
Landsmøtet holdes på Hamar 17. - 18. mars og 
alle medlemmer er hjertelig velkommen. Inne 
i  bladet finner dere praktisk informasjon om 
landsmøtet, dagsorden og utdrag av beretning og

Første uken i februar flytter kontoret fra Storgaten 11 til 
det såkalte Fredshuset i Møllergata 12, bare noen minut-
ter unna. Kontoret er i 4. etasje – med heis helt opp.  

Fordelen er at vi nå kommer i samme hus som para-
plyorganisasjonen Fredsrådet og flere av de andre freds-
organisasjonene. Vi skal dele kontor med blant annet 
Nei til Atomvåpen og Bestemødre for Fred som holder 
sine ukentlige møter i samme hus. Vi håper at flyttingen

Flytting, kake og møte i Oslo
fører til nærmere samarbeid med de andre fredsorga-
nisasjonene – og derved mer og bedre utadrettet arbeid 
for IKFF. I tillegg får vi lavere husleie.

Vi feirer flyttingen med åpent hus og kake torsdag 
22. februar 16.00-18.00. Da skal vi også diskutere plane-
ne for arbeid i Oslo og omland i 2018. Vi sender en egen 
mail om møtet til medlemmene i Oslo og omland. Alle 
er velkomne, vennligst meld dere på mail: ikff@ikff.no. 

NOBELS FREDSPRIS TIL ICAN

Nobelprisutdelingen i Oslo 
10. desember 2017

Nyhetsbrev for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). 78. årgang, nr. 1/2018

arbeidsplan. De fullstendige sakspapirene sendes
ut til landsstyret og avdelingene, og ligger også på 
hjemmesiden vår www.ikff.no fra 6. februar.

VELKOMMEN TIL LANDSMØTET PÅ HAMAR 17-18. MARS

fred og frihet
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Den største saken for IKFF i 2018 var uten tvil tildelin-
gen av Fredsprisen til ICAN, «International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons. Forkortelsen ICAN er genial, I 
can, «Jeg kan».

Fredsprisen var selvsagt viktig i seg selv, men har også 
ført til en offentlig debatt som har synliggjort ICANs bud-
skap. Vi får bare håpe at debatten fortsetter - og bidra til 
den!  

Talene under fredsprisutdelingen var sterke, både den 
fra Nobelkomiteens leder og fra ICAN. ICANs leder Bea-
trice Fihn kom med et sterkt moralsk imperativ om at de 
landene som tror de er beskyttet av kjernefysiske våpen vil 
være medskyldige i ødeleggelser som skjer i deres navn. 
Dette argumentet retter seg direkte mot NATO-land som 
Norge, og var en av de punktene under talen hvor stats-
ministeren valgte å ikke klappe. (Dagsavisen 12.12.2017)   

Regjeringen argumenterer for å avskaffe atomvåpen 
– men går mot den konkrete FN-avtalen. Statssekretær 
Audun Halvorsen i utenriksdepartementet opplyser i 
en kronikk at «regjeringen arbeider for en verden fri for 
atomvåpen, men veien dit må gå gjennom gjensidig, ba-
lansert og irreversibel nedrustning. Å starte med et for-
bud er å starte i feil ende.» Han forklarer hvorfor Norge 
ikke kan undertegne avtalen. «Norge er et medlem av en 
forsvarsallianse som i ytterste konsekvens bygger sitt for-
svar på kjernevåpen. NATO søker en tryggere verden uten 
kjernevåpen, men så lenge land utenfor alliansen besitter 
det våpenet, vil NATO opprettholde sin kjernefysiske av-
skrekking». (Dagsavisen 15.12.2017)

En hovedgrunn til NATOs og Regjeringens behov for 
atomvåpen er trolig det «hysteriske fiendebildet av Russ-
land» som Aslak Sira Myra beskrev i Dagsavisen 22.12.

