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Leder
«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene
til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige
generasjoners muligheter til å dekke sine.» Dette er bakgrunnen for FNs bærekraftsmål. FRED og rettferdighet er
nå blitt del av bærekraftmålene - i tråd med WILPFs syn
på arbeid for fred som en integrert tilnærming der både
nedrustning, menneskerettigheter og miljø er nødvendige
bestanddeler.
Det er gledelig at fred uttrykkelig knyttes til bærekraft,
men samtidig er fredelig og bærekraftig utvikling i dag
truet fra mange hold. Vi nevner noen:
•

•
•

Det er en økt militarisering og spenning i flere deler
av verden, også i vår del. Det er mer militær aktivitet langs den russiske grensen, parallelt med at fiendebildet styrkes. Amerikanske soldater stasjonert
på Værnes bidrar til å øke spenningen.
Gjennom NATO dreies forsvarets innsats vekk fra
forsvar av folk i Norge til militær innsats i andre
land som Afghanistan, Libya og Syria.
Atomvåpen er ekstremt ødeleggende for klodens
bærekraft, men Norge støtter ikke initiativene i FN
for å forby atomvåpen, selv om et flertall i folket er
for et slikt forbud.

Det er stortingsvalg i år, men det er et vanskelig klima for
fredspolitikk, noe som understrekes av medias dekning av
krig og konflikt. Berthold Brecht sa i en «radioartikkel» fra
1930 at alle nyheter inneholder samme budskap:

det som bygger freden? På landsmøtet i WILPF Norge 1.
-2. april ble flere ting trukket fram – det framgår av dette
nummeret av fred og frihet. Se særlig kommentaren om
fredskultur og fredsdepartement, og merk også alle initiativene fra landsmøtedeltakerne som gjaldt uttalelser og
aktiviteter. Noen drar til Arendalsuka i august for å stå på
stand, men alle kan der de bor f.eks. dele ut flyveblader om
fredsspørsmål i valgkampen. Forslag til brosjyrer vil ligge
på hjemmesiden www.ikff.no
Det dreier seg jo om «å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine».
Oslo/Hamar 28.05.2017
Liss Schanke og Kari Nes
Ledere, WILPF Norge

Vi minner om kontingenten for 2017
Vi minner igjen om medlemskontingent. Mange har
allerede betalt, men fortsatt er det noen som ikke har
betalt. Vi ber om at det gjøres innen 20. juni. Etter det
vil vi sende ut individuelle purringer. For å overleve er
WILPF Norge avhengig av at medlemmene betaler kontingenten. WILPF Norge har nesten ingen andre inntekter enn kontingent og gaver. Vi mottar noe offentlig
støtte som er avhengig av antall betalende medlemmer.

1. Det er mye vondt og trist her i verden
2. Det er ingen sammenheng eller henvisning til årsaker
til det som skjer
3. Det er ingenting du kan gjøre med dette

Kontingenten kan betales inn på konto: 1254.62.53048.

Det er lett å bli nedtrykt og handlingslammet. Hvordan
kan vi i stedet dreie oppmerksomheten mot alternativene,

Gaver kan betales inn på konto: 1254.62.53048.

Gaver: WILPF Norge setter stor pris på store og små
gaver. Gaver over 500 kroner kan oppgis til myndighetene og du kan dermed få fradrag på skatten.

