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Perry Anderson er historiker, forlegger (Verso Books), politisk aktivist og redaktør av 
tidsskriftet New Left Review. Han har vært professor i historie og samfunnsvitenskap 
ved State University of New York, Binghamton og New School for Social Research i 
New York og er for tiden professor på deltid ved University of California, Los 
Angeles. I tillegg til et stort antall artikler i New Left Review har Anderson publisert 
flere bøker. Hans historiske hovedarbeider er de banebrytende studiene Passages 
from Antiquity to Feudalism (nyeste opplag på Verso, London 1996) og Lineages of 
the Absolutist State (nyeste opplag på Routledge, London 1996), som begge kom ut 
første gang i 1974. Blant andre bøker han har publisert, nevner vi In the Tracks of 
Historical Materialism (Verso 1983) og The Origins of Postmodernity (Verso 1998). I 
år kommer han med to nye bøker, Figures in the Forest og Extra Time − World 
Politics since 1989 (begge på Verso). Andersons arbeider er gjennomsyret av en 
kraftfull kritisk marxisme. Artikkelen vi trykker her, ble første gang publisert i New 
Left Review 17, september/oktober 2002.  
© Perry Anderson 2002. 

Arne Overrein er magister i filosofi og underviser ved Universitetet i Tromsø. 
Forskningsarbeidet hans har et sterkt tverrfaglig preg, med vekt på politisk filosofi og 
analyser av politiske og intellektuelle strømninger, blant annet arbeiderbevegelsens 
ideologiske krise og postmodernismen. Overrein er medlem av Vardøgers redaksjon; 
han har hatt det redaksjonelle ansvaret for flere numre og bidradd med et stort antall 
artikler. Overrein er fast spaltist i Klassekampen, og han er for tiden leder for Tromsø 
SV. 

Martin Vadset er generalløytnant. Han har hatt en rekke oppdrag i FN-tjeneste. I 
1978-79 var han stabssjef og nestkommanderende for UNIFIL i Libanon. I 1988 ledet 
han på vegne av FNs generalsekretær utsendingene til Iran og Irak som tilrettela de 
praktiske forhold når det gjaldt avslutningen av krigen og opprettelsen av FN-styrken 
som skulle overvåke inngåelsen av fred mellom de to landene. I 1989 ledet han FNs 
første undersøkelseskommisjon til Kambodsja til støtte for Paris-konferansene som 
arbeidet med tilrettelegging av Vietnams tilbaketrekking med etterfølgende FN-
innsats. Fra 1987 til 1990 var han sjef for FNs Observatørmisjon i Midtøsten 
(UNTSO). Etter at han ble pensjonist, har Vadset blant annet vært engasjert i arbeidet 
med tillitsskapende tiltak i Midtøsten og vært medlem av OSSEs delegasjon til 
Nagorno Karabakh i 1992. Sammen med Wolfgang Biermann har han skrevet og 
redigert boken UN Peacekeeping in Trouble: Lessons Learned from the Former 
Yugoslavia (Ashgate, Aldershot 1999).  

Hans Ebbing er magister i filosofi og knyttet til Universitetet i Bergen. Han er 
medlem av Vardøgers redaksjon og har skrevet et stort antall artikler i Vardøger, i 
senere år spesielt kritiske analyser av Det norske arbeiderparti og endringer i partiets 
klassegrunnlag, samt artikler om de intellektuelles forhold til på den ene siden 
arbeiderklassen og på den andre siden den sosialdemokratiske staten. Han er fast 
spaltist i Klassekampen. 

Johan Galtung er en internasjonal pioner innen konflikt- og fredsstudier. I 1959 
grunnla han Institutt for fredsforskning i Oslo, det første i sitt slag i verden, som han 
var direktør for fram til 1969. I 1964 startet han Journal of Peace Research og var 
redaktør av tidsskriftet til 1974. Siden 1969 har han vært professor i konflikt- og 
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fredsforskning. Galtung har undervist på et stort antall universiteter i alle 
verdensdeler og vært gjesteprofessor ved mer enn 50 universiteter. Han har publisert 
mer enn 100 bøker og 1500 artikler. I tillegg til sine engasjement ved flere 
universiteter og sin omfattende virksomhet som rådgiver ved forsøk på 
konfliktløsning er Galtung i dag direktør for TRANSCEND, et internasjonalt freds- 
og utviklingsnettverk. Artikkelen «Fra det tjuende til det tjueførste århundre − fra krig 
til fred» ble første gang publisert i Wapner and Ruiz (eds.), Principled World Politics, 
Lanham, Bouldner, N.Y. og Oxford, 2000. Artikkelen om 11. september ble første 
gang trykket i Galtung et al. (eds.), Searching for Peace − The Road to TRANSCEND, 
2nd ed., Pluto Press, London 2002. 
© Johan Galtung 2000, 2002.   

Truls Wyller er førsteamanuensis i filosofi ved NTNU. Han har arbeidet spesielt med 
Kant og tysk idealisme, tidens og rommets filosofi, Wittgenstein og språkfilosofi, 
etikk og marxisme. Han har blant annet utgitt Indexikalische Gedanken (Verlag Karl 
Alber 1994), Etikkens historie. En systematisk framstilling (Cappelen 1996) og 
Objektivitet og jeg-bevissthet. En aktualisering av Immanuel Kants filosofi (Cappelen 
2000). 

Lars Erslev Andersen er universitetslektor i midtøstenstudier ved Syddansk 
Universitet, Odense. De siste årene har han i i hovedsak forsket på USAs forhold til 
internasjonal terrorisme. Hans sist publiserte bok: Den amerikanske orden − USA og 
det moderne Mellomøsten, Aschehoug, København 2003. 

Amit Bhaduri er tidligere professor i samfunnsøkonomi ved Jawaharlal Nehru 
University i New Delhi og nå seniorforsker ved Institute for Advanced Studies, 
Universitetet i Bologna. I tillegg til mange artikler om utviklingsproblemer har han 
publisert artikler med kritikk av rådende økonomisk teori og bidradd flittig til den 
politiske debatt i India. Blant bøker han har publisert, kan nevnes Macroeconomics − 
The Dynamics of Commodity Production (MacMillan 1986), Unconventional 
Economic Essays (Oxford University Press 1993), The Intelligent Person’s Guide to 
Liberalization (Penguin 1996) og On the Border of Economic Theory and History 
(Oxford University Press 1999). 
© Amit Bhaduri 2002. 

 226 



 227 



 228 

 


