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Velkommen til landsmøte 1. – 2. april

Årets landsmøte holdes i Oslo 1. - 2. april. Det er stoff om 
landsmøtet inne i bladet. Sjelden har vi hatt større behov 
for diskusjoner om freds- og sikkerhetspolitikk – og ikke 
minst om gode alternativer.  

Sikkerhetssituasjonen i Norden blir stadig mer alvorlig. 
Norge og Danmark har lenge vært nært knyttet til NATO 
og USA, nå har også Sverige og Finland inngått såkalte 
vertsavtaler med NATO. Utfordringene i Norge er svært 
store: 

• Den nye langtidsplanen for forsvaret legger ensidig 
vekt på angrep – ikke på forsvar.

• Amerikanske styrker er stasjonert på Værnes.
• Det er en demonisering av Russland, med økt spen- 

ning langs den russiske grensen. Regjeringen end-
rer norsk atomvåpenpolitikk ved å avstå å stemme i 
FN for atom-forbudskonferanse.

• Mangelen på åpenhet og demokratiske beslutnings-
prosesser fortsetter.

Høringen om Afghanistan-rapporten i Stortinget synlig-
gjorde igjen at det eneste Norge oppnådde ved vår delta-
kelse i krigen i Afghanistan var å vise at vi er en trofast 
alliert av USA. En granskning av norsk deltakelse i krigen 
i Libya vil trolig vise det samme. Vi tenger nærmere sam-
arbeid mellom fredsorganisasjonene for å greie å få freds-
saken på dagsorden i valgkampen.  

Vi trenger også en allianse mellom fredsbevegelsen og 
miljøbevegelsen for å få søkelys på de enorme miljøproble-
mene rundt forsvaret. Forsvaret er vår største miljøsynder, 
både når det gjelder forbruk og ødeleggelser. Ett kampfly 
bruker like mye bensin på 1 time som en bil gjør på 3 år. 
Militærøvelser med tunge kjøretøyer ødelegger natur, mil-
jø og dyreliv.  

Vi trenger også en reell debatt om alternativet til krig, 
om fredspolitikk i praksis. WILPF Norge har lenge vært

opptatt av utvikling av en fredskultur, og av konkrete vir-
kemidler som fredsdepartement og samfunnstjeneste som 
alternativ til militærtjeneste. Det er også viktig å fokusere 
på Norden som en helhet, på Norden som en atomvåpenfri 
fredssone, i samarbeid med de andre nordiske seksjonene 
av WILPF.     

Samtidig ser vi noe positivt: dagens alvorlige situasjon 
mobiliserer motkreftene, i USA, i Europa, i Norge. Som det 
kinesiske uttrykket: Enhver krise er en mulighet til end-
ring! 

Liss Schanke
leder, WILPF Norge

Kontingent 2016: 
Hjelp oss å bli en levedyktig organisasjon! 

WILPF Norge /IKFF har oppført omkring 450 med-
lemmer. Slett ikke verst! Men under halvparten har 
betalt kontingenten sin for 2016. Det betyr at vi har 
under 200 betalende medlemmer for i fjor. Dette får 
økonomiske konsekvenser for organisasjonen fordi vi 
vil få mindre støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet (Bufdir) og vil ha mindre penger til å drive 
aktiviteter for. 

Du må gjerne betale for flere år av gangen, men husk 
å oppgi det når du betaler. Kontingenten per år er 500, 
300 eller 200 kroner, velg selv det som passer. Husk 
også å oppgi navnet ditt. Den kan betales inn på konto 
nummer: 1254 62 53048. 



Nordisk WILPF-møte i København
Av: Kari Nes

og teksten kan være på svensk, dansk eller norsk. Norge 
lager et første nyhetsbrev til det norske landsmøtet i april 
2017 og sender til de andre slik at de kan vurdere om dette 
kan være nyttig. 

Også på andre områder ble nordisk samarbeid avtalt: 
Som et resultat av politiske diskusjoner på møtet om bl.a. 
Trump, atomvåpen, NATO og et skjerpet trusselbilde øst-
vest, ble den gamle idéen om Norden som fredssone tatt 
fram igjen. Det ble vedtatt å utvikle en felles nordisk bro-
sjyre/flier med en side fra hvert land som kan brukes i ut-
adrettet virksomhet i alle de 4 landene. Kerstin Grebäck fra 
Sverige tar initiativ.

Rekruttering av yngre medlemmer er noe alle de nor-
diske landene strever med, og også her hadde Liss et for-
slag: Seksjonene setter av penger til stipend til yngre per-
soner, slik at de unge fra de nordiske land kan møtes til 
inspirasjonssamling for eksempel i Stockholm. Dette ble 
ikke egentlig vedtatt, men som en begynnelse etablerte de 5 
yngre deltakerne fra henholdsvis Danmark, Norge og Sve-
rige som deltok på møtet, et nettverk seg imellom. 

Det neste nordiske møtet arrangeres av WILPF Norge 
våren 2018.

Helga 18.-19. februar ble det årlige nordiske møtet for 
WILPF/IKFF arrangert i København. Til stede i ‘Kvinder-
nes bygning’ var omkring 20 deltakere fra Danmark, Fin-
land, Norge og Sverige, flest fra Danmark, naturlig nok. De 
norske som deltok fra landsstyret var: Liss Schanke, Kari 
Nes, Trine Eklund og Edel Havin Beukes. I tillegg var Ran-
veig Kjelsnes med som en yngre representant og Margrethe 
Tingstad som visepresident i WILPF International. Her 
følger noen smakebiter fra det som skjedde på møtet.