Forsker og UD-rådgiver Torgeir E Fjærtoft sier rett ut 
at strategien med å bruke atomvåpen som trussel er farlig 
i seg selv. «NATOs nåværende atomstrategi er uholdbar. 
Krisene under den kalde krigen avslører at atomvåpen-
strategier blir farlige nøyaktig i de tilfeller de er ment å 
avskrekke, nemlig i politiske konfrontasjoner. … Vesten er 
tryggere uten atomvåpen» mener han. (Dagsavisen 9.12.) 

Professor i statsvitenskap Øyvind Østerud mener at 
«Kjernefysisk avskrekking er undervurdert av Nobelkomi-
teen og overvurdert av regjeringen.» Videre hevder Øste-
rud at ICAN ikke når sitt hovedmål i overskuelig framtid. 
Atommaktene vil ikke ofre den avskrekking de har mot

Viktig fredspris og viktig debatt
atomangrep eller okkupasjon». Han konkluderer like-
vel med at «Selv om kampanjen mot atomvåpen ikke når 
sitt hovedmål, kan kampanjen håpe på en opinion som 
kanskje bidrar til å styrke avtalen om ikke-spredning av 
kjernefysiske våpen. … I et slikt perspektiv er kampanjen 
mot atomvåpen meningsfull». (Aftenposten 11.12.2017)

«Statsviter og kommentator i Dagens Næringsliv Janne 
Haaland Matlary ga kynismen og folkeforakten et ansikt 
og en stemme denne uka da hun kalte prisen «feel-good 
prisen» og definerte utdelingen som «naiv, uprofesjonell, 
med politisk slagside og forfriskende ute av takt.» (Dagsa-
visen 9.12.2017).

Naiv fredspris? Listen over mål mennesker har satt seg 
– og setter seg - for å skape en bedre verden er uende-
lig. Bekjempe fattigdom, krig, diskriminering. Styrke ut-
jevning, likestilling. Naive mål – men mulige. La oss al-
dri glemme det kjente sitatet av Margaret Mead som også 
passer godt på ICAN: «Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed citizens can change the world; in-
deed, it’s the only thing that ever has.” 

PS: Dette er ingen ny debatt. Odvar Nordli, Gro Har-
lem Brundtland, Kåre Willoch, Thorvald Stoltenberg og 
Kjell Magne Bondevik argumenterte i en felles kronikk i 
2009 for å fjerne alle atomvåpen. «Egentlig har vi ikke noe 
valg. Den beste - og kanskje den eneste – måten å hindre 
at atomvåpen blir brukt er å fjerne dem.»  (Aftenposten 
4.6.2009)

Liss Schanke
leder, WILPF Norge

LEDER

KONTINGENTEN 2018
Nytt år og nye muligheter! Kontingenten per år er 
500, 300 eller 200 kroner, velg selv det som passer. Vi 
setter også stor pris på pengegaver. Gaver over 500 
kr kan trekkes fra på skatten. Men husk å oppgi navn 
og hva betalingen gjelder. Betaler du kontingent for 
flere år, er det lurt å oppgi hvilke år det gjelder. Kon-
tonummeret er: 1254 62 53048. 
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De enkelte statene har et ansvar for gjennomføring av FNs 
Sikkerhetshetsrådsresolusjon 1325. For å sikre gjennom-
føringen er landene pålagt å utarbeide en handlingsplan, 
så også i Norge. Den norske handlingsplanen har følgende 
satsingsområder: 

•	 Fredsprosesser	og	forhandlinger	
•	 Internasjonale	operasjoner
•	 Fredsbygging	
•	 Norges	innsats	i	humanitære	kriser
•	 Seksualisert	vold	i	konflikt	

WILPF Norge har gitt innspill til årsrapporten til Regje-
ringens handlingsplan gjennom Forum Norge 1325, et 
nettverk bestående av en rekke sivilsamfunnsorganisasjo-
ner, i regi av Fokus. 

