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Teskedsorden delar ut stipendier
till Zana Muhammad och Kerstin
Blomberg
Stiftelsen Teskedsorden delar ut 2010 års stipendier, 50 000 kronor vardera, till Zana
Muhammad och Kerstin Blomberg. Teskedsordens stipendium går till personer som på
olika sätt arbetar för ett mer tolerant samhälle.
• Zana Muhammad får Teskedsordens stipendium 2010 för att han ”oförtröttligt verkat
för att skapa gränsöverskridande möten som bidrar till minskade fördomar och stärker
vikten av allas lika rättigheter i samhället”.
• Kerstin Blomberg får Teskedsordens stipendium 2010 för ”hennes stora humanitära
insatser och starka engagemang för ökad tolerans – hon har oavbrutet i över 40 år gett
människor hopp och livsmod”.
Zana Muhammad bor i Göteborg och driver företaget Wama, tillsammans med vännen
och musikern Ashar Khan. Han har två år i rad arrangerat ett Eid-firande i Göteborg, en
fest som markerar slutet på ramadan, i samarbete med Världskulturmuseet. Tillställningen var redan första året en stor succé med familjeaktiviteter på dagen och konsert
på kvällen med muslimska artister från Sverige, Kanada och England.
Kerstin Blomberg, från Fårö, är sjuksköterska och har drivit en sjukstuga i ett flyktingläger i Indien, där hon också var med och startade ett hantverkscentrum och en skola.
Hon har också grundat ett barnahus på Gotland för utsatta barn. I dag hjälper hon flyktingar, bland annat genom att försöka återförena splittrade familjer. Hon har i många år
suttit i Rädda Barnens och Unicefs riksstyrelser.
Välkommen att närvara vid stipendieutdelningen
Tid: Torsdagen den 3/2. Dörrarna öppnas 16.30, programmet börjar 17.00 och buffé serveras 18.30.
Plats: Norstedts kafé, Tryckerigatan 4, Riddarholmen
Journalister är välkomna att anmäla sig till camilla.nagler@teskedsorden.se.

Teskedsorden är inspirerad av författaren Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker och
arbetar för tolerans, mot fanatism. Teskedsorden grundades 2006 av Tidningen Vi.
För mer information: Camilla Nagler, generalsekreterare, 0706-905336,
camilla.nagler@teskedsorden.se
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