Ekstern evaluering og nye strategier for WILPF Inter-
nasjonal var viktige saker som Margrethe orienterte om. 
Strategien er på den ene siden å rette fokus mot grunnleg-
gende årsaker til krig (kolonnen til venstre nedenfor), på 
den andre siden å bygge freden/mobilisere til ikkevoldelig 
handling (kolonnen til høyre).

 I diskusjonen ble det vektlagt at vi i alle ledd av orga-
nisasjonen må understreke det internasjonale aspektet ved 
WILPF/IKFF. I denne forbindelse er kontakt over landegren-
sene viktig, og Liss hadde et konkret forslag om et samarbeid 
mellom de nordiske seksjonene: Et nyhetsbrev om WILPFs 
internasjonale arbeid der vi samler de viktigste punktene 
og oversetter fra engelsk. Utarbeidelsen går på omgang, 

ADDRESSING THE ROOT CAUSES OF WAR    MOBILISING  FOR NONVIOLENT ACTION
Transform Gendered Power    Movement Building
Stigmatise War and Violence    Amplify Local and Regional Change
Promote a Just Economy of Peace    Improve Multilateral Actions



Vi må befri vårt nærområde fra NATOs krigsøvelser, atom-
våpen og installasjoner for krigføring i rommet. Det var 
tittelen på et seminar i Stockholm 3. – 5. februar 2017, 
arrangert av Sveriges Fredsråd, Global Network Against 
Nuclear Weapons and Power in Space og ABF Stockholm. 
Deltagerne kom fra de fire nordiske land, Tyskland, Stor-
britannia og USA. Dagmar Sørbøe. Eva Fidjestøl og Edel 
Havin Beukes (alle fra WILPF/IKFF) deltok fra Norge.  

Seminarinnleggene bekreftet at vi blir løyet for gang 
på gang når NATO/USA følger opp sin Out of Area-po-
litikk som innebærer å angripe land som ikke er medlem 
av NATO eller er nære samarbeidspartnere. USA ønsker 
seg kontroll over og utnyttelse av verdens ressurser. Det er 
viktig å omringe Russland og Kina med militære baser og 
å svartmale Russland og Putin fordi man trenger en klar 
fiende til å skaffe budsjettmidler for fortsatt satsing på pro 
duksjon av våpen og militært utstyr for å fortsette ressurs

Gjør Norden til en fredssone

kontroll-politikken. 
Hvordan og hvorfor ISIS og Al Qaida oppsto, og USA 

og Saudi Arabias rolle i dette og i 9.11-flykatastrofen i New 
York, blir ikke kritisert. Saudi-araberen Bin Laden, ira-
keren Saddam Hussein og Libyas Gaddafi ble drept uten 
rettergang da de ble pågrepet. De burde jo hatt en del å 
fortelle om hva de hadde vært med på og hvem de hadde 
samarbeidet med. En internasjonal rettergang ville tydelig-
vis ikke vært i NATO/USA sin interesse. Få innbyggere i de 
nordiske landene vet nok om disse temaene.

Det var enighet om at vi må gjøre hva vi kan for å in-
formere om hva som foregår av militarisering i verdens-
rommet og som myndighetene ønsker å holde skjult, 
bagatellisere eller feilinformere om. Den omfattende krigs-
forberedelsen til NATO-landene er skremmende.

Fullstendig referat fra seminaret er lagt ut på www.ikff.no.

Av: Edel Havin Beukes



Hedmark/Oppland: 

kommende arrangementer

20. – 23. april:
Day of Action on Military Spending. Arbeid med et arran-
gement sammen med Hedmark forsvarsforening. 

21. september:
FNs internasjonale fredsdag. Fortellerteater, forestilling og 
samtale om menneskehandel og prostitusjon.

Uke 43: 
Internasjonale Hamar. Samarbeid med andre organisasjo-
ner om arrangementer. 

Sandnes
Den 8. februar 2017 var IKFF medarrangør i et åpent møte 
med tema «Krig eller klode - på tide å velge». En repre-
sentant fra hvert av ungdomspartiene i Sandnes eller fylket 
satt i panelet for å svare på spørsmålene:  1. Finnes det et 
alternativ til «krig mot terror»? 2. Vil militær opprustning 
og produksjon av stadig flere våpen gjøre oss tryggere? 3. 
Kan etablering av et Fredsdepartement bidra til fred? For-
svaret og FN-sambandet var invitert til å innlede. 

Stavanger
Etter 70 år har IKFF i Stavanger bestemt seg for å legge ned 
avdelingen. Mer informasjon kommer på landsmøtet i april.

Nytt fra avdelingene

WILPF, en av de første NGO-er som fikk rådgivende status 
i FN i 1948, vil dette året ikke delta på den 61. sesjonen 
av Kvinnekommisjonen (CSW61) i FN i protest mot USAs 
innreiseforbud. WILPF advarer mot at fraværet av kvinner 
fra land som er rammet av innreiseforbudet vil undergrave 
de grunnleggende premissene til CSW som en inkluderen-
de prosess basert på likeverd og samarbeid, og true hele 
kommisjonen sin berettigelse.

