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FN’s internationale fredsdag – 21. september 
FN’s internationale fredsdag er ikke bare en 
markering af ønsket om fred, men også en dag, hvor 
FN opfordrer til global våbenhvile, så 
fredsforhandlinger kan genoptages. En dag med 
våbenhvile kan betyde, at humanitære 
organisationer får mulighed for at bringe medicin, 
mad og telte ud i de hårdt trængte konfliktområder. 
 

2022-temaet for den internationale fredsdag er  
"Afslut racisme. Byg fred." 

Vi inviterer dig til at deltage i FN's indsats, når vi 
arbejder hen imod en verden fri for racisme og 
racediskrimination. En verden, hvor medfølelse og 
empati overvinder mistænksomhed og had. En 
verden, som vi virkelig kan være stolte af. 
Vi har alle en rolle at spille i at fremme fred. Og at 
tackle racisme er en afgørende måde at bidrage på. 
Vi kan arbejde for at nedbryde de strukturer, der 
befæster racisme i vores midte. Vi kan støtte 
bevægelser for ligestilling og menneskerettigheder 
overalt. Vi kan tale imod hadefulde ytringer – både 
offline og online. Vi kan fremme anti-racisme 
gennem uddannelse og genoprettende 
retfærdighed. 
Ægte fred indebærer meget mere end at nedlægge 
våben. Det kræver opbygning af samfund, hvor alle 
medlemmer føler, at de kan blomstre. Det 
involverer at skabe en verden, hvor mennesker 
behandles lige, uanset deres race. /FN 
 

Krig er foragt for liv. Fred er at skabe. 
Fra digtet: Kringsatt av fiender” af Nordahl Grieg 
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Tirsdag d. 20. 
september kl. 

16-17 
 
Kunsthal  Nord 

Nordkraft 

Kunst- og samtalesalon om fred, krig og kunst 
ved Cathrine Gamst, Kunsthal Nord 

 og Stephanie Nagy, Amnesty Aalborg 
Som optakt til fredsdagen holder vi en kunst- og 
samtalesalon. Med inddragelse af bl.a. Pablo Picassos 
Guernica og Oksana Drachkovskas billede fra Instagram 
Save Mariupol vil vi diskutere følgende spørgsmål og det, 
der optager de deltagende: 
Hvilke forbindelser er der mellem kunst og krig? Hvordan 
vælger kunstnere at forholde sig til krig i deres kunst? Kan 
kunst give os en forståelse og fornemmelse af krigens 
rædsler? Eller forskønner kunstmalerier krig, så de fjerner 
os fra krigens grusomheder? Hvordan påvirker 
kunstværker, der viser krig, dig og andre? 
Alle er hjertelige velkomne til denne kunst- og 
samtalesalon! Du behøver ikke at kende de nævnte 
værker.  

Onsdag d. 21. 
september kl. 

16-16.30 
Kedelhallen 
Nordkraft 

 
16.30-17.30 

Turbinegalleriet 
Kunsthal  Nord 

Velkomst 
v/ Holger Hansen FN-forbundet Nordjylland 

Skolestafet 

Fra Langholt skole (2022)  til Ferslev skole (2023) 
v/ Susanne Vokstrup Fredsaktivisterne 

Fernisering af udstillingen 
"Afslut racisme. Byg fred."  

Af Kunstklubben Aalborg Katedralskole 
Virtuel åbningstale ved Mira C. Skadegård 

CFU/Aalborg Universitet 

Torsdag d. 22. 
september kl. 

18.20 
BIFFEN 

 

Visning af filmen: ’I solsortens land’ 
Filmen er fra 2022 og er instrueret af Blerta Basholli. Den 
varer 84 min. Aftenen begynder med en kort introduktion 
og afsluttes med en diskussion i caféen ovenpå. 
”I solsortens land” foregår i et eftertænksomt og roligt 
tempo, der tålmodigt skildrer ”kvindearbejde” i Kosovo i 
1999. Historien handler om en kvindes desperate, men 
utrættelige kamp mod systemet. 
Filmen vises i samarbejde med Amnesty International 

Onsdag d. 28. 
september  
Aalborghus 
gymnasium  

Krig og fred. FN’s rolle og muligheder. 
Ungdomspolitisk debat – lukket arrangement 

Med udgangspunkt i den aktuelle krig i Ukraine 
debatterer repræsentanter for de ungdomspolitiske 
partier. Debatten ledes af FN forbundet/Nordjylland 

 

 


