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HENSTILLING	TIL	Å	UTNEVNE	EN	KOMMISJON	FOR	Å	FORBEREDE	ETABLERING	
AV	ET	FREDSDEPARTEMENT	/	EN	FREDSMINISTER-STILLING.		
	

Bakgrunn	

Aldri	før	har	så	mange	mennesker	vært	på	
flukt:		
Det	er	beregnet	at	24,2	millioner	ble	fordrevet	
av	konflikter	og	naturkatastrofer	i	2016.	Krig,	
konflikt,	forfølgelse	og	alvorlige	brudd	på	men-
neskerettighetene	er	hovedårsakene	til	at	
mennesker	flykter	fra	hjemmene	sine.	Hvis	en	
vil	minke	antallet	flyktninger,	krever	det	poli-
tiske	løsninger.1	

Samtidig	har,	paradoksalt	nok,	de	globale	utgif-
ter	til	våpen	økt	og	er	nå	mer	enn	10	ganger	
større	enn	den	samlede	bistanden.	

I	en	verden	fylt	med	krigsskoler,	flybaser,	mari-
nebaser,	angrepsdroner,	atomvåpen,	ubåter	og	
våpeneksporterende	industri,	er	det	en	enorm	
økonomisk	og	politisk	makt	knyttet	til	det	som	
har	kommet	for	å	bli	kalt	det	militær-
industrielle	kompleks,	som	USAs	president	
Eisenhower	advarte	mot	allerede	i	1961:		Krig	
virker	som	en	naturlig	fortsettelse	av	politikken	
når	det	knyttes	slike	enorme	ressurser	til	plan-
legging	av	fremtidig	kriger	og	utvikling	av	nye	
våpensystemer.	

Ikke	en	gang	én	promille	av	de	globale	utgifte-
ne	til	våpen	vies	til	teori	og	praksis	for	å	utvikle	
nye	verktøy	for	fredsbygging.	Det	handler	om	
fredsforskning,	sivile	fredskorps	og	enkeltstå-
ende	fredsaktivister	som	er	involvert	i	forebyg-
gings-	og	meklings-oppdrag.	Når	bruk	av	så	
minimale	ressurser	til	fredsbygging	har	gode	
resultater	i	mange	deler	av	verden,	når	så	få	
klarer	å	forebygge	og	begrense	konflikter	med	
ikke-voldelige	midler,	så	krever	det	lite	fantasi	
å	forestille	seg	hvor	stor	innflytelse	systematis-
ke	investeringer	i	ikkevold	kan	få,	for	å	skape	
en	bedre	verden.	

																																																													
1	www.fn.no/Tema/Flyktninger		

	

Den	militære	”løsnings”-logikken	er	represen-
tert	ved	”forsvars”departementer	og	krigs-
departementer	i	nesten	alle	av	FNs	194	med-
lemsland.	Det	er	på	høy	tid	at	artikkel	2	i	FN-
charteret,	som	krever	at	hvert	medlemsland	
skal	løse	konflikter	uten	vold,	blir	omgjort	til	
praktisk	handling.	Norge	kunne	bidra	til	dette	
ved	å	være	en	av	de	første	nasjonene	til	å	etab-
lere	et	Fredsdepartement.	Departementet	
(eller	direktoratet)	ville	ha	oppgaven	med	sys-
tematisk	å	samle	inn	og	gjøre	all	den	kunnskap	
og	erfaring	som	eksisterer	i	dag	angående	al-
ternativer	til	bruk	av	militær	makt	tilgjengelig,	
og	å	proaktivt	legge	dette	fram	i	aktuelle	sam-
menhenger.	Et	norsk	Fredsdepartement	vil	
også	kunne	gi	viktige	bidrag	i	form	av	mekling	
og	meklingstrening.	Å	tilby	en	plattform	-	for	
utveksling	av	erfaringer	og	idéer	-	for	ulike	
aktører	for	fred	rundt	om	i	verden,	kan	også	
inngå	i	mandatet	til	et	Fredsdepartement.		

En	utredning	bør	nå	gjennomføres	for	å	utvik-
le	et	forslag	og	forberede	etablering	av	et	
norsk	Fredsdepartement.		

	
Dette	heftet	oppsummerer	den	nyere	histo-
rien	om	det	brede	arbeidet	for	et	Fredsdepar-
tement,		med	utgangspunkt	i	innledningen	om	
Fredsdepartement	på	IKFF-landsmøtet	2017	
ved	Ingeborg	Breines	og	Margrethe		K.	Ting-
stad.	

28.05.2018	Susanne	Urban			
–	styremedlem	IKFF-Bergen	
redaktør	for	denne	oppsummeringen	
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VI	TRENGER	ET	FREDSDEPARTEMENT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Å	FORANKRE	FREDSARBEIDE	SENTRALT,	DER	POLITISKE	BESLUTNINGER	BLIR	
TATT:	PÅ	DEPARTEMENTSNIVÅ	
	
•	MØTE	i	Utenriksdepartementet	UD	om	Fredsdepartement,	5.4.2018	
Til	stede:		UDs	seksjon	for	Fred	og	Forsoning:	seksjonsleder	Vegard	Brynildsen,	senior	rådgiver	Elisa-
beth	Slåttum	
IKFF:	Eva	Lillefosse,	Ingrid	Eide,	Liss	Schanke	–	leder	av	WILPF-Norway	
	
Bakgrunn	for	møtet	
•	Møte	i	Forsvarsdepartementet	08.01.2015,		etter	initiativ	fra	IKFF	Bergen	v.	bl.a.	Eva	Lillefosse.	
Forsvarsdepartementet	henviste	IKFF	til	statsministerens	kontor.	IKFF-Bergen	ba	statsministeren	om	
et	møte	i	brev	av	21.06.2017.		
•	Mailsvar	fra	statsministerens	kontor	13.10.2017:	”Vi		ber	dere	om	å	henvende	dere	til	UD	som	rett	
faginstans.			
IKFF	henvendte	seg	til	UD	24.10.2017	og	møtet	5.4.2018	er	et	resultat	av	dette.		

VI#TRENGER#ET#FREDSDEPARTEMENT!#WILPF/#Internasjonal#kvinneliga#for#fred#og#frihet,#Bergen,#Strandkaien#6#

Pop#upHFREDSDEPARTEMENT#FOR#EN#DAG,#31.okt.#2015#

 

Målet er å forankre fredsarbeide der det hører hjemme – 
sentralt, hvor politiske avgjørelser blir tatt.  

Grunnlag: Fredsdepartementet skal arbeide ut fra et nytt 
og bærekraftig sikkerhetsbegrep, som ikke handler 
primært om nasjonalstater, men som ser mennesker, 
utvikling og vårt felles miljø i sammenheng.  

Arbeidsoppgaver: 
• Fredsutdanning: Metoder for ikkevoldelig konfliktløsning i skole og på universiteter.  
• Omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, miljø og utvikling.  
• Rådgivning til politiske beslutningstakere.  
• Nedrustning: styrke FNs internasjonale arbeid for en fredskultur 
• Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering, på alle nivåer, også i krig.   
• Forebygging av krig.  
• Fremme overgangen fra en krigsbasert økonomi til en fredsbasert økonomi. 
 

I Norge ble verdens første miljøverndepartement opprettet i 1972. Dette har styrket 
arbeidet for å ivareta miljøinteresser, som ofte er truet av andre samfunnsinteresser.  
Fredsdepartement finnes nå i flere land, blant annet Costa Rica og Nepal.  I USA 
jobber nettverket The Peace Alliance for å opprette et fredsdepartement.  Det finnes 
også en global bevegelse for fredsdepartement, Global Alliance for Ministries and 
Infrastructures for Peace.  
 
 

 

 

 

Gode nettsider om fred: www.ikff.no, www.transcend.org, www.transnational.org                                                               
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! WILPF-Norway, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 

Her under kan du gi oss innspill til hvilke oppgaver et fredsdepartement bør ha: 
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Tone: ”Frøken Johanson og jeg” 
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 V
i er fredens kam

erater, og vi trenger også deg. 
For kloden tåler ikke m

ere våpen og ståhei, 
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g hva skal vi m
ed bom

befly når verden trenger m
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ot hat. 
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ilitarisering fører ingen steder hen, 
for det eneste den skaper, er en diger flyktningstrøm

. 
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ang på gang lar vi oss lure til å bom

be land ”for fred”, 
satser lite på forhandling for å legge våpen ned. 
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re nå, 
ellers blir det ingen fram

tid m
er, for store og for sm
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det er på tide å si stopp, og få et FR
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 Jagerfly er veldig stilig, prøver de å si til oss, 
Ja,vi m

å ruste opp og kjøpe m
ere for å slåss. 

V
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å da ha fregatter, store tanks og m
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ubåter på besøk gjør O
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ann kry. 
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en, gang på gang i øst og sør, 
og vi tenker ikke på at det er m

ange der som
 dør. 

V
åpenindustri og selgere, de eier ikke skam
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P
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R
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N

T!  
 24.05.16 
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	KORRESPONDANSE	MED	STATSMINISTERENS	KONTOR	

	

13.10.2017	
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NORGE	TRENGER	ET	EGET	DEPARTEMENT	FOR	FRED	OG	FREDSKULTUR		

Utdrag	fra	dokumenter	til	IKFF	sitt	landsmøte	09.05.2017		
Forfattet	av	IKFF-leder	Margrethe	Tingstad	–	EU-rådgiver	for	Norsk	Institutt	for	naturforskning		
og	Ingeborg	Breines	–	co-president	IPB	(International	Peace	Bureau),	senior-rådgiver	til	det	perma-
nente	sekretariatet	av	The	World	Summit	of	Nobel	Peace	Laureates;	Direktør	av	UNESCOs	Women	
and	the	Culture	of	Peace	Program. 

