
IKFF-Bergen har bygget opp en samling av fredsfilmer som tilbys for utlån 
til skoler, grupper og private.
Bergen offentlige bibliotek samarbeider med Internasjonal Kvinneliga For 
Fred og Frihet om å holde seg á jour når det gjelder nye produksjoner.

Fredsfilm er mer enn anti-krigsfilm. 

FRED er et valg om å bygge istedenfor å ødelegge. Fred er høylytt!
PEACE IS MOVING! 

Nobelprisvinner Shirin Ebadi:

”Noen ganger kan en 3 minutter lang film fortelle mer enn 700 sider i en bok. 
Et enkelt fotografi kan vise deg 20 år av et lands historie. Vold er smittsom og 
media løper alltid etter vold. Flere journalister og filmmakere burde se i en 
annen retning og gi de mange ikkevolds-historiene mer plass. Vi trenger 
filmer av håp som styrker de positive kreftene i oss. Filmer som er inspirerende, 
lærerike, inspirational, educational, enabeling, empowering.”
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fre-lø.-sø. 26-28.juli: Hardangerakademiet for fred, 
utvikling og miljø, sommersymposium i Jondal: Europa – 
hva nå? IKFF-workshop pappmaché u-båter/ Nei til atomubåter i 
norske fjorder! – aksjon  www.hardangerakademiet.no  
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ti.06.aug: Hiroshima +74,  
 

fre.09.aug: Nagasaki –ikke glem;  
 

lø.10.aug: kl.13.oo, Amalies Hage, Hovedbiblioteket 
oppstarts-møte. Velkommen – med følge.  
Aksjoner i forb.m. à Kommunevalget 09.09.19?  
 

ma.12-17.aug. Arendalsuka (Åse) IKFF har stand 
 

fr.17.aug kl.17-18.oo, Festplassen: Demo for fred i 
Persiabukta. KomKomKom! Appell bl.a. v/ SU 
 

to.29.aug. kl.18.oo: 'Code of Survival – or the end of genetic 
engineering’. Innledning/ samtale etterpå, Bergen off. 
bibliliotek. Fri entré. Samarb. m. Bestefor.Klimaaksjon? 
Naturvernforb.? MDG? XR?    
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ti.17.sept: møte 16.3o-19.oo, Strandgaten 19 - åpent møte 
innledning v/ ÅMH – inntrykk fra Sommersymposiet og 
Arendalsuka; henvendelser til det nyvalgte bystyret?? 
Forberede 21.sept. Studiesirkel ”Trygghet for hvem?”  
 

Lø.21.sept: FN’s internasjonale fredsdag, – løpisutdeling 
16.oo Nedrustning for klima 

 

to.26.sept, kl.18.oo: (Forskningsdagene) – ‘Barndom’ av 
Margret Olin; Innledning/ samtale etterpå, Bergen off. 
bibliliotek. Fri entré. Samarb. m. Steinerskolen? 
 
 

sept-nov: FN-nedrustningskonferanse i New York 
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ma.02.okt: Mahatma Gandhis 150. fødselsdag, 
FN’s internasjonale ikkevoldsdag  

 

to.03.okt, kl.18.oo: ‘In a Better World’ v. Susanne Bier 
freds-FILM med innledning og samtale etterpå, Bergen off. 
bibliliotek. Fri entré. Samarb. m. Bestefor.Klimaallianse? 
Naturvernforb.? MDG? Fredsinitiativet? Røde kors/ Norsk F.Hjelp? 
 

ti.15.okt: møte/ studiesirkel 16.30-19.oo, Strandgaten 19; 
forberede Inter. Uke. Status fredsdepartement v/ Eva 
 

21.-lø.26.okt: Internasjonal uke/ FN-dagen ’Bærekraft’ 
folkefest Torgallm.11.oo-15.3o Stand? apell/ kunst? 
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ti.06.nov: International Day for Preventing the Exploitation of  
the Environment in War and Armed Conflict  

 

ti.12.nov: møte/ studiesirkel 16.30-19.oo, Strandgaten 19 
 

to.21.nov, kl.18.oo:  ‘Gledens Økonomi’ Med innledning og 
samtale etterpå, Bergen off. ibliliotek. Fri entré. Samarb. m. 
NHH? – løpis til des.? (Nei til krigs-leker og krigs-spill) 
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ti.10.des: møte16.00-19.oo, Strandgaten 19  
Vi streamer Nobels Fredspris-seremonien. Velkommen! 

 
 

… be the change! 
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! 

 

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 Antikrigs-initiativet, 
og i 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, mob. S.Urban 905 44 639 
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. 
https://mitt.bergenbibliotek.no/ 
søkeord ‘FREDSFILM’ 
Facebookside ”Fredsaktivisme i Bergen”:  
www.facebook.com/Fredsaktivisme-I-Bergen-og-ellers-p 
 
 

Fredsinitiativet Bergen 
https://www.facebook.com/fredsinitiativet 

Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø: 
www.hardangerakademiet.no  

Toxic Remnants of War Network: www.trwn.org/the-global-
pact-for-the-environment-and-the-protection-of-the-
environment-in-relation-to-armed-conflicts/  
 

Facebook: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 
http://www.ikff.no/bergen/  
 

SKOLE PÅ FLUKT 
http://solfridraknes.no/skolepaflukt/		

 

EXTINCTION REBELLION 
https://www.facebook.com/XRBERGEN/ FNs bærekraftsmål 

VERN AV LIV 
UNDER VANNNEI TIL ATOMUBÅTER I NORSKE FJORDER

IKFF.no 2019 


