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Tidligere tildelinger av
Blanche Majors Forsoningspris:

2003:  Enver Djuliman

2004:  Anne Kristine Herje

2005:  Inge Eidsvåg

2006:  Petter Skauen

2007:  Safia Y. Abdi

2008:  Elias Akselsen

2009:  Asgeir Føyen

2010:  Tom Hatlestad

2011:  Ingen utdeling

2012:  HKH Kronprins Haakon

2013:  Konfliktrådet

2014:  Bastøy fengsel

2015:  Jan Egeland



HELGA ARNTZEN

VIDAR FJELDSTAD

HENRIK SYSE

BLANCHE MAJOR

TORE FROST

Blanche Majors Forsoningspris 
lørdag 21. januar 2017,
Litteraturhuset, Oslo
Kl. 16.00 - 18.00:

Prisutdeling i AMAlie sKrAM På 
litterAturHuset

Arrangementet blir ledet av Henrik Syse og Vidar Fjeldstad

• Åpning av arrangementet

• Musikalsk innslag ved Lars Klevstand

• Om Blanche Major og forsoningsprisen ved Vidar Fjeldstad

• Helga Arntzen om Aktive Fredsreiser

• Hovedtale ved prisvinner Trond Bakkevig

• Musikalsk innslag ved Lars Klevstrand 

•  Statutter og om tidligere prisvinnere ved Vidar Fjeldstad

 • Begrunnelsen for årets prisvinner ved Henrik Syse

• Overrekkelse av prisen til Trond Bakkevig ved Helga Arntzen 

• Takketale ved prisvinnerTrond Bakkevig

• Musikalsk innslag ved Lars Klevstrand

Kl. 20.00 
Festmiddag for inviterte gjester

  

Adresse:
Litteraturhuset
Rom: Amalie Skram
Wergelandsveien 29
0167 Oslo

Blanche Majors Forsoningspris 
Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan 
engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal være med på å peke på  
viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter 
som er, eller har vært, i konflikt. Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, 
som har tatt initiativet til prisen som er på 50 000 kroner, et diplom og en medalje.

I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter: 
Helga Arntzen, Vidar Fjeldstad, og Tore Frost. 
Henrik Syse, fra Fredsforskningsinstituttet PRIO, er rådviger for komiteen.

Blanche Major
Blanche Major var 19 år da hennes mor, far og 31 andre  slektninger ble sendt til Auschwitz og drept i 
gasskammeret. Bare Blanche og en søster overlevde. ”Vi kan ikke gjøre noe med  
fortiden, men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med fremtiden. Vi må tilgi for å komme videre”, sa 
Blanche Major.  
Blanche Major var Aktive Fredsreisers beskytter, og minner oss hver dag om at forsonings-
prosesser er avgjørende for håpet om en bedre verden.

Prisvinner 2016 
Trond Bakkevig
Prost Trond Bakkevig tildeles Blanche Majors forsoningspris 
for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig 
forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske, 
kulturelle og religiøse skillelinjer. 

Dette inkluderer blant annet hans mangeårige innsats i 
kampen mot apartheidstyret i Sør-Afrika; hans samtaler og 
nettverksarbeid gjennom lang tid blant jødiske, kristne og 
muslimske ledere i Det hellige land for å fjerne religiøse 
hindre for fred og kalle frem de ressurser for fred og 
forsoning som finnes i de tre religionene; og hans arbeid for 
utviklingen og endringen av forholdet mellom stat og kirke i 
Norge, hvor han har vært dypt engasjert for et samfunn der 
alle skal ha like rettigheter og respekt for sin tro og sitt livssyn. 

Hans engasjement er grunnlagt på respekten for ethvert menneskes verd og verdighet, og det er også 
grunnleggende for hans forkynnelse og tro som prest. En slik respekt mener han gir grunnlag for 
forsoning mellom mennesker og nasjoner. Respekt for det enkelte menneskets verd er også et viktig 
grunnlag for å glede seg over mangfold – et mangfold hvor uenighet og diskusjon ikke er farlig, men 
nettopp kan bli et utgangspunkt for felles engasjement for et bedre samfunn.


