Tidligere tildelinger av
Blanche Majors Forsoningspris:
2003: Enver Djuliman, jurist i Den norske Helsingforskomiteen, for hans innsats for flyktninger i Norge.
2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.
2005: Inge Eidsvåg, for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.
2006: Petter Skauen, for sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes.
2007: Safia Y. Abdi, for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på
ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer.
2008: Elias Akselsen, for arbeidet som døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske
samfunn, spesielt kirken i Norge.
2009: Asgeir Føyen, gjennom en årrekke arbeidet som tilrettelegger for vennskap og forsoning i
Midtøsten
2010: Tom Hatlestad, for hans fotodokumentariske utstilling Tracing Freedom – på sporet av frihet.
2011: Ingen utdeling
2012: HKH Kronprins Haakon, for sitt engasjement for å møte norske ungdommer med temaet
verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon også stått frem som en
forsoningsskapende profil i tiden etter massakeren 22. juli 2011.
2013: Konfliktrådet, for sitt flotte og konstruktive arbeid over hele Norge med forsoning. De bistår med
å løse konflikter, enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningspersoner der en
kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger,
enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige
relasjoner.
2014: Bastøy fengsel, for deres humanologiske verdisyn og forståelse.
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Invitasjon

Blanche Majors Forsoningspris 2015
Prio, Oslo
3. juni 2016

Prisvinner 2015
Jan Egeland

Blanche Majors Forsoningspris
fredag 3. juni 2016,
Prio, Hausmanns gate 3, Oslo
Kl. 13.00 - 15.00:

Prisutdeling på Prio

BLANCHE MAJOR

Han har siden 2013 vært generalsekretær i
Flyktninghjelpen. Tidligere har han blant annet vært
politisk rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet,
generalsekretær i Norges Røde Kors og leder for Norsk
utenrikspolitiske institutt (Nupi). Han har også vært
engasjert i en rekke fredsprosesser.

Arrangementet blir ledet av Henrik Syse
• Åpning av arrangementet ved Henrik Syse
• Musikalsk innslag ved Sandra Lied Haga. Johann Sebastian Bach: Preludie og
Allemande fra Suite nummer 3 i C-dur for solo cello
• Om Blanche Major og forsoningsprisen ved Vidar Fjeldstad
• Helga Arntzen om Aktive Fredsreiser

Blanche Majors Forsoningspris for 2015 går i år til Jan
Egeland. Egeland er kjent for de fleste gjennom sitt
mangeårige arbeid med menneskerettigheter,
konfliktløsning og nødhjelp.

HELGA ARNTZEN

• Hovedtale ved Tore Frost
”Respekt for menneskets verdighet - en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser”

Fra 2003 til 2006 var han FNs visegeneralsekretær for humanitære spørsmål og koordinator for
nødhjelp (OCHA). Som leder av OCHA koordinerte Egeland mye av nødhjelpsarbeidet etter tsunamien i
2004. I 2005 reformerte han FNs humanitære arbeid og lanserte Central Emergency Fund (CERF)
Egeland har publisert en rekke artikler og rapporter om konfliktløsning, humanitært arbeid og
menneskerettigheter. I 2007 ga han ut boken ”Det nytter. Rapport fra frontlinjene” på Aschehoug
forlag. Den inneholder Egelands øyenvitneberetninger fra hans tid som leder av OCHA og tidligere
oppdrag.

• Musikalsk innslag ved Sandra Lied Haga. Pablo Casals: ”El cant dels Ocells”
• Om tidligere prisvinnere ved Vidar Fjeldstad
• Om statuttene for Blanche Majors Forsoningspris
og begrunnelsen for årets prisvinner ved Henrik Syse
• Overrekkelse av prisen til Jan Egeland ved Helga Arntzen og Tore Frost

VIDAR FJELDSTAD

• Takketale ved prisvinner Jan Egeland

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.

Enkel bevertning

Påmelding til prisutdelingen gjøres til:
Aktive Fredsreiser
Telefon 37 15 39 00 eller
kontor@aktive-fredsreiser.no

I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter:
Helga Arntzen, Vidar Fjeldstad, Tore Frost og Henrik Syse.
HENRIK SYSE

Blanche Major

TORE FROST

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”, sa
Blanche Major.
Blanche Major var Aktive Fredsreisers beskytter, og minner oss hver dag om at forsoningsprosesser er avgjørende for håpet om en bedre verden.

