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NOMINATION 2020 – CORA WEISS, USA 
Jag vill, enligt önskan från Tomas Magnusson och NOBEL PEACE PRIZE WATCH göra 
följande nominering av Cora Weiss, New York City, USA, till Nobels fredspris 2020: 
Alva Myrdal sa i samband med att hon fick Nobels fredspris, att priset skulle mer ges till dem 
som organiserar fredskongresser, en av de saker som nämns i testamentet, och som Bertha 
von Suttner och dåtidens fredsaktivister ägnade all sin kraft åt att göra, och som Nobel gav 
ekonomiskt stöd till redan under sin livstid. 
I nutiden finns det ingen person, så vitt jag kan bedöma, som mer konsekvent och 
framgångsrikt har arbetat med detta än Cora Weiss, USA. Hon var president i 
International Peace Bureau 1998-2006. Hon fortsätter än idag som IPB:s representant i 
FN. Där arbetar hon bland annat i The Committee on Teaching About the UN (CTAUN), 
som nu i februari 2020, med anledning av att FN fyller 75 år, kommer att arrangera en 
större konferens på temat War No More, mer här:	h$ps://teachun.org/conference/2020-un/	.	
Hennes fredsaktivitet går tillbaka så långt som till oktober 1963, och kampen för ett 
partiellt provstoppsavtal, där hon arbetade med organisationen ”Womens strike for 
peace”. En god beskrivning av hennes livslånga fredsarbete finns här: http://
1325mujerestejiendolapaz.org/eng/sem_cora_eng.html
Hon har under många år arbetat med fredsundervisning, i The Global Campaign for 
Peace Education. Mellan 1978 och 1988 ledde hon Riverside Church 
nedrustningsprogram och under denna period var hon huvudorganisatör till den stora 
fredsdemonstrationen i New York 12 juni 1982, som påtryckning på den speciella FN-
konferensen om nedrustning. Marschen fick en miljon deltagare, och med Inga Thorsson 
i första ledet. (Det var i Riverside Church som Martin Luther King höll sitt välkända Break 
silence-tal mot Vietnamkriget 4 april 1967).
Hon var president för The Hague Appeal for peace, som kulminerade i en konferens i 
Den Haag 1999, hundra år efter den stora Haag-konferensen 1899, nu på en mer folklig 
nivå och med 10 000 deltagare. Låt mig återuppta Ramos-Hortas nominering i januari 2000.

Cora Weiss var som IPB-president i första rad i Rådhuset under processionen av tidigare 
prisvinnare i 2001. Hon är fortfarande mycket aktiv. Speciellt arbetar hon tät med FN i 
frågor om fredsundervisning och nedrustning, som https://academicimpact.un.org/
content/unai-hosts-its-fifth-j-michael-adams-lecture-culture-peace. 
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