GI FRED ET BUDSJETT
Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til
2 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024.
Vil vi virkelig bruke ca 15 milliarder mer på militæret, enn dagens
48.000.000.000,- pr. år?
La oss heller bruke disse tilleggs-milliardene til å bygge bærekraftig sikkerhet. La oss stemme fram partier med fred på programmet under stortingsvalget 2017.
Hva er de reelle truslene mot vår sikkerhet / hva gjør oss trygge?
Klima- og miljøkrisen, atomtrusselen, eller gapet mellom de som har og
de som ikke har, kan ikke løses med militærmakt. Befolkningen i alle land
ønsker fred. Krig er det kun våpenprodusentene som tjener på. Vi må
stanse den ensidige dyrkingen av militæret som politisk maktmiddel.

AlTERnATIvE STRATEGIER FoR FRED oG SIkkERhET

- FRA vÅpEnkApplØp oG kRIG
TIl FRED, UTvIklInG oG mIlJØ
Flytt pengene - fra krig til fred / IKFF.no 19.04.17

#MoveTheMoney

Det er et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig
sikkerhet, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende
generasjoner.
Hva kan DU gjøre? Bli støttemedlem eller aktiv i en fredsgruppe.
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet WILPF-Norway ikﬀ.no med
Bestemødre for fred, Nordahl Grieg Fredsfond, Stiftelsen Natur og Kultur

Flytt pengene - fra krig til fred / IKFF.no 19.04.17

FlYTT pEnGEnE!

• Forebygging av krig
• Forsoning, bøte på ydmykelse
• Fredsutdanning
• Ikkevoldelig konflikthåndtering
• Demilitarisering, nedrustning, styrking av FN
• Fredsjournalistikk
• Overgang fra en krigsbasert økonomi til en fredsbasert økonomi
• Et Fredsdepartement som fremmer fredskultur
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