WILPF har sendt sitt innlegg til alle medlemslandene, 

WILPF boikotter FNs kvinnekommisjon 

og ber alle støtte arbeidet med å få opphevet forbudet.  
WILPF understreker at organisasjonen har støttet FN fra 
starten, og vil fortsette med det. Men FN må fortsette med 
å stå for inkludering, ikke-diskriminering og menneske-
rettigheter, inkludert kvinners rettigheter. WILPF oppfor-
drer til solidaritet med de kvinnene som nektes innreise til 
kommisjonen: «Ingen landegrense skal hindre kampen for 
frihet!»

 Se mer informasjon på www.peacewomen.org .

Bruk av utarma uran i Syria
USA innrømmer å ha brukt utarma uran (DU) mot to 
konvoier som frakta brennstoff i Syria i 2015.  USA hadde 
lovet at de ikke ville bruke DU i Syria , men så gjore de 
det likevel. Talsmannen til US Central Command (CENT-
COM), Major Josh Jacques fortalte at 5265 panserbrytende 
30 mm kuler som inneholdt utarma uran (DU) blei skutt 
fra A-10 helikopter den 16. november i 2015. Det førte til at 
350 tankbiler på vei til IS-kontrollert område ble ødelagt. 
Situasjonen i Syria gjør at slike områder ikke blir isolert og 
ryddet. Der betyr at det giftige og radioaktive uranstøvet 
sprer seg og skader mennesker, dyr og natur. Les mer her: 
www.icbuw.org  

Atomvåpenforbu
Forhandlinger for å få til en forpliktende avtale som forbyr

atomvåpen vil foregå i FN i New York i tiden 27. - 31. mars 
og 15. juni – 7 juli. Se www.rcw.org og www.icanw.org for 
mer informasjon. 

Fukushima
Ekstremt høye strålenivå ble målt inne i en av de ødelagte 
reaktorene i Fukushima nesten seks år etter katastrofen. 
Eieren av kraftverket, Tokyo Electric Power (TEPCO) opp-
lyser at målingene i luften inne i reaktorbygning nr. 2 viste 
530 Sv/h. 5 Sv er nok til å drepe halvparten av de eksponer-
te innen en måned. Dekommisjoneringen av reaktorene er 
ventet å ta omtrent fire tiår. Men før de kan starte med det, 
må reaktorene stabiliseres og oppnå såkalt kald nedsteng-
ning. Ingen kan si hvor lang tid det tar. 

Les mer: www.theguardian.com/environment/2017/feb 

Internasjonale nyheter



Det er Stortingsvalg til høsten, og hvordan kan fredsbeve-
gelsen bidra til å få mer fokus på fredssaker i valgkampen? 
Dette var hovedspørsmålet da IKFF og Fredsrådet inviterte 
til et møte på Fredshuset i Oslo 7. februar om hvordan vi 
kan samarbeide for å få fredssaken på dagsorden i valg-
kampen 2017. 

Foruten IKFF og Fredsrådet var Norges fredslag, Be-
stemødre for fred, Kvekerne, Nei til atomvåpen, Bestefor-
eldrenes klimaorganisasjon og PRESS/Redd Barnas Ung-
dom til stede. 

Liss Schanke fra IKFF innledet. Hedda Langemyhr fra 
Norges Fredsråd orienterte om dagens situasjon, som er 
svært alvorlig: Vi har f.eks. langtidsplanen for forsvaret 
som i stor grad er en ren angrepsplan, den stadig nærere 
alliansen med NATO og USA, stasjonering av amerikanske 
styrker på Værnes, økt spenning mot Russland - og ikke 
minst endringen i norsk atomvåpenpolitikk: Norge støtter 
ikke FNs bestrebelser for å få til et forbud mot atomvåpen, 
og alle var enige at om dette er et viktig tema. Fredsrådet og 

flere av fredsorganisasjonene har rettet direkte henvendel- 
ser til partiene før utarbeidelsen av partiprogrammer, nå er 
tiden kommet for å synliggjøre saken, få media interessert 
og påvirke velgerne i valgkampen. Særlig bør nå småpar-
tiene utfordres. 

En viktig del av valgkampen er Arendalsuka som i år 
holdes 14.-19.august. Mange fra WILPF Norge og også 
andre freds- og miljøorganisasjoner kommer til å være 
til stede der. Vi har allerede fått innvilget standstillatelse. 
Organisasjonene skal samarbeide om å utarbeide materiell 
som kan brukes der og på valgkamparrangementer rundt 
om i landet. Den første lørdagen i valgkampen blir en vik-
tig markeringsdag rundt om i landet der flest mulig bør 
være til stede. Fredsorganisasjonene avtalte et nytt samar-
beidsmøte i midten av mars for koordinering av arbeidet 
med Arendalsuka og valgkampen. 

Betydningen av å bruke sosiale medier ble også fram-
hevet, og flere var opptatt av å samarbeide med miljø- eller 
kvinneorganisasjoner.

Av: Kari Nes

Fredssaken på dagsorden i valgkampen



Velkommen til landsmøtet
Landsmøtet holdes 1.-2.april i Storgaten 11, der WILPF Norge/IKFF har kontor. Dette ligger 10 minutter til 
fots fra sentralstasjonen der alle tog, inkludert flytoget, stopper. Sentralstasjonen er nærmeste T-banestasjon, 
trikkelinje 11 stopper rett utenfor kontoret.  

