Universal Peace Federation inviterer Dem til at fejre FNs Internationale
Fredsdag 2017, der i år fokuserer på temaet:
“Together

for Peace:

Respect, Safety and
Dignity for All”
Søndag den 24. september, kl. 14:00 – 17:00
i FN Byen auditorium 3, Marmorvej 51, 2100 København Ø

Program

Velkomst MF Yildiz Akdogan
Taler ved
Lotte Heise, DR programvært BRAVO
Connie Hedegaard, forhenværende EU-kommissær
Steen Hildebrandt, professor Aarhus Universitet
Kirsten Stendevad, forfatter, mentor og lederudvikler
Merete Pilgaard, stifter af Venligboerne
Fredsceremoni
Musikalske indslag
Anna Carina Sundstedt, sopran
Villads og Valdemar Littauer Bendixen, violin
Samvær med forfriskninger

•








KUN registrerede personer har adgang til FN Byen, derfor er
TILMELDING nødvendig: med navn og evt. organisation til: karsten.ulrik@gmail.com eller mobil 2171 8795
Deltagerne bedes ankomme ca. 1 time før på grund af sikkerhedstjek ved FN Byen
VIGTIGT: alle deltagere bedes medbringe billedlegitimation.
Hvis du ankommer i bil, er der mulighed for parkering i P-kælderen mod betaling (24 kr/t 8.00-17.00).
Du kan tage S-toget (linje A, B, C, E eller H) til Nordhavn Station og gå derfra (ca. 10 min).
Med offentlig transport tager det omtrent 25 minutter at komme fra Hovedbanegården til FN Byen.

Baggrunden for denne fejring af FNs Internationale Fredsdag 2017:
FNs generalsekretær António Guterres har i sit oplæg til FNs Internationale Fredsdag 2017 sat fokus på
verdens millioner af flygtninge og emigranter, hvis skæbne har tvunget dem bort fra hjemmets trygge rammer.
Han pointerer, at sand fred først opstår, når vi ”bygger broer”, bekæmper diskrimination og sikrer
grundlæggende menneskerettigheder for mennesker i hele verden. Inspireret af FNs ”Together Campaign”
opfordrer han til, at vi møder disse mennesker med et forstående hjerte, og at alle medlemslandene derfor
engagerer sig i en fælles indsats for at beskytte disse mennesker samt giver dem mulighed for at blive
inkluderet og respekteret i vore samfund.
Endelig opfordrer han til, at vi sætter endnu flere kræfter ind på at opnå FNs 17 bæredygtige udviklingsmål
(Verdensmålene), som har til hensigt at fjerne de grundlæggende årsager til konflikt og vold.
Mennesker har trods deres forskelligheder meget ens behov. Et nationalt og internationalt samfund bør give
os den tryghed, som vi kan opleve i familien. – Det er den bedste vej til at opnå fred, udvikling og sikkerhed
for alle.
UPF vil sørge for en god stemning med kulturelle indslag og afslutningsvis forfriskninger i håb om, at
deltagerne efterfølgende vil udveksle tanker og ideer med hinanden.
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UPF is an NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations
We support and promote the work of the United Nations and the achievement of the Sustainable Development Goals

