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Leder: Vår store nabo i øst
Spenningen mellom Vesten og Russland øker. Vi ser det 
på mange måter: gjennom regjeringens ordbruk, gjen-
nom etablering av amerikanske baser på norsk jord – og 
gjennom media. 

NRK og avisene ga i midten av oktober bred dekning 
til et rykte om russisk invasjonstrening på Svalbard. Ryk-
tet ble etter få dager grundig tilbakevist av norske for-
svarsmyndigheter og forsvarsetterretning, men medie-
dekningen kan likevel bidra til økt frykt for Russland i 
deler av befolkningen. 

Samtidig unnlot NRK og riksmedia å bidra til debatt 
om etablering av troppestyrker fra USA på Værnes. NRK 
og riksmedia har – med få unntak - ukritisk formidlet 
myndighetenes fortelling om at Værnes er en midlertidig 
og rullerende stasjon for amerikanske øvinger i kaldt kli-
ma. Det ble heller ingen mediedekning da Regjeringen 
la fram Landmaktproposisjonen i oktober som utvety-
dig befester forslag om permanente amerikanske baser i 
Norge, inkludert nye baser i indre Troms. De amerikan-
ske basene i Norge er i strid med etablert norsk basepo-
litikk som sier at det ikke skal være utenlandske baser på 
norsk jord i fredstid.  

Det er meget alvorlig at NRK og riksmedia dekker 
«fake news» som kan skape Russlandfrykt, men unnlater 
å dekke etablering av amerikanske baser i Norge som må 
oppleves som aggresjon fra russisk side. IKFFs landsstyre 
sendte brev til NRK om dette etter vårt siste landsstyre-
møte i oktober.

Hva er så forholdet mellom Russland og Norge – og 
hva bør det være? Det har vært russiske styrker på norsk 
jord én gang. Russland bidro til frigjøringen av Finnmark 
under annen verdenskrig – og trakk seg tilbake etter fri-
gjøringen. Norge og Russland har i de siste 25 år bygget 
opp et godt naboskap langs grensen i nord, basert på sam-
arbeid om kultur, sport, utdanning, miljø og næringsliv 
som involverer tusener av mennesker, både nordmenn 
og russere. Lederen for Barents-sekretariatet Lars Ge-
org Fordal gir den nye utenriksministeren gode råd om

hvordan man kan utvikle naboskapet i Aftenposten 26. 
oktober og nevner flere konkrete punkter:
  

• Fortsette det regionale samarbeidet med Russ-
land, et åpnet vindu i en lukket tid som skaper 
handlingsrom til å ta opp ulike temaer;

• Stå for en myk sikkerhetspolitikk i forhold til 
Russland som både er en god nasjonal sikker-
hetspolitikk for Norge og positiv for de nordnor-
ske lokalsamfunnene 

• Bruke naboskapet og kontakten med Russland 
som en norsk internasjonal ressurs og en mu-
lighet til å ta opp internasjonale utfordringer og 
foreslå løsninger;

• Det militære styrkeforholdet mellom Russland 
og NATO er udiskutabelt. USA og NATO er uen-
delig mye sterkere. USA har omringet Russland 
med baser, inkludert de nye amerikanske basene 
i Norge. Kart over amerikanske og russiske ba-
ser og sammenligning av styrkeforholdet når 
det gjelder våpen og soldater finner du i fred og 
frihet 1/2011 som ligger på våre hjemmesider:   
www.ikff.no/wp-content/uploads/2013/04/2011-     

       fred-og-frihet-number-1.pdf.    

Etter fakkeltoget 10. desember inviterer IKFF og 
andre medlemsorganisasjoner i ICAN til feiring i 
Samfunnssalen, adresse Arbeidersamfunnets plass 
1. Mange ICAN-aktivister fra hele verden som er 
kommet til Oslo, men ikke får plass i det offisielle 
programmet, kommer dit. Program ikke fastsatt, En-
kel servering, åpent for alle.

Nobels fredspris 2017
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Fredsprisen - og hva så?
Gratulerer til oss alle med fredsprisen 2017 til ICAN, den 
internasjonale kampanjen mot atomvåpen. Kampen mot 
atomvåpen har vært en av kjernesakene for WILPF både 
internasjonalt og for den norske seksjonen. WILPF har 
vært en sentral samarbeidspartner for ICAN internasjo-
nalt. 

Vår norske seksjon har også vært svært opptatt av 
sammenhengen mellom atomvåpen og atomkraft, og av 
farene ved bruk av atomkraftverk generelt, både bruk 
av atomkraft, mulige lekkasjer fra atomkraftverk som i 
Tsjernobyl, og problemene med lagring av atomavfall.   