WILPF Norges landsmøte 2017
Den første helgen i april gikk landsmøtet til WILPF Norge
av stabelen. Omkring 20 personer deltok. De kom fra avdelingene i Bergen, Hedmark/Oppland, Sandnes, Stavanger,
Florø og Oslo. I tillegg deltok en representant fra Tromsø.
Landsleder Liss Schanke ønsket velkommen. Hun innledet med noen betraktninger rundt viktigheten av fredsbevegelsen i en vanskelig periode, blant annet med økt
frykt – nasjonalt og internasjonalt, økt skepsis til innvandrere, økt militarisering og spenninger. Norge knyttes også
sterkere til NATO, amerikanske soldater stasjonert på Værnes, økt militærbudsjett og et økt fiendebilde av Russland.
Vi ser også en reell politisk dreining i gal retning når Norge
nå har valgt å ikke delta i de viktige FN-forhandlingene om
forbud mot atomvåpen.
Media spiller en negativ rolle, de fokuserer på konflikt
og krig – uten å vise sammenhengene mellom miljøødeleggelser, krig og flyktningstrømmer og bidrar til maktesløshet. Fredsbevegelsen må lære av svensken Hans Rosling
som maktet å kombinere korrekte og nyanserte fakta om
verdenssituasjonen med genial formidling – og urokkelig
tro på at endring er mulig.
IKFF og fredsbevegelsen har store utfordringer, ikke
minst med å få større fokus på alternativer til militarisme:
sivilforsvar, siviltjeneste, nedrustning, avspenning, fredskultur og fredsdepartement.
Det har vært en framvekst av høyrepopulistiske partier
og politikere i mange land, men vi ser samtidig en økt mobilisering i mange land mot denne utviklingen. Høstens
valg er en mulighet til å få fredssaken på dagsorden.
Avdelingenes årsmeldinger
Representanter for avdelingene presenterte årsmeldingene
med vekt på viktige saker, spesielle utfordringer og resultater: Jorunn Karin Berg fra Stavanger, Susanne Urban fra
Bergen, Grete Belinda Barton fra Florø, Tone Langvassbraaten Ravnaas fra Sandnes og Eli Hammer Eide fra Hedmark/Oppland hadde ordet. Anne Hjort-Larsen orienterte
kort om hennes og Tromsøs situasjon. Bergen fortalte om
materiell som de har laget om fredsdepartement og en
informasjonsbrosjyre som er tilgjengelig på www.ikff.no.
Stavangeravdelingen legges ned. Det kom også forslag om
at avdelingen skulle fusjonere/samarbeide med Sandnesavdelingen. Ny avdeling i Florø starter formelt opp høsten
2017.
Landsstyrets beretning, presentasjon og diskusjon
Liss la fram landsstyrets beretning med fokus på følgende
viktige saker i perioden mars 2016-april 2017;
• NATO og opprustning, våpeneksport, forsvarets
langtidsplan.
• Fredskultur, fredsdepartement og fredspolitikk

•
•

FNs bærekraftsmål og militarisme som miljøproblem,
særlig gjennom ForUM
FNs sikkerhetsresolusjon 1325 med fokus på kvinner i
land som er i konflikt og flyktninger.

Vi er en viktig organisasjon med en fantastisk historie, men
har et synkende medlemstall og høy gjennomsnittsalder.
Det betyr at vi må arbeide systematisk med rekruttering,
både av eldre, middelaldrende og yngre medlemmer. Vi må
stimulere til samarbeid mellom yngre medlemmer i Norden, og gjennom WILPFs ungdomsseksjon Young WILPF
må vi få til en samordning med avdelingene og samarbeid
med fredsorganisasjonene, om arbeidet på nordisk, europeisk og internasjonalt plan.
Vi har et godt samarbeid med de andre organisasjonene
i fredsbevegelsen, men må styrke det ytterligere.
Landsstyret har nå representanter fra alle lokalavdelingene og vil satse på nærmere samarbeid mellom avdelingene. Landsstyrets arbeidsområder er basert på WILPFs programområder, og Norge har også representanter i WILPFs
internasjonale ledelse. Deltakerne pekte på behov for:
•
•
•
•

oppgradering av de fire temabrosjyrene;
miljøprogram og samarbeid med miljøbevegelsene tas
inn i WILPF Norges handlingsprogram 2017;
avklare at WILPF Norges representant i Fredsrådet representerer organisasjonen;
reetablering av lokalavdeling for Oslo og omland med
et foreløpig interimstyre som følges opp i det nye
landsstyret.

