Kære fredsambassadører og interesserede!
Universal Peace Federation har den ære at invitere Dem til en
fejring af FNs Internationale Fredsdag 2016, til hvilken FNs
generalsekretær Ban Ki-Moon har valgt temaet:
”bæredygtige udviklingsmål, som byggeklodser for fred”.
MF Yildiz Akdogan er som sidste år vært for dette arrangement,
der afholdes:
søndag d. 18. september, kl. 14 – 17
i Fællessalen på Christiansborg
FNs medlemslande er blevet enige om at opsætte 17 nye
Verdensmål for en bæredygtig udvikling og fred, og vi ønsker
med dette arrangement at bidrage til at kommunikere disse mål
ud til Danmarks befolkning og ledere.

Program








Velkomst ved MF Yildiz Akdogan
Oplæg ved
* Journalist og TV korrespondent Simi Jan
* Ildsjæl og foredragsholder Tommy Krabbe
* DR programvært Lotte Heise
* Mordekhai Sergeot Uzan
Fredsceremoni
Musikalske indslag
* Klassisk guitarist Kaare Norge
* Sopran Nina Pavlovski og pianist Christen Stubbe Teglbjærg
Samvær med forfriskninger

UNIVERSAL PEACE FEDERATION

Nobuhiro Igarashi

Thorkil Christensen

TILMELDING : med navn og organisation /eller adresse SNAREST til: karsten.ulrik@gmail.com
Det er gratis at deltage i arrangementet, men der er begrænset plads, så deltagere noteres i den
rækkefølge tilmeldinger modtages.
Deltagerne bedes ankomme i god tid, ca. ½ time før på grund af sikkerhedstjek i Folketinget
________________

Baggrunden for denne fejring af FNs Internationale Fredsdag 2016:
Temaet for FNs Internationale Fredsdag 2016 er FN’s nye Verdensmål for en bæredygtig udvikling, som
medlemslandene er blevet enige om at styre hen imod. De er forudsætningen for fred og nødvendige for
alle lande.
Mennesker har trods deres forskelligheder meget ens behov. Vi behøver tryghed, men samtidig også at
blive hørt og forstået. Kun når der således opnås en fælles, varm følelse mellem befolkningen og regeringen, kan der skabes en enhed med fælles mål og retning, som skaber håb.
Det er vigtigt at få kommunikeret disse omfattende mål ud til verdens befolkning og ledere, således at vi
med Ban Ki-Moons ord: ”…. ser ud over vore nationale grænser og kortsynede interesser og i stedet handler
i solidaritet med langsigtede mål. - Vi kan ikke længere tillade os at tænke og arbejde i siloer.”
Generalsekretær Ban Ki-moons "100-day Countdown Message" findes under følgende link
www.un.org/en/events/peaceday/sgmessage.shtml , hvor han nævner 2030 mål # 16 som direkte relateret
til fred, men også at fred løber som en rød tråd gennem alle 17 Verdensmål.
UPF ønsker med dette symposium, at deltagere fra forskellige sektorer og baggrunde mødes, udveksler
tanker og ideer med hinanden og sammen bidrage til at virkeliggøre vores fælles drøm om at leve harmonisk sammen med fred og velstand.
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