Vår hovedinnvending gikk på punktet om internasjo-
nale operasjoner. I Regjeringens utkast pekes det på at 
kjønnsperspektivet er styrket, men at det fortsatt må være 
et økt fokus på dette. Vi har stilt kritiske spørsmål til hva 
dette innebærer: Flere kvinner inn i militære og politi-
styrker? Vi har samtidig vist til at forskningsrapporter (f 
eks Cecilie Flemming, se Fred og Frihet nr 3/2017) viser 
at mål om kjønnsperspektiv bare blir halvhjertet gjen-
nomført. Vi foreslår at fokuset blir rettet mot ikkevolde-
lige operasjoner, ledsagelse og ubevæpnet sivil beskyttelse 
i konfliktområder. Vi har også anbefalt økt støtte og tilret-
telegging for kvinneorganisasjoner nasjonalt og interna-
sjonalt, og synliggjøring av dette arbeidet. 

Våre innspill er i stor grad kommet med i innspillet fra 
Forum Norge 1325 til Regjeringen. 

Ellen Elster & Elisabeth Lønnå 

resolusjoner 1820 (vedtatt i 2008), 1888 (vedtatt i 2009) og 
1960 (vedtatt i 2010). Nå møtte hun det norske sivilsam-
funnet gjennom Forum 1325. Her fortalte hun først om 
sitt utgangspunkt for FN-arbeidet: «Rettferdighet og fred 
forsterker hverandre gjensidig. Jeg har møtt ofre (survi-
vors) for seksuelle overgrep fra mange land. Jeg har lyttet 
til dem, og vet at de har mange traumer og problemer.» Du 
kan lese mer om Pattens arbeid på www.ikff.no.  

Ellen Elster

Kvinner, fred og sikkerhet

Handlingsplan for gjennomføring av 
FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325

Den 28. november 2017 lanserte PRIO (Peace Research 
Institute Oslo) en stor og nyskapende statistisk undersø-
kelse: «New Global Women, Peace and Security Index». 
Denne undersøkelsen (indeksen) skal bidra til å nå må-
lene for to store FN-prosjekter: Kvinner, fred og sikker-
het (Rsesolusjon 1325) og Bærekraftig utvikling. Den tar 
for seg kvinners livskvalitet i 153 land med til sammen 
98 prosent av verdens befolkning. Indeksen er utarbeidet 
av Georgetown Institute for Women, Peace and Security 
(GIWPS) i samarbeid med PRIO. Dersom du ønsker å lese 
mer om dette, se www.ikff.no

Elisabeth Lønnå 

Ny, global undersøkelse om Kvinner, 
fred og sikkerhet

Rettferdighet for kvinner som utsettes 
for seksuell vold i konflikt

Klimafestivalen 2018

7. januar 2018 arrangerte WILPF-Norge i lag med 
NEI til atomvåpen (NTA) og Natur og ungdom (NU) 
et møte på Eldorado bokhandel med tema: Militær 
ressursbruk og klima og miljø-ødeleggelse. 

Innledere var Sara Nes fra NTA, Johanna Karlsen 
fra NU og Elisabeth Kristiansen fra WILPF-Norge. 
De satte alle fokus på sammenhengen mellom mi-
litær ressursbruk og aktivitet, og klima- og miljøpå-
virkning. Få sektorer forurenser så mye som det mi-
litære, men de må ikke stå til ansvar i noe regnskap. 

Det var full sal på Eldorado og et engasjert publi-
kum deltok i debatten.

Møte med FNs spesialrepresentant for seksualisert vold 
i konflikt: Pramilla Patten, FNs spesialrepresentant for 
seksualisert vold i konflikt, opprinnelig fra Mauritius, var 
på besøk i Norge noen dager tidlig i desember 2017. Pat-
ten har et særlig ansvar for å følge opp FNs sikkerhetsråds 
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Velkommen til landsmøte på Hamar 
17. - 18. mars 2018

PRAKTISK INFORMASJON

•	 Reisemåte til Hamar: Alle tog fra Oslo eller Garder-
moen i retning Lillehammer eller Trondheim og retur 
stopper på Hamar. Togene tar ca en time fra Garder-
moen, 1 time og 20 minutter fra Oslo. De går vanligvis 
én gang i timen. 

