
Fyrirlestrarnir er haldnir á vegum EDDU – öndvegisseturs 
og GET- Alþjóðlegs jafnréttisskóla 

Fimmtudagurinn 11. nóvember, kl. 16.30, Háskólatorgi, stofu 105 

Loftslagsbreytingar og bráðnun jökla Himalæjafjalla
Í fyrri fyrirlestrinum fjallar Kunda Dixit um áhrif loftslagsbreytinga á Himalæjafjöllin, þ.e. hvernig hlýn un 
jarðar er að bræða þessa miklu vatnsturna Asíu. Kunda Dixit mun sýna myndir frá Nepal, en á þeim sést 
glögg  lega að sífrerar Himalæjafjallanna eru að hverfa um þrisvar sinnum hraðar en á öðrum stöðum í heim
inum. Hvaða áhrif hefur þessi þróun á Nepal og svæðið sem heild? Hvernig geta fátæk lönd tekist á við 
vanda mál sem þau áttu engan þátt í að skapa? Hvernig fjalla fjölmiðlar um þetta ástand?

Fundarstjóri: Guðmundur Páll Ólafsson, náttúrufræðingur og rithöfundur. 

Föstudagurinn 12. nóvember, kl. 15.00, Árnagarði, stofu 311 

Blaða- og fréttamennska á átakatímum
Í fyrirlestrinum mun Kunda Dixit fjalla um átakafréttamennsku. Hann hefur skrifað mikið um blaðamennsku 
og kennir rannsókna og átakablaðamennsku (conflict reporting) við Kathmanduháskóla og fleira sem teng
ist menntun og þjálfun blaðamanna. Fyrir allnokkrum árum skrifaði hann bók um skyldur blaðamanna sem 
vakti mikla athygli. Reynsla hans af borgarstyrjöldinni í Nepal hefur skerpt og á margan hátt breytt afstöðu 
hans til fréttamennsku og hlutverks blaðamanna. Kunda Dixit hefur skrifað um borgarstyrjöldina og gaf út 
þriggja bóka ljósmyndaverk um hana. Myndum og textum úr bókaröðinni var síðan stillt upp til sýningar í 
Museum of Peace í Kathmandu í Nepal, safni sem Kunda Dixit átti þátt í að stofna. Í bók sem kom út á þessu 
ári, Dateline Earth: Journalism As if the Planet Mattered, fjallar Dixit um viðhorf sín, aðferðir sínar og nálg un  
í fréttamennsku og hugsjónir. 
Ísland hefur átt í innbyrðis átökum á liðnum árum. Þessi átök hafa verið og eru erfið þótt ekki séu þau háð 
með vopnum. Enn er óljóst hvort íslenskt samfélag þolir alla þá sundrungu sem átökunum fylgja. Kunda Dixit 
hefur áratugareynslu af blaðamennsku um áþekk viðfangsefni. 

Fundarstjóri: Jón Guðni Kristjánsson, fréttamaður hjá RÚV.

Nánar um KUNDA DIXIT 

Kunda Dixit útskrifaðist í blaðamennsku frá Columbia University School of Journalism. Hann hefur einnig 
háskólabakgrunn í jarðfræði og fylgist náið með áhrifum lofstslagsbreytinga á jökla Himalæjafjalla, fallvötn 
og samfélög manna og þjóðfélagsleg átök sem tengjast loftslagsbreytingum og nýt ingu vatns. Kunda er rit
stjóri, blaðamaður, rithöfundur og útgefandi og hefur unnið bæði heima og erlend is, t.d. sem fréttamaður 
hjá Sameinuðu þjóðunum fyrir breska ríkisútvarpið, BBC, en einnig fyrir Reuters, Time-Life og The Telegraph. 
Þá eru störf hans sem frumkvöðull að stofnun fréttastofu neta í Suð ur og Suðaustur Asíu athyglisverð þar 
sem hann vann ýmist sem ritstjóri eða framkvæmdastjóri og hef ur þannig  viðað að sér mikilli reynslu og 
þekkingu. Kunda Dixit hefur gefið út bækur um borgarstríðið í Nepal, blaðamennsku og umhverfismál. Hann 
er höfundur Dateline Earth: Journalism As if the Planet Matt ered sem er kennslubók fyrir blaðmenn. Hann 
hefur einnig skrifað þrjár bækur um borgarastyrjöldina í Nepal: A People War, Never Again og People After 
War. Kunda Dixit er gestakennari við fjölmiðladeildina við Kathmanduháskóla.

http://www.nepalitimes.com.np/issue/2009/12/04/Nation/16562
http://www.himalmag.com/Chartingchange_nw3565.html

Frekari upplýsingar
Irma Erlingsdóttir, 525 4634, irma@hi.is
Annadís G. Rúdólfsdóttir, 525 4278, annadis@hi.is



Nepali journalist and writer Kunda Dixit will give two lectures at the 
University of Iceland, on Thursday, 11 November and on Friday, 12 
November 2010

Thursday, 11 November, at 16.30, Háskólatorg, room 105

Himalayan Meltdown 
Nepali journalist and writer Kunda Dixit speaks about how climate change is affecting the Himalayas, melt
ing Asia’s water towers. Using photographs from Nepal, we see how the mountains are losing their per
mafrost at a rate said to be three times faster than the rest of the world. How is this affecting Nepal and 
the region? How can poor countries cope with a problem they had no hand in creating? How is the media 
covering this crisis?
The lecture is hosted by EDDA – Center of Excellence and GET – The Gender Equality Training Programme at 
the University of Iceland.

Chair: Guðmundur Páll Ólafsson, natural scientist and author.

Friday, 12 November, at 15.00, Árnagarði, room 311

Journalism in Times of Crisis
In his second lecture, Kunda Dixit will speak about reporting in times of conflict and crisis. Kunda Dixit is a 
Nepali editor and publisher of the Nepali Times weekly newspaper in Kathmandu. He is a graduate of Colum
bia University in New York and started out as a reporter for BBC Radio at the United Nations Headquarters. 
He later helped set up the Inter Press Service Network in the AsiaPacific and established the Panos Institute 
South Asia. He returned to his native Nepal in 1997 to launch the publishing house, Himalmedia. He is the 
author of the journalism text book, Dateline Earth: Journalism As If the Planter Mattered as well as the tril
ogy on the Nepal conflict: A People War, Never Again and People After War. He is visiting faculty member in 
the Department of Media at Kathmandu University.

Chair: Jón Guðni Kristjánsson, news reporter.

http://www.nepalitimes.com.np/issue/2009/12/04/Nation/16562
http://www.himalmag.com/Chartingchange_nw3565.html 

For further information please contact 
Irma Erlingsdóttir, 525 4634, irma@hi.is
Annadís G. Rúdólfsdóttir, 525 4278, annadis@hi.is

Nepalski rithöfundurinn og blaðamaðurinn 
Kunda Dixit flytur tvo opna fyrirlestra við 
Háskóla Íslands 11. og 12. nóvember 2010

[English below]

Ljósmynd: Guðmundur Páll Ólafsson


