
 
 

Tale av biskop Tor Singsaas ved utdelingen av 

Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris  

På vegne av Nidaros bispedømmeråd er det i dag en stor glede å kunne tildele Jan Egeland 

biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris. I Jan Egeland sitt liv og engasjement, 

kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne 

Fjellbu i hans liv og gjerning. Derfor er han, som den aller første mottaker av prisen, en 

særdeles verdig prisvinner.  

Biskop Arne Fjellbu hadde stor betydning for kirkens kamp mot NS-myndighetene under andre 

verdenskrig. Hans protest, mot og klarsyn bidro til en samlet protesthandling som ble en viktig 

faktor i kampen mot en totalitær statsmakt og ideologi.  

Kristne og humanistiske verdier har til alle tider blitt utfordret. Det vil derfor alltid trenges 

mennesker som med mot og klarsyn kjemper for menneskeverd, for krigens og sultens ofre, for 

de marginaliserte og de små.  

Jan Egeland har i hele sitt voksne liv arbeidet for menneskerettigheter og for mennesker som er 

rammet av krig og konflikt, nød og forfølgelse. Både i engasjement, ord og handling har han 

stått opp for menneskeverd og humanitet i utallige konflikter og krisesituasjoner av humanitær 

og politisk art.  

Jan Egeland sitt engasjement har vært bredspektret og altoppslukende, nasjonalt og 

internasjonalt, faglig og politisk. Han ble tidlig engasjert i Amnesty og Røde Kors. Han har 

vært politisk rådgiver og statssekretær i utenriksdepartementet. Med basis i 

utenriksdepartementet og i FN-systemet har han jobbet med fredsforhandlinger og konflikter i 

Sør-Amerika, Afrika og Asia, på Balkan, på Kypros og i Midt-Østen. Han har jobbet som FNs 

visegeneralsekretær for bistand og nødhjelp. Etter tsunamien i Sørøst-Asia var det Jan Egeland 

som ledet verdensorganisasjonens største hjelpeoperasjon noensinne.  

Jan Egeland er i dag generalsekretær i Flyktningehjelpen. (Arne Fjellbu var generalsekretær i 

Flyktningehjelpen fra 1956 -60). I 2015 ble han av FNs generalsekretær utnevnt til 

seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene, med fokus på humanitær tilgang og beskyttelse 

av sivile.  

Jan Egeland har møtt kritikk fra enkelte statsledere og politikere når han har sagt klart ifra. Han 

har imidlertid vært uredd opptatt av å redusere ubalansen mellom rike og fattige, av å slåss for 

ofrene for krig og katastrofer, for de små og utsatte, de underernærte, de syke og skadede. 

I 2006 kåret Time Magazine ham til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, bl.a. med 

begrunnelsen: «Du vil sikkert høre stemmen hans når vår samvittighet trenger en 

oppstrammer.»  

Med tildelingen av «Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris» til Jan Egeland, ønsker 

Nidaros bispedømmeråd å rette oppmerksomhet mot betydningen av å holde menneskeverdet 

og våre kristne og humanistiske verdier i hevd. Med dagens pristildeling ønsker vi å gi heder 

til en imponerende og helstøpt livsinnsats og til en tydelig og modig stemme, som også i møte 

med nye utfordringer, kan holde vår og verdenssamfunnets samvittighet våken.  


