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Arne Overrein underviser filosofi 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. Han 
var også bidragsyter til forrige Vardøger om «SV på sotteseng?». 

Rune Skarstein er leder for Avdeling for utviklingsstudier ved Senter for miljø og 
utvikling, Universitetet i Trondheim. I de senere årene har forskningsarbeidet hans 
vært konsentrert om kritiske perspektiver på makroøkonomisk teori og utviklings-
landenes økonomiske problemer. Hans sist utkomne bok er Development Theory – A 
guide to some unfashionable perspectives, Oxford University Press/Ad Notam 
Gyldendal 1997. Skarstein har vært medlem av Vardøgers redaksjon siden starten. 
Han har hatt redaksjonelt (med-)ansvar for flere numre og bidradd med mange 
artikler.  

Irene Nørlund, som er historiker med sosialantropologi støttefag, arbeider som forsker 
ved Nordisk Institut for Asienstudier i København. Forskningen hennes har hatt 
hovedvekt på utviklingen av sivilsamfunn og demokratisering i Øst-Asia. De siste par 
årene har hun arbeidet med et forskningsprosjekt om fagforeninger og arbeidsregime i 
Vietnam og skrevet flere artikler om dette emnet. Hennes sist publiserte bok, skrevet 
sammen med C. Gates og V.C. Dam, er Vietnam in a Changing World, Curzon Press 
1995. Artikkelen som trykkes her, sto opprinnelig i NIASnytt, oktober 1997, og er 
bearbeidet av forfatteren for publisering i Vardøger. 
© Irene Nørlund 1998. 

Peter Gowan er statsviter og underviser i Europeiske studier ved University of North 
London. Han er medlem av redaksjonene i tidsskriftene New Left Review og Labour 
Focus on Eastern Europe. I februar 1999 kommer han med boken The Global Gamble 
– Washington’s Faustian Bid for World Dominance på forlaget Verso Books. (Jfr. 
annonse på side 79 i dette heftet av Vardøger.) Artikkelen som trykkes her, ble første 
gang publisert i New Left Review, september/oktober 1995. Oversetterne har 
bearbeidet og oppdatert artikkelen i samråd med forfatteren. 
© Peter Gowan 1998. 

Kristen Nordhaug er sosiolog med doktorgrad innen internasjonale utviklingsstudier 
og forsker ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 
Industrialiseringen av de såkalte NIC-landene, spesielt Taiwan, har vært et sentralt 
tema i hans forskningsarbeid. Nordhaug er medlem av Vardøgers redaksjonsråd. 

Robert Wade, som er utdannet sosialantropolog, er professor i statsvitenskap og 
politisk økonomi ved Brown University, Providence, Rhode Island, og for tiden 
gjesteforsker ved Russel Sage Foundation i New York. Hans mest kjente bok er 
Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian 
Industrialization, Princeton University Press 1990. 
Frank Veneroso er økonom tilknyttet konsulentfirmaet Veneroso Associates i New 
York, der han arbeider som rådgiver for multilaterale finansinstitusjoner, regjeringer 
og firmaer i finansspørsmål. 
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Artikkelen vi trykker her, er basert på et foredrag Robert Wade holdt på et seminar 
ved Senter for miljø og utvikling, Universitetet i Oslo, 23. Januar 1998. Den er også 
blitt publisert i New Left Review, mars/april 1998. 
© Robert Wade and Frank Veneroso 1998. 

Hans Ebbing, som leder Kontoret for utbygging og eiendomsforvaltning ved 
Universitetet i Bergen, er medlem av Vardøgers redaksjon. Han har skrevet et stort 
antall artikler i Vardøger, i senere år spesielt kritiske analyser av Det norske 
arbeiderparti og endringer i partiets klassegrunnlag. Han publiserte også en artikkel i 
forrige Vardøger om «SV på sotteseng?». Ebbing har hatt flere tillitsverv i Sosialistisk 
Venstreparti. 
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