Nobelprisen kommer på et viktig tidspunkt i atom-
våpnenes historie. 122 land stemte for et forbud mot 
atomvåpen i FN 22. juli i år. Norge deltok ikke i avstem-
ningen. 20. september ble avtalen lagt ut til signering, og 
avtalen skal tre i kraft så snart 50 av FNs 193 land har 
signert. Per i dag har over 50 land signert som betyr at 
avtalen er vedtatt. Norge har ikke signert. 

Forbud virker
En av regjeringens argumenter mot atomvåpenforbudet 
har vært at det ikke virker. Det stemmer ikke. Et forbud 
mot produksjon, lagring, bruk og trussel om atomvåpen 
vil innebære et moralsk press mot atomstatene som vil 
ha effekt. Verden fikk et forbud mot landminer i 1997. I 
fjor ble den siste landminefabrikken i USA stengt fordi 
det ikke lenger er noe marked for landminer.

Pinlig for regjeringen
Det må være pinlig for den norske regjeringen at No-
belkomiteen gir Fredsprisen til den internasjonale kam-
panjen mot atomvåpen, en kampanje som i mange år 
fikk norsk støtte, men som ble strøket av statsbudsjettet 
i 2015. Nåværende regjering forholder seg helt passiv, de 
deltok ikke i FN-forhandlingene om forbud og har ikke 
signert avtalen. Flere av de politiske partiene krever at 
Norge tar initiativ til å følge opp arbeidet for forbud mot 
atomvåpen. 

Viktig basis for videre arbeid
Nobelprisen er en spore og inspirasjon til fredsbevegel-
sens videre arbeid mot atomvåpen og militarisme generelt. 
IKFF deltok i høringen i utenrikskomiteen 31.10, Komi-
té-høringene er viktige siden de innebærer at organisasjo-
nene får mulighet til å møte stortingsrepresentanter fra 
de politiske  partiene som sitter i komiteen og legge fram  
kommentarer til Regjeringens forslag til statsbudsjett. 

IKFF tok opp en rekke saker som er viktige for oss.  Her 
finner dere hovedpunktene, en oppsummering av de vik-
tigste sakene.  

«IKFF ser det som viktig at Norge i sikkerhetspørsmål 
vektlegger det som gir menneskelig sikkerhet isteden-
for militær opprustning. Verdens store utfordringer kan 
ikke løses med militære midler, det gjelder miljø- og kli-
maendringene, atomtrusselen eller gapet mellom de som 
har og de som ikke har. 

IKFF foreslår derfor at Stortingets utenriks- og for-
svarskomité igjen blir delt i 2 - for at militære spørsmål 
ikke skal overskygge muligheten til å føre en uavhengig 
utenrikspolitikk i overensstemmelse med Norges tradi-
sjonelle rolle i arbeidet for fred. 

IKFF vil videre anmode om at komiteen ber Regjerin-
gen vurdere fem konkrete tiltak for å øke Norges arbeid 
for fred: 

• Opprette et eget fredsdepartement som kan ar-
beide tverrdepartementalt for fred med fokus 
på bl.a. nedrustning, avspenning, internasjonalt 
samarbeid og fredskultur - parallelt med miljø-
verndepartementets arbeid for miljø. 

• Inkludere Forsvarets miljø- og klimaødeleggende 
effekt i sine miljøregnskap, både effekter av mili-
tærindustri og militære øvelser i Norge og effek-
ter av norsk deltakelse i militære operasjoner og 
kriger. 

• Arbeide for nedrustning, ikke minst atomned-
rustning, følge opp FNs traktat om atomvåpen og 
ikke akseptere atomvåpen på norsk jord verken i 
freds- eller krigstid.

• Fremme nordisk samarbeid og tillitskapende re-
lasjoner med samtlige naboland, inklusive Russ-
land, og dempe spenningen mellom Vesten og 
Russland bl.a. ved å ikke etablere NATO- eller 
amerikanske baser på norsk jord.

• Gi betydelig økning av støtten til norske fredsor-
ganisasjoner og deres arbeid både i Norge og in-
ternasjonalt, som allerede understreket av Norges 
Fredsråd.»

Liss Schanke, 
leder i IKFF/WILPF Norge
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er feltets mittpunkt. Alt dette splintres av krigen. Høire 
felt er mennesket som uniformeret maskin – utfollet i 
Golgata-stillingen. 

Disse to undergangsbilleder creérer drømmen og 
kravet om det tusenårige riket – den endelige fred. De to 
buer er gitt av disse to felters farver – og er i sitt mønster 
byggd på lysets ornamentik. Buerne danner så øverst i 
bildet feltet med de fem verdensdelers mødre og deres 
barn symboliserende freden. 

