Foredragsholdere til fredsfestivalen på Bømlo 2018
Gisle A. Gjevestad Agledahl
Gisle er en 27 år gammel journalist fra Larvik. Han har tidligere jobbet i Dagbladet og er nå
aktuell med NRK-serien «Jævla homo». I dette programmet utforsker Gisle hvordan det er å
være skeiv i Norge i dag og hvorfor det fortsatt er vanskelig. Han utforsker også ulike
stereotypier knyttet til skeiv kultur. Selv har han tidligere uttalt at han ble ukomfortabel av å
holde sin mannlige kjæreste i hånden
offentlig, og at dette var noe av grunnen til at
han begynte å utforske det homofile miljøet i
Norge og holdningene knyttet til det. Han
holder foredrag med fokus på at det er viktig
å normalisere og ufarliggjøre det å være
skeiv eller «annerledes». I tillegg ønsker han
å belyse hvorfor mange kanskje synes det er
ubehagelig å se to menn sammen det
offentlige rom.

Yousef Hadaoui
Yousef er en komiker fra Bøler i Oslo. Han er aktiv i samfunnsdebatten og er en forkjemper
for samfunnskritisk satire. Han ble først sett på TV i 2010 da han var stuntreporter for
«Storbynatt med Harald Eia og Bård Tufte Johansen. Siden dette har han vært med på flere
tv-programmer og tiltrukket seg stor oppmerksomhet grunnet sin bruk av satire. I 2014 startet
han Youtube-kanalen og Facebook-siden
«Svart humor». Her la han ut
egenproduserte skjult kamera-innslag og
tidligere tv-opptrender med både seg selv
og andre. I januar 2017 ble dette til et TVprogram som ble vist på NRK3. Dette
førte til en Gullruten-nominasjon for beste
mannlige programleder.

FN-sambandet
FN-sambandet er en organisasjon som jobber for økt kunnskap om FN og FNs arbeid verden
over.. De ønsker å skape interesse og debatt rundt FN og rundt aktuelle samfunnsspørsmål.
For å oppnå dette arrangerer de seminarer og debatter om internasjonale problemstillinger i
hele landet og for folk i alle aldre. Uten at de har et direkte samarbeid med det offisielle FN
for øvrig, fungerer organisasjonen som et bindeledd mellom FN og Norge. Dermed bidrar de
til å opprettholde Norges aktive og engasjerte forhold til organet.

Oddny Gumaer
Oddny Gumaer er en ettertraktet foredragsholder både i Norge og internasjonalt. Hun har
tidligere skrevet to bøker på engelsk og hun skriver
jevnlig for tidsskrifter og aviser. Hun er også en av
grunnleggerne i Partners, som er en organisasjon med
ulike nødhjelps- og bistandsprosjekter i hovedsakelig
Thailand, Myanmar og Midtøsten. I år har Oddny gitt ut
en barnebok, Max og kornet. Boken handler om Max fra
Tautra i Trøndelag og hans engasjement for bedre
fordeling av mat i verden, og er Oddnys forsøk på å
engasjere også barna i viktige etiske problemer og
spørsmål.