Påmeldingsfrist er fredag 24. mars. Send påmeldingen per email til ikff@ikff.no eller per brev til Storgaten 11. 
1155 Oslo. Vi baserer oss på privat overnatting, gi beskjed når du melder deg på, senest 24.3.  

Tidligere publikasjoner utgitt av IKFF og numre av Fred og Frihet vil bli delt ut gratis under landsmøtet. Her 
følger forslag til program, beretning og arbeidsplan. Dokumentene er foreløpige, det kan bli mindre endringer 
fram til landsmøtet. Regnskapene følger regnskapsåret 1.1.-31.12, og det er derfor noe overlappinger mellom 
beretning og arbeidsplan. Fullstendige landsmøtepapirer, inkludert beretningene fra avdelingene, regnskap, 
budsjett, valgkomiteens innstillinger og forslag til uttalelser deles ut på møtet.  

FORSLAG TIL PROGRAM FOR LANDSMØTET 1.-2. APRIL 2017

Lørdag 1. april 
9.30  Registrering og mingling
10.00  Åpning v. Kari Nes 
             Allsang , presentasjonsrunde, valg av møteleder/referent for + resolusjonskomité 
10.30  Velkommen v. landsleder Liss Schanke    
11.00  Avdelingenes arbeid 2016. Presentasjon av beretninger med resultater og utfordringer.
            Bergen/Omland, Hedmark/Oppland, Sandnes, Stavanger, Florø, Oslo (10 min hver)
12.00  Landsstyrets arbeid 2016 v. Liss Schanke. 
              Presentasjon, diskusjon og vedtak vedr. beretning og vedtektsendringer 
 Landsstyrets regnskap 2016 v. Ellen Elster 
             Presentasjon, diskusjon og vedtak.   
13.00  Lunsj 
13.45  Presentasjon av innkomne forslag og utkast til uttalelser v. Kari Nes. 
14.30  Presentasjon av kandidatene v. valgkomiteen 
 Valg og fotografering
15.00  Åpent møte : Arbeid for Fred, Frihet og Likestilling 2017 
             v. Ingrid Eide og Torild Skard   
17.00  Middag og sosialt samvær

Søndag 2. april 
9.00  Mingling, kaffe/ te, kjeks
09.30  Allsang,  gjennomgang av dagens program 
09.45  WILPF internasjonalt: status og utfordringer, visepresident Margrethe Tingstad. Skype.
10.30  Arbeidsprogram og budsjett 2016 v. Kari Nes 
 Rekruttering og arbeid for yngre medlemmer ved Rannveig Kjelsnes 
             Presentasjon, diskusjon og vedtak
12.00  Presentasjon av uttalelser v. resolusjonskomiteen. 
 Diskusjon og vedtak
13.00  Avslutning v. nyvalgt ledelse 
13.30   Lunsj.

14-17.00 
Landsstyremøte for det nye landsstyret



Landsstyrets beretning for IKFF/WILPF Norge 
mars 2016 - april 2017
1. ORGANISASJON

LANDSSTYRE
Følgende landsstyre ble valgt på årsmøtet i Bergen mars 2016:
Leder: Liss Schanke, nestleder Kari Nes
Styremedlemmer: Bhanu Natarajan, Ellen Elster, Jorunn Karin Berg, Elisabeth Lønnå, Trine Eklund
Varamedlemmer: Ingeborg Breines, Eva Fidjestøl, Inger Mokkelbost Haug, Hermien Stoop Prestbakmo, Eva 
Lillefosse, Wivi Sigmundsen, Edel Havin Beukes
Liss Schanke ble valgt som IB-representant, dvs. norsk representant i WILPFs «International Bureau», med 
Edel Havin Beukes som vara. 
 
Landsstyret har avholdt 4 møter, alle i Oslo, 16.-17.april, 10. juni, 16.-17. september og 9. desember.  I tillegg 
har det vært avklaringer av hastesaker per email. Det har ikke vært landsstyremøter i 2017, men det har vært 
tre runder med saksbehandling per email, inkludert vedr. landsmøtesaker i februar/mars 2017.  

ARBEIDSUTVALG
Arbeidsutvalg ble opprettet i april 2016 og består av Liss Schanke, Kari Nes og Ellen Elster. 
Arbeidsutvalget har avholdt 14 møter: 17. april, 21.april, 24. april, 25. april, 24. juni, 18. juli, 24. august, 6. sep-
tember, 27. september, 19. oktober, 7. november, 9. januar, 23. januar, 24. februar 

AVDELINGER
IKFF har avdelinger i Bergen, Hedmark/Oppland, Sandnes og Stavanger. 
Avdelingen i Stavanger har opphørt og vil bli formelt nedlagt på årsmøtet i april 2017
Det ble i 2016 opprettet en gruppe i Florø, godkjenning som avdeling behandles på landsmøtet 2017.
Det har ikke vært en egen avdeling i Oslo på mange år, og landsstyret har fungert som Oslo-avdeling. En egen 
Oslo-avdeling er nå under gjenoppretting, og et interimstyre er i gang med forberedelsene. Godkjenning som 
avdeling behandles på landsmøtet 2017.  Avdelingene skriver sine egne årsmeldinger som legges fram på lands-
møtet.

