Universal Peace Federation vil gerne indbyde Dem til fejringen
af FN’s Internationale Fredsdag. Temaet i år er:

”Climate Action for Peace”
Søndag den 22. sept. kl. 14:00 – 17:00
i Landstingssalen på Christiansborg
(besøgsindgangen i Rigsdagsgården)

Program
•
•

•
•
•

Velkomst ved MF Katarina Ammitzbøll
Taler ved
Jens Hesselbjerg Christensen,
professor på Niels Bohr Instituttet, KU, IPCC-forfatter
Isabel Bramsen, PhD, postdoc på CRIC (Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter), KU
Mickey Gjerris, lektor i bioetik, KU, tidligere medlem af Etisk Råd
Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet
Lotte Heise, vært DR Klassisk
Fredsceremoni
Musikalske indslag ved
Sopran Anna Maria Antonius Wierød
Samvær med forfriskninger

Deltagelse er gratis, men TILMELDING er nødvendig med navn, e-mail og evt. organisation til:
neergaard.lars@gmail.com eller SMS til 5190 7234
Der er begrænset plads, så tilmelding efter ”først til mølle” princippet.
Deltagerne bedes ankomme ca. 30-45 min. før af hensyn til sikkerhedstjek i Folketinget.

____________

_

Baggrunden for fejringen af FNs Internationale Fredsdag 2018:
FN’s fredsdag fejrer drømmen og visionen om en harmonisk forening af hele verdens lande og
befolkninger. Samtidigt vil vi gerne gøre det til en dag, hvor vi lader os inspirere til nye ideer, projekter og
handlinger, der kan skabe forandring i verden og bringe os tættere på hinanden.
FNs generalsekretær, António Guterres, har besluttet, at temaet for dette års fredsdag, er: ”Climate
Action for Peace”. Hvis klimaforandringerne ikke takles effektivt, vil freden uundgåelig trues.
Naturkatastrofer fortrænger tre gange flere mennesker end konflikter gør, og de tvinger millioner til at
forlade deres hjem og søge sikkerhed andetsteds.
De globale problemer tvinger os til nytænkning og samarbejde, for vi er jo alle i samme båd. Vore talere
ved dette års fredsdag har stor indsigt i klimaproblemets omfang, men samtidigt bringer de løsninger,
der kan forandre samfundet lokalt og globalt hen imod en bæredygtig verden i fred og balance.
Videoklip fra fejringen af FNs Fredsdag 2018 under følgende link: UN Internationale Day of Peace 2018
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