•	 Møtested: Møtet holdes lokalene til Høgskolen i Inn-
landet på Hamar (tidligere Høgskolen i Hedmark). 
Adr. er Holsetgt 31. Dette ligger knapt 10 minutter til 
fots fra stasjonen. Gå inn hovedinngangen (inngang 
C). Parkering v skolen (mot betaling)

•	 Påmelding: så raskt som mulig til ikff@ikff.no, senest 
innen 1. mars. 

•	 Overnatting: Vi kan skaffe privat overnatting for en 
god del. Kontaktperson: Eli Hammer Eide elihammer

       eide@gmail.com, tlf. 93645176. Det er også mange
       overnattingssteder nær høgskolen hvis man vi bo der 
       og betale selv. 
•	 Pris: Ingen deltakeravgift. Lunsj og pauseservering kr. 

50 pr. dag. Middag inkl. drikke og kaffe og kaker kr 
200.

•	 Sakspapirer: Dette nummeret inneholder dagsorden 
for landsmøtet og sammendrag av de viktigste sakspa-
pirene, beretning og arbeidsplan. Landsstyret og av-
delingene får tilsendt de fullstendige sakspapirene per 
email, og de legges også på hjemmesidene våre www.
ikff.no fra 6. februar.

Alle medlemmer er velkomne på landsmøtet!
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19.00: Festmiddag og sosialt samvær, på kafé «Tante Ger-
da», Strandgt. 35. 

SØNDAG 18. MARS
09.00: Kaffe/ te, kjeks. 
09.15: Møtet starter. Valg av referent og møteleder,.
Gjennomgang av dagens program. 
09.30: Valg
10.15: WILPF internasjonalt: status og utfordringer, 
visepresident Margrethe Tingstad. 
Spørsmål og diskusjon
11.15: Pause 
11.30: Arbeidsprogram og budsjett 2018. 
Diskusjon og prinsipielle vedtak. 
12.30: Uttalelser og resolusjoner. 
Diskusjon og prinsipielle vedtak. 
13.30: Avslutning v. nyvalgt ledelse                          
14.00: Lunsj 
14.45: SLUTT

DAGSORDEN

Om innlederne:

DAG HOEL er forfatter og filmprodusent. Han vokste 
opp på Raufoss som ligger i regionen for avdeling Hed-
mark/Oppland av WILPF Norge. Som ungdom spurte 
Dag: «Hvordan kan vi tro på arbeid for fred, når vi lever av 
krig?» Det var et uforskammet spørsmål, fulgt av rungen-
de stillhet. Snart førti år senere svarer han selv med boka 
«Fred er ei det beste». Boka er en kjærlig innsidefortelling 
om hvordan vi usynliggjør at vi er krigsprofitører. Hoels 
innledning på seminaret bygger på denne boka.

AKSEL NÆRSTAD har helt siden han var i tenårene vært 
aktiv i norsk og internasjonalt solidaritets- og miljøarbeid, 
bl.a. i Utviklingsfondet. De siste 20 årene har dette arbei-
det vært tett knyttet til landbrukspolitikk. Han har hatt 
en rekke verv i norske og internasjonale organisasjoner 
ognettverk, blant annet i Norges Sosiale Forum, nestle-
der i ForUM for Utvikling og miljø, leder av matsikker-
hets gruppa i ForUM, styremedlem i Attac, medlem av 

ÅPENT MØTE/SEMINAR LØRDAG 17. MARS KL. 15.00 - 17.00

•	 «Fred er ei det beste»: Om norsk våpenproduksjon og –salg
•	 Jordvern, mat- og vannsikkerhet i et internasjonalt perspektiv

styringsgruppa for internasjonale konferanser i Mali om 
matsuverenitet og om agroøkologi. Han er nå internasjo-
nal koordinator for det globale nettverket More and Better 
Network. 

