FANGENES TESTAMENTE
Det var Tollef Larsson som gav daglig leder og grunnlegger av
Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til “Fangenes Testamente”.
Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under annen verdenskrig
har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har
lært om “det ondes problem”, med vekt på spørsmål som:
+
+
+

aktive

fredsdager
RISØR 19. og 20 juni 2004

Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
Hvorfor tyr mennesker i en moderne verden til vold
som et redskap i konflikter?
Hvis ikke konfliktene kan løses, hvordan kan vi da leve med
dem uten vold og terror?

Den arven Tollef Larsson og Aktive Fredsreiser ønsker å gi videre,
er kunnskap. “Fangenes Testamente” skal gis til personer eller grupper
som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og
fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.
PROFESSOR ARNE JOHAN VETLESEN
“Fangenes Testamente” for 2004 gis til professor Arne Johan Vetlesen
(44) ved Filosofisk Institutt (UiO) for hans mange viktige bidrag til
debatten om ondskap og folkemord og hans utrettelige forsvar for
menneskeverd og etikk. Vetlesen har skrevet om disse temaer helt siden
han startet sin filosofiske forskning på 1980-tallet. Ikke minst har
Vetlesen klart å kaste nytt lys over sentrale tenkere ved å sette fokus
på deres syn på menneskeverdet. Vetlesen har tatt sin doktorgrad på
følelsenes rolle i moralsk opptreden.
AKTIVE FREDSREISER
Fredsskapende arbeid blir en stadig viktigere oppgave. Vi i Aktive
Fredsreiser tror at kunnskap og dialog er stikkord for å skape fred.
Derfor arrangerer vi seminarer, kulturelle samlinger, internettkurs i
menneskerettigheter og dokumentasjonsreiser til konsentrasjonsleire
for skoleelever. Gjennom å samle mennesker som er opptatt av, og har
kunnskap om, dette viktige temaet, vil vi legge en liten brosten på
veien mot en bedre verden.

invitasjon

Telefon 37 15 39 00
Telefaks 37 15 43 58
kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no/tema/fangenes_testamente.html

Utdeling av prisen “Fangenes Testamente” til Arne Johan Vetlesen

program
LØRDAG 19. JUNI 2004
07.30 AVREISE OSLO
Gjester fra Oslo blir hentet av Aktive Fredsreisers egen buss på Oslo
Bussterminal Galleriet.
11.30 ANKOMST RISØR
De av gjestene som skal bo i Risør blir tildelt sine suiter.
12.00 LETT MÅLTID
Det serveres snitter og kaffe/brus ombord i bussen, som står på Torvet.
12.30 OPPLEV RISØR
Det er markedsdager i Risør.
Gatemusikanter. Aktive Fredsreiser har stand på Torvet.
Kaffe og vafler selges på torvet til inntekt for klassetur med Aktive Fredsreiser
14.30 AKTIVE FREDSDAGER RISØRHUSET
Vidar Fjeldstad hilser velkommen til Aktive Fredsdager i Risørhuset.
Appell ved Aktive Fredsreisers beskytter, Blanche Major.
MUSIKK
Oddvar Hummelvoll med barnekor. Barna i koret overrekker en rose til hver
av tidsvitnene som reiser med Aktive Fredsreiser.
VÅRT FELLES ANSVAR
Innlegg ved Aktive Fredsreiser tidsvitne Bernt H. Lund

PRISVINNER ARNE JOHAN VETLESEN
Seniorforsker Henrik Syse ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)
Musikalsk innslag ved fiolinisten Emilie Norum Gudim
Overrekkelse av prisen ved daglig leder Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser
Takketale ved prisvinner Arne Johan Vetlesen
Musikalsk innslag ved sangeren Oddvar Hummelvoll
16.00 AVSLUTNING
De av gjestene som skal bo på Jegertunet reiser med bussen ut dit for innkvartering der.
17.30 FREDSMIDDAG STANGHOLMEN FYR
Avreise med båt fra Risør (10 minutters tur) for inviterte gjester.
Avreise med båt fra Øysang (Avreise fra Jegertunet Hotel kl 17.20).
Retur fra Stangholmen kl. 23.00
SØNDAG 20. JUNI 2004
11.00 ØKUMENISK FREDSGUDSTJENESTE I VÅR FRELSERS KIRKE
Sokneprest Per Oscar Berg. Musikalske innslag ved Oddvar Hummelvoll
(sang) og Emilie Norum Gudim (fiolin). Offer til Redd Barna.
13.30 VEKTERVANDRING
Risør vekter, John Thomas Axelsen, guider en rundtur i gamle Risør
15.00 AVREISE RISØR

14.45 FANGENES TESTAMENTE
Hvorfor en pris som Fangenes Testamente?
Foredrag av initiativtageren, Aktive Fredsreisers tidsvitne Tollef Larsson
Aktive Fredsreiser og Fangenes Testamente
Tale av daglig leder Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser
Musikalsk innslag ved sangeren Oddvar Hummelvoll
15.10 HOVEDFOREDRAG
Seniorforsker Henrik Syse ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)
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