	

1.		 INNLEDNING		

2.		 DEBATTEN	OM	FREDSDEPARTEMENT	I	NORGE			
	 a-		 Arbeid	med	saken	i	IKFF	-	WILPF	Norge		
	 b-	 Debatten	i	Norge	–	eget	departement	eller	sektorintegrering		
	 c-		 Argumenter	mot	et	Fredsdepartement		
	 d-		 IKFFs	argumenter	for	et	eget	department:	
	 	 Synlighet;	Fokus	på	fredskultur,	undervisning	og	langsiktig	arbeid;	Behov	for	en	
	 	 overordnet	struktur	og	forankring;	Erfaring	fra	miljøpolitikk;	Politisk	prioritering		
	 	 nasjonalt	og	internasjonalt;	Endringer	i	norsk	politikk;	Økonomiske	aspekter	
	 e-		 Tidligere	uttalelser	ved	IKFF		
	 f-		 Oppgaver	for	et	framtidig	norsk		Fredsdepartement		
	
3.		 HVA	KAN	VI	GJØRE		

4.		 FN’S	ARBEID	MED	FREDSKULTUR		
	 a-		 Begrepet	fredskultur	
	 b-		 Definisjon	av	fredskultur		
	 c-		 FNs	tiår	for	fred		
	 d-		 FN-paktens	mål		
	 e-		 Menneskelig	sikkerhet	
	 f-		 Krig	mot	terror	
	 g-		 Høynivåforum	for	Fredskultur	
	 h-		 Rett	til	fred	
	 i-		 Bærekraftsmålene	–	særlig	mål	16	og	mål	4.7	
	 j-		 Fredsundervisning	
	 k-		 Offisiell	interesse	for	fredskultur	i	Norge	må	økes	
	
5.		 OVERSIKT	OVER	ARBEID	MED	FREDSDEPARTEMENT	I	ANDRE	LAND		

	

1.	INNLEDNING		

Det	er	viktig	for	IKFF-WILPF	Norge	og	resten	av	
fredsbevegelsen	å	konkretisere	vår	visjon	for	
fred,	å	formulere	hva	vi	er	for	–	ikke	bare	hva	vi	
er	mot.	Fredsdepartement	er	et	viktig	ledd	i	
det	arbeidet.	Det	er	et	godt	begrep	som	skaper	
refleksjon	og	diskusjon.		
Mange	medlemmer	og	flere	lokallag	har	vært	
opptatt	av	arbeidet	med	Fredsdepartement,	
blant	annet	Bergen.	Landsmøtet	2017	hadde	

innledning	om	Fredsdepartement	fra	Kirsten	
Margrethe	Tingstad	og	Ingeborg	Breines.		

2.	DEBATTEN	OM	FREDSDEPARTEMENT	I	
NORGE			

a-	Arbeid	med	saken	i	IKFF	-	WILPF	Norge		
IKFF	Norge	har	i	flere	omganger	stilt	spørsmål	
ved	om	Norges	rolle	som	fredsbygger	ivaretas	
innenfor	eksisterende	departementsstruktur,	
og	om	et	Fredsdepartement	er	veien	å	gå	for	at	
en	langsiktig	politikk	for	fredskultur	og		ikke-
militær	konfliktløsning	skal	få	gjenklang	i		re-
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gjeringsapparatet.	
Forslaget	ble	første	gang	fremmet	av	avdeling-
ene	i	Sandnes	og	Stavanger	på	landsmøtet	i	
1983.	Johanne	Skog	Gripsrud	var	en	sterk	tals-
kvinne	for	saken.	Senere	ble	arbeidet	tatt	opp	i	
2007-2010,	litt	i	samarbeid	med	Fredslaget,	
men	interessen	for	å	arbeide	systematisk	med	
dette	var	ikke	stor	nok	blant	medlemmene.	
Undertegnede	holdt	en	rekke	innlegg	og	deltok	
i	diskusjoner	i	ulike	sammenhenger,	både	in-
nen	fredsbevegelsen	og	utenfor.			
Samlet	sett	hadde	prosjektet	denne	gangen	for	
lite	tilgjengelige	ressurser	og	oppslutning	i	for-
hold	til		en	ambisjon	om	et	nytt	departement.		

	

b-	Debatten	i	Norge	–	eget	departement	eller	
sektorintegrering		
	«Ikke	så	lenge	jeg	lever	skal	det	være	et	Freds-
departement»,	uttalte	Torvald	Stoltenberg	for	
mange	år	siden	da	medlemmer	av	IKFF	hen-
vendte	seg	til	ham	med	ideen	om	et	Fredsde-
partement.			Hans	begrunnelse	for	motstanden	
til	idéen	var	at	«fred»	skulle	være	en	del	av	alle	
relevante	departement	(sektorintegrering).	
Sektoransvarsprinsippet	dreier	seg	først	og	
fremst	om	å	plassere	hensyn	til	et	politisk	om-
råde	i	”hjertet”	av	beslutningsprosesser	i	den	
enkelte	sektor	–	altså	skulle	ifølge	Stoltenbergs	
resonnement	fredsarbeid	inngå	i	alle	sektorer	
som	fatter	beslutninger	som	har	konsekvenser	
for	fred,	menneskerettigheter,	ikkevold	og	
(menneskelig)	sikkerhet	mm.	
Offentlig	fredspolitikk	i	Norge	(dersom	vi	reg-
ner	med	et	utvidet	fredsbegrep)	er	organisert	
innenfor		

a. Forsvarsdepartementet	–	som	har	na-
sjonal	sikkerhet	som	øverste	mål	

b. Utenriksdepartementet	(U.D.)	–	hvis	
oppgave	er	å	arbeide	for	Norges	interes-
ser	internasjonalt,	sikre	vår	frihet,	trygg-
het	og	velstand.			
Ressursene	i	U.D.	er	i	forhold	til	konflikt	i	
stor	grad	bundet	opp	mot	krisehåndte-
ring	

c. Barne-og	likestillings-departementet;	
som	bl.a.	arbeider	med	integrering,	og	

mot	etnisk	diskriminering	og	vold	i	nære	
relasjoner	

d. Justisdepartementet;	ivaretar	flykt-
ningers	beskyttelse	nær	konfliktområ-
der,	etc.	

e. Utdanningsdepartementet	(i	liten	grad	–	
om	noe)	

f. (Bistandsdepartementet,	ikke	lenger	i	
Norge)	–	men	egen	utviklingsminister,	
siden	2018	

	

c-	Argumenter	mot	et	Fredsdepartement		
I	våre	diskusjoner	i	forrige	prosjektperiode	var	
det	en	rekke	innvendinger	mot	et	nytt	depar-
tement	for	fred,	både	fra	fredsforskere	og	poli-
tikere.		
Ett	av	hovedargumentene	mot	var	at	fredssa-
ken	ville	svekkes.	Man	så	for	seg	at	fredsfors-
kere	og	andre	med	utdanning	innen	freds-	og	
konfliktstudier,	ville	forlate	sine	jobber	for	fri-
villige	og	eller	andre	organisasjoner	med	det	
resultat	at	de	bli	byråkratisert	og	tatt	som	gis-
ler	inn	i	et	liksom-departement	uten	makt.			Jeg	
velger	å	tro	at	et	departement	med	en	egen	
minister	dersom	vi	først	kom	så	langt,	uansett	
ville	ha	medført	at	et	alternativ	til	dagens	mili-
tære	freds-	og	sikkerhetspolitikk	ville	måtte	
fått	større	oppmerksomhet.	 	

	

d-	IKFFs	argumenter	for	et	eget	departement			

Synlighet	
Argumentet	fra	vår	(IKFFs)	side	har	vært	at	
dersom	freds-	og	fredskulturbygging	skulle	bli	
synlig	nok	til	å	bli	vektlagt	politisk	ved	siden	av	
militært	forsvar	og	militær	«sikkerhetspoli-
tikk»,	måtte	det	ha	et	eget	departement,	en	
egen	statsråd,	og	ikke	minst,	et	eget	budsjett.	
Både	politiske	og	institusjonelle	tilnærminger	
til	freds-	og	sikkerhetsarbeid	endrer	seg	over	
tid,	men	fredspolitikk	har	i	de	fleste	land	ikke	
blitt	en	del	av	offentlig	og	politisk	dagsorden	på	
linje	med	forsvars-	og	sikkerhets-politikk.	Som	
politisk	område,	kan	en	trygt	si,	at	fredsarbeid	
har	stått	på	siden	av	alle	etablerte	samfunns-
sektorer.		



s.	17	/40				ARBEIDET	FOR	ET	NORSK	FREDSDEPARTEMENT	-	en	kort	oversikt	/	grunnlag	for	utredning	01.06.2018	

	

Fokus	på	fredskultur,	undervisning	og	langsiktig	
arbeid	
Norge	har		vært	dypt	involvert	i,	og	hatt	strate-
gier	for	fredsoperasjoner	i	konfliktsoner,	freds-
forhandlinger	i	eksisterende	konflikter,	og	har	
deltatt	i	en	rekke		intervensjoner	hvor	alibiet	
har	vært	å	skape	fred.	Imidlertid	har	fredskul-
tur,	dialog,	fredsundervisning	og	langsiktig	
arbeid	med	de	grunnleggende	årsaker	til	krig	
og	konflikt	ikke	hatt	noen	stødig	kurs	eller	prio-
ritet.	

Behov	for	en	overordnet	struktur	og	forankring	
Globalisering	har	endret	mye	ved	det	politiske	
klimaet,	og	grensene	mellom	innenriks	og	
utenriks	politikk	viskes	mer	og	mer	ut.	Dagens	
offentlige	strukturer	svarer	kanskje	ikke	opti-
malt	på	alle	utfordringene.	Det	er	ingen	over-
ordnet	struktur	i	Norge	som	har	fredsbygging	
som	spesifikt	mål.	
IKFF	har	hele	tiden	ment	at	Norges	fredsenga-
sjement	ikke	hadde	tilstrekkelig	forankring	i	
statsapparatet	og	enda	mindre	politisk	reso-
nans	i	partiene	som	er	representert	i	storting	
og	regjering.	Vi	har	savnet	et	strategisk	politikk	
og	en	politisk	strategi	for	fredskultur.		
Vold	er	et	økende	problem	og	tar	mange	for-
mer.	Utfordringen	er	å	redusere	alle	former	for	
vold	og	sette	arbeidet	i	sammenheng	med	byg-
ging	av	fredskultur	nasjonalt	og	internasjonalt.	

Erfaring	fra	miljøpolitikk	
Det	var	fristende	å	trekke	en	del	paralleller	
med	utviklingen	av	miljø	som	politikkområde,	
og	i	forrige	omgang	med	sondering	rundt	opp-
rettelse	av	et	Fredsdepartement	brukte	vi	refe-
ranser	fra	arbeidet		for	opprettelsen	av	miljø-
departementet	på	70-tallet.	Også	miljø	og	mil-
jøvern	ble	tidligere	sett	på	som	et	felt	på	siden	
av	andre	politikkfelt	før	det	ble	klart	at	miljøut-
fordringer	var	allmenne,	presserende	og	inter-
nasjonale.	(Ideen	om	et	departement	for	miljø	
ble	først	grundig	latterliggjort	i	en	del	politiske	
sirkler).	Det	ble	også	etter	hvert	klart	at	inter-
nasjonale	miljøproblemer	måtte	ses	i	sammen-
heng	med	fordeling	av	ressurser	globalt.	(Ver-
denskommisjonen	1987:18)	

Igjen	er	det	en	parallell	til	begrepet	”bærekraf-
tig	utvikling”	og	miljø	som	politisk	felt:	FN	har	
nå	definert	et	eget	bærekrafts-mål	nr.	16,	som	
vedrører	fred.		Her	skal	det	arbeides	mot	en	
utvikling	som		”imøtekommer	dagens	behov	
uten	å	ødelegge	mulighetene	for	kommende	
generasjoner	å	få	dekket	sine	behov”.		Her	er	
både	det	økonomiske,	sosiale	og	det	økologis-
ke	aspektet	høyst	relevant	når	vi	ser	negative	
effekter	av	våpen-utvikling,	-testing	og	–bruk.	