LØRDAG 17. MARS 
10.30: Kaffe, mingling og registrering 
11.15: Åpning av landsmøtet
Valg av møteleder, referent og resolusjonskomité
11.30: Avdelingenes arbeid 2017
12.00: Landsstyrets arbeid 2017      
12.30: Pause 
12.45: Regnskap 2017
13.15: Presentasjon av styrekandidatene v. valgkomiteen. 
Presentasjon av innkomne forslag og utkast til uttalelser v. 
resolusjonskomiteen
14.00: Lunsj
15.00-17.00: Åpent møte/seminar*

a) «Fred er ei det beste»: Om norsk våpenproduksjon   
og –salg. Innledning  v. DAG HOEL. Diskusjon. 
b) Jordvern, mat- og vannsikkerhet i et internasjonalt 
perspektiv. Innledning v. AKSEL NÆRSTAD. Disku-
sjon. 
c) Utstilling: Med YES Kilimanjaro fra tørt sletteland 
til grønn oase.

Dag Hoel Aksel Nærstad
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Beretningen redegjør for arbeidet i landsmøteperioden, dels 
den utadrettede aktiviteten, dels det interne organisatoriske 
arbeidet – samt en vurdering av utfordringer og resultateter.  

Viktige saker og aktivitet
2017 var året da Nobels fredspris ble tildelt ICAN. WILPF 
har vært en meget nær samarbeidspartner for ICAN, så 
også vi har grunn til å være stolte. Tildelingen var en stor 
oppmuntring – som vi skal ta med oss i det videre arbei-
det. ICAN-leder Beatrice Fihns appell om å stanse atom-
våpengalskapen var det som fikk avslutte NRKs nyhetska-
valkade for dette året. 

De viktigste temaene har vært: 
•	 Stortingsvalget 2017 og arbeidet for å sette fredsspørs-

mål på dagsorden   
•	 NATO, atomvåpen, våpenindustri, våpeneksport og 

forsvarets nye langtidsplan 
•	 Fredskultur og fredsdepartement
•	 FNs bærekraftsmål og militarisme som miljøproblem, 

da særlig gjennom ForUM 
•	 FNs sikkerhetsresolusjon 1325 med fokus på kvinner i 

land i konflikt, blant annet gjennom FOKUS 
•	 Situasjonen for flyktninger, med særlig vekt på kvin-

nelige flyktninger

Arbeidsformene har vært mange: egne arrangementer, 
deltakelse i paraplyorganisasjoners og andre organisasjo-
ners arrangementer, samt uttalelser. Beretningen innehol-
der en oversikt over uttalelser.

I landsmøteperioden er det gitt ut fire nummer av 
medlemsbladet Fred og Frihet, 3 som nyhetsbrev, ett som 
et eget hefte med FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 som 
tema. I tillegg er det lagt ut informasjon på vår hjemmesi-
de ikff.no og på facebooksiden. Det er også sendt ut med-
lemsbrev til medlemmer og avdelinger. 

IKFF legger stor vekt på samarbeid med andre orga-
nisasjoner. Det er særlig viktig med samarbeid med orga-
nisasjonene i fredsbevegelsen, både de som er medlem av 
paraplyorganisasjonen Fredsrådet, og de andre som f.eks. 
Nei Til Atomvåpen.  Det samme gjelder samarbeid med 
kvinneorganisasjoner og samarbeid med miljøbevegel-
sen for å synliggjøre sammenhengen mellom militarisme 
og miljø.  