Centralmotivet er pyramiden, symbolet på det æld-
gamle stigende princip. Nederst nede de slagne folk, de 
ulykkelige mødre med sine barn. Til venstre er de to 
menneskefugle, tidernes ”Paolo og Franceska” - men-
neskene som tyr sammen i onde tider.  I pyramidens 
mitt-trin møtes mørkets og lysets farver. I dønningerne 
av dette møte i kampen mellem mørket og det absolutt 
seirende lyset, vækkes menneskene, reiser seg – og går – 
opover til lyset. For engang … å møte drømmen og den 
endelige fred.

Oktober 1939
Henrik Sørensen

I 1937 foreslo Carl Hambro at Norge skulle gi Folkefor-
bundet i Genève et stort veggmaleri av Henrik Sørensen 
til sitt nye bygg. Han laget et bilde på 8,6 m ganger 6,5 m. 
Det ble utstilt i Kunstnernes Hus i Oslo i november 1939. 
Så ble det rullet sammen og sendt med tog til Sveits. Den 
andre verdenskrig hadde startet og Henrik Sørensen og 
sønnen Sven Oluf reiste gjennom det mørklagte Europa 
med bilde. I Genève ble det montert på veggen i en av de 
store hallene i biblioteket i Folkeforbundets hus. 

I Norge har vi hatt bare kopier i svart-hvitt og i Ge-
nève har bildet blitt glemt, siden det henger i biblioteket 
og ikke er med i omvisningsprogrammet i bygningen. 
Her kan du lese den spennende historien om hvordan 
Torild Skard oppdaget bildet og fikk en kopi i forminsket 
format med hjem til Norge. Dette ble overrakt til lederen 
av PRIO på en tilstelling hos PRIO den 3. november, og 
henger nå på veggen i deres Peace Room (Torild Skard 
sin tale ligger på IKFFs hjemmeside: ikff.no).

Henrik Sørensen har kommentert bildet slik: 
Venstre felt i bilde søker å vise et bilde av den totalitære 
krig: Et hjem i lykkelige blå, rosa og grønne farver. Barnet

Olje på lerret. Veggdekorasjon i Folke-
forbundet (nå FN) i Genève

Drømmen om fred
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WILPFs beslutnings- og styringsorganer har vært disku-
tert i flere år. Behovet for en omorganisering av måten 
WILPF styres på internasjonalt er blitt klart gjennom 
den såkalte Ad hoc-rapporten (2013), flere medlemsun-
dersøkelser, ekstern evalueringsrapport i 2016 og erfa-
ringene fra dagens ExCom. 

WILPF har de siste årene vokst både i form av antall 
seksjoner, og gjennom etableringen av våre fire eksternt 
finansierte programmer for: kvinner fred og sikkerhet, 
menneskerettigheter, nedrustning og programmet for 
kvinners medvirkning i kriserammede områder. Pro-
gramarbeidet bidrar uten tvil til å øke fotavtrykket vårt. 
Samtidig er dette arbeidet avhengig av høyt kompetent 
personale. Økt bemanning betyr økt arbeidsgiveransvar 
og en mangedobling av budsjettene våre. Større forplik-
telser og økt risiko betyr at vi må sørge for at WILPF har 
et styre med kapasitet til å overholde alle formelle krav til 
oss som organisasjon.

Det nåværende internasjonale styret (IB) bestående 
av én representant fra hver seksjon utfører i dag ikke alle 
de oppgavene som beskrives som ansvarsområdet i våre 
vedtekter, og ExCom er for lite til å få delegert alle opp-
gavene som et fullt styre nå må løse.
ExCom har sammen med SCOD, komiteen for organisa-
sjonsutvikling, lagt fram et diskusjonsnotat med forslag 
til en ny styringsmodell. Dette notatet er sendt til alle na-
sjonale seksjoner, og det legges opp til både diskusjoner og 
rutiner for tilbakemelding før det endelige forslaget skal 
utarbeides med sikte på vedtak ved neste års kongress.

En ny styringsmodell forventes å
• Støtte opp om WILPF som medlemsbasert organisa-

sjon
• Styrke koblingene mellom lokalt, regionalt og glo-
       balt nivå
• Danne grunnlaget for god og gjennomsiktig beslut-

ningstaking
• Gjøre oss i stand til å møte alle våre formelle forplik-

telser
• Reflektere og representere vårt mangfold
• Styrke den feministiske fredsagenda og styrke følel-

sen av ETT WILPF

Forlaget som er framlagt går i korthet ut på å:
• Opprettholde kongressen som den overordnede be-

slutningsorganet i WILPF
• Flytte styring fra dagens IB til et mindre styre med 

klare oppgaver og ansvar, og samtidig legge ned da-
gens ExCom.