Integrering	av	arbeid	for	en	fredskultur	av-
henger	av	samspillet	mellom	(sivil)samfunnet	
og	det	politiske	beslutningssystemet.	Depar-
tementer	er	i	Norge	helt	avgjørende	styrings-
organer,	så	det	kan	antas	at	endringer	og	inn-
retninger	på	departementsnivå	ville	engasjere		
både	samfunnsbaserte	aktører	som	frivillige	
organisasjoner	og	politiske	partier.	Spørsmålet	
vi	og	andre	stilte	var:	Hvordan	og	i	hvor	stor	
grad	vil	et	sektordepartement	for	fredskultur	
øke	vektlegging	av	et	ikke	militært	fredsarbeid	
og	sørge	for	at	dette	blir	en	større	del	av	en	
nasjonal	politikk-utforming?	
Integrasjon	av	fredskultur	må	også	ses	i	sam-
menheng	med	politikkutforming	og	ansvar	for	
oppfølging	av	politiske	vedtak	og	ikke	bare	
knyttes	til	formelle	strukturer.	

I	forbindelse	med	en	del	utredninger	om	sek-
torintegrasjon	innen	miljøfeltet,	finnes	det	
forskning	som	tilsier	at	et	sektordepartements	
reelle	politiske	betydning	betinges	av	et	verdi-
messig	og	kulturelt	skifte.		(Wilkinson,	David,	
1997:	Environmental	politics	6)		

Det	var	en	stor	mobilisering	av	sivilsamfunnet	
forut	for	den	politiske	viljen	og	interessen	for	å	
opprette	et	eget	departement	for	miljø(vern).	
Det	er	lett	å	tenke	at	det	var	bredde-
mobilisering	og		en	sterk	miljøbevegelse,	sam-
tidig	med	at	miljøeffekter	av	inngrep	meldte	
seg	sterkt,	som	førte	til	den	politiske	viljen	til	å	
gi	miljø	et	eget	departement.	

I	tillegg	var	det	stigende	miljøbevissthet	over	
hele	den	vestlige	verden,	og	FN-prosessen	
knyttet	til	Brundtland	kommisjonen	(1983)	har	
nok	betydd	en	del	for	sektorintegrasjon	av	
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miljøperspektiver	her	hjemme.	
	

Politisk	prioritering	–	nasjonalt	og	internasjo-
nalt	
Vi	ser	dessverre		ikke	den	samme	(nødvendi-
ge?)	mobilisering	for	fredsarbeid	og	alternati-
ver	til	militær	respons	på	konflikter	i	dag.	Her	
hjemme	har	fredsbevegelsen	hatt	beskjeden	
oppslutning	de	siste	tiårene,	og	i	akademia	
synes	røstene	som	taler	for	en	politisk	avspen-
nings-	og	freds-strategi	å	ikke	komme	fram	i	
mediene.		
Det	er	grunn	til	å	frykte	at	mangelen	på	stat-
lig/offentlig	fredspolitikk	gjenspeiler	feltets	
lave	prioritet	i	praktisk	politikk.	All	hyggelig	og	
oppmuntrende	oppmerksomhet	rundt	Nobels	
fredspris	og	i	meldinger	og	festtaler	kan	være	
oppriktige	nok,	men	fører	ikke	til	uttelling	når	
budsjettpostene	skal	fordeles.	Da	er	det	real-
politikk	framfor	symbolpolitikk.		
Det	er	forstemmende	lite	å	risikere	ved	å	unn-
late	å	følge	opp	vage	lovnader	overfor	fredsbe-
vegelsen.			
Kritikk	av	dagens	offentlige	freds-	og	sikker-
hetspolitikk	er	spredt	og	kortvarig.	

Videre	spiller	internasjonale	forhold	en	rolle.	
Den	internasjonale	dagsorden,	og	kanskje	sær-
lig	politisk	klima	og	prosesser	i	FN-regi,	får	be-
tydning	for	sektorintegrasjon	i	vårt	eget	land.	
Vi	kunne	håpe	at	EU	som	et	annet	viktig	inter-
nasjonalt	samarbeidsorgan	(som	også	har	vun-
net	Nobels	fredspris)	kunne	ha	hatt	en	sterkere	
målsetting	om		fredsskapende	politikk		som	et	
mer	fast	prinsipp	og	rettesnor	for	sitt	arbeid.	

Dagens	prioriteringer	i	ressursbruk	er	basert	
på	et	middelaldersk	narrativ	at	modige	krigere	
med	sterke	våpen	skal	redde	og	skape	trygg-
het	for	folk.	Dette	narrativet	ser	bort	fra	
hvordan	militarisert	statssikkerhet	ofte	for-
verrer	menneskelig	sikkerhet	og	svekker	ka-
pasitet	hos	mennesker	selv	til	å	bygge	stabile	
samfunn.		

Både	fredsforskning,	organisasjoner	og	noen	få	
politikere	stiller	spørsmål	ved	militær	defini-
sjon	på	sikkerhet	og	om	stater	er	de	viktigste	

garantistene	for	sikkerhet.		
FN	har	tatt	opp	dette	i	sin	diskurs	rundt	«men-
neskelig	sikkerhet».	Med	denne	tilnærmingen	
(UNDP	1994	–	Human	Development	Report,)	
ble	definisjonen	på	sikkerhet	at	folk	skulle	kun-
ne	leve	i	frihet	fra	frykt	og	nød,	hvilket		inklu-
derer	fattigdom,	økonomisk	urettferdighet,	
miljøkatastrofer	og	sykdom	som	trusler	mot	
sikkerhet.		

Det	utvidete	sikkerhetsbegrepet	utviklet	innen-
for	militære	systemer	definerer	terrorisme	og	
mislykte	stater	som	en	ny	trussel,	men	tar	ikke	
i	særlig	grad	inn	fattigdom,	sykdom	og	miljø-
messige	katastrofer.		En	slik	definisjon	legiti-
merer	bl.a.	NATOs	nye	strategi	–	out	of	area,	
som	en	garantist	for	sikkerhet	og	fred	for	inn-
byggerne,	med	et	demokratisk	sikret	monopol	
på	voldsbruk.	
Militær	respons	på	konflikter	har	blitt	standard	
uten	at	det	stilles	spørsmål.	Parallelt	med	den-
ne	utviklingen	har	vi	sett	at	sivilsamfunnets	
plass	krymper	–	i	alle	deler	av	verden	inkludert	
her	i	Norge.	

Endringer	i	norsk	politikk	
I	perioden	2007-2010	da	IKFF	sist	arbeidet	med	
etablering	av	et	Fredsdepartement,	var	det	
vanskelig	å	se	at	klimaet	for	en	annen	fredspo-
litikk	var	tilstede	i	de	politiske	partier/regjering	
eller	storting.	Dette	bildet	er	ikke	endret	i	posi-
tiv	retning	i	2017,	heller	tvert	imot,	nå	som	vi	
ser	en	retorisk	og	politisk	dreining	mot	opp-
rustning	som	ligner,	og	kanskje	kommer	til	å	
overgå,	den	kalde	krigen.	
Partier	som	tidligere	var	forbundet	med	en	
freds-«profil»	er	ikke	like	klare	i	sine	program-
mer	nå.	

Økonomiske	aspekter	
Vi	må	selvsagt	ikke	glemme	det	økonomiske	
aspektet.	Det	er	lett	å	tenke	seg	at	sektorinte-
grasjon	av	politikkområder	vanskeligere	kan	
oppnås	der	hvor	det	er	sterke	økonomiske	
interesser,	noe	vi	vet	at	det	er	rundt	norsk	vå-
pen-produksjon	og	annen	militær	industri.	
Antall	arbeidsplasser	i	norsk	våpenindustri	var	
sågar	argumentet	Jonas	Gahr	Støre	ga	oss	da	
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han	var	utenriksminister	og	ble	spurt	om	alter-
nativ	til	Norges	store	våpenproduksjon.	

Dersom	vi	nok	en	gang	tenker	tilbake	på	tiden	
med	opprettelse	av	et	miljødepartement,	kan	
en	stille	seg	spørsmål	om	miljø(vern)arbeidet	i	
tilstrekkelig	grad	har	utfordret,	og	utfordrer	
grunntrekkene	i	norsk	økonomi	gjennom	at	
miljøet	har	sitt	eget	departement.	Her	tro	jeg	
svaret	er	nei,	selv	om	strukturen	har	resultert	i	
klare	forbedringer	på	enkeltområder.	Likevel	er	
det	hevet	over	tvil	at	opprettelse	av	et	miljø-
departement	gjorde	at	miljø(vern)	ble	satt	på	
den	politiske	dagsorden	på	en	helt	ny	måte,	vi	
fikk	ny	lovgivning,	og	synspunkter	fra	sivilsam-
funnet	ble	inkludert	i	saksgang	og	politisk	ar-
beid.	
Integrasjon	av	fredskulturarbeid	vil		kreve	at	
fred	som	mål	også	gjenspeiles	i	lover,	hand-
lingsplaner,	utredninger	etc.	

Paradoksene	i	norsk	fredspolitikk	med	humani-
tær	innsats	via	samfunnsbygging	og	konflikt-
megling	på	den	ene	siden	og	sikkerhetspolitisk	
motiverte	militære	aksjoner	på	den	andre	si-
den,	blir	ikke	mindre,	men	tvert	om	mer	synli-
ge.	Det	bør	være	fredsbevegelsens	oppgave	å	
ytterligere	synliggjøre	disse.	

	

e-	Tidligere	uttalelser	ved	IKFF	Det	følgende	er	
sakset	fra	tidligere	skriv	i	perioden	2007-2010:	

«IKFF	mener	at	Norges	internasjonale	rolle	som	
fredsbygger	ikke	godt	nok	ivaretas	innenfor	
eksisterende	departementer.	Vi	mener	at	
fredsbygging	er	helt	avgjørende	med	tanke	på	
verdenssamfunnets	overlevelse».		

«FN	har	tidligere	oppfordret	alle	land	om	å	
opprette	egne	Fredsdepartement».	