WILPF er en internasjonal organisasjon, og det er et 
nært samarbeid mellom WILPFs seksjoner i de nordiske 
land, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Det holdes 
vanligvis et nordisk møte hvert år. Det nordiske møtet 
2017 ble holdt i København 17. - 19.februar. WILPF Norge 
sammen med alle andre seksjoner er representert i styret 
i WILPF IB, dvs. «International Board». Disse møtene er 
i 2017 avholdt elektronisk. WILPF Norge deltok også på 
møtet for de europeiske WILPF-seksjonene i Roma 24. - 
26. mars 2017. Margrethe Kvam Tingstad fra Norge er en 
av fire internasjonale visepresidentene i WILPF. Hun har 
skrevet en egen redegjørelse i beretningen om sitt arbeid.  

Situasjonen i organisasjonen
Den organisatoriske delen av beretningen inneholder 
oversikt over landsstyre og avdelinger, samt utvikling når 
det gjelder økonomi og medlemmer. 

IKFF har avdelinger i Bergen, Hedmark/Oppland, 
Sandnes og Stavanger. Avdelingen i Stavanger har opphørt 
og er erstattet med en arbeidsgruppe for Stavanger som 
samarbeider med avdelingen i Sandnes. Det ble i 2016 
opprettet en arbeidsgruppe i Florø, og egen arbeidsgruppe 
for Oslo er under gjenoppretting. Det er en kontaktperson 
for Nord-Norge. Avdelingene og arbeidsgruppene skriver 
egne årsmeldinger som behandles på landsmøtet. 

Sammendrag av landsstyrets beretning 
for landsmøteperioden 2017-2018

«Nei til stans av våpeneksport» 
Stortingets utenriks- og forsvarskomite vil ikke 
stanse salg av forsvarsmateriell til land som kri-
ger i Jemen. Dette var resultatet av komiteens 
innstilling som ble vedtatt onsdag 17. januar. 
Innstillingen skal behandles 15. februar i Stor-
tinget. Bare SV og KrF ønsket å stoppe salget. 
– Stortingsflertallet har nå satt butikk foran 
etikk, mener representanter fra Changemaker 
og Redd Barna. 

NTB
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Ved årsskiftet 2017/2018 hadde IKFF 333 medlemmer, 
hvorav 193 hadde betalt for 2017. Ved forrige årsskifte 
var det 394 medlemmer hvorav 160 betalende. Økt antall 
betalende medlemmer skyldes mer purring, dels generell 
purring gjennom Fred og Frihet, dels individuell purring 
til de som ikke har betalt gjennom email eller brev.   

Største administrative enkeltoppgave i landsmøtepe-
rioden har vært forberedelse og gjennomføring av flytting 
av kontoret fra Storgata 11 til Fredshuset i Møllergata 12. 
En viktig fordel med flyttingen er betydelig redusert hus-
leie. Hovedfordelen er likevel ikke økonomisk, men faglig. 
Vi ønsker et nærmere samarbeid med de andre fredsorga-
nisasjonene, både for å styrke oss selv som organisasjon – 
men også for å bidra til å styrke fredsbevegelsen og freds-
arbeidet som helhet. 

Sammendrag av arbeidsplanen 
for landsstyreperioden 2018-2019
Utfordringer 
Klimaet for fredssaken er vanskelig. Politikken i mange 
land, inkludert Norge, går mot alt det WILPF er for: fred, 
frihet, miljø og likestilling. Vi ser en negativ utvikling med 
økende militarisme og fremmedfrykt. Den nye langtids-
planen for forsvaret i Norge legger nesten ensidig vekt på 
deltakelse i NATOs angrepskriger og lite vekt på forsvar 
av Norge. Det har vært en økning i amerikanske baser i 
Norge, dels basen på Værnes og nye baser i Troms. I tillegg 
kommer amerikansk bruk av Rygge flyplass. Vi ser også 
økt aggresjon mot Russland og langs den russiske gren-
sen kombinert med stadig mer negativ politisk omtale av 
Russland i pressen. I FN avholdt Norge seg fra å stemme 
for forslaget om forbud mot atomvåpen. Det markerer et 
alvorlig brudd med norsk atomvåpenpolitikk. 

