Jubileumsseminar 15. oktober 2004
Norsk demografisk forening
Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen
har til formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge. Foreningen skal virke for størst mulig kontakt
mellom norske demografer innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også for å spre demografisk
kunnskap utover fagmiljøene. Foreningen har i overkant av 100
medlemmer som studerer, arbeider med eller interesserer seg for
demografi.

Utsatt, men ikke avlyst

Vil du bli medlem?
Som medlem av Norsk demografisk forening blir du løpende
informert om arrangementer og publikasjoner. Hvert annet år
mottar du Scandinavian Population Studies med et utvalg papere
fra det sist avholdte nordiske demografiske symposium.
Medlemskontingenten er for tiden kr 100 pr år.
Send en e-post med navn, stilling/yrke, institusjon/arbeidsgiver og
postadresse til demografiforeningen@ssb.no
Norsk demografisk forening
Seksjon for demografi og levekårsforskning
Statistisk sentralbyrå,
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo
Internett: www.demografi.no
E-post: demografiforeningen@ssb.no
Telefon: 21 09 00 00
Bruk helst e-post ved alle henvendelser.
Les mer om demografi og demografisk forskning
i Norge på foreningens nettsted.

www.demografi.no

Norsk demografisk forening 30 år 1974-2004

Utsatt, men ikke avlyst
Program
Norsk demografisk forening markerer
sitt 30-årsjubileum med konferansen
"Utsatt, men ikke avlyst: Den norske
familien i tretti år". Konferansen har
som tema endringer som har funnet
sted i det norske familiemønsteret
siden foreningen ble stiftet i 1974.

Jubileumsseminaret holdes i Statistisk
sentralbyrås nye auditorium i Kongens
gate 6 i Oslo sentrum.
Deltakelse er gratis, men på grunn av
plassbegrensning og lunsjservering er
det bindende påmelding innen fredag
8. oktober.
Påmelding til Liv Hansen, e-post
lha@ssb.no eller telefon 21 09 48 69.
Seminaret er finansiert av Norges
forskningsråd og arrangert med støtte
fra Statistisk sentralbyrå.

Samliv inngås og oppløses hyppigere
nå enn for noen tiår siden. Samboerskapet har blitt den klart dominerende
formen for samliv for unge mennesker.
Færre velger å gifte seg, og om de gjør
det skjer det stadig senere i livsløpet.
Skilsmissehyppigheten har økt kraftig i
denne perioden, og samboerskapene
ser ut til å være enda mindre stabile.
På grunn av dette lever flere av oss
som enslige i flere perioder av
livsløpet.
To internasjonalt anerkjente forskere
vil informere om hva de langsiktige
familieendringene består i, og reise
spørsmål om de gir grunn til
bekymring. Etter lunsj vil norske
demografer behandle familiedanning
hos innvandrerkvinner, skilsmisser i
registrerte partnerskap og hvilke
faktorer som er knyttet til skilsmissehyppighet i norske ekteskap.

08:45 Registrering og kaffe
09:15 Velkommen
Hans Olav Syversen, statssekretær i Barne- og familiedepartementet
09:30 Long-term changes in the life-course of young adults:
Trends and explanations
Aart C. Liefbroer, seniorforsker ved Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (NIDI)
10:15 Kaffe
10:30 Should we worry about family change?
Jane Lewis, professor i sosialpolitikk ved London School of Economics
11:45 Lunsj i Stadtholdergaardens krostue
13:00 Familiedanning blant unge kvinner med innvandrerbakgrunn
Trude Lappegård, forsker i Statistisk sentralbyrå
13:30 Skilsmisser i registrerte partnerskap
Turid Noack, forsker i Statistisk sentralbyrå
14:00 Kaffe
14:30 Hyppighet av skilsmisser: Betydningen av utdanning, sosial
bakgrunn og barn
Torkild Hovde Lyngstad, stipendiat i Statistisk sentralbyrå
15:00 Avslutning: Norsk demografisk forening 30 år
Helge Brunborg, forsker i Statistisk sentralbyrå, NDFs første leder
15:15 Slutt på programmet
Konferansier er Sølvi Sogner,
professor emeritus ved
Historisk institutt, Universitetet i Oslo

