INTERNASJONAL KVINNELIGA

FOR FRED OG FRIHET
FILMVISNINGER, STAND
UNDERSRIFTSKAMPANJER
DIALOG MED POLITIKERE
AVISINNLEGG, STUDIESIRKLER
FOREDRAG, MARKERINGER

1915 - 2019

AVD.-BERGEN

fre.04-søn.26.jan: Klimafestival – Militarisme og miljø;
ti.15.jan: VILLAGE vs. EMPIRE fredsFILM med med innledning
(ÅMH) og samtale etterpå, Bergen Hovedbibliliotek, auditoriet. Fri
entré.
lø.19.jan kl. 13.oo: Åpent kafémøte på BarBarista Øvregt.12.
Oppstartsmøte – vårprogrammet spikres; arbeidsmøte deretter à
ti.22.jan kl.19-21 Åpent møte: Antikrigsarbeid/ Folkebevegelse
mot krig – innbyggerservice Kaigate, møterom ‘Fyllingsdalen’
to.07.feb.kl.18.oo Filmvisning: DISTURBING THE PEACE, a
transformational journey from combatants to non-violent peace
activists; fredsFILM med innledning (ÅMH) og samtale etterpå,
Bergen Hovedbibliliotek auditoriet. Fri entré.

april ’19

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling
Bergen arbeider for en omdisponering av ressurser
fra militarisme til fred, utvikling og miljø. Vi arbeider
for et internasjonalt forbud mot uranvåpen, for fredsskatt/
økonomisk militærnekting og et fredsdepartement. Vi er
engasjert i Norges Fredsfond og Hardangerakademiet for
Fred, Utvikling og Miljø med base i Jonatunet/ Jondal. Vi
aksjonerer mot våpenkjøp og norsk krigsdeltagelse.

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG
STØTTEMEDLEMMER! kun 200kr/år

fre.08.mars: INTERNASJONAL KVINNEDAG IKFF Bergen deltar i
toget ; appell? Stand? Flyers til åpent arrangement

Kto.nr. 1254 62 53048
www.ikff.no/bli-med/bli-medlem/

ti.12.mars. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 19; løpis
til ‘GDAMS’
to.14.mars kl.18.oo FILMvisning: SKYLDIG, JEG? og THE
BREAK med innledning (SU) og samtale etterpå, Bergen
Hovedbibliliotek, auditoriet. Fri entré.
ti.09. april møte/ studiesirkel 16.3o-19.oo, Strandgaten 19; paroler til
o1.mai mm
to.14.mars kl.18.oo FILMvisning: A bold Peace Costa Rica – et
land uten militærforsvar! fredsstand/ nyhetsbrev kl.16.3o–18.+,
Bibliotekspl.? ‘GDAMS’ GLOBAL AKSJONSDAG MOT MILITÆRT
FORBRUK dato/ tid kommer; løpiser; Møtes på bibliotekskaféen.
Foredrag?
fre.26.april 32-ÅR SIDEN TSJERNOBYL-katastrofen. Klistermerker
on.1.mai, ARBEIDERNES DAG for internasjonal solidaritet:
IKFF deltar i toget – i år også! Appell? Fra Russland??
ti. 14.mai. kl. 16.3o-19.oo møte/ studiesirkel i Botanisk hage (ved
regn på kaféen ”Marg&Bein”, Fosswinckelsgt. 18
ti.18.juni kl.16.3o, Cort Piilsm.6: møte/ studiesirkel;
sommeravslutning (badedrakt!), planer for høsten
on.21.juni 10-årsdag for verdens første forbud mot uranvåpen,
vedtatt i Natolandet Belgia
to. ...juni fredsstand/ nyhetsbrev kl.16.3o–18.+, Biblioteksplassen?

fre.26.-28. juli: sommersymposium 2o19,
Hardangerakademi for Fred, Utvikling og Miljø i Jondal

