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Bakgrunn
WILPF Norge sier tiden er inne for å tenke nytt rundt utenriks- og 
sikkerhetspolitikken vår. Verdens samlede produksjon av våpen og 
forbruk av militært utstyr er på et nivå hvor det er tydelig for oss at 
mer våpenbasert forsvar ikke gjør oss tryggere, snarere tvert imot 
utrygge. WILPF Norge har som mål: globalt samhold og respekt 
for menneskerettigheter, økonomisk trygghet og muligheter til aktiv 
demokratisk deltakelse samt et fravær av strukturell undertrykking. 

Ved å øke et feministisk verdivalg gjennom kvinners delaktighet og 
entreprenørskap ser vi muligheten til å bygge en verden som ikke 
løser sine konflikter ved trusler og bruk av vold.

En feministisk forsvarspolitikk vil kvitte seg med den tradisjonelle 
sikkerhetspolitikken basert på maskuline, militære prinsipper og 
i stedet fokusere på «bærekraftig fred» gjennom nedrustning, 
ikkevoldelig konfliktløsning, bygging av fredskultur som motvekt 
til den militære forsvarskulturen samt fredsundervisning for barn 
og folk i alle land. Det er et paradoks at militærsektoren som skal 
ivareta menneskelig sikkerhet, i stedet ødelegger livsgrunnlaget for 
kommende generasjoner.

Fire viktige elementer i utenrikspolitikken:
1. Vi vil lansere en utenriks- og sikkerhetspolitikk som prioriterer 

kvinners behov, rettigheter – og deltagelse. 
2. Vi prioriterer en kjønnsrettferdig og bærekraftig fred 

foran våpen, vold og ødeleggelser, og å knytte miljø- og 
likestillingspolitikk tettere sammen.

3. Vi vil stigmatisere militarismen og belyse politikken som fører 
til militarisering og vise til filosofien i det patriarkalske system 
som har en uønsket virkning på menn og gutter så vel som 
kvinner og jenter.

4. Vi vil mobilisere til forpliktelser og legge press på FNs 194 
medlemsland til å ha målbare løfter opp mot den vedtatte FN-
agendaen om «kvinner, fred og sikkerhet». 



Hovedpunkter i sikkerhetspolitikken:
Norge skal
• Føre en utenrikspolitikk basert på ikkevoldelige strategier og 

konfliktløsningsmetoder. Aktivt bygge ned fiendebilder an andre 
land og folk.

• opprette et Fredsdepartemnet. Stortinget bør ha en Utenriks- og 
fredskomite og en Miljø- og sikkerhetskomite.

• ha 50 % menn/kvinner i representative roller i norske delegasjoner 
til utlandet.

• kreve at fredsforhandlinger skal ha kvinne og sivile organisasjoner 
på begge sider av forhandlingsbordet.

• slutte å bruke norske utestasjoner og ambassadører til å fremme 
norsk våpenproduksjon og norske våpenprodusenters interesser. 

• stoppe støtte til norsk deltagelse i internasjonal våpenindustri 
og industristøtte til utvikling av våpen- og militærutstyr. Legge 
om militærindustrien til arbeidsplasser for bærekraftige, fredelige 
formål.

• inkludere klima/miljøforurensinger fra internasjonale militære 
operasjoner i det offentlige miljøregnskapet.

• gjenoppta «det humanistiske initiativ» i A-våpenforhandlingene og 
igjen bli ledende i FN for «en verden fri for atomvåpen».

• legge om Forsvaret til å ha sivile oppgaver i fredstid. Det 
legges opp til å ha skandinavisk samarbeid om felles militær 
sikkerhetspolitikk.

• ikke delta militær i eskalerende konflikter, men skape grobunn for 
forhandlinger med kunnskap og fokus på ikkevoldsstrategier og 
metoder.

• støtte FNs fredsbevarende styrker og prioritere avvæpning av 
stridende i operasjonene.

• markere tydelig avstand fra land hvor folkeretten og 
menneskerettigheter ikke respekteres.

• gi betydelig støtte til freds- og kvinneorganisasjoner i Palestina og 
Israel. Ha en tydelig holdning til at Israel må ivaretar sitt mandat til å 
utvikle Palestina til beste for palestinerne.

• gi opplæring i fredelig konfliktløsning, likestilling og likeverd til 
såvel fastboenede som flyktninger, asylsøkere og diasporagrupper.



Kontakt oss:
WILPF Norge, Women´s 
International League for Peace and 
Freedom/Internasjonal kvinneliga 
for fred og frihet, (IKFF).

Adresse: 
Storgaten 11
0155 Oslo
Norge

Telefon: 93089644
Kontakt: ikff@ikff.no
org.nr.: 983 794 815
konto: 0531.50.27057

Nettsider:
Norge: www.ikff.no
Internasjonalt: 
www.wilpf.org

Om oss:
WILPF Norge er en organisasjon 
som er politisk og religiøst 
uavhengig. Arbeidet i den 
norske seksjonen bygger 
på det programmet og de 
retningslinjer som blir vedtatt 
på organisasjonens kongresser 
hvert tredje år og av det 
internasjonale styret. 

Vi fremmer strukturelle
forandringer av samfunnet med 
sosiale, økonomiske og politiske 
rettigheter for alle. Vi arbeider 
for nedrustning, ikkevold og 
fredskultur og et bærekraftig 
samfunn i økologisk balanse.
Les mer på : www.ikff.no

Kvinner, fred og sikkerhet - Forum Norge 1325: 
• Oppmuntre og støtte deltakelse av kvinner, feminister, og grasrotaktivister 

der det sivile samfunn møtes. Kontinuerlig trykke på for å øke politisk 
handlingsrom for kvinners deltagelse.

• Tilrettelegge for regionale samlinger av aktivister og sikre at kompetente 
nettverk er koblet til for å gjennomføre nasjonale handlingsplaner.

• Lage gode retningslinjer og hjelpemidler for å øke bevisstheten om kvinners 
rettigheter innenfor rammen av fattigdomsbekjempelse og finansiering for 
bærekraftig utvikling. 

• Synliggjøre militarismens patriarkalske strukturer, volds kultur og 
legitimering av seksualisert vold. 

• Fremme synligheten og øke legitimiteten innen regionale utfordringer og 
prioriteringer i internasjonale beslutningsprosesser. 

• Øke bevisstheten om praktiske gjøremål på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå 
som forbedrer likestilling og kvinners rettigheter; budsjettering, gjennomføring 
av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og overvåkings 
mekanismer som har blitt integrert i regjeringers beslutningsprosesser.

Interessert i andre tema? Denne og andre brosjyrer finner du i PDF-format på 
www. ikff.no - www.fredsommetode.no