MEDLEMMER  
Ved årsskiftet 2016/2017 hadde IKFF 198 betalende medlemmer, 309 per 1.3. 2017. 

ADMINISTRASJON
WILPF Norge har kontor i Storgaten 11 i Oslo sentrum der vi leier lokaler av paraplyorganisasjonen FOKUS. 
Vi har i perioden redusert omfanget av lønnet kontorhjelp kraftig, som betyr at de tillitsvalgte må fordele på å 
betjene kontoret. 

Viktigste administrative oppgave i landsmøteperioden har vært avlevering av arkivmaterialet for perioden 
1915-2005 til Riksarkivet. Som gammel organisasjon hadde vi svært mye interessant og verdifullt materiell som 
ikke må gå tapt. Rydding, kasting, sortering og arkivering har vært en stor jobb som har tatt flere måneder, og 
vi har hatt uvurderlig hjelp av tre historikere.   

Arkiveringen betyr også at vi har fått oversikt over alle utgitte trykksaker: bøker, hefter, brosjyrer samt alle 
numre av Fred og Frihet. Vi har avlevert 1 eks av alt til Riksarkivet og samlet arkiveksemplarer på kontoret til 
eget bruk. På landsmøtet 2017 vil vi dele ut det materiellet vi ikke trenger til medlemmer og avdelinger slik at 
det kan komme til praktisk nytte. 
 



2. ØKONOMI 
Regnskapet for perioden 1.1.-31.12.2016 viser totale inntekter på kr 409.920, totale utgifter på 
kr. 370.043 og et resultat på + kr. 35.877.  

3. VIKTIGSTE SAKER
De viktigste sakene i årsmøteperioden har vært følgende:

• Arbeid mot NATO, atomvåpen, våpenindustri, våpeneksport og forsvarets nye langtidsplan 
• Arbeid for fredskultur og fredsdepartement
• Arbeid med FNs bærekraftsmål og militarisme som miljøproblem, da særlig gjennom ForUM 
• Arbeid med FNs sikkerhetsresolusjon 1325 med fokus på kvinner i land i konflikt og flyktninger

Arbeidsformene har vært egne arrangementer, deltakelse i paraplyorganisasjoner og andres arrangementer, 
uttalelser og innlegg. De viktigste større arrangementene i Norge har vært Arendals-uken i august 2016, Glo-
baliseringskonferansen 2016 og 2017 og Klimafestivalen 2017.  

4. AKTIVITETER

INFORMASJONSARBEID
I perioden mars 2016 til mars 2017 er det gitt ut tre nummer av medlemsbladet Fred og Frihet i 2016 og det er 
planlagt tre numre i 2017. I tillegg er det lagt ut informasjon på vår hjemmeside ikff.no og på Facebooksiden. 
Det er også sendt ut medlemsbrev til medlemmer og avdelinger per email. 

ÅPNE MØTER I REGI AV IKFF/WILPF NORGE
Oslo 17. september 2016: Møte om fredskultur og fredsdepartement   
Oslo 28. oktober 2016: Møte på Eldorado om «Militarisme og Miljø» i samarbeid med Bestemødre for Fred og 
Norges Fredslag
Oslo 9.desember 2016: Møte på Litteraturhuset om Kvinner, Fred og Sikkerhet, FN-resolusjon 1325 
Oslo 18. januar 2017: Møtet på Sentralen om «Militarisme og Miljø» i samarbeid med Bestemødre for Fred og 
Norges Fredslag
Oslo 7. februar 2017: Møte på Fredshuset om samarbeid mellom fredsorganisasjonene i valgkampen
Oslo 15. mars 2017: Møte på Fredshuset om samarbeid mellom fredsorganisasjonene i valgkampen
Oslo 16. mars 2017: Møte på Eldorado i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening om kvinners deltakelse i 
konfliktløsning og fredsarbeid. 

ÅPNE MØTER I REGI AV ANDRE 
Oslo 26.september 2016: Norsk Kvinnesaksforening: Møte om den amerikanske valgkampen
Oslo 29.november 2016: Norsk Kvinnesaksforening: Torild Skard seminar på det Norske Teater
Bergen, 11. februar 2017: Likestillingskonferanse i regi av MDG miljøparti de grønne

0RGANISASJONER DER WILPF ER MEDLEM ELLER SAMARBEIDER 

Organisasjon Representant/kontakt

Medlemskap i nasjonale organisasjoner 
Forum for utvikling og miljø                Ingeborg Breines, Edel Havin Beukes
ICBUW                                                     Eva Fidjestøl, Susanne Urban, 
Nordisk Nettverk mot uranvåpen  Eva Fidjestøl og Susanne Urban
Norges Fredsråd                              Kari Nes
FOKUS                                          Ellen Elster og Elisabeth Lønnå
FOKUS’ forum Norge 1325                Ellen Elster og Elisabeth Lønnå
FN-sambandet                              Ingeborg Breines
Norges Kvinnelobby                             Elisabeth Kristiansen
Norges Sosiale Forum                             Trine Eklund og Elisabeth Kristiansen



Samarbeid med nasjonale organisasjoner 

Nei til Atomvåpen                               Eva Fidjestøl 
ICAN                                                         Eva Fidjestøl, Fride Eeg- Henriksen
Fredsskattalliansen                              Trine Eklund
Norges Fredslag                              Trine Eklund
Norges Fredsfond                               Jorunn Berg
Bestemødre for Fred                              Trine Eklund
Besteforeldrenes Klimaaksjon                 Eva Fidjestøl
Norges Bonde- og småbrukarlag    Kari Kobberød Brustad
Norges Kvinnesaksforening                 Elisabeth Lønnå
 
