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Stiftelsen Dialog for fred i samarbeid med Fystikkaleen Skole (F21) arrangere verdens 
kampanje ”Voices for World Peace” fredsmarkering som gjennomføres i Oslo den, 3. mai 
2016 – med et klart fredsbudskap! 

Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn der ekstremisme ikke 
får vokse frem. Vi tror at alle kan bidra til å skape et samfunn der vi kan kjenne 
tilhørighet, der unge mennesker ikke faller utenfor og blir enkle ofre for ekstreme 
miljøer. Sammen kan vi skape en fremtid der det er plass til alle og der det er plass til 
alle farger. 
  
Én av våre plikter som borgere er å bry oss om hverandre. Det innebærer et ansvar for å 
se etter faresignaler og melde fra om bekymring. Vi vet alle at ungdomstiden kan være 
en vanskelig tid. Radikaliseringsprosessen kan ofte starte som en søken etter et miljø å 
høre hjemme i. Vi må sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 
hører hjemme i samfunnet vårt. 
  

Fredsarrangementet ”Voice for World Peace” arrangeres i skolegården til Fyrstikkalleen 
skole (Heretter navngitt med F21). Målet er å få flere ungdommer/studenter til å slutte 
seg til ”Voice For World Peace” fredsmarkering med felles budskap til verdensledere om 
å jobbe enda tettere sammen for å ta knekken på den økende terrorisme. 
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Konferansier «Voices for World Peace» 3. mai 2016 i Oslo: 

Sven Mollekleiv, President Norges Røde kors, vil være konferansier under 

fredsmarkering «Voices For World Peace» den, 3. mai 2016 på F21. 

Han ble født i Bergen, men vokste opp på Valle i Oslo og gikk på Hovin skole. Han har 

hovedfag fra idrettshøgskolen, var informasjonssjef i Norges Idrettsforbund fra 1984 til 1986, 

markedssjef i Norges Fotballforbund fra 1988 til 1991 og var 

fra 1991 til 2001 generalsekretær i Norges Røde Kors, da han ble personaldirektør. I 2003 

ble han direktør for samfunnskontakt i Det Norske Veritas, der han nå har tittelenSenior Vice 

President. Han var styreleder i Vålerenga Fotball i perioden 2002–2006. 

Han har vært president i Norges Røde Kors siden 3. oktober 2008, da han tok over 

etter Thorvald Stoltenberg. Mollekleiv ble i 2015 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs 

Orden «for hans samfunnsgavnlige innsats.»  
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Foredragsholdere:  

 

Ziauddin Yousufzai, lærer (Malalas far) 

 

 

Ziauddin Yousafzai (born 1969) is a Pakistani diplomat best known as the father of Nobel 

laureate Malala Yousafzai, a young woman who protested against the Taliban for the 

education rights of children, especially for Pakistani girls. He is currently the United 

Nations Special Advisor on Global Education[1][2][3][4] and also the educational attaché 

of Pakistan in its consulate in Birmingham,  
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Olemic Thommessen er en norsk advokat og politiker (H). 

Han er stortingspresident for perioden 2013–2017. Han 

har vært innvalgt på Stortinget fra Oppland siden 2001. 

Thommessen har vært medlem av Stortingets familie- og 

kulturkomité og fungert som Høyres kulturpolitiske 

talsmann 

 

 

 

 

 

 

Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker (H). Han 

er kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering siden 2013 

og innvalgt på Stortinget fra Telemark siden 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

   Kjell Magne Bondevik er grunnlegger og leder ved 

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han 

var Norges statsminister i periodene 1997-2000 og 

2001-2005. Han har også vært utenriksminister og 

kirke- og undervisningsminister. Han var 

stortingsrepresentant fra 1973-2005. Bondevik var 

FNs generalsekretærs spesialutsending til Afrikas 

Horn fra 2006-2007. Bondevik er Cand.Theol. og ble 

ordinert til prest i Den norske kirke i 1979. 
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Jonas Gahr Støre er en norsk politiker og leder 

i Arbeiderpartiet (Ap). Han var Norges helse- og 

omsorgsminister fra 21. september 2012 til 

regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013, og 

var utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre 

regjering fra 2005 til 2012. Siden 2009 har han vært 

innvalgt på Stortinget fra Oslo. Støre ble valgt til leder i 

Arbeiderpartiet i 2014 og etterfulgte dermed Jens 

Stoltenberg. Støre var 

dessuten statssekretær ved Statsministerens kontor fra 

2000 til 2001. Han er utdannet statsviter, og har 

bakgrunn fra embedsverket og humanitære 

organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Norges Røde Kors fra 2003 til 2005. 