Presentasjon av styrets regnskap
Ellen Elster presenterte regnskapet for perioden 2016. Det
ga et positivt resultat på kr. 35.877. Noen utbetalinger gjenstår som refusjon av medlemskontingent til lokalavdelingene og husleie til Fokus for fjerde kvartal 2016.
Noen deltakere pekte på nødvendigheten av å oppgradere medlemslisten og at medlemskontingenten purres av
avdelingene. Bufdir har strenge rammer for kontroll av
medlemsregistrering og aktivitet for tildeling av midler. Vi
må skjerpe informasjon og velkomstbrev til nye medlemmer.
Visepresident i WILPF Margrethe Tingstad orientere
om WILPFs internasjonale status og utfordringer. Hun har
deltatt i koordineringsgruppen for den eksterne evalueringen av organisasjonen og deltatt i arbeidet med utvikling
av nye strategier og politisk program. I sitt innlegg utdypet hun hvorfor det er nødvendig med endringer, for at
WILPF skal være en fleksibel organisasjon som kan iverksette sitt politiske program og delta i en bred feministisk
fredsbevegelse og bidra til en fredelig, rettferdig verden.

Mari Holmboe Ruge har laget et informativt sammendrag
på norsk av dette arbeidet, se www.ikff.no.
Arbeidsplan og budsjett 2017
Fra ledelsen innledet Kari Nes og la vekt på tre prioriterte
saker:
1. Arbeid for fredskultur og fredsdepartement, fortsette
arbeidet mot NATO, opprustning, våpenhandel og militær miljøforurensing
2. Samarbeid med andre fredsorganisasjoner for å styrke
fredsbevegelsen og få fredssaken på dagsorden i valgkampen
3. Styrking av organisasjonen gjennom rekruttering og
synliggjøring, blant annet gjennom økt bruk av sosiale
media. I tillegg arbeider IKFF gjennom markering av
relevante merkedager.
Deltakernes kommentarer til arbeidsplanen:
• Når arbeidsplanen iverksettes, bør det legges særlig
vekt på å få fram saker som er positive og som vi har
tro på, slik som arbeidet for et fredsdepartement. Å
sette for stor del av kreftene inn i arbeidet mot NATO
når 90 prosent av befolkningen ønsker forsvarsalliansen, er ikke en klok prioritering
• Arbeid mot atomvåpen må inn i teksten. Krav om
omdisponering av militære midler. Temaet «Flytt pengene» bør tas med i innledningen til arbeidsplanen.

•

•
•
•
•
•

I arbeidsplanenes tekst bør det framgå tydelig at NATO
ikke er en forsvarsunion, men en angrepspakt. Det bør
informeres om at Norge er en krigsnasjon og ikke lenger en fredsnasjon
I arbeidsplanen bør det tydelig framgå at vi støtter FN
IKFFs motstand ikke bare mot atomvåpen, men også
atomkraft, må komme tydelig fram i teksten
Arbeidsplanen må omtale motstand mot våpensalg,
forurensning, og særlig at vi er opptatt av militær forurensning
Vi må uttrykke støtte til og anerkjennelse av lokale ildsjeler og -initiativ
IKFF bør arbeide for Norden som fredssone.

Samarbeid med andre fredsorganisasjoner er en av de
fremste prioriterte områdene. IKFF må søke samarbeid
og samvirke med organisasjoner som ForUM, Fokus og
Fredsrådet. Fredslaget har mange unge medlemmer, som
gjerne vil samarbeide. Vi bør også huske på miljøbevegelsen, dessuten Kirkelig fredsplattform og Klimaalliansen
som består av representanter fra miljøbevegelse, fagbevegelse og kirken.
Rekruttering er et kjernespørsmål. Ett forslag er at vi
møter opp når høyskoler og universiteter åpner om høsten,
og ved andre relevante arrangementer. Vi bør tenke gjennom hva vi konkret har å anbefale til unge interesserte, og
identifisere særlige oppgaver, tilby hospitering og etterspørre deres kompetanse. Vi bør også sjekke ut hva som gjøres