«I	dag	legges	det	alt	for	stor	vekt	på	militær	
respons	når	Norge	(og	resten	av	verden)	utta-
ler	seg	om,	eller	går	inn	i	andre	lands	konflik-
ter.	Vi	mener	det	er	ført	grundige	bevis	for	at	
væpnede	aksjoner	i	nasjonale	og	regionale	
konflikter:	
•	 ikke	virker	konfliktdempende	
•		 bygger	opp	om	fiendebilder	mer	enn	lager	
grunnlag	for	dialog	og	tilnærming	

•		 fører	til	uakseptabelt	store	menneskelige	
og	kulturelle	tap	og	lidelser	
•	 Svekker	grunnlaget	for	gjenoppbygging	av	
sivile	samfunn	
		
«Militær	tilnærming	til	verdens	konflikter	
trenger	en	motvekt	fordi	den:	
•	 Fører	til	enorme	våpenkappløp	og	opp-
rustning,	og	en	bruk	av	ressurser	som	bør	
brukes	på	konfliktforebyggende	samfunnspro-
sjekter,	som	utdanning	
•	I	alvorlig	grad	svekker	grunnlaget	for	en	
bærekraftig	utvikling	ved	at	produktiv	land-
jord	og	andre	naturressurser	ødelegges	av	
krig,	og	at	mat	ikke	dyrkes	på	grunn	av	krigfø-
ring		
•	Selv	forsvarets	talsmenn	ser	i	økende	grad	
at	militæraksjoner	ikke	løser	konflikter	på	
sikt.»	
	
f-	Oppgaver	for	et	framtidig	norsk		Fredsde-
partement		

Dalai	Lama	har	sagt	at	den	eneste	freden	det	er	
mening	å	snakke	om	er	verdensfreden.	
Et	norsk	Fredsdepartement	må	fremme	ikke-
militære	veier	til	fred	og	konfliktløsning	globalt.	

Det	følgende		er	sakset	fra	tidligere	notaer:	
Et	Fredsdepartement	skal:	
- Ha	ansvar	for	den	delen	av	norsk	politikk	

som	gjelder	fredskulturbygging,	fredsun-
dervisning,	ikke-militær	konflikthåndte-
ring	og	fredsforskning,	og	skal	ledes	av	en	
egen	statsråd.	

- Etablere	en	plattform	for	Norges	arbeid	
med	fredskulturbygging	og	konfliktfore-
bygging	for	det	offentlige,	sivilsamfunnet	
og	ulike	institusjoner	og	organisasjoner	på	
feltet	

- Samle	og	systematisere	lover	som	trenger	
revisjon	for	å	passe	inn	i	dagens	politiske	
landskap	internasjonalt:	Humanitær-	og	
Strafferett,	Folkerett.		

- Vurdere	hvilke	nye	lover,	avtaler	og	trak-
tater	vi	vil	trenge	for	å	styrke	et	freds-
kulturarbeid	

- Utarbeide	et	rammeverk	for	en	fredskul-
tur,	som	favner	både	fredsskapende	ar-
beid	i	konflikt-	og	postkonfliktsoner,	
freds-kulturbygging	i	fredstid,	og	freds-
undervisning.	
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- Koordinere	arbeid	mot	FN	og	langsiktige	
humanitære	spørsmål,	som	menneskeret-
tigheter	

- Være	oppdragsgiver	på	forskning	på	hvil-
ken	langsiktig	effekt	våpensalg,	investe-
ringer	i	våpenproduksjon	og	deltakelse	i	
væpnete	aksjoner	har	på	fred	og	sikker-
het	(eks.	den	nylige	Afghanistan-
rapporten,	og	den	manglende	Libya-
rapporten)	

- Legge	til	rette	for	fredsundervisning	i	
skolen,	(lovfestet	på	alle	nivå	i	Costa	Rica)	

- Styrke	ikke-militært	fredsarbeid	og	sam-
arbeid	mellom	ulike	organisasjoner	inter-
nasjonalt	

- Overvåke	alle	former	for	krigsfare,	brudd	
på	menneskerettigheter,	etniske	konflik-
ter,	og	opprustning	i	strid	med	dagens	
traktater		

- Støtte	sivilsamfunnets	arbeid,	kommu-
ners	ikkevoldsarbeid,	interessegrupper	
etc.	

- Være	rådgivende	organ	for	regjeringen	
og	andre	departementer	som	UD,	FD,	etc.		

- Levere	anbefalinger	til	regjeringen	om	
hvordan	norsk	våpensalg	påvirker	freds-
utvikling	

- Forvalte	et	budsjett	som	skaI	finansiere	
fredstiltak,	fredsutdanning,	etc.	
Formulere,	implementere,	overvåke	og	
evaluere	langsiktig	strategi	for	en	fredskul-
tur,	konflikthåndtering	og	programmer	for	
gjenoppbygging	i	postkonfliktsoner	

- Bestille	og	bruke	forskning	på	feltet	
- Direkte	bidra	med	investering	til	prosjekter	

i	samfunn	som	en	forebyggende	ressurs,	
under	konflikter	med	megling	og	dialogar-
beid,	samt	fredsbygging	i	etterkant	av	
væpnete	konflikter	

- Drive	informasjon	om	fredsbygging	
	

3.	HVA	KAN	VI	GJØRE		

Fredsbevegelsen	kan	føle	seg	nokså	maktesløs	
overfor	Norges	offentlige	tilfredshet	med	inn-
sats	innen	«sikkerhets-sektoren».		Forsvar	og	
militære	virkemidler	møtes	i	den	grad	med	
politisk	omsorg,	prioritering	og	nå	på	nytt	økte	
økonomiske	bevilgninger,	at	det	som	tidligere	
kunne	tenkes	som	et	likeverdig	partnerskap	i	
fred	og	forsoning,	i	dag	oppleves	paradoksalt	

og	uvirkelig.	Omfattende	medieomtale	om	
trusler	mot	landet	vårt,	militær	opprustning,	
farlig	verden,	krav	om	militære	muskler,	sikrer	
en	daglig	eksponering	av	forsvarets	del	av	be-
hovet.		

Alternativet	er	motstand	mot	militær	opprust-
ning,	fremming	av	dialog,	investering	i	grunnår-
sakene	til	konflikt,	fredskulturbygging	på	alle	
plan,	og	understreking	av	Bærekraftsmålene	og	
særlig	nr	16,	som	omhandler	fred.	Dette	alter-
nativet	må	vi	bringe	ut	til	folks	hverdag,	med	
enda	tydeligere	å	synliggjøre	de	økonomiske	og	
økologiske	kostnader	ved	dagens	politikk.	

Vi	er	nå	i	en	meget	spent	internasjonal	situa-
sjon	med	opprusting,	konfrontasjoner,	usikker-
het,	ulikhet	og	krigsfremmende	retorikk,	hvor	
det	føles	akutt	nødvendig	å	hente	frem	og	styr-
ke	fredskulturvisjonen.	Hvordan	kan	IKFF,	Nor-
ge,	bidra	til	dette?	Kan	det	å	fremme	mer	kon-
sistent	et	forslag	om	å	etablere	et	eget	Freds-
departement	i	Norge	være	en	mulig	måte	å	
skape	interesse	for	fredskulturarbeidet?	Hva	
skal	til	for	at	det	skal	bli	politisk	mulig	å	tenke	
seg	etablering	på	sikt	av	et	Fredsdepartement		i	
Norge?	Hvilke	oppgaver	skal	tillegges	et	slikt	
mulig	departement?	Hvilke	erfaringer	har	vi	fra	
andre	land	som	kan	være	til	hjelp?	

Bærekraftsmålene	vil	ikke	kunne	oppnås	uten	
fred.	Strategisk	kan	det	derfor	være	nyttig	å	
fremme	fredskulturvisjonen	og	ønsket	om	et	
eget	Fredsdepartement	som	et	middel	til	effektiv	
oppfølgingen	av	bærekraftsmålene.	Denne	type	
holistisk	tilnærming	har	tidligere	vært	fremmet	
gjennom	de	fire	FN	Kvinnekonferansene	hvor	
temaet	hver	gang	har	vært:	likestilling,	utvikling	
og	fred.	

Fredsdepartementet	vil	bygge	på	FNs	Fredskul-
turprogram	og	lage	en	norsk	oppdatert	og	re-
levant	handlingsplan	med	sterk	internasjonal	
kontekst.	Kanskje	et	nordisk	samarbeid	ville	
være	gunstig	for	saken?	

Departementet	skal	ha	fredskultur	som	hoved-
anliggende.	Det	må	ha	kompetanse	både	i	
konfliktanalyse	og	ikke-voldelig	konflikthåndte-
ring	og	slik	være	en	ressurs	og	samarbeidspart-
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ner	for	andre	departement,	direktorat	og	det	
sivile	samfunn.	Blant	fredskulturdepartemen-
tets	oppgaver	vil	være	å:	

• utvikle	en	egen	handlingsplan	for	fredskul-
tur	for	Norge	basert	på	FNs	fredskultur-
deklarasjon	og	program	av	1999	og	bidra	til	
at	den	blir	fulgt	opp.	

• bidra	til	sikkerhet	og	trygghet	ved	å	fore-
bygge	vold	og	hjelpe	frem	fredelige	løs-
ninger	på	konflikter	på	ulike	nivå.	

• fremme	forslag	om	samfunnstjeneste	for	
alle	hvor	de	spesielt	motiverte	og	skikkede	
gjør	militærtjeneste,	de	andre	får	oppgaver	
innen	miljø-	og	samfunnssikkerhet	(omsorg	
for	barn	og	gamle,	miljø	og	klima,	fred	og	
nedrustning,	internasjonal	solidaritet….)	

• fremme	et	utvidet	sikkerhetsbegrep	(men-
neskelig	sikkerhet,	miljøsikkerhet,	matsik-
kerhet..)	

• koordinere	ansvar	for	fredsundervisning,	
ikke	bare	som	obligatorisk	fag	på	alle	nivå	
av	utdanningssystemet,	men	også	som	del	
av	etatsopplæring	av	ulike	faggrupper.		

• koordinere	ansvar	for	håndtering	av	ulike	
oppgaver	i	forbindelse	med	en	fredelig	in-
tegrering	av	flyktninger	og	andre	migran-
ter.	Arbeidet	må	baseres	på	flerkulturell	
innsikt.	The		

	

4.	FN’S	ARBEID	MED	FREDSKULTUR		

a-	Begrepet	fredskultur		

Begrepet	fredskultur	ble	lansert	på	en	interna-
sjonal	fredskonferanse	i	Yamoussoukro,	Elfen-
benskysten,	arrangert	i	1989	av	UNESCO.	Rap-
porten	derfra	dannet	grunnlag	for	utviklingen	
av	en	visjon	og	et	storstilt	program	først	i	
UNESCO,	senere	vedtatt	av	FN	og	videreutvik-
let	av	en	rekke	organisasjoner,	institusjoner	og	
enkeltpersoner.		

