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Pressemelding 
 
      
Willy Brandt-prisen for 2018 går til Kate Hansen Bundt og Robin Allers. Prisvinnerne hedres for 
sin fremragende innsats for de norsk-tyske forbindelser.  
 
Prisutdelingen finner sted i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo onsdag, 
14. november 2018 kl. 15-16.  
 
De to styrelederne i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, stortingsrepresentant Sverre Myrli og 
tidligere statssekretær Franz Thönnes begrunner stiftelsens beslutning med de to prisvinnernes 
fremragende engasjement for å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Gjennom sitt arbeid formidler de 
kunnskap om det respektive annet land til et bredt publikum og bidrar derved vesentlig til økt bilateral  
forståelse.  
 
Årets norske prisvinner Kate Hansen Bundt er statsviter og generalsekretær for Den norske 
atlanterhavskomité, en stilling hun har hatt siden 2010. Hennes kjerneområder er Europa og de 
transatlantiske forbindelser. I Norge er hun også kjent gjennom sitt virke som foredragsholder og 
utenrikspolitisk kommentator blant annet i NRK. Her formidler hun også innsikt i aktuelle spørsmål 
knyttet til tysk politikk. Hun har også flere styreverv, blant annet er hun styreleder i Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt. 
 
Den tyske prisvinneren Robin Allers arbeider som forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) / For-
svarets høgskole (FHS). Her fokuserer han på europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og har i en 
rekke arbeider belyst det norsk-tyske samarbeidet i en europeisk og transatlantisk ramme. Allers er 
sentral i forskning og dialog mellom norske og tyske forskningsmiljøer, og i kontakten mellom forskere 
og myndighetsrepresentanter i de to land. 
 
Siden Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen ble grunnlagt i år 2000 har den hvert år delt ut Willy 
Brandt-prisen til personer eller institusjoner som har utmerket seg gjennom et særlig fortjenstfullt 
arbeid for norsk-tyske forbindelsene. Prisen består av en byste av Willy Brandt, laget av den norske 
billedhuggeren Nils Aas, og et diplom. 
 
Representanter for media ønskes hjertelig velkommen til Willy Brandt-prisutdelingen.  Vi ber 
om påmelding innen 7. november til: info@willy-brand-stiftelsen.no  
Vær oppmerksom på at det kreves pressekort og ID, samt at oppmøtested for pressen er Rid-
dervoldsgate 2, og senest oppmøte er kl. 14.45. 
 
Talere under årets Willy Brandt-prisutdeling: 
 

• Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister 
• Thomas Silberhorn, statssekretær i det tyske forsvarsdepartementet 
• Sverre Myrli, norsk styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen  
• Kate Hansen Bundt, Willy Brandt-prisvinner 2018 
• Robin Allers, Willy Brandt-prisvinner 2018 
• Gerd Walter, styremedlem i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen 

  
Kontakt:  
Daglig leder Ingunn Tveide 
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen 
Tlf: (+47) 92 26 00 56 
E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no 
Internet: www.willy-brandt-stiftelsen.no 


