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Foreløpig program pr 23.04.2012

Søndag 29.07.
kl 1800 Frammøte og innkvartering.
kl 1900 Grilling og Olsokbål
(hvis vi klarer å arrangere dette)

Nordisk Folkeriksdag er
en nordisk festival.
Deltakere fra alle de
nordiske landene
kommer sammen
omkring temaer som
gjelder det felles
nordiske.

Tanken er også å legge
til rette for vennskap og
nettverk på tvers av
landegrensene i Norden.

I 2011 var folkeriks-
dagene på Færøyene
og i 2010 i Mariehamn
på Åland (Finland).

Mandag 30.07.
Kl 0930–1130 m/kaffepause.
Johan Galtung. Foredrag og debatt.

Norden i verden i krise
1130–1200 Pause

Kl 1200–1300 Per Olaf Lundteigen.
Stortingsrepresentant for Senterpartiet (ett av
regjeringspartiene i Norge), og medlem av
Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, og har
tidligere vært delegat til FN.

Det nordiske samarbeidet -
Om arbeidet i Nordisk Råd

Kl 1330–1400 Lunsj
Kl 1400–1500 Elizabeth Baumann, dr. juris,
tingrettsdommer.

Straff eller forsoning i fredsprosesser
Erfaringer fra Afghanistan

Kl 15–1530 kaffepause

Kl 1530–1630
Paneldebatt med dagens foredragsholdere.

Hvordan kan de nordiske land
styrke FNs arbeid på områdene for
dagens tema, og hvilke FN organ?

Kl 1700–1800 Middag.
Kl 1900–2200. Fellestur i Hardanger med buss

Hvordan kan vi i Norden styrke FN,
globalt, nasjonalt og lokalt?
Om internasjonalt fredsarbeid,
konflikthåndtering lokalt og regionalt,
det nordiske samarbeidet innenfor og
utenfor EU og ressursforvaltningen
innen fiskeriene.

Nordisk Folkeriksdag
Jondal i Hardanger
29. juli – 01.august 2012
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Onsdag 01.08.
Kl 0900–1130 m/kaffepause.
Torbjørn Dahl. Representant for
’Miljøpartiet De Grønne’ i
kommunestyret (Lillehammmer).
Tidligere styreleder for Fritt Norden
Norge.

Helsingforsavtalen 50 år

Peter Ørebech, professor ved Univer-
sitetet i Tromsø/Norges Fiskerihøg-
skole).
Leder for Fritt Norden Norge.

Fiskeriforvaltning og fiskeri-
politikk innen  nordiske land
og EU (‘makrellkrigen’)

Kl 1130–1230 Lunsj

Kl 1230–1400. Oppsummering.
Inntrykk fra deltakerne.
Forslag til neste års Folkeriksdager.

Avslutning

VELKOMMEN!
Hilsen styret i Fritt Norden, Norge

Program og opplegg bestemmes i
samarbeid mellom de nordiske Fritt
Norden foreningene.
FORBEHOLD TAS OM ENDRINGER I
PROGRAMMET

Tirsdag 31.07.
Kl 0930–1130 m/kaffepause.
Inga-Britt Ahlenius. FNs ’Under-Secretary-
General for Internal Oversight Services’
2005–2010.
Foredrag og debatt.

Hvordan kan vi i Norden
styrke FN, globalt, nasjonalt
og lokalt?

1130–1200 Pause

Kl 1200–1300. Christoffer Burnett-Cargill.
Generalsekretær i Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen.

EARLY WARNING SYSTEMS
og konflikthärdar runt om i
världen - Hur kan de nordiska
länderna delta?

Kl 1330–1400 Lunsj

Kl 1400–1500 Jógvan H. Gardar,
Færøyene, journalist, bor i Oslo.

Færøyene og FNs arbeid for
fred, demokrati og forvaltning
av matvareressurser?

Kl 1500–1530. Kaffepause.

