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Toje er en uttalt tilhenger av nasjonalstaten fri markedsøkonomi og kulturkon-
servatisme. I 2006 skapte Toje debatt ved å advare mot multikulturalisme som 
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fagtidsskrifter, har Toje bidratt med innlegg i blant annet Financial 
Times, Weekendavisen, Axess, Berlingske, Die Zeit og The Daily Telegraph. 
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FOREDRAGETS TEMA: 

Fremtiden er ikke hva den en gang var 

Trender i verdenspolitikken sett med norske øyne 
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