• Et styre som gjør prioriteringer og overvåker WILPFs 
aktiviteter i tråd med vårt internasjonale program, 
våre strategiske mål og vår evne til å levere

Alle inviteres til å delta aktivt i diskusjoner i sine sek-
sjoner, og det blir opprettet et diskusjonsforum på vår 
elektroniske portal https://www.mywilpf.org. Her kan en 
stille spørsmål, og diskutere med andre.

Viktige skritt fram mot kongressen i september 2018:
• 27. november og 11. desember 2017 IB-møter
• Januar 2018: Endelig forslag til styringsmodell fer-

digstilles basert på tilbakemelding
• Februar 2018: Reviderte vedtekter ut til medlemmer
• Mars 2018: Frist for seksjonsrespons på vedtektsend-

ringer
• Mai-juni: Regionvalg av styrerepresentanter (se for-

slagsdokumentet)
• Juli 2018: kongressdokumenter ferdigstilt

Om forslaget til styrking av 
styringsmodell for WILPF

Av: Margrethe Kvam Tingstad, 
visepresident WILPF International
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Her er oversikt over de offisielle arrangementene som er 
åpne for publikum:

Fredag 8. desember
Arrangement om de humanitære konsekvensene av 
atomvåpen, tentativt tidspunkt 16.00. Lokale ikke av-
klart. Kontaktperson Saima Akhtar: akhtar@legermota-
tomvapen.no

Søndag 10. desember
13.00: Inne på Nobels Fredssenter vises fredsprisseremo-
nien fra Oslo Rådhus direkte på storskjerm. Det er gratis 
adgang for publikum fra kl. 12.30 til 14.30. De holder 
kun åpent for live overføring av seremonien denne da-
gen. Resten av museet er stengt pga rigg. NB. Begrenset 
plass. (Det jobbes med et alternativt lokale for visning, 
for å sikre alle ICAN-campaigners plass, mer om det 
nedenfor)

16.30: Etter fredsprisseremonien blir det et live Al Jazee-
ra intervju med ICAN i Rådhussalen, som kan ha opptil 
100 i publikum. Dørene lukkes 16.30 og selve intervjuet 
finner sted fra 17.00-18.00. Man kan melde seg på her: 
https://invtdu.to/n075. MERK: dette kolliderer med fak-
keltoget.

17.30: Fakkeltog i regi av Norges Fredsråd, til ære for 
fredsprisvinner ICAN. Oppmøte på Jernbanetorget. Det 
blir appeller og musikalsk innslag. Arrangementet er 
åpent for alle og gratis. Vi oppfordrer alle til å komme, og 
til å invitere venner og kjente. Organisasjoner oppfordres 
til å offisielt slutte seg til markeringen, og bidra på andre

Nobelprisutdelingen i Oslo
måter. Ta kontakt med daglig leder av Norges Fredsråd 
på tuva@norgesfredsrad.no dersom din organisasjon vil 
slutte seg til. Les mer på ICANs Facebook-side. 

ICAN Party: Om kvelden, etter fakkeltoget, planlegges 
en fest for ICAN campaigners. Nøyaktig tid og sted ikke 
avklart.

Mandag 11. desember 
19.00: Den årlige fredspriskonserten finner sted i Te-
lenor Arena. John Legend, Alan Walker, Sigrid og Zara 
Larsson er blant artistene. Praktisk informasjon finner 
du på ICANs nettsider: www.icanw.no. 

ICANs partnerorganisasjoner og støttespillere har mu-
lighet til å kjøpe egne “ICAN-billetter” til konserten, da 
det er satt av egne områder i salen til oss. Det er to al-
ternativer: 1) Billetter der 20% av inntektene går direkte 
til å støtte ICANs arbeid. 2) Billetter med 20% rabatt. Vi 
håper så mange som mulig vil dra på konserten sammen 
med oss! Gå på ICANs hjemmeside for å kjøpe billetter.
 