Begrepet	fredskultur	ble	første	gang	brukt	offi-
sielt	i	et	FN-dokument	utenfor	UNESCO	i	1995	i	
Beijing	Platform	for	Action:	Strategic	objective	
E.4.	Promote	women's	contribution	to	foste-
ring	a	culture	of	peace.	Ett	av	UNESCOs	bidrag	
til	FNs	4.	Kvinnekonferanse	var	et	Statement	

on	Women’s	contribution	to	a	culture	of	peace.	
Dokumentet	ble	skrevet	i	samarbeid	med	
UNESCO-ambassadørene	fra	de	landene	som	
på	det	tidspunkt	hadde	et	kvinnelig	stats-	eller	
regjeringsoverhode,	da	de	skulle	være	de	førs-
te	til	å	signere.	Alle	undertegnet	bortsett	fra	
Norges	statsminister.		

b-	Definisjon	av	fredskultur		

UNESCO	meislet	ut	fredskulturvisjonen	på	
1990-tallet	i	samarbeid	med	en	rekke	partnere,		
basert	på	egne	og	øvrige	FN-systems	ulike	
normative	instrument.	I	fredskulturvisjonen	
skulle	blant	annet	dialog	og	respekt	for	men-
neskerettighetene	erstatte	ulike	former	for	
vold;	flerkulturell	forståelse	og	solidaritet	skul-
le	erstatte	fiendebilder;	full	adgang	til	kunn-
skap	og	informasjon	skulle	erstatte	hemmelig-
hold,	og	likestilling	og	kvinnefrigjøring	skulle	
erstatte	mannsdominans.	
	
FNs	Generalforsamling	vedtok	høsten	1999	
etter	forslag	fra	UNESCO:		”The	Declaration	and	
Program	of	Action	on	a	Culture	of	Peace”	(UN	
Resolution	A/	RES/53/243,		Sept.	13,	1999).		
Fredskultur	blir	definert	som	”et	sett	verdier,	
holdninger,	tradisjoner,	vaner	og	måter	å	leve	
på	som	baserer	seg	på	respekt		for	alt	levende,	
og	fremming	av	forståelse,	toleranse	og	solida-
ritet	mellom	alle	sivilisasjoner,	folk	og	kultu-
rer”.		
Målet	er	å	skape	fred	i	en:	”	erkjennelse	av	at	
fred	ikke	bare	er	fravær	av	konflikt,	men	også	
fordrer	en	positiv,	dynamisk	og	deltakende	
prosess	hvor	det	oppmuntres	til	dialog	og	hvor	
konflikter	blir	løst	i	en	atmosfære	av	gjensidig	
forståelse	og	samarbeid”.	
	
Et	handlingsprogram	ble	laget	til	bruk	i	FN-
systemet,	i	medlemslandene,	i	sivilsamfunnet	
og	blant	alle	interesserte	grupper	og	personer,	
bygget	på	åtte	aksjonsområder	eller	pilarer,	
som	igjen	har	en	rekke	delmål:	
1.		Actions	to	foster	a	culture	of	peace	

through	education		
2.		Actions	to	promote	sustainable	economic	

and	social	development		
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3.		Actions	to	promote	respect	for	all	human	
rights		

4.		Actions	to	ensure	equality	between	wo-
men	and	men		

5.		Actions	to	foster	democratic	participation		
6.		Actions	to	advance	understanding,	tole-

rance	and	solidarity		
7.		Actions	to	support	participatory	commu-

nication	and	the	free	flow	of	information	
and	knowledge		

8.		Actions	to	promote	international	peace	
and	security		

	

	

c-	FN’s	tiår	for	fred		

Det	var	en	usedvanlig	bred,	global	og	hetero-
gen	bevegelse	som	sluttet	seg	sammen	for	å	få	
til	et	skifte	bort	fra	krig	og	voldsbruk	og	mot	en	
ny	freds-	og	ikkevoldskultur.	Fredskulturarbei-
det	førte	til	en	konfrontasjon	med	dypt	forank-
rede	holdninger	som	for	eksempel:	

- Hvis	du	ønsker	fred,	forbered	krig.	
- Endring	er	ikke	mulig,	for	vold	er	en	

uunngåelig	del	av	den	menneskelige	
natur	

- Vold/krig	er	en	effektiv	måte	å	få	en	
slutt	på	disputter	og	konflikter	

I	stedet	ble	det	hevdet	høyt	og	klart	at	hvis	vi	
ønsker	fred,	må	vi	forberede	for	fred.	Det	ble	
sett	som	et	paradoks	at	verden	synes	beredt	til	
å	betale	for	krig,	men	ikke	for	fred.	I	Seville	
Statement	on	Violence	(1989)	sier	en	bredt	
sammensatt	gruppe	forskere	at	”Det	er	viten-
skapelig	ukorrekt	å	si	at	krig	eller	noen	annen	
form	for	voldelig	oppførsel	er	genetisk	pro-
grammert	inn	i	den	menneskelige	natur”.	En	
rekke	studier	viste	hvordan	konflikter	best	kan	
løses	ved	hjelp	av	kreative	og	ikke-voldelige	
midler.	
	
FN	gjorde	år	2000	til	Internasjonalt	Fredskul-
turår	etter	påtrykk	fra	UNESCO.	Optimismen	
var	stor,	den	kalde	krigen	var	over	og	ressurser	
kunne	frigis	til	å	bygge	fred.	Det	føltes	stort	å	
gå	inn	i	et	nytt	tusenår	med	muligheten	for	å	
realisere	drømmen	om	en	global	fredskultur	
eller	fredskulturer.		
Handlingsprogrammet	for	Fredskultur	skulle	

inspirere	FNs	medlemsland	til	å	lage	nasjonale	
handlingsplaner	både	for	Det	Internasjonale	
Fredskulturåret	og	det	påfølgende	Internasjo-
nale	Tiår	for	Fredskultur	og	Ikkevold	for	Ver-
dens	Barn	(2001	–	2010).	(http://www.fund-
culturade-
paz.org/doc/HistoryCultureofPeace.pdf	).		
	
Kvinneorganisasjoner,	fredsorganisasjoner	og	
ungdomsorganisasjoner	var	ikke	minst	ivrige.	
Nye	kommunikasjonsmidler	bidro	til	at	freds-
kulturinitiativet	og	programmet	utviklet	seg	til	
en	bred	bevegelse	hvor	mange	mennesker,	
organisasjoner	og	institusjoner	som	arbeidet	
med	problemstillinger	innenfor	områder	som	
likestilling,	menneskerettigheter,	nedrustning,	
fred,	utdanning,	miljø	og	bærekraftig	utvikling	
kunne	finne	sammen	i	en	helhetlig	plattform.		
	
Mer	enn	75	millioner	mennesker	signerte	
UNESCOs	Fredskulturmanifest	(Manifesto	2000	
on	a	Culture	of	Peace,	
(www3.unesco.org/manifesto2000/uk/uk_man
ifeste.htm)	utarbeidet	i	samarbeid	med	Nobel-
fredsprisvinnere.	De	forpliktet	seg	derved	til	å	
fremme,	i	smått	og	i	stort,	seks	leveregler:	Re-
spekter	alt	liv,	Forkast	vold,	Del	med	andre,	Lytt	
for	å	forstå,	Ta	vare	på	planeten,	Gjennoppdag	
solidaritet.	
	
Mange	kunstnere	bidro	også	til	fredskulturpro-
sessen	med	kunst	og	kultur	for	fred.	UNESCO	
fremla	dessuten	De	Cuellar-	kommisjonens	
rapport	om	kultur	og	utvikling,	”Vårt	kreative	
mangfold”	(UNESCO	1995)	på	denne	tid,	hvil-
ket	bidro	til	å	fundamentere	utviklingsproses-
ser	i	et	lands	egne	kulturer	og	forutsetninger.	
Rapporten	ga	også	grunnlag	for	utarbeidelsen	
av	UNESCOs	to	siste	kulturkonvensjoner,	hen-
holdsvis	om	immateriell	kultur	og	om	kulturelt	
mangfold.	
	

	

d-	FN-paktens	mål		

Med	 fredskulturinitiativet	 ønsket	 UNESCO	 å	
revitalisere	eksisterende	normative	instrument	
i	FN	systemet	etter	å	ha	kritisert	FNs	medlems-
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land	 for	å	bruke	 for	mye	 ressurser	 til	 fredsbe-
varende	styrker	og	for	lite	til	fredsbygging,	som	
er	selve	hovedoppgaven	for	FN.	Med	fredskul-
turinitiativet	ønsket	man	å	minne	om	hvordan	
det	å	danne	et	 forbund	av	stater	 i	 lang	tid	var	
et	 utopisk	 mål	 som	 fredsaktivister	 og	 andre	
arbeidet	 for	 ikke	minst	 fra	slutten	av	1800	tal-
let	 av.	 Man	 ønsket	 å	 få	 til	 et	 internasjonalt	
system	som	kunne	hjelpe	til	å	løse	mellomstat-
lige	konflikter	 i	 rettferdighet	uten	bruk	av	krig	
og	vold.	Med	erfaringer	fra	enkelte	 internasjo-
nale	 statlige	 organisasjoner	 som	 ILO	 og	 fra	
Folkeforbundet	 fikk	man	 i	 1945,	 i	 en	 situasjon	
av	enorm	krigstretthet,	etablert	FN	som	skulle	
”…berge	 fremtidige	 generasjoner	 fra	 krigens	
svøpe”.		
	
Paragraf	33	 i	FN-pakten	viser	hva	slags	hjelpe-
midler	 som	 bør	 brukes	 når	 sikkerheten	 er	 i	
fare:	
Partene	 i	 tvister	 som	 kan	 antas	 å	 sette	 den	
internasjonale	 fred	 og	 sikkerhet	 i	 fare	 dersom	
de	 vedvarer,	 skal	 først	 av	 alt	 søke	 en	 løsning	
ved	 forhandling,	 undersøkelse,	 mekling,	 forlik,	
voldgift,	 rettsavgjørelse,	 ved	 benyttelse	 av	 re-
gionale	organer	eller	ordninger	eller	ved	andre	
fredelige	midler	etter	deres	eget	valg.	

