Sabías que...?
... o Comité Nobel de Noruega é o único que está autorizado a conceder o

premio da Paz a institucións ou grupos?
... en 1974 dispúxose que as deliberacións do Comité permanecesen
baixo rigoroso segredo por un período de 50 anos?
... o 30 de xaneiro de 1937, Adolf Hitler prohibiu aceptar o Premio Nobel
a todos os cidadáns alemáns?
... o da Paz é o Nobel que máis veces conseguiron personalidades
latinoamericanas?
… a que máis galardóns conseguiu foi a Organización de Nacións
Unidas, tanto en nome dos seus secretarios xerais coma das súas
axencias especializadas, ata un total de 18 premios?
... o único que declinou o premio foi o líder da República Democrática de
Vietnam, Le Duc Tho, premiado en 1973 xunto a Henry Kissinger?
... o xornalista alemán Carl von Ossietzky, Premio Nobel de la Paz de
1935, morreu nun campo de concentración sen recibir nunca o galardón,
recollido pola súa filla vinte anos despois?
… a Cruz Vermella Internacional obtivo catro Premios Nobel, en 1901,
1917, 1944 e 1963?
... o da Paz é o Nobel que máis veces foi declarado deserto ou deixou de
entregarse, ata en 19 ocasións?
... só se concedeu nunha ocasión a título póstumo, en 1961 ao sueco Dag
Hammarskjöld, Secretario de Estado das Nacións Unidas?

30 de Xaneiro: Día escolar pola
Paz e a non Violencia
Nesta data lembramos o aniversario da morte
dunha das figuras máis relevantes da historia da
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humanidade Mahatma Gandhi.
Atopa os nomes doutros premiados có
Nobel da Paz

Madre _________

Kailash _________

Dalai ___________

Wangari __________

Rigoberta __________ Nelson ___________

Malala ___________

Aung San________

Mijail _________

Muhammed ________ Liu ___________

Al _________
Theodore ________ Desmond ______
Pensa en outras personalidades que
merecerían este premio:

Lech ________

Barak _________