innenfor WILPFs ungdomsavdeling, Young WILPF. Ett annet forslag er at hver avdeling rekrutterer et minimumsantall yngre, dvs. kvinner under 40/45 år. Vi tilbyr sponsing
av noen av dem til Arendalsuka, og til Sverige og Auroraarrangementet der.
Informasjon og kommunikasjon:
Det finnes omfattende relevant stoff på internett, men det
kan være utilgjengelig for en del medlemmer fordi det er
på engelsk. Et forslag er at det publiseres sammendrag på
norsk av sentrale tekster av IKFFs landsstyre. Det samme
gjelder når IKFF-representanter har deltatt på konferanser og møter nasjonalt og internasjonalt. Dersom interessante og vesentlige spørsmål har vært oppe til debatt, kan
et kort sammendrag publiseres på relevant sted (nettsiden
eller fred og frihet). På møtet ble det også påpekt at vi må
se nærmere på, og uttrykke oss tydelig om myndighetenes
forhold til Russland. Blant annet viste Dagmar Sørbøe til
et svært illustrativt kart fra internett over NATOs og USAs
baser, som ligger i store mengder tett inntil Russlands
grenser. Kartet viser en enorm ubalanse i styrkeforholdene.
Ellers opplyste redaksjonen om at det er planlagt fire nummer av fred og frihet i 2017. Redaksjonen ble anmodet om
å sette klare deadlines for innlevering av stoff.
Vi må på alle nivåer i organisasjonen arbeide for å nå
fram i pressen med vårt budskap og «albue oss inn» i aviser. Det kan være tale om koordinerte «kampanjer», dvs. at
relevant stoff sendes rundt til avdelingene som i sin tur kan
prøve å få det inn i lokalaviser. Ikke glem Klassekampen,
som oftere enn andre er åpne for å motta stoff fra IKFF.
Budsjett
De viktigste kildene til finansiering av IKFFs arbeid er Bufdir som gir tilskudd til drift av kontoret og UD-midler til
informasjonsarbeid (gjennom Fredsrådet). Budsjettforslaget er basert på at organisasjonen får den finansielle støtten
det søkes om. Hvis ikke, må budsjettet revideres. Oppsettet
følger ellers regnskapet fra 2016. Regnskaps- og budsjettoppsettet bør vise alle finansieringskilder.
Organisasjonen kan motta gaver. Det er viktig at det blir

