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1 Ruth Akurundi 
  
  

Kenya Mama Ruth samler og 
inddrager i sit nærsamfund 
kvinderne til løsning og 
forsoning. Det sker i Turkana-
Pokot, hvor en   tørke-relateret 
konflikt har skabt store lidelser. 
  

2 
  

Tegla Loroupe 
  
  

Kenya Berømt eliteløber, bringer 
krigere fra forskellige stammer 
sammen på mange måder, 
gennem dialog og  f x i  løbet 
Peace Race. Skaber 
sameksistens og forsoning. 
  

3 
  

ImagineAction/Hector 
Aristizábal 
  
  

US Teater, som bringer 
borgerkrigens parter sammen 
på scenen,  medvirkede til 
FARCs fredsslutning i 
Colombo, arbejder også  i 
Syrien. Forsoning. 
 

4 
  

Handicap International 
Kenya 
  
  

Kenya Skaber sikkerhed for den 
udbredte vold ved væbnede 
konflikter I de berørte samfund 
i nordvest Kenya. 
   

5 
  

Ometepe . . . REMO 
  
  

Nicaragua Netværk af kvinder fra 22 
lokale samfund, de arbejder 
med problemer, der grunder 
sig i kvinders (manglende) 
rettigheder. 
 

6 Trampoline House 
  

Danmark Virker for fællesskab, og for at 
bryde isolation for 



  asylansøgere og flygtninge. 
 

7 #DefyHateNow/Stephan 
Kavats 
  
  

Tyskland, 
Canada 

Modvirker hate speech og 
opildning til vold på sociale 
medier i det smerteligt 
konfliktramte Sydsudan. 
 

8 Leopoldo López 
  
  

Venezuela Politisk fange siden 2014, fordi 
han organiserede folkelige, 
ikkevoldelige protester. 
 

9 Mohammed Adel 
  
  

Ægypten Politisk fange siden 2011 for at 
organisere The April 6 Youth 
Movement – en stor, 
ikkevoldelig kampagne. 
  

  
10 

Ali Abu Awwad 
  
  
  
  

Palæstina Aktivist og fortaler for 
ikkevoldelig modstand gennem 
forandring (Tagyeer). Tidl. 
politisk  fange og militant – har 
nu trænet 1500 unge i 
ikkevold. 
 

11 Refugees Today 
  
  

Danmark Portrætterer flygtninge og 
deres liv i Europa 

12 CISV 
  
  

Danmark Fredsuddannelse for børn fra 
forskellige kulturer. Børnebyer 

13 Henrik Goldschmidt 
  
  

Danmark Musikalsk samarbejde mellem 
potentielle fjender. Middle East 
Peace Orchestra. Jødisk, 
arabisk og kristen musik. 
  

14 William Ongoro/ NPPR 
  
  

Sydsudan Mangesidet fredsarbejde, via 
National Platform for Peace 
and Reconciliation.  Fx at 
engagere 10.000 unge i ’sports 



for peace’ og ’music for peace’ 
Faciliterer dialog og forsoning 
ml. fjender. Fredsopbygning. 
  

15 IIan Pappe 
  
  

Israel Israelsk professor i historie og 
forfatter med stor indflydelse 
og forståelse 
for  palæstinensernes situation, 
årsagerne til konflikten og 
Israels ansvar. 
 

16 Emmanuel Bombande 
  
  

Ghana Omfattende konfliktarbejde 
og  mægling, organisatorisk og 
personligt konfliktløsning i 
Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict 
  

17 Natasha al-Hariri og 
Niddal 
El-Jabri 
  
  

Danmark Ungt par med libanesisk-
palæstinensisk baggrund. 
Organiserede efter angrebet 
på synagogen i febr. 
2015  ’Ring of Peace’  rundt 
om synagogen med tusinder 
af  deltagere fra alle sider i 
konflikten. Begge 
fortsættermmed socialt, 
interkulturelt arbejde. 
  

18 Kate Turner/Healing 
Through Remembering 
  
  

Nordirland Arb. med mennesker fra alle 
sider af den nordirske, 
voldelige fortid, gennem 
personlige, mundtlige 
narrativer om den brutale og 
smertefulde kamp. Åbner for 
konstruktiv, fremadrettet debat. 
  

19 I  Feel From/Hamid 
Design Studio 

Danmark Social bevægelse som 
udfordrer nationale stereotyper 



  
  

. Online: folk deler deres 
historier. Offline: workshops, 
dialoger, udstillinger. F x : 
’design dit eget pas’. 
  

20 Katalysator 
  
  

Danmark Rådgivning og netværk for 
unge, der ønsker at forlade 
kriminelle miljøer. De unge 
rekrutteres fra fængsler af 
præster og imamer, og får 
støtte af en mentor gennem 
afsoning og efter løsladelse. 
  

21 ONE København 
  
  

Danmark Netværk for unge nydanskere, 
som uddanner sig. 
Erfaringsudveksling og kontakt 
til erhvervslivet. 
  

22 Gademægling/Ungdom
mens Røde Kors 
  
  

Danmark Gademægling. Via et 
workshopforløb udvikler de 
unge deres selvtillid og 
kompetencer til at handle 
konstruktivt i konflikter. 
 