I	paragraf	26	advares	det	mot	misbruk	av	men-
neskelig	og	økonomiske	ressurser	til	militære	
formål:	For	å	fremme	opprettelsen	og	opprett-
holdelse	av	internasjonal	fred	og	sikkerhet	med	
minst	mulig	spill	av	menneskelig	arbeidskraft	
og	økonomiske	ressurser	til	rustninger,	skal	
Sikkerhetsrådet	være	ansvarlig	for,	med	bi-
stand	av	den	Militære	Stabskomité	som	om-
handles	i	artikkel	47,	å;	utarbeide	planer	om	
innføring	av	et	system	for	regulering	av	rust-
ningene,	som	skal	forelegges	de	Forente	Nasjo-
ners	medlemmer.		
I	dag	står	FN	også	overfor	andre	utfordringer.	
Organisasjonen	blir	delvis	satt	på	sidelinjen	av	
store	kapitalkrefter	som	møtes	i	Verdensban-
ken,	IMF,	G7,	G20	og	NATO.	Medlemslandene	
klarer	ikke	å	bli	enige	om	nødvendige	nedrust-
ningstiltak	og	de	multinasjonale	selskapene	får	
stadig	større	innflytelse.	Mens	verden	bruker	
over	1.700	000	000	000	$	(1.700	milliarder	US-

dollar)	pr	år	til	militæret	(jfr.	tall	fra	SIPRI),	har	
organisasjonen	ikke	tilstrekkelig	ressurser	til	å	
gjøre	sitt	arbeid	skikkelig.		

Et	års	globale	militærutgifter	tilsvarer	615	års	
regulære	FN-budsjett.		

Sivilsamfunnet	må	igjen	mobilisere	for	at	FN	
skal	bli	i	stand	til	å	gjøre	det	den	var	opprettet	
for.		

	

e-	Menneskelig	sikkerhet	

Med	utgangspunkt	i	en	lignende	tenking	som	
ble	fremmet	i	UNESCOs	fredskulturinitiativ,			
lanserte	FNs	utviklingsprogram,	UNDP,	i	1994	i	
sin	årlige	rapport	om	Menneskelig	Utvikling		et	
nytt	sikkerhetsbegrep:	Menneskelig	sikkerhet.	
Mens	statssikkerhet	er	opptatt	av	å	beskytte	
grenser	og	et	lands	suverenitet	og	gjerne	er	
basert	på	beskyttelse	ved	hjelp	av	en	militær	
makt	som	kan	skape	krigsfrykt,	skulle	det	nye	
sikkerhetsbegrepet	underbygge	en	politikk	som	
kunne	frigjøre	mennesker	fra	både	frykt	og	
nød.	Med	studier	og	statistikk	viste	man	hva	
menneskers	angst	og	usikkerhet	ofte	bunner	i:	
å	miste	arbeid	og	inntekt,	liv	og	helse,	redsel	
for	kriminalitet	og	undertrykkelse,	plutselige	
kriser	og	katastrofer.	Norge	og	Canada	var	spe-
sielt	aktive	i	denne	sammenheng	og	bidro	til	
etablering	av	et	eget	nettverk	av	land	som	ville	
jobbe	med	menneskelig	sikkerhet.	Men	både	
når	det	gjelder	fredskultur	og	menneskelig	
sikkerhet	øker	motstanden	med	prosjektenes	
suksess	og	spredningsevne,	ikke	minst	fra	de	
som	tjener	på	det	militærindustrielle	kompleks	
og	på	de	enorme	og	økende	sikkerhetsforan-
staltninger.	
	
	
f-	Krig	mot	terror	

Med	angrepene	på	USA	11.	september	2001	og	
den	påfølgende	“krig	mot	terror”	ble	håpet	om	
å	realisere	visjonen	om	fredskultur	undermi-
nert.	Tiåret	for	Fredskultur	og	Ikke-vold	for	
Verdens	Barn	endte	uten	suksess.	Fokus	ble	
skiftet	bort	fra	dialog,	tverrkulturell	forståelse	
og	langsiktige	fredsbyggende	aktiviteter	til	
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krigføring	i	en	rekke	land	hvor	også	Norge	har	
vært	og	er	involvert	gjennom	NATO.	Fredskul-
turinitiativet	har	i	denne	tiden	for	det	meste	
blitt	holdt	i	hevd	og	videreutviklet	i	ulike	sivil-
samfunnsorganisasjoner	og	i	de	senere	år	også	
igjen	i	UNESCO.		
	
	
g-	Høynivåforum	for	Fredskultur	

Som	en	videreføring	av	den	årlige	rapportering	
i	løpet	av	Fredskulturtiåret	(2001	–	2010)	be-
sluttet	FNs	Generalforsamling	å	opprette	et	
Høynivåforum	for	Fredskultur	som	årlig	møtes	
for	å	se	på	hva	som	fremmer	og	hva	som	
hemmer	utviklingen	av	fredskulturtanken.	På	
det	femte	og	så	langt	siste	møtet	i	september	
2016	var	det	spesielt	involvering	av	ungdom	og	
sammenhengen	mellom	Handlingsprogrammet	
for	Fredskultur	og	bærekraftsmålene	i	FNs	Ut-
viklingsplan	2016	–	2030	som	ble	diskutert.			
	
	
h-	Rett	til	fred	

Midt	i	arbeidet	med	å	fremme	fredskultur	
gjorde	UNESCO	i	1997	et	forsøk	på	å	introduse-
re	en	ny	menneskerett:	Retten	til	fred.	Det	
lyktes	ikke	da,	men	arbeidet	fortsatte	i	univer-
siteter	og	fredsorganisasjoner.	Med	en	tekst	
utarbeidet	av	en	arbeidsgruppe	i	Menneskeret-
tighetsrådet	i	Genève	ratifiserte	Generalfor-
samlingen	19.	Desember	2016	the	Declaration	
on	the	Right	to	Peace,	ved	flertallsvedtak	(Res	
A/71/189)	Dette	er	den	første	fredsdeklarasjo-
nen	vedtatt	i	Hovedforsamlingen	siden	vedta-
ket	i	1999	om	fredskultur.	Artikkel	1	sier:	“Eve-
ryone	has	the	right	to	enjoy	peace	such	that	all	
human	rights	are	promoted	and	protected	and	
development	is	fully	realized”.		
	
	
i-	Bærekraftsmålene	–	særlig	mål	16	og	mål	
4.72	

Alle	land	er	forpliktet	til	å	gjennomføre	de	17	
bærekraftsmålene	i	FNs	Handlingsplan	for	bæ-
rekraftig	utvikling	(2016	–	2030)	Transforming	
our	world:	the	2030	Agenda	for	Sustainable	

																																																													
2	https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal  

	

Development.	Norge	var	det	første	land	i	ver-
den	til	å	rapportere	om	våre	planer	for	realise-
ring	av	målene	og	den	norske	statsministeren	
har	en	betydelig	rolle	i	FN	for	å	fremme	dette	
arbeidet	internasjonalt.		
	
Sammenhengen	mellom	fred	og	utvikling	synes	
opplagt	og	innledningen	i	Handlingsplanen	er	
da	også	klar:	”We	are	determined	to	foster	
peaceful,	just	and	inclusive	societies	which	are	
free	from	fear	and	violence.	There	can	be	no	
sustainable	development	without	peace	and	no	
peace	without	sustainable	development”.	Like-
vel	har	det	vært	en	lang	kamp,	ikke	minst	fra		
fredsorganisasjonenes	side,	for	å	få	dette	ned-
felt	som	et	eget	mål.		
	
Bærekraftsmål	16	pålegger	oss	å	”Fremme	
fredelige	og	inkluderende	samfunn	med	sikte	
på	bærekraftig	utvikling,	sørge	for	tilgang	til	
rettsvern	for	alle,	og	bygge	velfungerende,	
ansvarlige	og	inkluderende	institusjoner	på	alle	
nivå”.	Det	ble	forgjeves	gjort	forsøk	på	å	få	
nedrustning	inn	som	et	eget	delmål	under	bæ-
rekraftsmål	16.		
Blant	relevante	delmål	kan	nevnes:	
16.1	Oppnå	en	betydelig	reduksjon	i	alle	former	
for	vold	og	andelen	voldsrelaterte	dødsfall	i	
hele	verden	
16.4	Innen	2030	oppnå	en	betydelig	reduksjon	
av	ulovlige	finans-	og	våpenstrømmer,	gjøre	
det	enklere	å	spore	opp	og	returnere	stjålne	
eiendeler	samt	bekjempe	alle	former	for	orga-
nisert	kriminalitet.	
	
Bærekraftsmål	4	omhandler	kvalitetsutdanning	
og	i	delmål	4.7	understrekes	viktigheten	av	
blant	annet	fredsundervisning:	“.…sørge	for	at	
alle	lærer	de	kunnskaper	og	redskap	som	
trengs	for	å	fremme	bærekraftig	utvik-
ling…blant	annet	gjennom	utdanning...for	bæ-
rekraftige	livsstiler,	menneskerettigheter,	like-
stilling	mellom	kjønnene,	promovering	av	fred-
skultur	og	ikkevold,	globalt	medborgerskap	og	
anerkjennelse	av	kulturelt	mangfold	og	kultu-
rens	bidrag	til	bærekraftig	utvikling”.	
I	utkastet	til	rapport	for	2016	om	bærekrafts-
målene	fra	ForUM	for	Utvikling	og	Miljø	står	
det	blant	annet	under	bærekraftsmål	16:	
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	”…Krig,	vold,	urett,	marginalisering,	ydmykel-
ser	og	maktmisbruk	ødelegger	samfunn	og	
hindrer	bærekraftig	utvikling...	Tilsvarende	har	
tillit,	trygghet	og	bærekraftig	utvikling	langt	
bedre	kår	i	fredelige,	rettferdige,	åpne	og	ink-
luderende	samfunn	med	velfungerende	institu-
sjoner,	respekt	for	menneskerettighetene,	rom	
for	kritiske	røster	og	tilgang	til	informasjon…På	
minutter	kan	en	kule	eller	bombe	rive	ned	det	
som	kan	ta	år	å	bygge	opp,	det	være	seg	men-
neskeliv,	bygninger	eller	tillit.	Væpnet	vold,	
overproduksjon	av	våpen,	uansvarlig	våpen-
handel	og	overdrevet	militærforbruk	undergra-
ver	innsatsen	for	bærekraftsmålene.	Mange	
land	bruker	enorme	summer	på	militær	opp-
rustning,	samtidig	som	folks	basisbehov	ikke	
blir	møtt.	Som	FNs	tidligere	Generalsekretær	
Ban	Ki-moon	ofte	minnet	verdenssamfunnet	
om:	“The	world	is	overarmed,	and	peace	is	
underfunded”.	Den	nye	Generalsekretæren	i	
FN,	Antonio	Guterres,	vektlegger	nedrustning	
og	forebygging	av	krig	meget	høyt	og	oppford-
rer	medlemslandene	til	å	arbeide	nært	med	
sivilsamfunnsorganisasjoner	på	dette	
felt....Atomvåpen	truer	livet	på	jorda.	Mens	
atomvåpenlandene	har	startet	en	modernise-
ring	av	både	sine	våpen	og	våpentransportsys-
temer,	vil	FN	i	mars	2017	starte	forhandlinger	
om	et	forbud	mot	atomvåpen	hvor	ca.	130	land	
deltar	i	utgangspunktet.	Nye	trusler	og	folke-
rettslige	dilemmaer	oppstår	dessuten	med	ny	
teknologi	som	droner	og	ikke	minst	helauto-
nome	våpen	-	drapsroboter.	Fremdeles	er	
håndvåpen	de	fattiges	masseødeleggelsesvå-
pen.	Satsing	på	fred,	menneskerettigheter,	
forebygging	og	bedre	våpenkontroll	er	avgjø-
rende	for	utvikling…Å	nå	Bærekraftsmål	16	er	
viktig	for	å	nå	de	andre	bærekraftsmålene…	
Norge	skal	bidra	til	å	bygge	fredskultur	og	
fremme	nedrustning.	Verden	er	inne	i	en	
skremmende	fase	med	økende	opprustning	og	
polarisering.	Norge	bør	være	et	foregangsland	
for	fremme	dialog	og	fredelige	relasjoner	mel-
lom	land	og		bidra	til	å	styrke	FNs	mulighet	til	å	
løse	konflikter	uten	bruk	av	militær	makt.		Nor-
ge	bør	delta	aktivt	for	å	få	på	plass	et	forbud	
mot	utvikling,	lagring	og	bruk	av	atomvåpen”.	
	