kommunisert ut til medlemmene (for eksempel i fred og
frihet) at gaver over 500 kroner kan trekkes fra på skatten.
Et innspill handlet om at IKFFs medlemmer kan gi testamentariske gaver til organisasjonen ved at det lages et brev/
dokument der eventuelle arvinger aksepterer at en nærmere oppgitt sum blir donert til IKFF. På lengre sikt kan
organisasjonen så opprette et fond for slike gaver.
Resolusjoner
Mange forslag var innkommet, og resolusjonskomiteen v/
Ellen Elster redegjorde for generelle endringer og tilpassing, og gikk så gjennom resolusjonene en for en. Se www.
ikff.no.
1. Forbud mot voldelige dataspill. Vedtatt. Sendes til Kulturkomiteen.
2. Bekymringsmelding om våpenøvelsen Aurora på svenskekysten. Vedtatt. Sendes til Forsvars- og utenrikskomiteen. Saken er ukjent for svært mange. Forslagsstillerne anmodes om å lage en artikkel til relevante aviser,
blant annet Klassekampen.
3. Ikke flere F35-fly. Sendes til Forsvars- og utenrikskomiteen.
4. Uttalelse om NATO, som kan sees i sammenheng med
uttalelsen om NATO-toppmøtet i mai. Sendes til Forsvars- og utenrikskomiteen.
5. En uttalelse skrevet på engelsk om NATOs toppmøte
støttes av landsmøtet. Vi oppfordrer WILPF International om å tilslutte seg uttalelsen.
6. Pamfletten «Flytt pengene», fra IKFF Bergen: Avdelingene bør bidra til at denne blir tatt i bruk over hele
landet.
7. Forholdet mellom regjeringens aktiviteter og tiltak
overfor Syria. Landsstyret får i oppdrag å bearbeide og
vedta denne teksten. Resolusjonstekst vedtas i styret,
legges fram til neste landsstyremøte og sendes til Forsvarskomiteen. En artikkel basert på uttalelsen blir publisert i temanummeret om FN-resolusjon 1325 i fred
og frihet.
Redigert av Eva Fidjestøl og Ellen Elster
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Arbeid for fred og likestilling 2017
I forbindelse med landsmøtet ble det arrangert et åpent seminar om arbeid for fred og likestilling. Torild Skard innledet sitt foredrag med å si at det er bred enighet i det internasjonale samfunn om at kvinner er avgjørende for fred.
Likevel har kvinner vansker med å få plass ved bordet når
fred skal forhandles. Som regionaldirektør for UNICEF i
Vest-Afrika arbeidet hun særlig med Liberia og ga oss innblikk i afrikanske kvinners alternativer til krig og militarisering. (Denne innledningen presenteres i neste nummer
av fred og frihet.)
Ingrid Eide delte sine tanker om alternativer til krig og
militarisering på bakgrunn av sin omfattende nasjonale
og internasjonale yrkeserfaring. Hun kommenterte bl.a.

verneplikten som fiktiv, norsk våpenproduksjon som er i
sterk økning, nødvendigheten av opprettelsen av fredsdepartement og behovet for et grasrotopprør mot militariseringen.
Fredsdepartement
Margrethe Tingstad oppsummerte hva som er gjort så
langt og om videre veivalg for å få til en positiv utvikling,
blant annet ved å se på hva som er blitt gjort i andre land.
Ingeborg Breines har gjennom mange år arbeidet med
fredsbygging og fredskultur nasjonalt og internasjonalt.
Hun vektla også viktigheten av dialogen med andre for å
skjerpe våre strategier.

Nytt landsstyre

IKFFs landsmøte 2017 samlet i trappen

Fredsmarkering på Arendalsuka i august
Arendalsuken 14.-19. august har utviklet seg til å bli en
viktig møteplass mellom frivillige organisasjoner, de politiske partiene og media – og markerer også åpningen
av årets stortingsvalgkamp.
IKFF-WILPF Norge har vært til stede på Arendalsuka tidligere og stiller også i år med stand – i samarbeid
med andre organisasjoner i fredsbevegelsen, blant annet
Norges Fredsråd, Norges Fredslag, Nei til Atomvåpen og
Bestemødrene.
Det er viktig at fredsbevegelsen bidrar til å sette

fredspolitikk på dagsorden i årets valgkamp og bidrar
til å konfrontere partiene med deres politikk. En viktig
enkeltsak er atomvåpen, der regjeringen har valgt å stille seg utenfor de viktige FN-forhandlingene om forbud
mot atomvåpen, til tross for at det er flertall både i folket
og trolig også i Stortinget mot bruk av atomvåpen.
Ta kontakt med IKFF snarest hvis du har tenkt å delta
på Arendalsuka - eller hvis du kan stille med overnattingsplass i hus eller hytte under uka.

