Oslo, 10. januar 2017

Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd
Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King‐
dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter
oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med
ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter
King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.
Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det
Norske Baptistsamfunn står sammen om King‐dagen
og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige
forsoningsarbeid.

Ikkevoldsprisen 2017 går til Fader Christoforos Schuff
Begrunnelse:
Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Fader Christoforos Schuff på grunn av:
 Hans sterke engasjement for fred og rettferdighet
 Hans uredde og modige meningsytringer, blant annet bruk av ikkevoldelige demonstrasjoner
for å sette fokus på flyktningkrisen i Europa og andre temaer
 Hans engasjement over tid i flyktningkrisen, særlig gjennom arbeidet han har stått i over
flere år i Lesvos i Hellas
 Hans tydelige stemme for romfolk i Norge
 At hans liv og engasjement vises i både ord og gjerning, til inspirasjon for andre

Fader Christoforos fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer
og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.
Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:
Bernt Aardal, Professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Marte Aasen, Prosjektleder Norges Fredsråd
Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd
Anne Sender, sekretariatsleder, Samarbeidsrådet for tros‐ og livssynsamfunn i Norge
Karin Suizu, tidligere lærer Holtekilen Folkehøgskole
Billy Taranger, fylkessekretær i Oslo KrF
Fredrik Krunenes, miljøterapeut

Terje Aadne, generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn (leder av nominasjonskomiteen)

Prisen overrekkes i forbindelse med markeringen av Kingdagen 2017 på
Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk mandag 16. januar kl 18.00.
Kontaktinformasjon:
Generalsekretær Terje Aadne, tlf. 47254001, epost: terje.aadne@baptist.no
Fader Christoforos Schuff, tlf.: 93606154, epost: info@filoxenos.org
Bildeinfo for vedlagte bilder av Schuff: Fra Lesvos 2016 – Foto: Rachael LeClear
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