MEDELSANSKAFFNINGSKAMPANJEN
SÄG INGET TILL MARTTI
När president Martti Ahtisaari fyller 80 år i juni är hela Finland med på noterna.
Vi samlar ihop finländarna för att ge honom en gåva som han velat
ha hela sitt liv: mera fred.
Kampanjen samlar in medel för organisationen CMI som Nobelfredspristagaren Ahtisaari grundat och som förhindrar och löser våldsamma konflikter genom förhandlingar och dialog runt om i
världen. Men vi ska låta den gemensamma gåvan bli en överraskning. Så vi säger inget till Martti.

En omgång fredsförhandlingar ledda av CMI kostar i genomsnitt 40 000 euro
– kostnaderna för militära insatser är 4 miljarder per dag.
Fredsförhandlingar har visat sig höra till de mest effektiva sätten att lösa konflikter. Medan en stor
del av konflikterna kan lösas genom förhandlingar och politiska processer, upphör endast en liten
del genom militära insatser.
Finland har en lång historia av våldsamma konflikter – och att klara sig ur sådana. Finländarna har deltagit i fredsarbete ute i världen, och vi är kända för det. CMI är en viktig del av detta
kontinuum: genom det kan vi finländare bidra till att främja förståelse och samarbete i samhällen
som härjas av våldsamma konflikter.

“Fred är en fråga om vilja. Alla konflikter kan lösas,
och de kan inte tillåtas att dra ut på tiden under svepskäl”
– President Martti Ahtisaari, CMI:s grundare
Vi hoppas att hela Finland deltar i den gemensamma gåvan för att hedra Martti Ahtisaaris
80-årsdag. Även den minsta donation hjälper CMI att fortsätta sitt viktiga arbete för fred i världen. Vår ödmjuka önskan är att människor och företag skulle dela kampanjen vidare till varandra,
företag och beslutsfattare. Men kom ihåg att president Ahtisaari inte får höra om kampanjen
före den 15 juni 2017!

Kom med på adressen alakerromartille.fi
#sägingettillmartti
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