 

 

 

 

 

Afshan Rafiq, er norsk politiker (H)     

Rafiq meldte seg inn i Unge Høyre i 1992. Hun var 1. 

nestleder i Sentrum Unge Høyre 1992–1995, medlem 

av Oslo bystyre 1995–2001. Hun var Oslos første 

kvinnelige bystyrerepresentant av pakistansk herkomst da 

hun ble innvalgt som 20-åring. Allerede i 1996 var hun på 

tale som kandidat til Stortinget. Rafiq var innvalgt på 

Stortinget fra Oslo 2001–2005, og ble således Norges 

første faste stortingsrepresentant med ikke-

vestlig innvandrerbakgrunn. Av hennes mange offentlige 

verv kan også nevnes dommer i Osloforliksråd, medlem 

av Kringkastningsrådet , tidligere styremedlem i Akershus 

universitetssykehus og Sunnaas sykehus. 
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Audun Bjørlo Lysbakken er en norsk politiker (SV) 

og partileder og parlamentarisk leder i SV. Lysbakken er 

også tidligere statsråd. Han var partiets nestleder fra 2006 

til 2012, og var tidligere nestleder i Sosialistisk 

Ungdom2000–2002. Lysbakken har sittet 

på Stortinget for Hordaland 2001–2005 og fra 2009. 

Lysbakken ble utnevnt til barne-, likestillings- og 

inkluderingsminister under Jens Stoltenberg den 20. 

oktober 2009. Han gikk av som statsråd 5. mars 2012 

 

 

 

 

 

HE Riffat Masood, The Ambassador to Pakistan in 

Norway. Shei  joined the Civil Services of Pakistan in 

October 1984 as part of the Information Group. She 

served in the External Publicity Wing of the ministry of 

Information for two-and-a-half years, before deciding to 

change her profession. In July 1987, she joined the 

Foreign Service of Pakistan as a young probationer and 

has served in various capacities ever since. Her postings 

include service in the Pakistan High Commission in 

London, the Pakistan Embassy Paris and in Ankara, 

Turkey. While posted in Paris, she was also Pakistan’s 

Deputy Permanent Delegate to UNESCO, gaining expertise in both multilateral and bilateral 

diplomacy. She served at the Pakistan High Commission in New Delhi as Political Counselor and 

later as Deputy High Commissioner. From 1994-1998, Riffat Masood also had the opportunity of 

working as the Protocol Officer to the Prime Minister. During this period, she served two Prime 

Ministers, the late Mohtarma Benazir Bhutto and Nawaz Sharif, thereby witnessing from close 

quarters the functioning of government. She is has posting as the Consul General of Pakistan to 

Los Angeles, before she come as Ambassador to Pakistan in Norway since 2016. 

 

Studenter vil også holde fredsappeller under markeringen. 

Ambassadører fra flere land deltar på fredsmarkeringen. 
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Det vil bli fredskonsert med: 

Internasjonal Bollywood/Lollywood popstjerne fra Pakistan, Falak Shabir opptrer live til 

konsert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Aabol kjent artist fra mgp jr. 2015  
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Emma Noor kjent artist fra mgp jr. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arif, tidligere Phil T. Rich, er en 

norsk rapper fra Oslo. 

I januar 2013 vant han Urørt-

finalen, og i november 

samme år utga han sitt 

første album Aldri & 

Alltid på Warner. I april 2015 

ga Arif ut sitt andre 

album, HighEnd / Asfalt, som 

rullet femmere hos blant 

annet VG og GAFFA. 

Albumet lå to uker på VG-

lista. For albumet vant han Spellemannprisen 2015 i klassen urban. 

 

 
Med vennlig hilsen 
Stiftelsen Dialog for fred 
 
 
Aamir J. Sheikh 
Leder 
 
www.foundationdialogueforpeace.com  
 
Mobil: 93487707 
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