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Valgkomiteen, Stortinget, ved lederen, Olemic Thommessen
Medlemmene, Valgkomiteen, Stortinget

Nobelkomiteen: Kriterier for valgbarhet.
Personforslag.
Nobel Peace Prize Watch viser til brev 23.10 2017 til Stortinget og Valgkomiteen (se:
nobelwill.org - October 2017) om at Nobelstiftelsen etter svensk lov har overordnet ansvar
og myndighet, også for fredsprisen. Hva betyr så dette konkret, i praksis?
Det svenske stiftelsestilsynet forutsatte i sitt vedtak i mars 2012 at det gis klare retningslinjer
for å sikre stabil etterlevelse over tid av Nobels formål. Prisen skulle fremme ”nasjonenes
forbrødring,” et samarbeid om å befri verdens folk fra rustninger, soldater og krig, og slik
verne menneskenes velstand og sikkerhet.”
Siden oppgaven er å velge en Nobelkomité av de best egnete til å fremme Nobels idé med
prisen er Stortingets juridiske ansvar å utpeke de beste ut fra en korrekt oppfatning om
Nobels formål. Dette er bekreftet i en egen erklæring fra 19 juridiske professorer i vårt brev
23.10 2017. Den eneste kjente juridiske tolkningen av hva Nobel ville med fredsprisen fins i
Fredrik S. Heffermehls bøker. Norges offisielle militær- og sikkerhetspolitikk er det stikk
motsatte av den fredsvisjon Nobel ønsket å fremme, han ville bygge opp retten og bygge
ned, avskaffe våpnene. Noe nær alle fra norsk politikk og offisielle miljøer som arbeider med
internasjonale spørsmål, inkludert fredsforskningen, må anses ikke valgbare til komiteen.
Vi vil nevne fire norske personer som vi antar står for Nobels alternativ til militarisme og
opprustning: Thomas Hylland Eriksen, Jostein Gaarder, Margrethe Tingstad, Arne Johan
Vetlesen. Tiden kan være inne for å ha medlemmer fra Sverige i komiteen: Lena Ag, K. G.
Hammar, Maj-Britt Theorin, Jan Öberg. Utenfor Skandinavia vil vi nevne: Ray Acheson,
Canada; Mairead Maguire, Nord-Irland; Federico Mayor, Spania; Madeleine Rees, Sør-Afrika,
Scilla Elworthy, Bruce Kent, UK; Peter Becker, Tyskland; Richard Falk, Chris Hedges, og David
Swanson, USA. Selv om alle er egnet har NPPW ansett det nyttig å utheve et utvalg på fem.
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