Pressmeddelande

torsdagen den 15 oktober 2015

En hel vecka i fredens tecken
Vecka 43 går i fredens tecken när Varbergs kommun och invånare ordnar en rad
arrangemang för att uppmärksamma FN-dagen och 100-årsjubileet av
fredskongressen 1915.
Över 2000 fredsmärken uppsatta av elever från Varbergs skolor i södra
fästningshörnan på onsdag 21 oktober. En helkväll torsdag 22 oktober då Varberg
lyser för fred och näringslivet uppmanar sina kunder att runda upp för en bättre
värld. Och så helgens final med Internationellt Fredsforum Varberg 23-25
oktober, då en nobelpristagare, fredsforskare, journalister och författare alla ska
samlas för tre dagars samtal om fred med varandra och Varbergs invånare. Detta
blir en vecka att minnas!

21 oktober: Fredsmanifestation av Varbergs elever
Under hösten har elever runt om i Varbergs kommun fokuserat extra på
värdegrundsfrågor kopplade till VARBERG CALLING for Peace. Som en del i
detta har eleverna bland annat gjort egna fredsmärken och diskuterat vad ett
sådant märke faktiskt står för. Onsdagen den 21 oktober kommer en
fredsmanifestation att äga rum i Varberg. Med manifestationen vill grundskolan
sprida sin tro på fred, humanitet och hjälpsamhet i en tid då just detta inte är en
självklarhet. Elevrepresentanter från Varberg kommuns grundskolor kommer att
samlas och sätta upp skolornas fredsmärken samtidigt som elever från de centrala
grundskolorna i Varberg kommer att forma ett mänskligt fredsmärke.
Tid: 21 oktober
9.00–12.00 Samlas elevrepresentanter och sätter upp skolornas fredsmärken
13.00 Samlas elever för att bilda ett mänskligt fredsmärke.
Plats: Södra Fästningshörnan, Varberg fästning
Kontaktuppgifter
Magnus Mossberg, lärare Almers skola: 070-9752562
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22 oktober: Varberg lyser för fred
Som en upptakt till Internationellt Fredsforum bjuder vi in till Brunnsparken på
kvällen den 22 oktober för eventet Varberg lyser för fred. Brunnsparken är vår
nya mötesplats där vi tillsammans sätter ljus på det engagemang
och viktiga aktiviteter för fred och flyktingfrågor som pågår i Varberg.
I samverkan med Låna en svensk bjuder vi in till en stadsvandring som leder oss
genom ett antal upplysta platser i centrala Varberg. Under 100 lysande gula
paraplyer skapas 100 nya möten, där svenskar kan vandra med någon med
flyktingbakgrund.
På plats i Brunnsparken finns också Röda Korset som samlar in pengar till
Varbergs cykelpool för integration, som tillgängliggör cyklar för de boende på
asylboenden i Varberg. Första steget till integration och nya möten är att lätt
kunna förflytta sig i Varberg. Kyrkan kommer att vara öppen under kvällen och
erbjuda kaffeservering. Fastighetsägare och kommunen kommer att ljussätta
fasader och platser i centrum och flera butiker i centrum har kvällsöppet 18-20.
Tid: 22 oktober 18.00
Plats: Varbergs centrum, med utgångspunkt från Brunnsparken
Kontaktuppgifter:
Malin Bellman, processledare VARBERG CALLING for Peace
0721-57 98 41
Jon Liinason, processledare VARBERG CALLING for Peace
0721-57 98 23

23-25 oktober: Internationellt Fredsforum Varberg
Redan över 500 anmälda! Internationellt Fredsforum Varberg - tre dagars samtal
om fred - är en helt ny mötesplats och Sveriges största publika fredsforum just nu.
Forumet är en del av VARBERG CALLING for Peace när hela Varberg firar
minnet av Den Allmänna Fredskongressen som ägde rum i staden 1915. På
invigningen talar fredspristagaren Leymah Gbowee under rubriken “Building a
culture of Peace – the role of women”. Dessutom kommer Cirkus Cirkör och en
mängd andra intressanta talare och artister. För mer information, se
www.varberg.se/varbergcalling
Plats: Kulturhuset Komedianten samt Sparbankshallen (invigningen)
Kontaktuppgifter:
Hellen Smitterberg, projektledare VARBERG CALLING for Peace
0721-57 98 17
Dessutom arrangeras Freda Lärandet veckan efter, den 27 oktober, en regional
”kultur-i-skola”-konferens för personal och politiker inom skola och kultur i
Region Halland. För mer info, se http://www.regionhalland.se/fredalarandet

