Oslo, 19. april 2022

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, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King‐
dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

Ikkevoldsprisen 2022 går til Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for
tros‐ og livssynssamfunn (STL):
Ingrid Rosendorf Joys har hovedfag i sosiologi med fokus på politisk og økonomisk utvikling. Hun har
lang erfaring fra bistand og interreligiøst diplomati. Ingrid har jobbet som informasjonsleder i Caritas
Norge i perioden 2002‐2007 før hun gikk over til å bli informasjonsleder og programansvarlig for
Europakontoret av nettverket Religions for Peace i perioden 2007‐2012. Deretter jobbet hun fem år
som leder for eksterne relasjoner for den katolske kirken i Norge 2012‐2015 før hun i 2016 gikk inn i
sin nåværende stilling som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros og livssynsamfunn STL.
Ingrid har i alle disse årene vært en forkjemper for likeverd og likestilling for alle sosiale grupper både
internasjonalt og i det norske samfunnet. I årene med Religions for Peace var Ingrid tilrettelegger for
en rekke interreligiøse fredsinitiativ rundt omkring i verden, særlig på Balkan og Sentral Asia. Etter
hvert, særlig etter at hun tok over som leder i STL har Ingrid vært en sentral aktør og pådriver for
interreligiøs dialog og fredelig sameksistens i Norge. STL er en dialog‐ og interesseorganisasjon som
arbeider for likebehandling i lov og praksis, og jobber for å fremme fellesinteresser og medlemmenes
særinteresser. STL har eksistert siden 1996.
Komiteen understreker at Ingrid Rosendorf Joys har fra hun ble generalsekretær i STL, bidratt tydelig
til en struktur som har styrket forståelse og respekt på tvers av tros‐ og livssynsgrenser. Ingrid bidrar
gjennom dette til å skape en unik samholdskraft som rommer og inkluderer både små både små og
store religiøse samfunn.
I en tid med mye utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme er STL blitt en
plattform for å forebygge utenforskap, en plattform som kan bringe parter i konflikt sammen, og en
plattform for interreligiøst arbeid for bærekraftig fred mellom sosiale grupper i Norge. Dette arbeidet
har forbygget og forhindret utrykk for voldelig ekstremisme som vi har sett i mange land i Europa og
andre steder.
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Eksempelvis, ved enhver anledning hvor det oppstår spenninger knyttet til muslimske grupper i
Norge, sikkerhet for norske jøder, etterarbeid knyttet til den type radikalisering og vold vi var vitne til
22 juli 2011, har STL klart å fremstå som relevante, og har gjennom tillit kunne tilrettelegge for
prosesser som har bidratt til likeverd og samhold.
Gjennom Ingrids personlige innsats står STL i dag som en sterk institusjon, og den mest sentrale
plattformen i Norge for samarbeid mellom tros‐ og livssynsgrupper, og utgjør et møtested mellom
myndigheter og andre beslutningstagere og medlemmene av all disse tros‐ og livsynsstrukturene vi
har i Norge. Uten Ingrid og dagens STL ville vi hatt mer utenforskap i Norge.
Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne tildele ikkevoldsprisen 2022 til Ingrid Rosendorf Joys.
Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:
Arne Sæverås, seniorrådgiver på fred i Kirkens Nødhjelp
Marit Kromberg, Kvekersamfunnet
Alexandra Strapuc, student
Niels Fredrik Skarre, seniorrådgiver i Samarbeidsrådet for tros‐ og livssynssamfunn
Randi Heinert, Norges Fredsråd
Thaku Lian, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn
Billy Taranger, pastor i Det Norske Baptistsamfunn (leder av nominasjonskomiteen)
Sekretær for nominasjonskomiteen
Roger Dahl
Informasjonsleder
Det Norske Baptistsamfunn
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