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הודעה לעיתונות

נציגי ה Elders-מגיעים לביקור בישראל ,בגדה המערבית ובמצרים
מסיבת עיתונאים בירושלים תתקיים ביום ב' ,ה 22-לאוקטובר ,במלון אמריקן קולוני ב 15:00
מסיבת עיתונאים בקהיר תתקיים ביום ג' ,ה 23-לאוקטובר
חברי ה Elders-יבקרו במזרח התיכון בשבוע הבא .ה Elders-יגיעו תחילה לישראל ולגדה
המערבית ( 21-22אוקטובר) ומשם ימשיכו לביקור במצרים ( 23-26אוקטובר).
לאזור יגיעו ראש ממשלת נורווגיה לשעבר ,גרו הארלם ברונדטלנד ,נשיא ארצות הברית
לשעבר ,ג'ימי קרטר ונשיאת אירלנד לשעבר ,מרי רובינסון .לסיור במצרים יצטרף גם
מארטי אהטיסארי ,נשיא פינלנד לשעבר.
הסכסוך הישראלי-פלשתיני עמד בראש סדר העדיפויות של ה Elders-מאז היווסדם ,וזהו
ביקורם השלישי באזור (קדמו לו ביקור באוגוסט  2009ובאוקטובר  ,2010אז סיירו גם
בעזה) .בסיורם בישראל ובגדה המערבית יביעו נציגי ה Elders-את דאגתם לעתיד הפיתרון
המכונה "שתי מדינות לשני עמים" ויתייחסו בעיקר להשפעת הרחבת ההתנחלויות ולשינויים
הנערכים בירושלים כמכשול העיקרי בתהליך השלום הישראלי-פלשתיני.
במצרים ,הם מתכוונים לעודד את השינוי הפוליטי והדמוקרטי הכולל המתרחש שם ויקיימו
מפגשים עם בכירים וצעירים ,אנשי חברה ותקשורת .זה יהיה ביקורם הראשון של חברי
הקבוצה במצרים.

מפגשים עם כלי התקשורת
יום ב' ,ה 22-לאוקטובר
מסיבת עיתונאים' 15:00
מלון אמריקן קולוני ,ירושלים
יום ג' ,ה 23-לאוקטובר
מסיבת עיתונאים ( 15:00לא סופי ,המקום ייקבע בהמשך)
מלון  Four Seasonsבגיזה ,קהיר.

לפניות מהתקשורת
הירשמו לקבלת עדכונים:
media@theElders.org
ה Elders -זו קבוצת מנהיגים מכל העולם ,שקובצו יחדיו על-ידי נלסון מנדלה ,במטרה לנצל
את ניסיונם הרב וכוח השפעתם לקידום שלום ,צדק וזכויות האדם בכל רחבי העולם.
הקבוצה כוללת ,בין היתר ,נשיאים וראשי מדינות לשעבר ,שהנם בעלי ניסיון עצום בקידום
תהליכי שלום ,פיוס ושינוי חברתי .חברי ה ,Elders-אינם ממלאים כיום תפקידים ציבוריים
ולכן אינם כפופים לשום ממשלה ,מסייעים בהתמודדות עם כמה מהבעיות הקשות יותר
בעולם באמצעות פעילות אישית וציבורית.
חברי הקבוצה כיום הם :מארטי אהטיסארי  -נשיא פינלנד לשעבר ,קופי אנאן  -מזכ"ל האו"ם,
אלה בהאט -מייסדת איגוד נשות הודו העצמאיות ,לקדהאר ברהימי  -שר החוץ האלג'ירי
לשעבר ,גרו הארלם ברונדטלנד  -ראש-ממשלת נורווגיה לשעבר ,פרננדו אנריקה קארדוזו -
נשיא ברזיל לשעבר ,ג'ימי קרטר  -נשיא ארה"ב לשעבר ,גראשה מאחל  -שרת התרבות של
מוזמביק לשעבר ,מרי רובינסון  -נשיאת אירלנד לשעבר ודזמונד טוטו  -הארכיבישופ של
קייפטאון לשעבר (ויו"ר הקבוצה) .נלסון מדלה ,יוזם הפרוייקט ,הוא חבר כבוד בקבוצת ה-
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חברי ה ELDERS-שצפויים להגיע לאזורנו:

מרטי אהטיסארי – (צפוי להצטרף לחברי המשלחת בקהיר)

דיפלומט ומדינאי פיני ונשיא ה ( .CMI) Crisis Management Initiativeנשיא
פינלנד בשנים  2000 -1994וחתן פרס נובל לשלום בשנת  .2008את הפרס קיבל
אהטיסארי על פעילותו המרשימה למעלה משלוש עשורים ליישוב סכסוכים במדינות
שונות .בין היתר סייע אהטיסארי לנמביה להשיג עצמאות ואף הפך לאזרח של כבוד,
היה מעורב במשא ומתן על מעמדה של קוסובו ,ביישוב הסכסוך בצפון אירלנד
ובהשגת הסכם ליישוב הסכסוך במחוז אצ'ה שבאינדונזיה.

גרו הארלם ברונדטלנד
האישה הראשונה שכיהנה כראש ממשלת נורווגיה (כיהנה שלוש פעמים כראש
ממשלה ,בשנים  .)96–1990 ,89–1986 ,1981גרו הארלם ברונדטלנד ,רופאה
במקצועה ,שימשה כיו"ר הועדה הבינלאומית לאיכות ופיתוח הסביבה (הידועה בשם
ועדת ברונדטלנד) ,אשר הגתה לראשונה את עקרון הפיתוח בר-קיימא ברמה
הבינלאומית .ברונדטלנד שימשה כמנכ"לית ארגון הבריאות העולמי בין השנים
 1998-2003ובשנת  2001מונתה לחברה בצוות ההתמדה והקיום הבינלאומי של
מזכ"ל האו"ם.

ג'ימי קרטר
הנשיא ה 39-של ארה"ב ( .)1977-1981בין הישגיו ניתן למנות את תיווכו במאמצים
שהובילו להשגת הסכמי השלום בין ישראל למצרים בקמפ דיוויד ,ומיסוד היחסים
הדיפלומטיים עם סין העממית .בשנת  ,1982הוא ייסד את מרכז קרטר שפועל

לקידום השלום והבריאות בעולם .בשנת  ,2002זכה קרטר בפרס נובל על "מאמציו
הבלתי-נלאים למציאות פיתרונות של שלום לסכסוכים בינלאומיים ,לקידום
הדמוקרטיה וזכויות האדם ,ולקידום פיתוח כלכלי וחברתי".

מרי רובינסון
האישה הראשונה שכיהנה כנשיאה באירלנד ושימשה בעבר כנציבה עליונה של
האו"ם לזכויות אדם .רובינסון היא עורכת דין ,מחוקקת ואקדמאית ,שמאמינה כי
החוק יכול להביא שינוי חברתי .היא מקדמת נושאי צדק חברתי ,ושימשה כנשיאת
ארגון "מימוש הזכויות :היוזמה הגלובאלית האתית" בשנים  .2002-2010כיום ,היא
מובילה את הפעילות שנועדה לוודא שהאוכלוסיות החלשות בעולם לא ייפגעו באופן
בלתי-מידתי מהשפעות שינויי האקלים ,ומשמשת יו"ר קרן מרי רובינסון " -אקלים של
צדק".