IKFF, Internasjonal
kvinneliga for fred og frihet
IKFF - Norsk seksjon av WILPF, Women's
International League for Peace and Freedom er en
organisasjon av kvinner fra hele verden – med
hovedsete i Genève, sekretariat i New York og
grupper i 34 land.
www.ikff.no
IKFF/ WILPF har forslagsrett i FN-ECOSOC.
Kontakt i Bergen:

frederveien@gmail.com

FREDSFILMBIBLIOTEK
IKFF-Bergen har bygget opp en
samling av fredsfilmer som tilbys til
skoler, grupper og private. Bergen
offentlige bibliotek
samarbeider med IKFF, ved
å vise Fredsfilmer en
torsdag i måneden. Sjekk
Bergen Offentlige bibliotek.no,
kalender for mer info.

F
ILP

IKFF

mai ’19

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe:
• bli støttemedlem i IKFF
• sett deg på e-postlisten
- for å bli innkalt når det trengs
• bli aktiv med i fredsgruppen. Velkommen!

ti.12 feb. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 19; paroler
til o8.mars mm.

lø-sø. 06-07. april WILPF-Norway/ IKFF Landsmøte i Oslo

juni ’19

Er du en av de mange som fortviler fordi
- hverdagen din blir invadert av internasjonale kriser som
synes overveldende og skremmende?
- verdier som du tror på og jobber for blir overkjørt?
- du føler avmakt og tror at din stemme umulig blir hørt i
det store spillet som nå foregår?
Vel, det finnes i hvert fall én virksom medisin mot
framtidsangst: engasjér deg!

W

mars ’19

feb. ’19

januar ’19

PROGRAM VÅR 2o19

SKAP ENDRINGEN
DU ØNSKER Å SE I VERDEN...
Gandhi

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET
FREDSFILM BIBLIOTEK STØTTET AV UD

Les og lær mer om fredelig konfliktløsning:
Facebookside ”Fredsaktivisme i Bergen og Hordaland
forøvrig”: www.facebook.com/Fredsaktivisme-I-Bergen-ogellers-p%C3%A5-Vestlandet
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø:
http://www.nordisk-fredsakademi.no/
Transnational Foundation for Peace and Future Research
www.transnational.org
Transcend International
www.transcend.org
19.01.19
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AVD.-BERGEN

feb. ’19

januar ’19

PROGRAM VÅR 2o19
fre.04-søn.26.jan: Klimafestival – Militarisme og miljø;
ti.15.jan: VILLAGE vs. EMPIRE fredsFILM med med innledning
(ÅMH) og samtale etterpå, Bergen Hovedbibliliotek, auditoriet. Fri
entré.
lø.19.jan kl. 13.oo: Åpent kafémøte på BarBarista Øvregt.12.
Oppstartsmøte – vårprogrammet spikres; arbeidsmøte deretter à
ti.22.jan kl.19-21 Åpent møte: Antikrigsarbeid/ Folkebevegelse
mot krig – innbyggerservice Kaigate, møterom ‘Fyllingsdalen’
to.07.feb.kl.18.oo Filmvisning: DISTURBING THE PEACE, a
transformational journey from combatants to non-violent peace
activists; fredsFILM med innledning (ÅMH) og samtale etterpå,
Bergen Hovedbibliliotek auditoriet. Fri entré.
ti.12 feb. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 6; paroler
til o8.mars mm.

mars ’19

fre.08.mars: INTERNASJONAL KVINNEDAG IKFF Bergen deltar i
toget ; appell? Stand? Flyers til åpent arrangement
to.14.mars kl.18.oo FILMvisning: SKYLDIG, JEG? og THE
BREAK med innledning (SU) og samtale etterpå, Bergen
Hovedbibliliotek, auditoriet. Fri entré.
ti.12.mars. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 6; løpis til
‘GDAMS’

