Invitasjon

Blanche Majors Forsoningspris 2012
Fredshuset, Risør, 13. juni 2012

Blanche Majors Forsoningspris 2012
onsdag 13. juni, Fredshuset, Risør
Kl. 14.30
H. K. H. Kronprins Haakon ankommer – lunsj i Fredshuset.
Kl. 14.45
Påmeldte gjester må være på plass.

BLANCHE MAJOR

Kl. 15.00-16.30:

PRISUTDELING PÅ FREDSHUSET
Arrangementet blir ledet av Vidar Fjeldstad.

• Åpning av arrangementet ved ordfører Per Kristian Lunden.
• Om Blanche Major og forsoningsprisen ved Vidar Fjeldstad.
• Helga Arntzen om Aktive Fredsreiser.
• Fredrik Paulsen ”Fredsvise”.
• Hovedtale ved filosof Tore Frost: ”Respekt for menneskets verdighet

HELGA ARNTZEN

– en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser.”

• Sang ved Maria Hansen: "Safe and Sound” av Julia Sheer,
akkompagnment ved Signe Andresen.

•
• Tore Frost om statuttene for Blanche Majors Forsoningspris

VIDAR FJELDSTAD

Vidar Fjeldstad om tidligere prisvinnere.

og begrunnelsen for årets prisvinner – H. K . H. Kronprins Haakon.

• Overrekkelse av prisen til H. K. H. Kronprins Haakon
ved Blanche Major og Helga Arntzen.

• Prisvinneren, H. K. H. Kronprins Haakons, takketale.
• Oddvar Hummelvoll, sang, akkompagnatør Jorunn Myre.
• H. K. H. Kronprins Haakon forlater salen (alle reiser seg).
• H. K. H. Kronprins Haakon går gjennom

HENRIK SYSE

Fredsparken og reiser med egen bil.

TORE FROST

Blanche Majors Forsoningspris
Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan
engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal være med på å peke på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter
som er, eller har vært, i konflikt. Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga
Arntzen, som har tatt initiativet til prisen som er på 50 000 kroner, et diplom og en medalje.
I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter:
Helga Arntzen, Vidar Fjeldstad, Tore Frost og Henrik Syse.
Prisen er tidligere tildelt Enver Djuliman (2003), Anne Kristine Herje (2004), Inge Eidsvåg (2005),
Petter Skauen (2006). Safia Y. Abdi (2007). Elias Akselsen (2008), Asgeir Føyen (2009)
og Tom Hatlestad (2010).

Blanche Major
Blanche Major var 19 år da hennes mor, far og 31 andre slektninger ble sendt til Auschwitz og drept i
gasskammeret. Bare Blanche og en søster overlevde. ”Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg
er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden. Vi må tilgi for å komme videre”, sier Blanche Major
i dag. Blanche Major er Aktive Fredsreisers beskytter og minner oss hver dag om at forsoningsprosesser er avgjørende for håpet om en bedre verden.

Prisvinner 2012
H. K. H. Kronprins Haakon
I år har komiteen enstemmig kommet frem til at prisen skal tildeles H. K. H. Kronprins Haakon. Begrunnelsen bygger først og fremst på Kronprinsens store prosjekt om å møte norsk ungdom
med temaet Verdighet, et prosjekt som har vist seg å være usedvanlig vellykket.
Kronprinsen har møtt skoleelever til diskusjon om hvordan vi kan gjenreise menneskeverdet
i en tid da menneskets verdighet blir truet fra forskjellig hold. Dette prosjektet har Kronprinsen
utvidet til også å gjelde unge ledere i frivillig sektor, hvor arbeidet for et inkluderende mangfold
har vært et kjerneanliggende for Kronprinsens foredrag om verdighet.
I tillegg til dette har H. K. H. Kronprins Haakon også stått frem som en forsoningsskapende profil
i tiden etter massakrene 22. juli tidligere i år.

Foto: Dimitri Koutsomytis, = Oslo

Vi har her å gjøre med forsoningsprosesser på et høyt nivå, samtidig som H. K. H. Kronprins
Haakon har stått frem som en rollemodell for ungdommen i en rystende tid da våre kjerneverdier
er blitt satt på en alvorlig prøve.

AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE
FREDSHUSET, Kranveien 4B
postboks 19, 4951 Risør, telefon 37 15 39 00, telefaks 37 15 43 58
mobiltelefon 95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no www.aktive-fredsreiser.no