Tirsdag 12. desember
Fredsprisutstillingen 2017 åpner for publikum. Nobels 
Fredssenter er åpent fra 12.00–18.00 denne dagen. Det 
blir omvisning på engelsk kl.14.00 og norsk kl.15.00. Les 
mer på Nobels Fredssenters nettsider: www.nobelpeace-
center.org/hva-skjer/

Seminar: Om kvelden planlegges et seminar om ICAN, 
atomvåpenforbudet og Norges rolle på Kulturhuset i Oslo. 
Mer informasjon om program og påmelding kommer.
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Nytt fra avdelingene og landsstyret

IKFF Hedmark-Oppland
Verdens fredsdag 21. september på Hamar
Vår avdeling har i flere år markert FNs internasjonale 
fredsdag 21. september med ulike arrangementer, og i år 
inviterte vi til forestillingen ”Valgt det” - et fortellertea-
ter om menneskehandel. I følge FN er menneskehandel 
verdens nest største illegale økonomi, kun slått av våpen-
handel. Kvinner og barn er mest utsatt i et marked styrt 
av tilbud og etterspørsel 

Skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy 
har etter initiativ fra Soroptimist International Norges 
Unionen ønsket å lage en forestilling som skaper reflek-
sjon rundt hvorfor noen ender i prostitusjon, og hva er 
egentlig et fritt valg? 

Sammen gjorde de et forarbeid ved å møte ofre for 
menneskehandel, intervjue politi og lese rapporter og 
dommer. Resultatet er blitt en gripende forestilling om 
mennesker med håp og lengsler. Forestillingen gir ofre 
for menneskehandel et ansikt, samtidig som målet er å 
skape refleksjon rundt hva som er et fritt valg.

I samarbeid med Hamar Soroptimistklubb og Hamar 
bibliotek ble forestillingen vist som skoleforestilling på 
Stange videregående skole, og i Hamar kulturhus, klubb-
scene. Etter forestillingen ble det anledning til samtale 
og spørsmål. Representanter fra Hamar politi orienterte 
om hvordan de arbeider for å avdekke og forebygge men-
neskehandel i distriktet. 

Godt besøkt kveldsarrangement med et engasjert pu-
blikum!

Internasjonale Hamar 
«Internasjonale Hamar» satte også i år preg på byen i da-
gene 14.-24. oktober for å markere og vise fram det store 
mangfold av nasjonaliteter som bor der. IKFF Hedmark-
Oppland pleier å delta i samarbeidet med kommunen og 
andre frivillige organisasjoner om ett eller flere arrange-
menter disse dagene. Så også i år. 

Gjennom et variert program bestående av seminarer, 
foredrag, utstillinger og kulturelle aktiviteter knyttet til 
FN-dagen, ble aktører samlet på tvers av generasjoner, 
organisasjoner og institusjoner i et felles løft for utviklin-
gen av Hamar som multikulturell by. Det rikholdige pro-
grammet ble i år trykket på ikke mindre enn 4 språk: norsk, 
engelsk, arabisk og det offisielle språket i Eritrea tigrinja. 

I samarbeid med Hamar Kino inviterte avdeling Hed-
mark/Oppland av IKFF til skoleforestilling for elever i 
ungdomsskolen, og viste filmen Idol. En film som skil-
drer ungdoms oppvekst på Gazastripen med både gleder 
og sorger, og med fantastisk musikk! Søskenparet Mo-
hammad og Nour, som har en felles lidenskap i musikk, 
er hovedpersonene. Mohammad viser seg å være et fan-
tastisk sangtalent, og som mange ungdommer drømmer 
han om å bli en stjerne. En feel -good- film, som minner 
publikum om at drømmer er verdt å leve for, og der Mo-
hammed ble et symbolsk frihetshåp for et helt folk. 

Som del av opplegget fikk skoleklassene bakgrunns-
stoff og oppgaver knyttet til situasjonen i Gaza. Se også 
bilde fra fredskafé som ligger på vår nettsiden.

Det har vært lite virksomhet i Florø før vi hadde styre-
møter i april, juni og august 2017. Vi planla høsten, laget 
velkomstbrev, har prøvd verving mm.

Vi har fått godt samarbeid med Flora Folkebibliotek 
som stiller med hus til våre offentlige møter. De lager 
også kaffe og en av dem er alltid tilstede på våre arran-
gementer.
Florø Filmklubb hjelper oss med papirarbeidet med å 
søke lisens. Vi var for sene denne høsten med å komme 
med på deres program, men blir med 2018. Da skal vi 
vise en spillefilm og en dokumentarfilm sammen med 
dem.

Høsten 2017:
31. august viste vi « Mannen som reddet verden». Vi 
hadde en innledning og samtale etter filmen.
21. september holdt leder i IKFF, Liss Schanke et flott og 
interessant foredrag. 
12. oktober viste vi Fambul Tok, en sterk dokumentar 
om tilgivelse og forsoning.
16. november viste vi Fredskarusellen og fortsatte privat 
med takk-for-i-høst fest.