Materiell om departement for fred og fredskultur
Av: Liss Schanke

Det er viktig at IKFF-WILPF Norge og resten av fredsbevegelsen konkretiserer vår visjon for fred, at vi formulerer
hva vi er for – ikke bare hva vi er mot.
Fredsdepartement er et viktig ledd i det arbeidet.
Mange medlemmer og flere lokallag har vært opptatt av
arbeidet med fredsdepartement, blant annet Bergen.
Fredsdepartement er et godt ord som skaper refleksjon og
diskusjon – også hos de som ikke er medlemmer.
Landsmøtet 2017 hadde innledninger om fredsdepartement fra Kirsten Margrethe Tingstad og Ingeborg
Breines, og landsstyret vedtok å distribuere disse to
innledningene sammen med stoff fra Bergen. Alt stoffet
ligger nå på IKFFs hjemmeside, ikff.no. Vi oppfordrer
dere til å laste ned materiellet fra hjemmesiden og bruke
det som bakgrunn for videre diskusjoner om fredsdepartement. Materiellet fra Bergen inkluderer ferdige brosjyrer
som kan lastes ned og kopieres opp.
Artiklene fra Margrethe Tingstad og Ingeborg Breines

inneholder en oversikt over debatten i Norge om fredsdepartement, argumenter for og mot, konkrete oppgaver for
et slikt departement, informasjon om status i andre land,
redegjørelse for arbeidet i FN og UNESCO for fredskultur - og ikke minst forslag til hva IKFF-WILPF Norge kan
gjøre. Det er en rekke argumenter for et eget departement
for fred og fredskultur:
•
•
•
•
•
•

Gjøre fred og fredskultur mer synlig – bl.a. med egen
statsråd og eget budsjett
Sikre fokus på fredskultur, undervisning og langsiktig
arbeid
Skape en overordnet struktur og forankring for fredsbygging
Bygge på erfaringene fra opprettelse av Miljødepartementet, blant annet om samspill mellom myndigheter og sivilsamfunn
Skape økt politisk prioritering for fredsarbeid og alternativene til militarisme og opprustning både –
nasjonalt og internasjonalt.
Utfordre økonomiske aspekter ved rustningsindustri
og våpeneksport – også i Norge

Vi er nå i en meget spent internasjonal situasjon med
opprusting, konfrontasjoner, usikkerhet, ulikhet og krigsfremmende retorikk, hvor det er viktig å hente frem
og styrke fredskulturvisjonen. Kan det å fremme mer
konsistent et forslag om å etablere et eget freds(kultur)departement i Norge være en mulig måte å skape
interesse for fredskulturarbeidet i årets Stortingsvalgprosess? Regjeringen presenterte nylig sin melding til
Stortinget om veivalg i norsk sikkerhetspolitikk. Innspill
om et freds(kultur)departement i Norge er relevant i denne
sammenheng.
FNs bærekraftsmål kan ikke oppnås uten fred.
Strategisk kan det derfor være nyttig å fremme fredskulturvisjonen og ønsket om et eget freds(kultur)departement
som et middel til effektiv oppfølging av bærekraftsmålene.

Fra tilhørere
til talerstolen
WILPF markerte sin fødselsdag 29. april med et seminar
i Genève om at FN må sikre kvinner bedre deltakelse i
sitt arbeid. 150 aktivister fra Jemen, Syria, Palestina, Colombo, Kongo, Sør-Afrika, Bosnia og Kosovo møttes for
å utvikle strategier for at lokale kvinner kan bli hørt i FNs
fredskonferanser.
Seminaret krevde at kvinner fra konfliktområder må

delta aktivt i FNs arbeid, ikke bare være tilhørere når
offisielle representanter har ordet. Den nye generalsekretæren, Antonio Gutierrez må bruke feministiske
freds- og nedrustningsaktivister på en mer aktiv måte
enn nå.
Rapporten fra seminaret står på IKFFs nettside: ikff.no.