Kl 1530-1630
Paneldebatt med dagens foredragsholdere

Hvordan kan de nordiske land
styrke FNs arbeid på
områdene for dagens tema,
og hvilke FN organ?

Kl 1700–1800 Middag.

Kl 1800–2200. Hyggekveld m/ bl.a.norsk
folkemusikk ved Knut Hamre, hardingfele.
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Påmelding innen 10. juni til:
Kontaktperson Svein Lanser,
mobil +47 922 92 302,
e-post: lansers@live.no
(Oppgi at dere skal på Nordiske
folkeriksdager.)

Deltakeravgift
NOK 250 betales til
bankgironr.:  0531.51.14855,
adr.: Fritt Norden v/kasserer
Marielle Minutella, Bestumv 73 A,
N-0283 Oslo,
For dere som betaler fra
utlandet, er kontonr.:  IBAN no48
0531.51.14855 /
BIC/SWIFT: dnbanokk

Forplejning
NOK 200 betales i Jondal, og
dekker deltakernes andel for i alt
tre lunsjer og tre middager, fra
søndag kveld til onsdag lunsj.

Praktiske informationer:

Nordisk Fredsakademi
arrangerer
Fredssymposium 27.–29. juli i Jondal.
For informasjon og påmelding, se
http://www.nordisk-fredsakademi.no

Nordisk Folkeriksdag
Jondal i Hardanger
29. juli – 01.august 2012

Læs i øvrigt mere om
oplægsholderne - samt om
transport og indkvartering på
hjemmesiden:
www.Frit Norden.dk

http://www.nordisk-fredsakademi.no
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Johan Galtung:

NOEN ORD OM JONDAL
OG NORDISK FREDSAKADEMI

Det hele begynte med
at Leif Galtung og hans
kone Björg, begge
tidligere ordförere i den
lille kommunen på
omlag 1200 innbyggere
ringte meg på Hawai’ i
1994 om jeg var inte-
ressert i en hytte ved
Torsnesvatnet, 300 m
over fjorden, under-
skjönt.  Det var jeg, og 1
mai ble den vår.  Kort
etter sa Leifen, som de
kaller ham, at han

hadde noen venner som gjerne
ville krangle litt med meg om
utenrikspolitikk og slikt.  Ut av det
kom Nordisk Fredsakademi noen
år senere, med symposium og
kurs juli/august.

Det hele åpnes gjerne med en
oversikt fra meg over verdens-
situajonen.  Men ifjor var
åpningen viet det grusomme
som skjedde to uker för, 22 juli;
bomben i Oslo og massemordet
på Utöya.  Og så gikk det videre
med et kurs i SABONA:
konfliktlösning i dagliglivet, i
familie, skole, arbeidsliv.  Gode
dialoger.

Men hvorfor Jondal?  Vel,
Galtung-slekten kommer derfra,
eller rettere sagt fra Torsnes, og
kan spores tibake til den senere
vikingtiden, ca 1050.  Fortsatt

finnes pilespisser.
Hardangerfjorden må ha vært
ideell: lett å forsvare, lett å ha som
utgangspunkt for de engelske óyer
og Island-Grönland.

Galtungene var föydalherrer og
yrkessoldater så det er meget å
rette opp.  Admiral i den dansk-
norske marine Lauritz Galtung
bodde på Torsnes og lot seg male i
1652 med sin tyske kone, to
sönner (den yngste het Johan
Vincent Galtung) og tre dötre.  Den
eldste datteren fikk et barnebarn
som giftet seg med Hanibal,
afrikaneren som ble rövet av
tyrkerne, kjöpt av den russiske
ambassadör som gave til Tsar
Peter den Store, ble
festningegeneral, og: de fikk et
barnebarn: Sergei Pushkin!

En ny tunnel vil gjöre Jondal
ganske sentralt på det norske
Vestlandet.  Naturskjönnhet,
Folgefonna med skimuligheter,
hele året, frukt, bær, Nordisk
Folkeriksdag!

VELKOMMEN TIL JONDAL!


