Aktive fredsdager
i Risør 14.–16. juni

Aktive Fredsreiser samarbeider med Institutt for fredsforskning (PRIO)

Aktive Fredsdager i Risør
Buss fra Oslo fredag kl. 11.00
med påstigning underveis.
Buss fra Stavanger fredag kl. 9.00 med
påstigning underveis.
Fredag 14. juni 2002
Kl 17-19.30: Fredsskapende prosesser
Seminar i Risørhuset, Inger Johanne-salen
Åpning v/Helga Arntzen
Presentasjon av tidsvitner
Foredrag v/Tore Frost:
”Fiendebilder – bremseklosser i fredsskapende prosesser?”
Foredrag v/Jo Benkow : ”Refleksjoner rundt
rasisme”
Paneldebatt
I panelet: Filosof Tore Frost, tidl.stats- og
utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidl.
stortingspresident Jo Benkow, tidsvitne Tollef
Larsson, forsker Ellinor Major, daglig leder
Helga Arntzen, forfatter og lokalpolitiker
Knut Henning Thygesen
Sang av Elisabeth Lindstøl og Oddvar
Hummelvoll, diktlesning av en elev fra Risør
ungdomsskole.

Utdeling av Aktive Fredsreisers pris
”Fangenes Testamente”
v/Henrik Syse fra Institutt for fredsforskning
(PRIO)
Takketale v/prisvinneren eller stedfortreder
Sang v/Elisabeth Lindstøl
Konsert med Krak Owiany v/Roma Krzemien
Kl. 15.00-18.00
Refleksjoner rundt krigens arv
Seminar i Risørhuset,
Inger Johanne-salen.
Halvdan Eikeland: ”Historiebevissthet”
Ellinor Major: ”Reise gjennom krig og fred:
Refleksjoner rundt krigens arv.”
Thorbjørn Jagland: ”Vår sårbare verden”
Kulturinnslag ved Oddvar Hummelvoll, Helga
Arntzen, Krak Owiani v/Roma Krzemien, en
elev fra Risør ungdomsskole, Elisabeth Lindstøl
Paneldebatt: Hva skaper fred og ufred?
I panelet: Ellinor Major, Tore Frost, Jo
Benkow, Thorbjørn Jagland, Helga Arntzen,
Knut Henning Thygesen, Tollef Larsson.
KL. 20.00 Middag på Buene - påmelding

KL. 20.00 Båt til Stangholmen
Fiskesuppe. Underholdning med Risør
Shantykor og Krak Owiany m/Roma
Krzemien. Påmelding
Lørdag 15. juni kl 12.00 – 14.30
Prisutdeling på Risør torv
Åpning v/ordfører Lars Lauvhjell
Sang v/Elisabeth Lindstøl
Appell v/Blanche Major, beskytter for Aktive
Fredsreiser
Appell v/Knut Henning Thygesen
Appell v/Tollef Larsson
Appell v/Jo Benkow
Appell v/Thorbjørn Jagland
Sang ved et barnekor, Oddvar Hummelvoll
og Elisabeth Lindstøl
Elever fra Flekkefjord ungdomsskole:
”Ebony and Ivory” og ”Til ungdommen”
i rock-versjon med dans

Søndag 16. juni
KL. 11.00 Felleskirkelig gudstjeneste
i Risør kirke
v/Per Oscar Berg. Musikalske innslag.
Kirkekaffe på kirkebakken
Buss fra Risør torv kl. 14.00 til Oslo og
Stavanger, med avstigning underveis.
Aktive Fredsreiser viser
fotoutstillinger i Risørhuset og på Buene.

Bakgrunn for utdeling av prisen
”Fangenes testamente” v/Tollef Larsson.
Aktive Fredsreisers rolle i forbindelsen med
utdeling av prisen v/ Helga Arntzen
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Siden terrorangrepet på USA den 11. september
er det som om verdens konflikter har rykket
nærmere oss. Krigen i Midtøsten har økt i styrke
og desperasjon. Norske soldater ble sendt til
krigen i Afghanistan. På alle verdens kontinenter
har folks frykt for vold, krig og terror økt.
Hvorfor?
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
en da leve med dem uten vold og terror?

Hvorfor
Fangenes testamente?

Vi vanlige mennesker har så mange spørsmål.
Vi aner at noen forskere, fredsmeglere,
journalister, forfattere, politikere,
psykologer, sosiologer, kunstnere
og andre ser flere sammenhenger
og svar enn folk flest gjør.
Det var Tollef Larsson som ga
Helga Arntzen ideen om et
”Fangenes testamente”.
Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den
annen verdenskrig har han
ønsket at vi som samfunn
setter sterkere fokus på hva
vi har lært om Det ondes
problem. Den arven han og
Aktive Fredsreiser ønsker å gi
generasjonene som kommer, er
kunnskap. ”Fangenes testamente”
skal gis til personer eller grupper
som har gjort noe spesielt for å
formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte
til folk flest. Vårt ønske og håp er at prisen vil
inspirere og stimulere enda flere til å engasjere
seg i å forstå og formidle hvordan konflikter
oppstår og kan løses. Prisen deles ut av
Norsk Fredsforskningsinstitutt under Aktive
Fredsdager i Risør.

PRIO (Institutt for fredsforskning) ble grunnlagt i 1959 som en del av
Institutt for Samfunnsforskning, og ble en selvstendig stiftelse i 1966.
Instituttet driver i dag utstrakt og variert forskning om internasjonal politikk,
konfliktløsning og betingelser for fred. Instituttets over 40 forskere og studenter
kommer fra felter som filosofi, statsvitenskap, historie, antropologi,
religionsvitenskap og psykologi, samt en rekke andre fag.
PRIOs forskere publiserer sin forskning i bøker og tidsskrifter både
nasjonalt og internasjonalt. PRIO er også involvert i praktisk fredsog forsoningsarbeid, bl.a. på Balkan.

Aktive Fredsreiser
Fredsskapende arbeid blir en stadig
viktigere oppgave. Vi i Aktive Fredsreiser tror
at kunnskap og dialog er stikkord for å skape
fred. Det er motivasjonen for alt det arbeidet vi gjør med å arrangere seminarer,
kulturelle samlinger og temareiser til
Auschwitz og andre konsentrasjonsleirer
for unge mennesker. Det er også bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til
Aktive Fredsdager og denne prisutdelingen.
Gjennom å samle mennesker som er
opptatt av og har kunnskaper om dette
viktige temaet, tror vi at vi tar et lite skritt
på veien til å skape en bedre verden.

Sørvis Kommunikasjon foto: Liv Øvlandskap

I 2002 arrangerer Aktive Fredsreiser 150 bussturer for unge og voksne.
Vil du vite mer? www.aktive-fredsreiser.no

Påmelding
Kryss av hva du vil delta i:

P.g.a. begrensede plasser trenger vi påmelding

Seminar 14. juni, kr. 50,Seminar 15. juni, kr. 50,Middag på Stangholmen kr. 250,inkluderer båttransport, fiskesuppe,
1 drikke, kaffe & kake, underholdning

Gratis transport Oslo-Risør-Oslo.
Påstigning (fyll ut busstopp ved E18)
Gratis transport fra Stavanger-Risør-StavangerPåstigning (fyll ut busstopp)v
Navn:
Adresse:

Middag på Buene kr. 290,inkluderer forrett, hovedrett,
1 drikke, kaffe & kake og underholdning
Send info om skoleturene
Send info om spesialturene

Tlf.

Sendes:

Aktive Fredsreiser, Boks 19,
4951 Risør
Faks: 37 15 43 58