Krig, konflikt og miljøødeleggelser har ført til et stort an-
tall flyktninger fra Afrika og Asia – og kraftige begrens-
ninger i mottak av flyktninger i Norge og mange andre 
land. Situasjonen for flyktninger er svært alvorlig, særlig 
for kvinnelige flyktninger - både under flukten, i flyktnin-
geleirene og i deres nye land. 

Totalt sett er den globale utviklingen skremmende, men 
dette kan innebære en mulighet for at flere er villige til å 
engasjere seg og arbeide for endring.  

Hovedsaker
•	 Omdisponering av ressurser fra militære formål til 

fred, miljø og utvikling 
•	 Fredskultur, fredsdepartement og Norden som freds-

sone, og fokus på årsaker til krig 
•	 Arbeid mot atomvåpen, atomkraft, NATO, opprust-

ning, våpensalg, militær forurensing, ressursmisbruk 
og andre virkninger av krig 

•	 Arbeid for å styrke FN slik at FN kan ivareta sine opp-
gaver for fredsbygging og konfliktforebygging 

•	 Samarbeid med de andre fredsorganisasjonene for å 
styrke fredsbevegelsen – og samarbeid med miljøbe-
vegelsen og kvinnebevegelsen 

•	 Styrking av organisasjonen gjennom rekruttering og 
synliggjøring, blant annet gjennom økt bruk av sosiale 
media 

•	 Synliggjøring og bedring av situasjonen for flyktnin-
ger, særlig kvinnelige flyktninger

Arbeidsformer 
Hovedarbeidsformene vil være økt samarbeid og sam-
ordning mellom de norske avdelingene, bl.a. gjennom 
felles markering av merkedager gjennom møter, inn-
legg, innledere og materiell. Arbeidsplanen inneholder 
oversikt over de planlagte aktivitetene i avdelingene og 
arbeidsgruppene.

Etter flyttingen til Fredshuset, som administreres av 
Fredsrådet, deler vi nå lokaler med Fredsrådet, Nei til 
atomvåpen, Leger mot atomvåpen, PBI (Peace Brigades 
International), LIM (Likestilling, integrering og mang-
fold) og CISV (de internasjonale sommerleirene for barn 
og ungdom.) 

Resultater
Årsberetningene fra landsstyret, avdelingene og arbeids-
gruppene viser en imponerende rekke av arrangementer 
og uttalelser. Totalt sett har organisasjonen vært relativt 
synlig når man ser arbeidet i avdelingene og i Oslo i sam-
menheng. Det er likevel klart at både synlighet og resulta-
ter kan forbedres, og det er viktig å fokusere på økt rekrut-
tering, samordning, synlighet og påvirkning i 2018.  
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arbeidsplanen forts. fra s. 7. 

Viktige merkedager for avdelingene kan være:  
JANUAR: Klimafestivalen  
MARS: 8. mars: Kvinnedagen | 11. mars: Fukushimadagen   
APRIL: 26. april: Global Day of Action Against Military  
Spending | 26. april: Tsjernobyldagen
MAI: 1. mai: Arbeidets dag | 8.mai: Fredsdagen 
AUGUST 6. august Hiroshimadagen, 14. - 19. august 
Arendalsuken 
SEPTEMBER: 21.  september: Den internasjonale freds-
dagen 
OKTOBER: 2. oktober: FNs internasjonale ikkevoldsdag 
| 2. uke i oktober arrangement mot militarisering av ver-
densrommet | 24. oktober: FN-dagen.  
NOVEMBER:  6. november: FNs dag for å forhindre ut-
nytting av miljøet i krig og væpnede konflikter 
DESEMBER: 10. desember: Kampanjen mot vold mot 
kvinner | 10. desember: Human Rights Day og utdelingen  
av Nobels fredspris

Rekruttering og kommunikasjon  
Vi ønsker å styrke organisasjonen ved å rekruttere flere 
medlemmer, både eldre og yngre. Vi ønsker å starte et eget 
nettverk for yngre medlemmer med kontakt med yngre 
medlemmer i de andre nordiske landene og nettverket 
«Young WILPF.» 