Samarbeid med lokale organisasjoner 
Jordvernalliansen Hedmark                 Eli Hammer Eide
Rogaland antikrigsnettverk                 Jorunn Berg
Rogaland Fredsfond                              Jorunn Berg
Hardangerakademiet                              Susanne Urban
Nansen Fredssenter                              Margrethe Tingstad

NORDISKE MØTER
Det er et nært samarbeid mellom WILPS seksjoner i de nordiske land, Danmark, Finland, Sverige og Norge. 
Det holdes vanligvis et nordisk møte hvert år. Det nordiske møtet 2016 ble holdt i Stockholm 9.-10.april. Det 
nordiske møtet 2017 ble holdt i København, 17.-19.februar. Møtene tar opp felles temaer og utfordringer og 
bidrar til  styrke alle de nordiske seksjonene.  

INTERNASJONALE MØTER  
WILPF Norge sammen med alle andre seksjonen er representert i styret i WILPF «International Bureau,», de 
møtene er i 2016 avholdt elektronisk. Medlemmer fra Oslo deltok på Nordisk Folkeriksdag i Sverige i 2016. 
WILPF Norge deltok på IPBs kongress i Berlin 30.september – 3. oktober 2016 med fire seminarer om fred-
skultur, matsikkerhet, NATO og flyktninge-kvinner. WILPF Norge deltok også på møtet for de europeiske 
WILPF-seksjonene i Roma 24.-26. mars 2017. 

NORSK DELTAKELSE I DEN INTERNASJONALE LEDELSEN
Margrethe Tingstad fra Norge er en av de internasjonale visepresidentene i WILPF og har deltatt på møter i 
den internasjonale ledelsen av WILPF. Hun deltok under CSW 60 i New York i mars 2016, hvor WILPF arran-
gerte egne seminarer og møter, og hvor prioriteringer for programarbeidet ble diskutert.  

Margrethe har sittet i koordineringsgruppen for den eksterne evalueringen sommeren 2016, og har hatt møter 
i Geneve med ledelse og sekretariats-ansatte omkring evalueringsarbeidet og den påfølgende strategiproses-
sen andre halvår 2016. I januar 2017 deltok hun på et fire dagers møte i Geneve, hvorav 1 dag sammen med  
sekretariatet omkring faglige prioriteringer i programarbeidet, og planlegging mot kongressen i Ghana i 2018.

Margrethe har hatt innledninger i en rekke åpne møter både i Norge og i utlandet, bl.a. på litteraturhuset på 
WILP Norge’s møte om vold mot kvinner 9. desember, IPB’s ungdomskonferanse i Berlin i september, og en 
likestillingskonferanse i Bergen 11. februar 2017. Hun var også WILPFs representant i nominasjonkomitteen 
for Ypres fredspris i Belgia våren 2016.

2016 var et år hvor det ble fokusert mye på å styrke WILPF gjennom organisasjonsutvikling og strategisk sam-
arbeid. Margrethe har derfor særlig vært engasjert nettverksbygging og organisasjonsutvikling. Hun har hatt 
kontakt med de fleste WILPF-seksjonene i Europa. Av «faglige» områder har hun arbeidet med miljørettferdig-
het og ekstraterritorielt ansvar.
                   



5. VURDERING AV UTFORDRINGER OG RESULTATER 

Utfordringer 
Klimaet for fredssaken er vanskelig. Politikken i mange land, inkludert Norge, går mot alt det WILPF er for: 
fred, frihet, miljø og likestilling. Vi ser en negativ utvikling med økende militarisme og fremmedfrykt. Den 
nye langtidsplanen for forsvaret i Norge legger nesten ensidig vekt på deltakelse i NATOs angrepskriger og lite 
vekt på forsvar av Norge. Vi ser også økt aggresjon mot Russland og langs den russiske grensen kombinert med 
plassering av amerikanske styrker på norsk jord. I FN, avholdt Norge seg fra å stemme for forslaget om FN 
konferansen for forbud mot atomvåpen. Det  markerer et alvorlig brudd med norsk atomvåpenpolitikk. Sam-
tidig kan denne negative utviklingen innebære en mulighet for at flere er villige til å engasjere seg og arbeide 
for endring.  

IKFFs/WILPF Norge er en del av den internasjonale organisasjonen «Women’s International League for Peace 
and Freedom.» Organisasjonen fylte 100 år i 2015. Organisasjonens alder innebærer en enorm kompetanse og 
erfaring, både i selve organisasjonen og hos enkeltmedlemmer. Samtidig innebærer det en høy gjennomsnitts-
alder, med en stor del av medlemsmassen over 70 år. Det innebærer et behov for å rekruttere nye medlemmer 
og utvikle nye arbeidsformer. 

Det er ulike målgrupper for rekruttering. Middelaldrende og eldre er en viktig gruppe, inkludert «ny-pensjo-
nister» som får mer tid til ting de er opptatt av. En annen viktig gruppe er yngre. Vi inviterte med oss 2 yngre 
kvinner til konferansen i Berlin i oktober 2016, og en av dem er senere blitt medlem og deltok også på det nor-
diske møtet i København i februar 2017. Målsettingen er å skape en gruppe yngre medlemmer som også kan 
samarbeide med yngre WILPF-medlemmer i Norden, bl.a. de mange yngre medlemmene i WILPF Sverige. 
Det er også naturlig å se på samarbeidet med WILPFs ungdomsseksjon, «Young WILPF».  

