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• Medlemskontingent  300,- / 500,- (valgfritt) 

• Send en epost til ikff@ikff.no med navn, adresse 
og telefonnummer. Så sender vi deg giro.

• Navn og adresse til VIPPS #538306.

 ”WILPF NORGE skal samle kvinner i Norge med ulike politiske 
og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, gjøre kjent, og bidra til å 
avskaffe politiske, sosiale, økonomiske og psykologiske årsaker til krig, og 
for å arbeide for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn.”

IKFF vedtekter

Kontakt oss:

Internasjonal kvinneliga for fred 
og frihet, (IKFF).
WILPF Norge, 
Women´s International League 
for Peace and Freedom 

Adresse
Majorstuveien 39
0367 Oslo
Norge

Epost: ikff@ikff.no
Org.nr.: 983 794 815
Konto: 125 462 53048
Vipps: #538306

Nettsider
Norge: www.ikff.no
Internasjonalt:  www.wilpf.org

Ill
: @
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Vil du arbeide for fred og 
menneskerettigheter?

 Vi søker nye medlemmer:
Engasjer deg
Få informasjon fra hele verden
Bli en del av fredsbevegelsen

WILPF internasjonale programmer:

Global nedrusting
www.reachingcriticalwill.org

Kvinner, fred og sikkerhet 
Internasjonalt nettverk
www.peacewoman.org

Krisehåndtering; 
Syria, Ukraina, Bosnia
www.wilpf.org

Arbeidsgruppe for miljø
www.wilpf.org/environment

WILPF norske avdeling
www.ikff.no

IKFF / WILPF:
vi tenker nytt rundt sikkerhet

Verdens samlede 
produksjon av våpen 
og forbruk av militært 
utstyr er på et nivå hvor 
det er tydelig for oss at 
mer våpenbasert forsvar 
ikke gjør oss tryggere, 
snarere tvert imot 
utrygge.

WILPF Norge har 
som mål: “globalt 
samhold og respekt for 
menneskerettigheter, 
økonomisk trygghet 
og muligheter til 
aktiv demokratisk 
deltagelse samt et 
fravær av strukturell 
undertrykking.

Ved å øke et feministisk 
verdivalg gjennom 
kvinners delaktighet 
ser vi muligheten til å 
bygge en verden som 
ikke løser sine konflikter 
ved trusler og bruk av 
vold.”

Miljøet er truet 
av militær aktivitet
Det er et paradoks 
at militærsektoren 
som skal ivareta 
menneskelig sikkerhet 
i stedet ødelegger 
livsgrunnlaget vårt i et 
rasende tempo.

WILPF kongress i Ghana 2018