IKFF Florø
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IKFF Oslo og omland
Det har lenge vært et ønske om å få til mer IKFF-akti-
vitet i Oslo. Som hovedstad er Oslo en viktig arena for 
fredsarbeid, informasjon. påvirkning og rekruttering. 
Landsstyremøtet 21.- 22.oktober 2017 vedtok å opp-
rette en arbeidsgruppe for Oslo som skal arbeide med 
lokale arrangementer i Oslo. Arbeidet er en prøveord-
ning fram til landsmøtet 2018. Fram til det blir øko-
nomien basert på at man får støtte til konkrete tiltak, 
basert på landsstyrets vedtatte arbeidsplan. 

Arbeidsgruppen er nå i gang og består av Eva Fid-
jestøl, Trine Eklund, Elisabeth Kristiansen og Siri-Lill 
Thowsen. Se IKFFs hjemmeside ikff.no for kommende 
arrangmeneter.

Nytt fra landsstyret
Gratulerer med fredsprisen til ICAN! 
Fredsprisen til den internasjonale kampanjen mot atom-
våpen (ICAN) var det naturlige startpunktet for styre-
møtet. Vi vedtok å sende brev til Nobelkomiteen v/le-
der Berit Reiss-Anderssen og gratulere med et godt valg 
av prisvinner! Se også våre hjemmesider www.ikff.no. 

Sammen med andre aktører protesterte IKFF mot 
utsendingen av mindreårige afghanske asylsøkere som 
har fått avslag på søknad om opphold i Norge. Etter 
vedtak på landsstyremøtet sendte vi uttalelse til de po-
litiske partiene på Stortinget. Den 14. november ble 
regjeringens avgjørelse om tvangutsendelse nedstemt  
i Stortinget inntil nærmere undersøkelser er gjort. 

Også kritiske merknader til andre sider ved asylpo-
litikken ble tatt med i vår uttalelse: Regjeringens forslag 
om reduksjon av kvoteflyktninger og situasjonen for el-
dre, enslige utreturnerbare kvinner på asylmottak. Hele 
uttalelsen finnes på våre hjemmesider.

Andre uttalelser og brev: 
- Uttalelse vedr. brudd på norsk base- og sikkerhetspoli-
tikk. Se hjemmesidene. 

- Støttebrev til preses Helga Byfuglien som avviste feiring 
i Nidarosdomen av kampflykjøp.
- Brev til  NRK om at vi er sjokkert over at NRK bredt 
formidlet et rykte om russisk invasjonstrening på Sval-
bard, noe som etter få dager ble grundig tilbakevist av 
norske forsvarsmyndigheter og forsvarsetterretning. Se 
hjemmesidene. 
- Høringsuttalelse til Utenriks- og forsvarskomiteen om 
statsbudsjettet 2018, formulert av Ingeborg Breines. Her 
protesteres det også mot foreslått kutt til opplysningsar-
beid for fred, noe som vil ramme oss (Liss Schanke og 
Edel Havin Beukes deltok på høringen 31. oktober). Se 
uttalelsen på hjemmesidene. 

Organisasjonssaker
- Stavanger og Oslo organiserer seg som arbeidsgrupper, 
ikke avdelinger. Det har nå lyktes å danne en gruppe også 
i Oslo. Fra landsstyret er Trine Eklund med i gruppa. 
Ordningen tas opp på landsmøtet.
- Situasjonen i Fredsrådet. Flytting av kontor til Fredshu-
set: Den økonomiske og innholdsmessige siden av Freds-
rådets arbeid ble diskutert. Hvis det blir en sikker avtale 
om framtidige – om enn mindre -  lokaler for Fredshuset, 
satser vi fortsatt på flytting ditt ved nyttårstider. 
- Landsmøtet 2018 blir på Hamar 17-18  mars. 
- Nordisk møte blir i Oslo  21-22. april. Rekrutteringstil-
tak overfor yngre blir å dekke deltakelse på dette møtet, 
der det også blir et nettverksmøte med andre yngre fra 
nabolandene. 

Videre arbeid framover, større arrangementer
- Globaliseringskonferansen er først i september 2018 i 
Oslo, men arbeidet starter nå. Trine Eklund er vår kon-
taktperson i Norges sosiale forum, som arrangerer kon-
feransen. Hun samarbeider med Oslogruppa av IKFF.  
Vi foreslår at IKKF tar ansvar for et seminar der antydet  
emne er krig, fred og miljø. 
- Tsjernobyldagen markeres i Oslo 26. april, denne gang 
med hovedtema atomavfall. Møte i Litteraturhuset. Eva 
Fidjestøl og Fride Henriksen arbeider med saken. 