Som mange eldre organisasjoner har WILPF en tendens til å bruke mye tid på internt organisatorisk arbeid. 
Det er viktig å se hvordan dette arbeidet kan rasjonaliseres og forenkles for å gi mer tid til utadrettet synlig 
arbeid. WILPF internasjonalt er opptatt av denne problemstillingen og er i ferd med å se på organisatoriske 
endringer for organisasjonen som helhet.  

Resultater 
Årsberetningene fra avdelingene i Bergen, Hamar, Sandnes og Stavanger viser totalt sett en  imponerende rekke 
over arrangementer og uttalelser. Se de vedlagte beretningene. Totalt sett har organisasjonen vært relativt syn-
lig når man inkluderer arbeidet i avdelingene og i Oslo.

Landsstyret har arbeidet relativt godt, med deltakelse på en del møter og konferanser og offentliggjøring av 
flere resolusjoner og uttalelser.  Landsstyret fordelte ansvarsområder basert på WILPFs programområder mel-
lom landsstyremedlemmene. Vi har samlet sett ikke greid å følge opp disse områdene godt nok. Det skyldes 
delvis at WILPF har store og kompliserte programområder og at WILPF Norge muligens bare har kapasitet 
til å prioritere noen få av dem. Vi fordelte også organisasjoner mellom oss, også der har vi hatt problemer på 
grunn av mange saker og for få folk til å følge dem opp. Det gjelder bla. de store organisasjonene ForUM og 
FOKUS. Totalt sett er det klart at både synlighet og resultater kan forbedres, og det er viktig å fokusere på økt 
rekruttering, samordning, synlighet og påvirkning i 2017.  



Arbeidsplan for IKFF/WILPF Norge 2017
1. UTGANGSPUNKT

Klimaet for fredssaken er vanskelig. Politikken i mange land, inkludert Norge, går mot alt det WILPF er for: 
fred, frihet, miljø og likestilling. Vi ser en negativ utvikling med økende militarisme og fremmedfrykt. Den 
nye langtidsplanen for forsvaret i Norge legger nesten ensidig vekt på deltakelse i NATOs angrepskriger og lite 
vekt med på forsvar av Norge. Vi ser også økt aggresjon mot Russland og langs den russiske grensen kombinert 
med plassering av amerikanske styrker på norsk jord. I FN avholdt Norge  seg fra å stemme for forslaget om FN 
konferansen for forbud mot atomvåpen, det  markerer et alvorlig brudd med norsk atomvåpenpolitikk. 
Samtidig kan denne negative utviklingen innebære en mulighet for at flere er villige til å engasjere seg.  

2.HOVEDPRIORITERINGER OG ARBEIDSFORMER

Hovedsaker
- Arbeid for fredskultur og fredsdepartement samt arbeid mot NATO, opprustning, våpensalg og militær   
             forurensing. 
- Samarbeid med de andre fredsorganisasjonene for å styrke fredsbevegelsen og få fredssaken på dagsor
             den i valgkampen 
- Styrking av organisasjonen gjennom rekruttering og synliggjøring, blant annet gjennom økt bruk av 
             sosiale media 

Arbeidsformer 
Hovedarbeidsformene vil være markering av felles merkedager i de lokale avdelingene gjennom møter og inn-
legg, og tilbud av felles materiell og foredragsholdere.

Viktige merkedager for flere av avdelingene kan være:  
- 8 mars: Kvinnedagen 
- April: Global Day of Action Against Military Spending 
- 26. april: Tsjernobyldagen 
- 6.august: Hiroshimadagen
- 14.-19 August: Valgkampåpning – og resten av valgkampen
- 21.  september: Den internasjonale fredsdagen.
- 24. oktober: FN dagen
- 25. november- 10.12: Kampanjen mot vold mot kvinner
- 10.desember: Human Rights Day + evt. markering av støtte til fredsprisutdelingen

Rekruttering av nye medlemmer 
Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer, både eldre og yngre, og ønsker å starte et eget nettverk for yngre med-
lemmer med kontakt med yngre medlemmer i de andre nordiske landene og nettverket «Young WILPF.» 

Kommunikasjon 
Nettsiden www.ikff.no og facebooksiden er våre viktigste kanaler for informasjon og kommunikasjon, i tillegg 
medlemsbladet ‘Fred og frihet’. Tre nummer av medlemsbladet «Fred og frihet» vil bli utgitt i 2017. Nummer 1 
og 2 kommer første halvår 2017 og blir nyhetsbrev som sendes ut som vedlegg til e-post til alle som har dét, og 
som vanlig post til de andre. Nummer 3 kommer høsten 2017 og blir et temanummer. 

3.AKTIVITETER I NORGE

Landsstyremøter
Landsstyret har hatt fire møter per år i landsmøteperioden 2016-2017. Det nye landsstyret må diskutere fre-
kvens og form på landsstyremøtene, f.eks. en kombinasjon av fysiske møter, skype og email. 