Demonstrasjon mot NATO-øvelse i Sverige i september

Aurora 17: Den största
krigsövningen sedan kalla kriget
Från och med den 11. september i år, under tre veckor,
kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge kommer att delta. Från Sverige kommer
c:a 19 000 soldater och hemvärn. Från USA anländer c:a 1
000 soldater från marinen, flygvapnet och armén och med
dem följer utrustning: fartyg, stridsvagnar, flygplan och helikoptrar. Man är särskilt intresserad av Gotland. Övningen
är avsedd att träna det mycket kritiserade värdlandsavtalet
som Sverige ingick med Nato förra året. Därför kommer
ett stort antal svenska myndigheter att involveras. Övningen kommer att ske på tre platser: Göteborg, Gotland och
i Stockholmsområdet.
För att mobilisera motstånd har vi bildat nätverket Kampanjen Stoppa Aurora. Detta har uppstått ur Fredsam
(www.fredsam.se), en sammanslutning av fredsföreningar
i Göteborg. De föreningar och organisationer som står
bakom kampanjen finns listade på hemsidan www.stoppaaurora.se. Vi håller på att inbjuda flera.
Nätverket kräver att övningen stoppas av tre skäl:
• Den bidrar till det försämrade säkerhetsläget kring
Östersjön
• Den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
• Freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal
Var och en av dessa punkter är förklarade på hemsidan.
Man hittar oss också på facebook.com/stoppaaurora, och
vi har just startat ett twitterkonto. Demonstrationen den
16. september anordnas av en grupp som har eget facebookkonto: Demonstrera mot krigsövningen Aurora 17.
Den gruppen består av såväl politiska partier som andra
organisationer.
Planeringen
Planeringen för Fredsaktion mot Aurora17 i Göteborg är
i full gång. Uppstart sker på eftermiddagen den 15 sept.
och avslut den 18 september efter middagen. Lördag den
16 september blir det ickevåldsutbildning för dem som
önskar och därefter den ovan nämnda demonstration. Vi
har också tänkt oss att lyssna till erfarenheter/tankar från

Norge, Danmark, Finland och Sverige i form av kortare
framföranden och därefter panelsamtal under gemytliga
former. Det programmet är inte klart än. Det är beroende
av era svar. På söndagen har vi ett seminarieprogram för
hela dagen. Fredsaktionen/lägret kommer att avslutas med
en gemensam, fredlig massaktion där vi tydligt visar vårt
motstånd mot krigsövningen. Det kommer att finnas utrymme att delta i aktionen både för den som vill utföra civil olydnad och den som vill delta i en stödmarsch.
Anmälningsformulär
Anmälningsformulär kommer inom kort att läggas ut på
hemsidan www.stoppaaurora.se. Då kommer också planeringen att presenteras. Kostnaden minimeras till 100 SEK
per person men då ingår inte resa, boende och mat. Mat
kommer att kunna köpas. Vi kommer att äta middagarna
tillsammans i lokaler vi har hela tiden. Sista anmälningsdag: 1 aug.
Vi vänder oss till fredsrörelsen i Norden och hoppas på intresse från våra vänorganisationer. Skicka därför gärna informationen vidare!
Göteborg, den 7 maj 2017
Karin Utas Carlsson
Fredsam, Göteborg, Stoppa Aurora
karin.utas.carlsson@telia.com

17. juni: Ban the Bomb!
Lørdag 17. juni blir det organisert kvinnemarsjer i
mange land til støtte for FN-konferansen som holdes
15. juni - 17. juli om en konvensjon med atomvåpenforbud. WILPF organiserer marsjen i New York. De
ber fredskvinner over hele verden om støtte for dette
initiativet.
Du finner mer informasjon på WILPFs hjemmeside:
www.wilpf.org. Daglige rapporter fra FN-konferansen
vil bli lagt ut på www.reachingcriticalwill.org.
Emneknagger på Twitter: #nuclearban #womenbanthebomb

Lokalavdelinger og kontakter
Bergen
Aase Møller-Hansen
Aasemh04@yahoo.com

Hedmark/Oppland
Eli Hammer Eide
elihammereide@gmail.com

Troms
Hermien Stoop Prestbakmo
hprestbakmo@gmail.com

Florø
Grete Belinda Solberg Barton
gre-be@online.no

Sandnes
Tone Langvassbraaten Ravnaas
toneravn@gmail.com

IKFF/WILPF Norge
ikff@ikff.no
Storgata 11, 0155 Oslo