- Landsstyret v. Kari Nes
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Internasjonalt nytt
Selskaper og menneskerettigheter
Siste uke i oktober 2017 deltok WILPF i tredje sesjon til 
FN-gruppen OEIWG som arbeidet med temaet: transna-
sjonale selskap og andre handelsselskap og deres forhold 
til menneskerettigheter. Representanter fra WILPF stilte 
krav om at genderperspektiv måtte integreres i rappor-
ten. Sammen med 13 andre NGO laget de en uttalelse om 
dette: wilpf.org/wp-content/uploads/2017/10/Jt-state-
ment-gender-into-the-treaty-October-2017.pdf 

Ny rapport om kvinner, fred og sikkerhet
WILPF har nylig publisert en rapport om implemente-
ring av strategier om kvinner, fred og sikkerhet (WPS) 
inn i Sikkerhetsrådets arbeid. Undersøkelsen beskriver 
kort samsvaret mellom internasjonale standarder rundt 
WPS og de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet sin bruk 
av dette i tiden 2010-2016. Rapporten viser at trass i den 
støtten WPS-agendaen har, så fører ikke løfter på papiret

Bokmelding
Richard Sakwa: Frontline Ukrainae. Crisis in the border-
lands, I.B. Tauris, London 2012, 297 sider

Richard Sakwa er professor i russisk og europeisk poli-
tikk ved Universitetet i Kent. Hans hovedinteresse som 
forsker er russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I denne 
boken utfordrer han den herskende oppfatningen i Vest 
om krisen i Ukraina og forklarer hvordan kildene til kri-
sen ligger i Vestens manglende evne til å skape en rettfer-
dig, upartisk politisk- og sikkerhetsorden i Europa etter 
kommunismens kollaps i 1991. Dette er viktig lesning for 
å forstå litt mer av kompleksiteten til krisen i Ukraina.

Kristoffer Egeberg: Fredsnasjonen Norge, Kagge Forlag, 
Oslo 2017, 720 sider

Kristoffer Egeberg er mangeårig journalist, vaktsjef og re-
daksjonssjef i Dagbladet. Han har mottatt SKUP-prisen 
og IR-prisen (Internasjonal Reporter). Han har vært sol-
dat og offiser i FN- og NATO-tjeneste i Libanon, Bosnia 
og Kosovo. Nå er han ansvarlig redaktør for Faktisk.no

Boken gir en grundig innføring i norsk forsvars- og 
fredspolitikk de siste tiårene. Norske kvinner og menn 
har deltatt i fredsbevarende operasjoner, fredsskapen-
de operasjoner og kriger i løpet av disse tiårene. Norge 
har vært en stor militær bidragsyter både til NATO og 
FN. På bakken har flere enn 100 000 norske kvinner og 
menn tjenestegjort i nesten 100 operasjoner i over 40 
land og fire verdensdeler siden 1947. Over 100 ga sitt liv 
– for Norge, NATO og FN, i det de gjorde den jobben 

til handling. De fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet 
fortsetter å praktisere og demonstrere fragmenterte og 
oppstykka tilnærminger for å ta i bruk WPS-agendaen. 
Security Council Scorecard on Women, Peace and Secu-
rity: Lessons Learned from 2010-2016

Konferanse om atomvåpen og atomkraft i Paris
Siden det første Verdens sosiale forum (WSF) ble ar-
rangert i Porto Alegre 2001 har denne bevegelsen stadig 
vokst og har utvidet temakretsen. Både i 2013 og 2015 
var atomkraft tema på mange av møtene, og i 2016 ble 
det første Verdens antiatomkraft sosiale forum arrangert 
i Tokyo. Det tredje verdensmøte om atomkraft ble nylig 
arrangert i Paris under mottoet: En verden fri for atom-
våpen og atomkraftverk. www.sortirdunucleaire.org 

- Eva Fidjestøl

politikerne hadde bedt dem om å gjøre. Kristoffer 
Egeberg dokumenterer og diskuterer hvordan de politi-
kerne som sendte dem, tenkte og handlet og stiller spørs-
målet om de gjorde jobben sin. 

En leseverdig bok om vår samtidshistorie som kan-
skje kan gjøre oss klokere.

Cecilie Hellestveit: SYRIA. En stor krig i en liten verden: 
PAX Forlag, Oslo 2017, 340 sider

Cecilie Hellestveit er fredsforsker og skribent. Hun har 
lang felterfaring fra Midtøsten. I denne boken prøver 
hun å forklare hvordan Syria gikk fra å romme et ube-
væpnet opprør for demokrati mot et autoritært regime, 
etter modell fra Tunisia, til å bli et område hvor unge 
menn fra 100 land sloss for et islamsk kalifat, mot mer 
enn 70 land i ulike militære koalisjoner. Dette er den 
største krigen i vår samtid. 