juni ’19

ti.09. april møte/ studiesirkel 16.3o-19.oo, Strandgaten 19; paroler til
o1.mai mm
‘GDAMS’ GLOBAL AKSJONSDAG MOT MILITÆRT FORBRUK
dato/ tid kommer; løpiser; Møtes på bibliotekskaféen. Foredrag?
to.25.april fredsstand/ nyhetsbrev kl.16.3o–18.+, Bibliotekspl.?
fre.26.april 32-ÅR SIDEN TSJERNOBYL-katastrofen. Klistermerker
on.1.mai, ARBEIDERNES DAG for internasjonal solidaritet:
IKFF deltar i toget – i år også! Appell? Fra Russland??
ti. 14.mai. kl. 16.3o-19.oo møte/ studiesirkel i Botanisk hage (ved
regn på kaféen ”Marg&Bein”, Fosswinckelsgt. 18
ti.18.juni kl.16.3o, Cort Piilsm.6: møte/ studiesirkel;
sommeravslutning (badedrakt!), planer for høsten

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe:
• bli støttemedlem i IKFF
• sett deg på e-postlisten
- for å bli innkalt når det trengs
• bli aktiv med i fredsgruppen. Velkommen!
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling
Bergen arbeider for en omdisponering av ressurser
fra militarisme til fred, utvikling og miljø. Vi arbeider
for et internasjonalt forbud mot uranvåpen, for fredsskatt/
økonomisk militærnekting og et fredsdepartement. Vi er
engasjert i Norges Fredsfond og Hardangerakademiet for
Fred, Utvikling og Miljø med base i Jonatunet/ Jondal. Vi
aksjonerer mot våpenkjøp og norsk krigsdeltagelse.

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG
STØTTEMEDLEMMER! kun 200kr/år
Kto.nr. 1254 62 53048
www.ikff.no/bli-med/bli-medlem/
IKFF, Internasjonal
kvinneliga for fred og frihet
IKFF - Norsk seksjon av WILPF, Women's
International League for Peace and Freedom er en
organisasjon av kvinner fra hele verden – med
hovedsete i Genève, sekretariat i New York og
grupper i 34 land.
www.ikff.no
IKFF/ WILPF har forslagsrett i FN-ECOSOC.
Kontakt i Bergen:

frederveien@gmail.com

FREDSFILMBIBLIOTEK
IKFF-Bergen har bygget opp en
samling av fredsfilmer som tilbys til
skoler, grupper og private. Bergen
offentlige bibliotek
samarbeider med IKFF, ved
å vise Fredsfilmer en
torsdag i måneden. Sjekk
Bergen Offentlige bibliotek.no,
kalender for mer info.

on.21.juni 10-årsdag for verdens første forbud mot uranvåpen,
vedtatt i Natolandet Belgia
to. ...juni fredsstand/ nyhetsbrev kl.16.3o–18.+, Biblioteksplassen?

fre.26.-28. juli: sommersymposium 2o19,
Hardangerakademi for Fred, Utvikling og Miljø i Jondal

F
ILP

IKFF

mai ’19

april ’19

lø-sø. 06-07. april WILPF-Norway/ IKFF Landsmøte i Oslo

VÆR FORANDRINGEN
DU ØNSKER Å SE I VERDEN...
Gandhi
Er du en av de mange som fortviler fordi
- hverdagen din blir invadert av internasjonale kriser som
synes overveldende og skremmende?
- verdier som du tror på og jobber for blir overkjørt?
- du føler avmakt og tror at din stemme umulig blir hørt i
det store spillet som nå foregår?
Vel, det finnes i hvert fall én virksom medisin mot
framtidsangst: engasjér deg!

W

INTERNASJONAL KVINNELIGA

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET
FREDSFILM BIBLIOTEK STØTTET AV UD

Les og lær mer om fredelig konfliktløsning:
Facebookside ”Fredsaktivisme i Bergen og Hordaland
forøvrig”: www.facebook.com/Fredsaktivisme-I-Bergen-ogellers-p%C3%A5-Vestlandet
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø:
http://www.nordisk-fredsakademi.no/
Transnational Foundation for Peace and Future Research
www.transnational.org
Transcend International
www.transcend.org

19.01.19

