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Fotoutstilling I FREDSPARKEN

Fotograf Tom Hatlestad

Fotoutstillingen ”Freedom Track” i Fredsparken
Åpner lørdag 25. juni kl 17.30



Fotograf Tom Hatlestads utstilling Freedom Track er allerede sett
av over 70 000 mennesker i Norge, Bangladesh og Nepal.
Sommeren 2011 står Fredsparken i Risør for tur.

Utstillingen Freedom Track er et resultat av Tom Hatlestads reise 
i en Landrover som kan kjørte alene fra Norge til Bangladesh.
Underveis intervjuet og fotograferte han mennesker som beskrev
hvordan de opplevde ordet eller begrepet frihet. 

Hittil har 150 mennesker skrevet ned tanker sine og blitt fotografert. 

I Tom Hatlestads portretter møter vi våre medmennesker ansikt til ansikt og de fleste blir
slått av hvor like vi er, uansett hvor vi bor i verden. Det vil si at vi alle også fortjener den
samme respekt og at vi deler et stort globalt ansvar. 



Prisbegrunnelse 2011

HELGA
ARNTZEN

TORE LINDHOLM
– PRISVINNER

TORE FROST

HENRIK SYSE

Prisen Fangenes testamente for 2011 tildeles filosofen 

Tore Lindholm for hans utrettelige arbeid med menneske-

rettigheter og religions- og livssynsfrihet.

Tore Lindholm arbeider ved Senter for Menneskerettigheter ved Universi-
tetet i Oslo. Hans akademiske virke representerer et spennende og viktig
møte mellom solid vitenskapelig arbeid og menneskerettslig aktivisme. 
I 2004 publiserte han, sammen med Cole Durham og Bahia Tahzib-Lie, 
det betydelige referanseverket Facilitating Freedom of Religion or Belief: 

A Deskbook, som er blitt oversatt til indonesisk og russisk og nå også 
oversettes til kinesisk. 
Han har arbeidet aktivt, blant annet ved flere universiteter i Indonesia og 
i Peshawar i Pakistan, med undervisning om religions- og livssynsfrihet. 

Samtidig har han engasjert seg i menneskerettsdialogen mellom Norge og
Indonesia. Tidligere har han arbeidet mye med islam og menneskerettig-
hetene samt med FNs menneskerettighetserklæring og den filosofi som 
ligger til grunn for den. Her har han søkt å avklare hvorledes ulike og 
konkurrerende livssyn, hver på egne premisser, kan levere holdbare 
menneskerettsbegrunnelser. Hans siste prosjekt er mastergradskurs ved
Muhammadiyah-universitetet i Malang, Øst-Java, om ”Sharia og menneske-
rettigheter: bakgrunn og sentrale utfordringer i dagens Indonesia”. 
Han har også i en årrekke undervist i statsvitenskap og filosofi ved Universi-
tetet i Oslo, og han har der vist evne til å utarbeide undervisningsopplegg 
på høyt nivå.

Tore Lindholms kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, 
undervisning og aktivisme gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes 
testamente. Prisens hensikt er å gi positiv oppmerksomhet til akademikere
som bruker av sin kunnskap til å bringe viktige debatter ut i offentligheten,
og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap.

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER 
AKTIVE 
FREDSREISER

BERNT HAGTVET

Lørdag LØRDAG 25. JUNI 2011

 KL. 13.00 Kaffe og vafler i Fredshuset

KL. 14.00 PÅ FREDSHUSET – ÅPENT FoR ALLE:

Prisutdelingen Fangenes Testamente til prisvinneren 
Tore Lindholm, under ledelse av Henrik Syse.

• Henrik Syse: historie og statutter for prisen Fangenes Testamente

• Helga Arntzen om Aktive Fredsreisers fremtidsvisjon.

• Hovedtale ved Tore Frost

”Menneskerettighetens betydning for det fredsskapende arbeid.”

• Henrik Syse om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.

• Om prisvinneren ved Bernt Hagtvet

• Overrekkelse av prisen til prisvinneren Tore Lindholm 

ved Henrik Syse og Helga Arntzen.

• Prisvinnerens takketale.

• Musikalsk innslag ved Oddvar Hummelvoll

KL. 17.30 Utstilling i Fredsparken ved Tom Hatlestad, ”Frihet”.

KL. 19.00 Festmiddag på Risør hotel (for inviterte gjester)
Overnatting på Risør hotel









TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

DET vAR ToLLEF LARSSoN som ga daglig leder og grunnlegger 

av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. 

Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig 

har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på 

hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

• Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?

• Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?

• Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

Søndag SØNDAG 26. JUNI 2011

Kl. 09.00

Årsmøte i Den Norske Buchenwaldforeningen på Fredshuset

KL. 11.00

Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kirkekaffe etterpå

KL. 13.00

Lett måltid i Fredshuset

KL. 14.00 Avreise med buss til Oslo
(De som ønsker det, kan reise til Landeskogen Peace Center 
i Grendi/Bygland, ca. 2 1/4 time fra Risør.)