Nettsiden www.ikff.no og facebooksiden er våre viktig-
ste kanaler for informasjon og kommunikasjon, i tillegg til 
medlemsbladet Fred og frihet. Fire nummer av medlems-
bladet Fred og frihet vil bli utgitt i 2018. Nr 1,3 og 4 blir 
nyhetsbrev som sendes ut som vedlegg til e-post til alle 
som har dét, og som vanlig post til de andre. Nummer 2 
blir et temanummer om NATO og atomvåpen. 

Internasjonale møter 
De nordiske seksjonene avholder et felles møte hvert år. 
Møtene går på omgang mellom landene. Møtet 2018 blir 
i Oslo 21. - 22. april. WILPF avholder kongress hvert 3. 
år. Kongressen 2018 holdes i Accra i Ghana i tidspunktet 
20. - 24. august. 

Tsjernobyldagen 2018
Tsjernobyldagen 26. april arrangerer WILPF-Norge, i lag 
med Natur og ungdom (NU), Nei til atomvåpen (NTA) og 
Naturvernforbundet et møte på Litteraturhuset. Temaet 
denne gangen er: Det norske atomavfallet og nedbyg-
ging av de norske reaktorene

Vi regner med å få en av de ansatte på Institutt for ener-
giteknikk, og en politiker fra Næringsdepartementet, til å 
komme og fortelle om planene de har for nedbygging og 
avfallsbehandling. Det vil bli innlegg av representantene 
fra de fire organisasjonene, og anledning til å stille spørs-
mål. 

Alle atomland har i dag problemer med hva de skal gjø-
re med det brukte atombrenselet, som bør lagres uten kon-
takt med jord og vann i mange hundretusen år. Finland 
er det eneste land i verden som om noen få år har ferdig 
et anlegg for å deponere dette farlige avfallet. Også Norge 
har brukt atombrensel, og vi vil gjerne høre fra fagfolk og 
politikere om planene de har for å deponere det trykt. Vi 
vet at det kommer til å bli dyrt og ta lang tid. Vi vet også at 
det er vi skattebetalerne som må betale.

Dere vil få informasjon om dette møtet på e-post, 
hjemmesiden vår og på facebook, men sett av datoen al-
lerede nå.

Eva Fidjestøl

Online-kurs om alternativer til krig

WILPF samarbeider med den internasjonale or-
ganisasjonen World Beyond War. De arrangerer 
et nettbasert kurs over 8 uker fra 26.2. Kurset 
er på engelsk og koster 100$. Kurset heter «War 
abolition 201: Building the alternative global se-
curity system». Nærmere informasjon finner du 
her: http://www.classroom.worldbeyondwar.org/
course/war-abolition-201-building-the-alternati-
ve-global-security-system. 

Les WILPF membership News!

Nyhetsbrevet kommer elektronisk hver måned og 
inneholder mye interessant. Her er lenken til ja-
nuarutgaven: 

https://mailchi.mp/wilpf/membership-news-janu-
ary-edition?e=e50ceafc06
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LOKALAVDELINGER OG KONTAKTER
Bergen 
Aase Møller-Hansen 
Aasemh04@yahoo.com 

Oslo
Eva Fidjestøl
esofidje@online.no

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

Stavanger
Hanne Kjersti Knutsen 
hanne-18@outlook.com

Sandnes 
Gro Eriksen
eingro@lyse.net 

Hedmark/Oppland 
Eli Hammer Eide 
elihammereide@gmail.com

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