j-	Fredsundervisning	

Å	bygge	fred	gjennom	utdanning	er	den	første	
pilaren	i	Fredskulturprogrammet.	UNESCO	har	
alltid	lagt	stor	vekt	på	opplæring	til	fred,	inter-
nasjonal	forståelse,	toleranse	og	menneskeret-
tigheter,	og	har	blant	annet	to	normative	in-
strumenter	til	hjelp	i	den	sammenheng,	resolu-
sjonen	av	1974	og	deklarasjonen	av	1996,	samt	
et	stort	nettverk	av	skoler	som	jobber	for	fred,	
FN,	menneskerettigheter	og	miljø	(ASP	–	Asso-
ciated	Schools’	Project).	Delors-rapporten,	som	
presenterte	UNESCOs	forslag	til	Utdanning	for	
det	21	århundre	i	1996,	inneholder		fire	store	
opplæringsmål:	lære	å	være,	lære	å	lære,	lære	
å	gjøre	og	lære	å	leve	sammen.	Det	å	lære	å	
leve	sammen	ble	ansett	som	like	fundamentalt	
viktig	som	alfabetisering.	(Education	for	the	
Twenty-first	Century:	Learning,	the	treasure	
within).	
	
Dette	er	fulgt	opp	i	sivilsamfunnssammenheng	
blant	annet	i	Global	Campaign	for	Peace	Educa-
tion:	
	“A	culture	of	peace	will	be	achieved	when	
citizens	of	the	world	understand	global	pro-
blems;	have	the	skills	to	resolve	conflict	con-
structively;	know	and	live	by	international	
standards	of	human	rights,	gender	and	racial	
equality;	appreciate	cultural	diversity;	and	
respect	the	integrity	of	the	Earth.	Such	learning	
can	not	be	achieved	without	intentional,	
sustained	and	systematic	education	for	peace.”	
	

k-	Offisiell	interesse	for	fredskultur	i	Norge	må	
økes	

Det	offisielle	Norge	har	vist	lite	interesse	for	
fredskulturtanken,	på	tross	av	at	Norges	repre-
sentant	i	UNESCOs	styre	var	sentral	i	arbeidet	
med	å	fremme	fredskultur	i	Eksekutivrådet	fra	
1989	–	1993,	og	at	en	direktør	for	kvinner	og	
fredskultur	var	sentral	i	arbeidet	i	sekretariatet	
fra	1993	av.	Statsminister	Bondevik	nevnte	
såvidt	Det	internasjonale	Fredskulturåret	i	sin	
nyttårstale	ved	inngangen	til	år	2000.	Forslag	
om	å	gi	UNESCO	og	UNESCOs	daværende	gene-
raldirektør,	Federico	Mayor,	Nobels	fredspris	
for	fredskulturarbeidet	har	aldri	ført	frem.	Det	
må	kunne	sees	som	en	unnlatelsessynd	på	linje	
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med	at	Mahatma	Gandhi	i	sin	tid	ikke	fikk	pri-
sen.	Da	Ingeborg	Breines	snakket	på	Høynivå-
forumet	for	Fredskultur	i	FN	1.	september	2016	
var	Norges	stol	tom.		

I	samtaler	med	UD	for	flere	år	siden	om	et	mu-
lig	Freds(kultur)departement,	ble	det,	kanskje	
spøkefullt,	spurt	om	vi	hadde	tenkt	å	ta	fra	
dem	jobben.	Nå	er	Fred	og	Forsoningsdelen	av	
UD		betydelig	redusert,	norsk	støtte	til	FN	som	
en	hovedaktør	på	den	internasjonale	arena	er	
tonet	ned	og	norsk	utenrikspolitikk	betoner	
sterkere	enn	tidligere	viktigheten	i	norsk	uten-
rikspolitikk	av	å	fremme	norske	næringsinter-
esser.	Den	sterke	deltakelse	i	NATOs	”out-of-
area”-kriger	har	også	ført	til	en	forringelse	av	
statusen	til	Norge	som	fredsnasjon.	

	

5.	OVERSIKT	OVER	ARBEID	MED	FREDS-
DEPARTEMENT	I	ANDRE	LAND		

NEPAL,	Solomoøyene,	Costa	Rica	har	i	dag	ulike	
former	for	fredsministerier,	samt	Region	of	
Bougainville,	Papua	New	Guinea.	

Ellers	har	det	vært	en	rekke	initiativ	for	oppret-
telse	av	fredsministerier	i	flere	land:	
		
-	I	Canada	har	det	vært	et	langvarig	engasje-
ment	og	et	konkret	forslag	kom	til	behandling	i	
House	of	Commons	som	forslag,	men	ble	ned-
stemt.	Se	nettsiden	med	god	informasjon:		
http://canadianpeaceinitiative.ca/learn/qa/,		

-	I	USA	har	arbeidet	med	et	fredsministerium	
vært	organisert	i:	peacealliance.org	

-	I	Australia		har	saken	vært	organisert	gjen-
nom:		(http://mfpa.org.au/)	 	
-	Et	annet	initiativ	er	et	internasjonalt	forum	
som	har	hatt	flere	symposier:	
Global	Alliance	for	Ministries	and	Infrastructu-
res	for	Peace	
Nettsted	http://gamip.org/		 Facebook:	
https://www.facebook.com/Gamip.like/	
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FREDSNASJONEN	NORGE	TRENGER	ET	FREDSDEPARTEMENT!	
	

Artikkel	i	Norges	Fredslag	sitt	blad	Fredsviljen	i	okt.	2016		

skrevet	av	Elisabeth	Kristiansen	(Feministisk	Initiativ)	og	Trine	Eklund	(Bestemødre	for	Fred);	stod	
også	i	Klassekampen	samme	høst.	Artikkelen	drøfter	arbeidsoppgavene	og	dagsorden	til	et	Fredsde-
partement.	
Især	vektlegges	3	faktorer:	
-		Sivile	Fredsstyrker	–	Peace	Brigade	International(PBI)	–	som	en	parallell	til	militære	styrker	både	
hva	angår	verneplikten	og	generell	opplæring	og	bruk.	PBI	gjør	en	kjempeinnsats	i	flere	land	i	Latin-
amerika,	i	Afrika,	Indonesia	og	Nepal	med	opplæring	i	ikkevoldsmetoder	og	strategier.	Dette	mener	vi	
også	kan	gjelde	som	en	parallell	til	militær	opplæring	og	samfunnstjeneste	innen	verneplikten	her	i	
Norge.	Samme	vilkår	for	alle	tre	kategorier	mht.	status,	tid,	lønn	og	fremtidsutsikter	for	studier,	jobb	
etc.	De	tre	sidestilles	og	er	likeverdige	som	verneplikt-tjeneste.	PBI	Peace	Bureau	International	opp-
rettes	som	egen	tjeneste	under	et	Fredsdepartement	
-	Ikkevold	som	metode	–	almen	opplæring	i	ikkevold-strategier	og	ikkevold-motstand.	
-	Militær	sektor	som	forurenser.	Antageligvis	den	største	forurenser	vi	har	–	uten	å	stilles	til	ansvar	i	
noe	regnskap,	heller	ikke	i	Parisavtalen3.	Eksemplene	på	militær	forurensing	er	mangfoldig	–	fra	na-
turødeleggelsene	ved	all	daglig	militær	trening	og	store	NATO-øvelser,	til	atomavfall,	utarmet	uran,	
krigsødeleggelser	ved	bombing,	oljebrønner	som	brenner	osv.	osv.	Miljøødeleggelsene	fra	militær	
sektor	verden	over,	er	i	ferd	med	å	ødelegge	kloden.	

En	undersøkelse	fra	«Folk&Forsvar»	aug.	2016,	viser	at	89	%	av	norske	menn	ønsker	militært	forsvar	
av	Norge	–	84	%	av	kvinnene.	Mange	fredsaktivister	er	ikke	pasifister,	men	vi	trenger	både	debatt	og	
synliggjøring	av	alternativer	til	dagens	opprustning	og	militære	forsvarsfokus.	Vi	trenger	et	FREDSDE-
PARTEMENT	som	en	parallell	til	Forsvarsdepartementet	–	basert	på	ikkevolds-prinsipper.	Verdens	
befolkning	higer	etter	fred	og	forsoning	for	å	kunne	bygge	opp	sine	egne	samfunn	med	egen	kultur	
og	tradisjoner.	Det	er	uansvarlig	å	la	verdens	maktmennesker	fortsette	å	ødelegge	den	kloden	vi	alle	
er	avhengige	av,	med	våpen.	

Norge	bruker	mest	av	alle	Europeiske	land	på	militær	opprustning	–	i	år	øker	vårt	forsvarsbudsjett	
med	9	%	-	bla.	for	å	betale	for	52	F-35	bombe-	og	kampfly.	Vi	produserer	og	selger	våpen	til	Israel,	
Saudi	Arabia	og	andre	krigsnasjoner	via	søsterbedrifter	i	USA.	Vi	har	bombet	Libya	og	Afghanistan	og	
har	soldater	i	Jordan	som	kan	ende	opp	i	Syria.	Er	dette	forenlig	med	«Fredsnasjonen	Norge»		-	selv	
om	vi	forhandler	fred	i	Columbia	og	på	Kypros	?	Og	–	er	330	amerikanske	soldater	forenlig	med	norsk	
fredspolitikk	–	er	ikke	amerikanske	soldater	på	norsk	jord	en	provokasjon	mot	Russland	–	og	brudd	
på	norsk	sikkerhetspolitikk	?	