Denne boken lar oss forstå litt mer av hvem som 
kjemper mot hvem. Det er ikke bare Assad mot opprø-
rerne, men Russland mot NATO, sjiamuslimer mot sun-
nimuslimer, Israel mot naboland, persere mot arabere, IS 
mot omverdenen og islamister mot sekulære. Her møtes 
også mange religioner og ulike folkegrupper. Krigen i Sy-
ria angår oss på en helt annen måte enn krigene vi deltok 
i for noen år siden, i Bosnia, Irak, Afghanistan og Libya. 
Derfor er denne boken viktig og kan hjelpe oss til å rydde 
litt i den daglige medieinformasjonen. 

- Eva Fidjestøl
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utfylte selvangivelsen post 3.3.7. Hvis forhåndsutfylling 
mangler, skal man ikke føre opp beløpet selv, men ta 
kontakt med IKFF og be oss rapportere gavebeløpet. 

Testamentariske gaver
Finansieringen for IKFF og andre fredsorganisasjoner 
er vanskelig, og vi er svært takknemlig for gaver. Mange 
som har tilbragt et langt liv i IKFF og andre fredsorgani-
sasjoner kan ønske å gi en siste støtte til fredsbevegelsen, 
og landsmøtet i mars 2017 og landsstyremøtet i oktober 
2017 diskuterte spørsmålet om testamentariske gaver. 
For de som vil sette opp et testament, er det mulig å gi en 
viss prosent eller sum til IKFF. 

Noen av oss har diskutert en annen form, et brev til 
våre barn med kopi til IKFF, der vi skriver at en viss pro-
sent eller sum av det vi etterlater oss skal gis som gave 
til IKFF. Våre barn vil sannsynligvis ta hensyn til et slikt 
ønske – men kan fravike det eller redusere beløpet hvis 
de skulle befinne seg i en vanskelig situasjon. 

Vi undertegnede har bestemt at en viss prosent eller 
sum av det vi etterlater oss skal gå til IKFF: Liss Schanke, 
Grete Belinda Solberg Barton og Kirsten Margrethe Ting-
stad

Kontingent 2017 og 2018
Tusen takk til alle dere som har betalt utestående kontin-
gent for 2016 og 2017. Vi sendte ut en purring til de som 
ikke har betalt og svært mange av dere har nå betalt. 

Det gjenstår noen få som ikke har betalt. Derfor min-
ner vi om at det fortsatt er mulig å betale kontingenten 
før året er omme. Fra nyttår vil de som ikke har betalt de 
siste to årene bli slettet fra listene våre. 

Det er frivillig hvor mye du vil betale. Satsene er 500, 
300  og 200 kr. 

Vi er helt avhengig av kontingent fra medlemmer, 
også fordi antall betalende medlemmer ved årsskiftet 
er grunnlaget for statsstøtten neste år. Dere kan selvsagt 
nå også betale for 2018. Kontingenten skal inn på IKFFs 
konto i Cultura bank 1254 62 53048. Husk å merke med 
navn og hvilket år det gjelder.  

Skattefradrag for gaver 2017
IKFF/WILPF Norge setter stor pris på store og små ga-
ver. Gaver til WILPF Norge på over 500 kroner gir rett til 
skattefradrag. Beløpet må betales før 31.12.2017 til IK-
FFs konto i Cultura bank, 1254 62 53048. 

IKFF rapporterer inn giverne og gavebeløpene til skat-
temyndighetene, og de skal være inkludert i den forhånds

Kari-Ann Søreide, Grete Belinda Barton, 
Herdis Seim, Gunn Jansen, Randi Sort-
land, Liss Schanke
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LOKALAVDELINGER OG KONTAKTER

Bergen 
Aase Møller-Hansen 
Aasemh04@yahoo.com 

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

Hedmark/Oppland 
Eli Hammer Eide 
elihammereide@gmail.com

Sandnes 
Tone Langvassbraaten Ravnaas
toneravn@gmail.com 

Stavanger
Hanne Kjersti Knutsen 
hanne-18@outlook.com

Troms
Anne M. Hjort-Larsen
hjort-la@online.no

Oslo
Eva Fidjestøl
esofidje@online.no

HUSK Å MELDE ENDRING AV EMAIL OG ADRESSE

Vi får jevnlig brev og materiell i retur på grunn av feil adresse, enten det nå er gateadresse 
eller emailadresse. Det er tidkrevende å rette opp – og veldig dyrt hvis vi får brev og blader 
i retur og må sende dem flere ganger.  Vi ber deg derfor om å huske å gi oss beskjed om alle 
adresseendringer på epost ikff@ikff.no eller per brev til IKFF, Storgaten 11, 0155 Oslo. 


