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PRESSEMELDING 14.3.2016
Stiftelsen Fritt Ords Pris 2016 tildeles generalløytnant Robert Mood for å ha vist stort ytringsmot i
kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.
Robert Mood har vært en samfunnsbevisst og åpen leder i Forsvaret i en årrekke. Han har bidratt
aktivt og skarpt til flere viktige og kritiske ordskifter om Forsvarets rolle både i internasjonale
operasjoner og i det norske samfunnet.
Det skjer sjelden at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig
debatt. Robert Mood har gjort det med opplysende og kritiske innlegg om forsvarspolitikk, og om
temaer som ligger fjernere fra hans eget arbeidsfelt.
Generalløytnant Mood har de siste årene blant annet engasjert seg sterkt i offentligheten i debatter
om de norske styrkene i Afghanistan, behandlingen av Forsvarets veteraner, størrelsen på
forsvarsbudsjettet, nedbyggingen av hæren, Vestens forhold til Syria-krisen, bevæpningen av norsk
politi og Norges forhold til Russland.
Robert Moods mange og debattvekkende bidrag er særlig viktige fordi vi lever i en tid da
ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press. Samtidig ser
vi at mediene og allmennheten i mange tilfeller har problemer med å få innsyn.
- Slik sett kan en sentral militær leder som Robert Mood være en inspirasjon for andre borgere som
vil engasjere seg med sin fagkunnskap i debatter om omstridte temaer, sier Fritt Ords styreleder,
Georg Fr. Rieber-Mohn.
Prisvinneren
Robert Mood (57) er født i Kragerø. Han ble i januar 2014 utnevnt til generalløytnant og sjef for
Forsvarets militærdelegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Han har hatt en lang rekke
lederstillinger i det norske Forsvaret, blant annet som sjef for Telemark Bataljon og som
generalinspektør for Hæren. Internasjonalt har han blant annet vært utnevnt av FNs generalsekretær
til sjef for observatørkorpset i Midtøsten (UNTSO), og senere til sjef for FNs observatørstyrke i Syria
(UNSMIS).
Mood har mottatt en rekke militære utmerkelser og dekorasjoner. Han er rådsleder for Stiftelsen
Arkivet i Kristiansand. Mood er gift og har en sønn.
Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. Med prisen følger
Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted tirsdag 10. mai 2016 i Den Norske
Opera & Ballett i Oslo.
Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris

Fritt Ord
Fritt Ords styre består av Georg Fr. Rieber-Mohn (styreleder), Grete Brochmann (nestleder), Christian
Bjelland, Liv Bliksrud, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard. Stiftelsens direktør er Knut
Olav Åmås. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme
ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.
Kontakt
Generalløytnant Robert Mood, tlf.: +32 2 707 63 51, mobil +32 474 943 070
Fritt Ords styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn, mobil 951 53 255

