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Bakgrunn
Konflikt er noe alle mennesker opplever. Konflikt med sine egne
tanker, konflikter mennesker og grupper imellom eller væpnede
konflikter hvor stater sender soldater i krig. Krig og bruk av vold
løser ikke konflikter. Vold brukt i konflikt sliter ut motstandere og
gjør de som fortsatt har folk og resurser igjen etter en voldelig
konflikt kan bestemme betingelsene for våpenhvile. Årsakene til
konflikten kan fortsatt være uløste i generasjoner.

Fredskultur
Fredskultur er når konflikter blir håndtert på en måte som minsker
motstanden og motviljen mellom mennesker. Fredskultur er bygget
rundt rutiner for å tenke på andre mennesker som samarbeidspartnere og medborgere. Fredskultur handler om å følge menneskerettighetene og internasjonale lover, men at mange konflikter aldri
ender opp i en domstol, men må løses mennesker imellom.

Konstruktiv konflikthåndtering?
Chile, Sør Afrika og Columbia og mange andre land har gjennomgått prosesser for å se på overgrep begått av myndigheter.
Sannhetskommisjonenes oppgave har vært å synliggjøre overgrep,
men også å stanse voldspiralen som disse voldelige regimene har
vært inne i. Forsoningsarbeidet har gitt folk mulighet til å begynne
på nytt.

Mange aktører
Fred og forsoningsarbeid er et stort akademisk tema. Universiteter
verden over har fred, konflikthåndtering og forsoningsarbeid som
fagfelt. Felles for det meste av arbeidet som blir gjort er at det står
fullstendig i skyggen av det industrielle militære kompleks. Også
FN og internasjonale organer som jobber med fred og forsoning
er prisgitt atommaktenes renkespill. WILPF Norge er engasjert i
arbeidet rundt FN Sikkerhetsråds resolusjoner om ”kvinner, fred
og sikkerhet” les mer på www.fredsommetode.no

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
I vår rapport fra 1915 står det at vi ønsket å bygge en annen
verden:
«Vi kvinder, samlet til international kongres, protester mot

krigens vanvid og rædsel, mot dens meningløse ofre av
menneskeliv og ødeleggelser av saa meget, som menneskene
har brukt aarhundreder til at oppbygge.»

Siden starten har WILPF Norge vært en pådriver for at fredsundervisning skulle gis den oppvoksende slekt.

Små bestanddeler
All konfliktløsning handler om å finne måter å transformere vold til
en konstruktiv samtale. I en konvensjonell modell er samtale rundt
et bord, debatt for å oppnå et kompromiss vanlig. En Transcendent
metode for konfliktløsning ønsker å overskride de løsningene som
partene ser for seg. Metoden går ut på at partene blir kjent med
hverandre gjennom grundige og lange samtaler for så å komme
frem til løsninger som inkluderer og overskrider partenes oppfattelse av situasjonen.

Konflikters ABC
A attitude + B behaviour + C contradiction = Konflikt
Alle elementene må håndteres og løses for at konflikten skal bli
oppløst. A (Holdning) møtes med empati, B (oppførsel) med
ikkevold, og C (motsetning) med kreativitet.

Fredskultur
Fredskultur handler om å håndtere livets utfordringer uten bruk
av og trusler om vold. I en trygg verden kan mennesket utfolde
seg uten tanke på å oppleve vold og trakassering. En fredelig
verden vil frigi enorme økonomiske og kreative krefter som i dag er
undertrykket.

Fredsdepartement

Skal vi få noe sving på freden må vi planlegge og finansiere den;
WILPF Norge ønsker at Norge skal ha et Fredsdepartement.

Jonatunet
WILPF Norge er sterkt engasjert i arbeidet med
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø som er en ideell
organisasjon som har holdt sine årlige sommersymposier i Jondal
siden 2005. Jonatunet er en møteplass hvor et mangfold av
forskjellige mennesker kommer sammen for å være pådrivere
i arbeidet med å løse de utfordringene vi står overfor. Norges
Fredsfond er en tanke som ble til handling nettopp her.

Internasjonalt engasjement
Women`s International League for Peace and Freedom (WILPF) /
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, (IKFF) har kontoret i 33
land samt I Genève og New York. Vi er opptatt av at fredskultur
handler om mangfold, beundring og nysgjerrighet for ulikheter i
kulturuttrykk. Arbeid for likestilling står sentralt i vårt arbeid for
fred og nedrustning.
Interessert i dette eller andre fredstema?
Denne og andre brosjyrer finner du i PDF-format på www.ikff.no
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International League for Peace and
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Storgaten 11
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org.nr.: 983 794 815
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Internasjonalt:
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Om oss:
WILPF Norge er en organisasjon
som er politisk og religiøst
uavhengig. Arbeidet i den
norske seksjonen bygger
på det programmet og de
retningslinjer som blir vedtatt
på organisasjonens kongresser
hvert tredje år og av det
internasjonale styret.
Vi fremmer strukturelle
forandringer av samfunnet med
sosiale, økonomiske og politiske
rettigheter for alle. Vi arbeider
for nedrustning, ikkevold og
fredskultur og et bærekraftig
samfunn i økologisk balanse.

Les mer på : www.ikff.no