23 Life Street 
  
  

Tyrkiet/Syrien Hadi, en 22 årig syrer, arbejder 
med de mange syriske 
gadebørn, i Syrien og nu 
Tyrkiet. De lærer at beskytte 
sig selv og blive mere robuste i 
det farlige gadeliv. . Life Street 
er en del af  Mobaderoons 
tværpolitiske fredsarbejde i 
Syrien. 
  

24 Miramide/Goran 
Bozicevic 
  
  

Kroatien Goran deltog under krigen i ex-
Jugoslavien i den kroatiske 
antikrigs-bevægelse, et uhørt 
modigt skridt, truet fra alle 



sider. Fra 93-97 i Pacrac - 
projektet, som bl.a.  har ført 
mere end 1500 fredsaktivister 
sammen fra hele Balkan. Igen 
med stor personlig risiko. 

25 Turning Table Myanmar 
  
  

Myanmar Fælles musisk træning for 
unge muslimer og buddhister- 
et fredsarbejde som skaber 
kontakt, dialog og forandring, 
midt i den voldelige konflikt 
imellem de to stridende 
parter.  Mål:  At bygge en 
bæredygtig sameksistens 
mellem de opsplittede etniske 
og religiøse grupper. 
  

26 Finn Nørgaard 
Foreningen 
  
  

Danmark Finn Nørgaard blev dræbt ved 
Krudttønden i 2015. 
Foreningens formål er at 
fremme samhørighed og 
integration, den støtter 
projekter, der vil forhindre, at 
udsatte unge 
(muslimer/indvandrere) 
marginaliseres og tyer til vold. 
  

27 Tamer Institute for 
Community Education 
  
  
  
  
  

Palæstina Støtter uddannelse af unge 
palæstinensere, især til at 
kunne læse og skrive, for at 
skabe frie mennesker der har 
redskaber til at nå det, de 
drømmer om. 

28 Majaneen Media 
Production/Rasha Najeh 
og Rasha Abdulkarim 
  
  

Syrien De to unge bor I Aleppo, pt den 
farligste by I verden, hvor unge 
har mistet livsmodet. De to 
skabte og filmede et show om 
kærlighed og fred – showet fik 



massiv respons på de sociale 
medier og skabte håb og 
forandring. 
  

29 Århus Kommune/evt. 
Jacob Bundsgaard 
  
  

Danmark Århus har kunnet indsluse 
Syrienskrigere og forebygge, at 
unge tager af sted, - ved 
workshops, forældrenetværk, 
dialog med moskeer – og 
mulighed for at komme tilbage 
uden at blive straffet. Modellen 
har vakt international 
opmærksomhed. 
  

30 Venligboerne/Mads 
Nyggard og Fawaz Taha 
Alzatto 
  
  

Danmark De to har startet Venligboerne, 
holdt oplæg landet over og 
fortalt, hvordan vi kan møde 
hinanden på tværs af kulturer, 
og om det at være flygtning. 
Netværket har nu 150.000 
medlemmer, fra 27 mennesker 
i Hjørring i 2014. 
  

31 Glenn D. Paige 
  
  

Hawai, USA Har skabt Nonkilling konceptet 
og udviklet ikevoldelig 
konfliktløsnings 
repertoir.  Stifter og leder af the 
Center for Global Nonkilling 
(CGNK ),  professor emeritus 
of political science, University 
of Hawaii, USA. 
  

32 Centre for Development 
and Ethnic Studie 
(CDES)/Lian H. 
Sakhong 
  
  

Myanmar Centret har mod alle odds 
arbejdet for en landsdækkende 
våbenhvile og skabt en 
læringsplan for politisk dialog, 
som 21 væbnede etniske 
grupper har været i gennem.. 



Principper: empati, respekt of 
kulturel opmærksomhed. Har 
udsendt 230.ooo bøger. 
Sakhong er CDES’ stifter og 
inspirator. 
  
  

33 The Global Network of 
Women Peacebuilders 
(GNWP) 
  
  

USA, 
internationalt 

En organisation af kvinder, 
mest fra krigsplagede lande, 
som kæmper for kvinders 
deltagelse i fredsopbygning, 
fredsforhandlinger og 
forebyggelse af vold, og som 
opnår resultater. 
  

34 Edith Ballantyne 
  
  

Schweitz Tidl. præsident og 
generalsekretær for WILP, 
kvindernes Internationale Liga 
for Fred. Nu 94 år, efter et 
langt liv som fredsaktivist. 
  

35 Point of View, Dina 
Alborova, Nino 
Kalanderishvili og Lira 
Kozaeva 
  
  

Sydossetien 
og Geogia 

De fire personer er fra Point of 
View, et initiativ for Georgisk. - 
Syd ossetisk borgerdialog. 

36 George Lakey 
  
. 
  
  

USA Er  kvæker og fortaler for 
ikkevoldelig eskalering 
af  konflikter,  mod uhæmmet 
kapitalisme, klimaændringer og 
militarisme. Har holdt 1500 
workshops på 5 kontinenter og 
skrevet 7 bøger om 
ikkevoldelig social forandring. 
Og så er han en talentfuld 
pianist. 
  



37 Free Gaza Movement 
Denmark 
  
  

Danmark •         Free Gaza Danmark er et 
uafhængig dansk initiativ for at 
bryde blokaden af Gaza-
striben med danske 
båddelegationer, 
næste  gang   i sept.. 2016. Et 
freds-og antiterror projekt. 
  

		