Vi	trenger	et	FREDSDEPARTEMENT	som	motvekt	til	all	krigsretorikken	som	media	og	politikere	fôrer	
oss	med.	Metoder	som	viser	andre	kommunikasjons-	og	motstandsformer,	og	som	kan	bygge	fred	
gjennom	en	fredskultur,	fremfor	å	bruke	enorme	ressurser	på	militære	strategier.	Vi	trenger	begge	
deler,	men	mer	til	bygging	av	freden	og	mindre	til	å	ødelegge	kloden.	

IKKEVOLD	som	metode	er	meget	effektivt	og	forskning	viser	at	konflikter	basert	på	ikkevold-
strategier	er	mer	bærekraftige	og	varer	lenger.	M.	Gandhi,	Nelson	Mandela,	Martin	Luther	King	m.fl.	
er	eksempler	på	hva	de	fikk	til	gjennom	sin	ikkevold-motstand	i	meget	omfattende	og	kompliserte	
konflikter.	Ikkevold	må	læres	–	som	alt	annet	–	både	ikkevold-kommunikasjon,	motstand	og	adferd.	
Tenk	hva	norsk	«sivil	ulydighetsmotstand»	oppnådde	i	krigsårene	1940	–	45	!	

																																																													
3	https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen		
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• Non	violent	peace	forces	(Ikkevoldelige	fredsstyrker)	brukes	i	mange	land,	især	i	USA,	Canada	
og	flere	Europeiske	land,	men	i	Norge	har	vi	ikke	etablert	denne	type	fredsstyrker.	

• Verneplikten	–	vi	har	fått	pålagt	almen	verneplikt	for	all	ungdom,	men	kun	innnen	militær	
sektor.	Verneplikten	er	lovbestemt	for	all	ungdom.	Flott.	Men	la	ungdommen	få	valgmulighet	
mellom	militærtjeneste	–	fredstjeneste	eller	samfunnstjeneste.	All	ungdom	vil	ha	godt	av	4	–	
6	-	8	eller	10	måneders	verneplikt,	men	hvor	de	kan	velge	hvilken	tjeneste	de	ønsker	å	gå		inn	
i.	Selvsagt	skal	vernepliktstjenesten	ha	samme	status,	lønn	og	forhold	for	alle	kategorier	.	

• Fredsdepartement	ble	lansert	som	idé	under	Arendalsuka	i	august	2016	og	fikk	stor	oppmerk-
somhet	og	positiv	mottagelse	hos	ungdom	og	hos	kvinner.	AUF	var	en	av	ungdomsgruppene	
som	omfavnet	idéen.	Departementer	kommer	og	går.	Da	miljødepartementet	ble	opprettet	
haglet	kritikken.	Bistandsdepartementet	er	nedlagt,	mens	Flyktningedepartementet	ble	opp-
rettet	av	nåværende	regjering	-		Begge	kan	på	sikt	ligge	under	et	Fredsdepartement.	

• Folkeforsvar	–	Alle	regjeringer	etter	krigen	har	holdt	fast	ved	at	Norge	skal	ha	et	folkeforsvar	
–	frem	til	de	siste	regjeringene	som	reduserer	Heimevernet	og	restene	av	folkeforsvaret.	
Norges	geografi	trenger	Folkeforsvaret	–	Det	kan	gjenopprettes	via	et	Fredsdepartement	
gjennom	ikkevoldsforsvar	–	at	befolkningen	lærer	seg	ikkevolds-kommunikasjon,	-motstand	
og	-strategier.	Meget	effektivt	og	ikke	dyrt.		Andre	beredskapskategorier	som	Sivilforsvaret	
og	Sivil	kystvakt	kan	meget	godt	plasseres	under	en	Fredskulturminister.	

• Fredsmeklere	–	Behovet	for	vel	utdannete	og	kvalifiserte	fredsmeklere,	er	en	egen	profesjon	
og	skal	ikke	overtas	av	politikere	som	nå.	Johan	Galtung,	som	ikke	er	profet	i	eget	land,	er	
kanskje	verdens	mest	brukte	fredsmekler	–	selv	i	en	alder	av	85	år.		

• Miljø-	og	klimatrusselen	vil	etter	hvert	kunne	sette	en	stopper	for	krigsindustrien	i	og	med	at	
det	er	ingen	sektor	som	forurenser	så	mye	som	militær	sektor.	Militærets	behov	for	trening	i	
skog	og	mark,	og	bruk	av	drivstoff	med	dertil	CO2	utslipp,	samt	krigers	ødeleggelser	ved	bruk	
av		ABC	våpen,	bombing	av	byer,	oljebrønner,	jordbruksarealer	osv.	har	et	forurensingspo-
tensiale	som	ingen	annen	sektor,	oljeindustrien	inkludert.	Det	militære	kompleks	er	IKKE	
med	i	noe	regnskap,	ikke	engang	i	Parisavtalen	2015,	og	nevnes	aldri	av	noen.	

• Dagens	trussel	er	ikke	religioner	eller	nasjoner,	men	miljø-/klimatrusselen	sammen	med	
flyktningekatastrofene	som	våre	kriger	forårsaker.	Mao.	menneskeskapte	–	som	ikke	kan	lø-
ses	med	våpen!	Ingen	av	våre	menneskeskapte	trusler	verden	står	overfor	i	dag	kan	løses	
med	våpen.	Hvorfor	fortsetter	vi	da	med	å	ruste	opp,	selge	våpen	og	fokusere	så	ensidig	på	
militære	løsninger	som	eneste	forsvarsmodeller?	Dessuten,	det	militære	kompleks	stjeler	
penger	og	ressurser	vi	skulle	bruke	til	å	bygge	samfunn	og	avskaffe	fattigdom	og	flyktninger.		
Bare	10%	av	verdens	militærutgifter	kan	løse	FNs	Bærekraftmål,	som	MÅ	nåes,	skal	de	
mange	truslene	og	problemene	dagens	verden	står	overfor	kunne	løses.		

Vil	dagens	politikere	og	verdens	maktmennesker	kunne	endre	kurs,	slik	at	barnebarna	våre	får	en	
verden	de	fortsatt	kan	leve	i	?		
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OPPLYSNINGSARBEID	/	SOM	FREDSMINISTER	VIL	JEG…	

En	viktig	del	av	arbeidet	med	etablering	av	et	Fredsdepartement	er	en	bred	folkelig	forankring.		
	

SOM	FREDSMINISTER		

VIL	JEG:			…	
	

IKFF-Bergen,	1.mai	2017	
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM	FREDSMINISTER		

VIL	JEG:			…	
	

IKFF-Bergen,	1.mai	2017	
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OPPLYSNINGSARBEID	FOR	FRED	/	INNSPILL	TIL	FREDSDEPARTEMENT	–		
Innsamling	av	innspill	fra	publikum,	ved	offentlige	arrangementer	

	

VI#TRENGER#ET#FREDSDEPARTEMENT!#WILPF/#Internasjonal#kvinneliga#for#fred#og#frihet,#Bergen,#Strandkaien#6#

Pop#upHFREDSDEPARTEMENT#FOR#EN#DAG,#31.okt.#2015#

 

Målet er å forankre fredsarbeide der det hører hjemme – 
sentralt, hvor politiske avgjørelser blir tatt.  

Grunnlag: Fredsdepartementet skal arbeide ut fra et nytt 
og bærekraftig sikkerhetsbegrep, som ikke handler 
primært om nasjonalstater, men som ser mennesker, 
utvikling og vårt felles miljø i sammenheng.  

Arbeidsoppgaver: 
• Fredsutdanning: Metoder for ikkevoldelig konfliktløsning i skole og på universiteter.  
• Omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, miljø og utvikling.  
• Rådgivning til politiske beslutningstakere.  
• Nedrustning: styrke FNs internasjonale arbeid for en fredskultur 
• Utredning av ikkevoldelige metoder for konflikthåndtering, på alle nivåer, også i krig.   
• Forebygging av krig.  
• Fremme overgangen fra en krigsbasert økonomi til en fredsbasert økonomi. 
 

I Norge ble verdens første miljøverndepartement opprettet i 1972. Dette har styrket 
arbeidet for å ivareta miljøinteresser, som ofte er truet av andre samfunnsinteresser.  
Fredsdepartement finnes nå i flere land, blant annet Costa Rica og Nepal.  I USA 
jobber nettverket The Peace Alliance for å opprette et fredsdepartement.  Det finnes 
også en global bevegelse for fredsdepartement, Global Alliance for Ministries and 
Infrastructures for Peace.  
 
 

 

 

 

Gode nettsider om fred: www.ikff.no, www.transcend.org, www.transnational.org                                                               
VI TRENGER ET FREDSDEPARTEMENT! WILPF-Norway, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 

Her under kan du gi oss innspill til hvilke oppgaver et fredsdepartement bør ha: 
 
 
 

!#
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OPPLYSNINGSARBEID	FOR	FRED	/	POP-UP	FREDSDEPARTEMENT	
-		 under	Arendalsuka	2017	
-		 under	Globaliseringskonferansen	2016	(Norges	Sosiale	Forum	I	Oslo)	
-		 under	FN-dagen	2015	og	2017	på	Torgalmenningen	i	Bergen	
	

	
POP-OPP	Fredsdepartement	under	Internasjonal	Uke,	Bergen	oktober	2016		

APPELL	
-		 til	1.Maialliansen,	Bergen	01.05.2018	v/	Susanne	Urban;	allsang:	“Det	er	på	tide	å	si	stopp	

–	og	få	et	Fredsdepartement!”	
-		 under	Internasjonal	uke	på	Torgalmenningen	i	Bergen	v/	IKFF/	Grete	Belinda	Solberg	Bar-

ton	31.okt.2015	

PAROLER		
-		 i	1.mai	toget	2018,	Bergen	
-		 i	1.mai	toget	2017,	Bergen	
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OPPLYSNINGSARBEID	FOR	FRED	/	LØPESEDDEL	link	til	#MoveTheMoney	kampanjen			
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INTERNASJONAL	KVINNELIGA	FOR	FRED	OG	FRIHET		 	

Sentrale	arbeidsområder		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
www.wilpf.org		
www.ikff.no	
	

												  
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF fokuserer på en  
omprioritering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø.	
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