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DEMOGRAFISK FORUM 2003

Fort Europa
– Mellom barnemanko og eldrebølge

Demografisk Forum 2003 vil ta opp forholdet mellom
aldring, lav fruktbarhet og migrasjon. Endringer i de tre
demografiske komponentene gjør at samfunnet står overfor
store utfordringer i de neste 10-30 årene. Norge og resten
av Europa står overfor en "eldrebølge" om få år, og ikke
siden tidlig på 1970-tallet har fruktbarheten vært høy nok
til at vi har kunnet reprodusere oss selv. Innvandring
handler ikke bare om innvandres behov for migrasjon, men
også om vårt behov for arbeidskraft. To sentrale demogra-
fer, Wolfgang Lutz og David Coleman, vil gi oss innsikt i
Europas demografiske fremtid. Gjennom innlegg og panel-
diskusjon vil vi også rette fokus mot Norge og utfordringer
vårt samfunn står overfor.

Dagskonferansen holdes i Statistisk sentralbyrås nye auditorium
i Kongens gate 6.

Deltakelse på Demografisk Forum er gratis, men pga.
plassbegrensninger og lunchservering (på Statholderens Krostue)
er det bindende påmelding innen 14. mars 2003.

Påmelding til Liv Hansen: tlf. 21 09 48 69 / lha@ssb.no

Program

Møteleder: Andreas Hompland, Sosiolog og frilansjournalist

kl.
09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen v/xxxx

09.45 Certainties and uncertainties in Europe's demographic future
Wolfgang Lutz, Professor ved Institutt for demografi, Wien

10.45 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
David Colman, Professor ved University of Oxford

11.45 Lunch

13.00 Mange gamle, få barn, mange innvandrere
- Utfordringer for de neste tiårene
Lars Østby, Forsker i Statistisk sentralbyrå

13.45 Pause

14.00 Fire begravelser og ingen bryllup - et fremtidsscenario?
An-Magrit Jensen, Professor ved NTNU

15.00 Paneldiskusjon

Debattleder: Andreas Hompland

I panelet: Xxxx xxxxx
Xxx xxxxx

16.00 Slutt