Aktiviteter er i Oslo i regi av landsstyret og medlemmer i Oslo

Januar 2017: Klimafestivalen i Oslo. WILPF Norge er medarrangør på to arrangementer.  
8. mars: samarbeid med ulike organisasjoner om 8.mars markering 
15.mars: Møte i samarbeid med Fredsrådet om fredsorganisasjonenes valgkampmarkeringer. 
16.mars 2017: Samarbeid med Norsk kvinnesaksforening om åpent møte i Oslo om kvinners 
deltakelse i konfliktløsning og fredsarbeid. 
26. april: Seminar på Litteraturhuset i forbindelse med Tsjernobyldagen med støtte av Fritt Ord
6.august: Hiroshimadagen. Markering sammen med Nei til atomvåpen flere steder.
14.-19. august: stand under Arendalsuka
10.desember: Human Rights Day. Evt. markering av støtte til fredsprisutdelingen

Møter og stands om fredskultur og fredsdepartement i samarbeid med Bestemødre for fred  Aktiviteter i sam-
arbeid med Bestemødrene, Norges Fredsråd og Norges Fredslag. Løpende samarbeid med FOKUS og Forum 
for utvikling og miljø               

Bergen
8. mars: samarbeid med ulike organisasjoner om 8.mars markering
2.oktober: Verdens ikkevoldsdag, Gandhis bursdag. Markering i Bergen
Oppfølging av workshop om matsikkerhet etc fra IPB-konferansen i Berlin  
Samarbeid med Bergen bibliotek om fredsfilm.                  

Florø
April: Åpent møte om aktuelle fredssaker

Hamar
8. mars.  Stand på to arrangementer i samarbeid med andre aktører.
April: Global Day of Action against Military Spending. Samarbeid med Forsvarsforeningen.
21. september: Møte i samarbeid med soroptimistene om fortellerteater («Valgt det») med tema trafficking
24. oktober: samarbeid med kommuner og andre organisasjoner om markering av FN-dagen 
Møter og stands om fredskultur og fredsdepartement i samarbeid med Bestemødre for fred 

Sandnes
Filmprosjekt «Unge fredsstemmer» videreføres
Møte om sivil fredstjeneste
Møter og stands om fredskultur og fredsdepartement i samarbeid med Bestemødre for fred 

Stavanger 
8.mars: Appell på fellesarrangement
25. november: Markering i samarbeid med  LO og andre av kamp mot vold mot kvinner 



4. INTERNASJONALE AKTIVITETER

WILPF møter
WILPF Norge er den norske seksjonen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).  
Sammen med de andre vel 30 seksjonene er Norge representert i WILPF «International Bureau» (IB). IB-
kontakter velges på landsmøtet. Møtene i IB er stort sett elektroniske, men det kan også bli et ordinært fysisk 
møte i løpet av 2017 som kan medføre kostnader til reise og opphold. 

Fire fra landsstyret + en ungdomsdelegat deltar på nordisk møte WILPF i København 18-19. februar 2017.  
Temaene var oppfølgning av det nordiske samarbeidet på kongressen i Berlin i oktober 2016  og noen utvalgte 
temaer: 
      - Politisk utvikling i Norden og resten av Europa. Hva betyr Trump som president?
      - Politisk utvikling i sikkerhets/forsvarspolitikk i NATO, inkl. økende spenning øst-  vest.
     - Utvikling av nettverk for yngre WILPF medlemmer i Norden. 

WILPF Norge ved leder deltar på møtet for de europeiske WILPF-seksjonene i Roma 24.-26. mars 2017. 

Flere norske medlemmer planlegger å delta i markeringen 15.-18. september mot militærøvelsen Aurora uten-
for Gøteborg med over 20.000 soldater fra 10 land, en del av den nye svenske vertsskapsavtalen med NATO. 

En av de internasjonale visepresidentene, Margrethe Tingstad, er fra Norge, og den norske seksjonen kan bidra 
til subsidiering av de av hennes internasjonale møtene som ikke subsidieres via WILPF internasjonalt. 

Andre internasjonale møter
To representanter for landsstyret deltar på konferansen «Northpeaceconference» i Stockholm 4. feb. om bl.a. 
Norden som fredssone og militarisering av verdensrommet.  



Bergen 
Aase Møller-Hansen 
Aasemh04@yahoo.com 

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

Hedmark/Oppland 
Eli Hammer Eide 
eliheide@online.no 

Sandnes 
Tone Langvassbraaten Ravnaas
toneravn@gmail.com 

Troms
Hermien Stoop Prestbakmo
hprestbakmo@gmail.com

Lokalavdelinger og kontakter 

IKFF/WILPF Norge
Storgata 11
0155 Oslo

Tlf: 93089644
Org. nr. 9837.94.815
Konto: 1254.62.53048

Kontingenten er 500, 300 eller 200 kroner, velg selv det som passer. WILPF Norge har inngått 
ny bankavtale med Cultura Bank. Nytt kontonummer er: 1254.62.53048

Det er lov å betale mer enn 500 kr eller gi en gave til WILPF Norge. Større gaver kan trekkes 
fra på skatten. For de av dere som har nettbank er det mulig å legge inn faste trekk (avtalegiro) 
på en fast dato i året, eller som månedlige trekk. Husk å skrive hvem betalingen er fra og hva 
betalingen gjelder og om det er kontingent, gave, eller begge deler. 

Nytt år og nye muligheter - betal kontingenten for 2017!


