Sentrale bidragsytere på Europakonferansen om
demokrati og menneskerettigheter 2021
Hovedinnleder: Robert Ragnar Spano.
President i den europeiske
menneskerettsdomsstolen.
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Robert Ragnar Spano er Islands dommer, og er valgt
som President i Domstolen for inneværende 3årsperiode. Han vil redegjøre for
Menneskerettsdomstolens arbeid og rettspraksis når det
gjelder ytringsfriheten. Dette er også er retningsgivende
for håndteringen av disse sakene i Norge.
Les mer om Spano her:

Generaldirektøren i Europarådets
Menneskerettsavdeling, Christos
Giakoumopoulos
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Christos Giakoumopoulos leder Generaldirektoratet for
menneskerettsspørsmål og rettsstat i Europarådet. Han
er en av Europas fremste ekspert på
menneskerettsspørsmål, og ansvarlig for de mekanismer
som overvåker landenes etterlevelse av de forpliktelser
som de har på tatt seg.
Giakoumopoulos innleder til paneldebatt.
Les mer om Giakoumopoulos her.

Kjersti Løken Stavrum, lederen for
Regjeringens Ytringsfrihetskommisjon.
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Kjersti Løken Stavrum har bakgrunn som journalist og
redaktør. Hun er adm.dir. i Stiftelsen Tinius og
Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier
av medieselskapet Schibsted. Løken Stavrum er
styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, i
Cultiva i Kristiansand har tidligere vært generalsekretær i
Norsk Presseforbund. Hun er utdannet statsviter og har
en mastergrad i ledelse.

Kristine Storesletten Sødal, direktør
for Arkivet freds- og
menneskerettighetssenter,
Kristiansand.
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Kristine Storesletten Sødal tar over som direktør ved
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i april
2021. Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i
bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen, en
arbeidsplass hun har hatt i 18 år. Sødal er Cand.philol
med PPU og har tilleggsutdanning innenfor økonomi og
ledelse.

Atif Imitiaz, Rådgiver, strategi,
forskning og policy for diverse
trossamfunn.
Atif Imitiaz er fremstående representant for muslimsk
tenkning i Europa. Han har bl.a. vært direktør for
Cambridge Muslim College i Storbritannia.
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Thorbjørn Jagland, norsk politiker og
tidligere statsminister,
stortingspresident og
utenriksminister.
Thorbjørn Jagland er en norsk politiker og tidligere
statsminister, stortingspresident og utenriksminister. Han
var Norges statsminister fra 1996 til 1997,
utenriksminister fra 2000 til 2001, leder for Arbeiderpartiet
fra 1992 til 2002, og stortingspresident fra 2005 til 2009.
Fra 2009-2019 var han Generalsekretær i Europarådet..
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Generalsekretæren i Reportere uten grenser i Paris,
Christoph Deloire.

Foto: Reportere uten grenser

Christophe Deloire is a French journalist who has been
secretary-general and executive director of Reporters
Without Borders (RSF) since 2012. In 2018, he launched
the Information and Democracy Initiative, which in 2019
led to the signing of a Partnership signed by 38 countries
and the creation of the Forum on Information and
Democracy, which he chairs. He ran one of the leading
French journalism schools, the CFJ, from 2008 to 2012,
and was an investigative reporter for the politics and
society sections of the French news magazine Le Point
from 1998 to 2007. He has also worked for the TV
channels ARTE and TF1, made documentary films,
edited several authors and written several bestsellers.

William Horsley, som er ansvarlig for
mediefrihet i Den europeiske
journalistorganisasjonen.
Les mer om William Horsley her:
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Snezana Markovic, generaldirektør for
demokrati i Europarådet.
Les mer om Marcovic her.
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Maja Fleck-Baustian, student ved
universitetet i Agder og leder for
styret i Youth for Diversity, Agder.

Foto: Privat

Økonomistudent Maja Charlotte Fleck-Baustian er født i
Norge, med norsk/tysk far og ungarsk mor. Hun er snart
20 år, snakker fem språk og har bodd i fire ulike land i
oppveksten. I tillegg til studiene driver hun sin egen
organisasjon, Youth for Diversity, Agder (YDA) med mål
om å bryte ned misforståelser og stereotypier. Hun leder
en sesjon om hvordan ungdommen stiller seg til de
dagsaktuelle utfordringene når det gjelder demokrati og
menneskerettigheter.

