruk av 
IKT i undervisningen, og hvordan sosiale forhold påvirker deres 
bruk av IKT i en undervisningskontekst. 

ISRAEL S. AGA 
er opprinnelig fra Etiopia og grunnlegger og leder av Aga-
Foundation, en non-profit organisasjon som jobber for å bekjempe 
fattigdom og analfabetisme i det rurale Etiopia. 
Han har en mastergrad i utviklingsstudier fra NTNU, og har jobbet 
som foreleser ved Dilla University i Etiopia. De seneste fire årene 
har han arbeidet som assistent og gjesteforeleser ved geografisk 
institutt ved NTNU. Han arbeider for rettferdig tilgang til 
teknologiske ressurser og tilgang til kvalitetsutdanning for 
underpriviligerte grupper i det rurale Etiopia. 

BIOGRAFIER:



Vennskap Nord/Sør
godt@vennskap.no
www.vennskap.no

IVAR EVENSMO     
er  Seniorrådgiver ved avdeling for Sivilt samfunn hos Norad. 
Han har tidligere arbeidet som forsker hos PRIO, (Peace Research 
Institute Oslo) og har erfaring som utviklingskonsulent hos Centre 
for Partnership in Development (DiS) i Oslo og som utviklings-
arbeider i Tanzania. Han har utstrakt erfaring innenfor relasjoner 
mellom NGO’er og sivilt samfunn, med inngående kjennskap til de 
intrikate forbindelsene mellom ytringsfrihet, utvikling, demokrati 
og konfliktløsing. Han representerer Norge i UNESCOs medie-
utviklingsprogram IPDC. I tillegg er han medlem av den nasjonale 
UNESCO-kommisjonens «Media Expert Working Group». Evensmo 
er utdannet Mag. Art. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo.

HEIDI THON     
er Daglig leder hos Vennskap Nord/Sør, og presenterer funnene 
fra en undersøkelse opprinnelig gjennomført i forbindelse med en 
prosjektoppgave skrevet for et Executive Master of Management 
program i Digital kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen 
BI.   

BIOGRAFIER:

Konferansen gjennomføres med støtte fra Norad, og inngang er gratis. 
Imidlertid er det begrenset med plasser, så vi oppfordrer de som er interessert
til å melde seg på så raskt som mulig til: 

https://vennskap.wufoo.com/forms/pamelding-konferanse-16-oktober
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