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Peace Talks kommer till Stockholm den 29 januari
Varje dag möts vi av mörka nyhetsrubriker som berättar om krig, terror och våldsamma konflikter.
Den 29 januari kl 17.00 i Riksdagshuset arrangeras Stockholm Peace Talks av Sveriges Riksdag och
Interpeace. Kända talare med olika bakgrund från Sverige och utlandet kommer ge sin syn på vad
fred betyder för dem och vad de själva, och varje enskild individ, kan göra för att bidra till fred –
hemma och i världen.
Stockholm Peace Talks bygger på den framgångsrika Geneva Peace Talks-serien och på Sveriges
aktiva roll i att bygga fred.
”Vi hoppas att detta unika evenemang kommer att utlösa en bredare diskussion kring fred och
kommer att visa att fred inte är ett ouppnåeligt mål” säger Tord Magnuson, ordförande för
Interpeace Sweden.
Hedersgäst för kvällen är HKH Kronprinsessan Victoria.
TALARE
•

Urban Ahlin - Talman Sveriges Riksdag

•

Jason ‘Timbuktu’ Diakité - Musiker

•

Jan Eliasson – Vice generalsekreterare FN

•

Deline Revend and Tomas Amanuel - Ungdomar från Tensta

•

Ghaida Rinawie Zoabi – Verkställande direktör Injaz Center for Professional Arab Local
Governance

•

Peter Wallensteen - Professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala Universitet

•

Margot Wallström – Utrikesminister (via videolänk)

•

Elaine Weidman-Grunewald - Vice President CSR-frågor inom Ericsson Group

•

Forest Whitaker - Skådespelare, grundare av The Whitaker Peace & Development
Initiative, sändebud för UNESCO Peace and Reconciliation (via videolänk)

Moderator: Willy Silberstein

Du är välkommen att delta i Stockholm Peace Talks torsdag den 29 januari, 2015, från 17:00
till 19:00 i Sveriges riksdag i Stockholm. Vänligen registrera dig genom att skicka ett mail till
merklin@interpeace.org före den 23 januari och ange ditt fullständiga namn, organisation
och kontakt information. (Media måste vara ackrediterade av Riksdagen och kommer att
kontaktas av Riksdagen före evenemanget.)
Evenemanget kommer också att webbsändas på peacetalks.net.
INTERVJUMÖJLIGHETER
Interpeaces ledning kommer att vara tillgänglig för intervjuer efter evenemanget:
•
•

Tord Magnuson, ordförande för Interpeace Sverige
Scott Weber, generaldirectör för Interpeace

För pressfrågor eller intervjuförfrågningar vänligen kontakta:
Annabell Merklin, Digital Engagement and Media Manager
merklin@interpeace.org
T +41 (0)22 404 5922
M +41 (0)79 794 7641
Om Interpeace:
Interpeace är en oberoende internationell fredsbyggande organisation som inrättades 1994 av FN för
att utveckla innovativa lösningar för att bygga fred. Interpeace Sweden (interpeace.se) startades i
2013 som en insamlingsstiftelse till Interpeace.
Med 20 års erfarenhet av fredsbyggande vet vi att fred måste byggas inifrån ett samhälle. Därför
skräddarsyr Interpeace sin modell till varje samhälle och säkerställer att arbetet drivs lokalt.
Tillsammans med lokala partners på plats utvecklar vi gemensamma fredsbyggande program. Vi
bistår med att etablera förändringsprocesser som involverar lokala grupper, civilsamhället,
regeringar och det internationella samfundet.
Interpeace är strategisk partner till FN sedan 2000 och har sitt huvudkontor i Genève.
Organisationen har även kontor i Abidjan, Bryssel, Guatemala City, Nairobi, New York och
Stockholm. Interpeace stödjer lokalt ledda fredsbyggande insatser i över 21 länder i Centralamerika,
Afrika, Europa, Mellanöstern och Asien.
Interpeace globala erfarenhet har med framgång tillämpats i Sverige genom ett pilotprojekt i
förorten Tensta. Lokala personer och beslutsfattare är överens om att Tensta och andra områden
lämpar sig väl för att introducera Interpeace strategi för att bemöta några av de nuvarande
spänningarna.

