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Nobels fredspris

”till den som har verkat mest eller best för 
folkens förbrödrande och afskaffande eller 
minskning af stående armeer samt bildande 
och spridande af fredskongresser”
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Vilka belönas med fredspriset?

Individer och organisationer som arbetar 
för en fredligare värld.
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2019 års fredspristagare

Abiy Ahmed Ali 
Född: 1976, Etiopien

”för sina insatser att nå fred och 
internationellt samarbete, särskilt för sin 
beslutsamhet att lösa gränskonflikten med 
grannlandet Eritrea”
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Etiopien – Afrikas näst folkrikaste land

Etiopien ligger i nordöstra Afrika och har 
runt 110 miljoner invånare. 
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Konflikten mellan Etiopien och Eritrea

Kriget pågick 1998–
2000. Efter kriget 
har länderna varit 
isolerade från 
varandra.



.

Ett nytt fredsavtal 

Abiy Ahmed tog initiativet till att lösa 
gränskonflikten. Sommaren 2018 skrev 
ländernas ledare under ett nytt avtal.
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En rad reformer i Etiopien

Abiy Ahmed har under kort tid genomfört 
en rad politiska reformer i landet. Bland 
annat har tusentals politiska fångar släppts. 
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Insatser för att medla i andra konflikter

Priset belönar även Abiy Ahmeds bidrag till 
freds- och försoningsprocesser mellan 
andra länder.



.

“A peaceful, stable and 
successful Ethiopia will have 

many positive side-effects, and 
will help to strengthen 

fraternity among nations and 
peoples in the region.”

Från Norska Nobelkommitténs pressmeddelande, 
tillkännagivandet av Nobels fredspris 2019.



TILL MÄNSKLIGHETENS 
STÖRSTA NYTTA

Nobelprislektionen
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