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NON VIOLENCE PROJECT BY GLORIA HAGHPASAND
- ETT SAMARBETE MELLAN GLORIA HAGHPASAND OCH NON VIOLENCE SWEDEN                         

GLORIA HAGHPASAND ÄR GIFT MED AXWELL OCH DE HAR UNDER MÅNGA ÅR VARIT ENGAGERADE I OLIKA VÄLGÖRENHETS PROJEKT. 

DE HAR TILLSAMMANS TVÅ SÖNER OCH VILL ATT DE OCH ALLA ANDRA BARN SKA FÅ DEN BÄSTA MÖJLIGA FRAMTIDEN UTAN VÅLD, 

Non Violence mål är att radikalt 
minska våldet i samhället och ut-
bilda nästa generations vuxna 
i hur man löser konflikter utan 
våld. Bland annat genom ökad 
självkänsla, få djupare insikter och 
större medvetenhet. Utbildnings-
materialet är utvecklat för att an-
vändas inom skolan, sporten och 
musiken och riktar sig primärt till 
ungdomar mellan 10-19 år. 

Samarbetet med Non Violence 
fångade Glorias hjärta eftersom 
hon under sin uppväxt har sett 
mycket våld och även har förlorat 
nära och kära. Hon brinner för det 
här projektet och hoppas att det 
ska öka medvetenheten och enga-
gemanget mot våldet bland barn 
och ungdomar i samhället. 

Välgörenhetsprojektet ägde rum 
på Haymarket Scandic i Stock-
holm. Gloria omvandlade Greta 
Garbos suite på Haymarket till sin 
ateljé under en vecka och projek-
tet inleddes med en pressfrukost 
och därefter var det öppet hus 
under 2 kvällar och allt avslutades 
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med en exklusiv VIP kväll. Oljemål-
ningen som Gloria skapat är inspi-
rerad av Non Violence Pistolen och 
i bakgrunden lyser schackbrädet 
som en symbol för vishet och ut-
bildning. Budskapet som konst-
nären vill fokusera på genom sin 
kreation är att alla ungdomar är 
olika, vilket de olika stora rutorna 
återspeglar, samt minska våldet 
genom utbildning som är Non Vi-
olence filosofi. 

Alla pengar som kommer in do-
neras oavkortat till Non Violence 
Sweden. Gloria kommer att välja 
en specifik skola som pengarna 

kommer att användas till. Det finns 
möjlighet för alla som är intresse-
rade och vill visa sitt engagemang 
mot våldet i vårt samhälle att köpa 
tavlan genom att lägga bud.  

För ytterligare information kontakta 

Zena Fialdini  zena@nonviolence.com

www.nonviolencesweden.com/nyheter/

ALLA PENGAR SOM KOMMER IN DONERAS OAVKORTAT TILL NON VIOLENCE SWEDEN. 
GLORIA KOMMER ATT VÄLJA EN SPECIFIK SKOLA SOM PENGARNA KOMMER ATT 
ANVÄNDAS TILL. 

mailto:zena@nonviolence.com
http://www.nonviolencesweden.com/nyheter/



