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Aldri mer Hiroshima!  

I dagene 6.-9. august var det markeringer over hele landet, ja i hele verden, for å minnes 

ofrene for atombombene USA slapp over Hiroshima og Nagasaki for 75 år siden. Under 

arrangementene ble det også tydelig pekt på nødvendigheten av at nå må atomvåpen 

forbys. 

I Norge markerte en rekke organisasjoner Hiroshimadagen 6.august, deriblant IKFFs 

avdelinger sammen med Nei til Atomvåpen, med utstillinger på bibliotek, verksteder med 

dekorering av lanterner og bretting av fredsfugler, morgengudstjenester, utekino, 

lanterneseremonier, klokkespill, utstilling på Youngstorget og en flott minnekonsert i Oslo. 

Konserten ble både streamet og sendt direkte i NRK. IKFFs landsstyre var med og støttet 

konserten.  

7. juli 2017 sluttet 122 av FNs medlemsland seg til den foreslåtte Traktat om Forbud mot 

Atomvåpen. Som kjent har Norge - så langt - valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den 

globale avtalen.  

Målet med avtalen er å stigmatisere og delegitimere atomvåpen, for på den måten å legge 

grunnlaget for nedrustning og avskaffing av atomvåpen. Traktaten forbyr all aktivitet relatert 

til atomvåpen og vil tre i kraft når 50 stater har ratifisert. Inntil nå har 44 land ratifisert 

avtalen.  

ICAN CITIES APPEAL er et globalt opprop der byer og kommuner markerer sin støtte til FNs 

atomvåpenforbud.  Til nå er kun 26 byer og kommuner i Norge med i kommuneappellen og 

disse har gitt et tydelig standpunkt for å forby atomvåpen og med det øke presset på 

regjeringen til å signere atomvåpenforbudet.  

Vi kan spørre hvorfor så mange kommuner nøler med å støtte appellen? Noen kommuner 

svarer på henvendelser om å være med i kommuneappellen at de har stor sympati for kravet 

om at Norge v/ Regjeringen støtter FNs atomvåpenforbud. Men ..., NATO-medlemskapet er 

ett argument for å avstå. Kommunenes oppgave er ikke å bli en avstemningsarena for mer 

eller mindre gode formål. Noen ønsker ikke komme i en situasjon der de som politisk forum 

skal uttale seg om alle internasjonale eller nasjonale spørsmål. Disse kommunene vil 

overlate til de enkelte lokale partier, organisasjoner til å behandle og eventuelt støtte et slik 

initiativ som ICAN representerer. 

Når hovedstaden Washington DC i verdens største atommakt enstemmig vedtar å støtte 

atomvåpenforbudet, bør det være lett for norske byer og kommuner å gjøre det samme. 

Og til den norske regjeringen: Signér og ratifisér!  

Eli Hammer Eide, IKFF Innlandet 



 

Markering av Hiroshimadagen i Innlandet 

Av Kari Nes og Eli Hammer Eide 

Foto: Karen Høie, Kari Nes, Gullborg Rogstad og Eli Anne Torp 

IKFF avdeling Innlandet tok initiativ til markering på Hiroshimadagen i Hamar og Nord-Odal 

6. august. Flere organisasjoner deltok.  

I Hiroshima og Nagasaki – og mange steder ellers i verden – settes papirlanterner med lys på 

vannet som symbol på fred den 6.august. En lanterneseremoni var derfor også sentral i 

markeringene i Innlandet. Lanterner og annet materiale for anledningen ble tilsendt fra Nei 

til atomvåpen. Detaljer og bilder følger nedenfor.  

Også i Kongsvinger var IKFF delaktig i et Hiroshima-Nagasaki-arrangement. Elisabeth 

Kristiansen fra IKFF Oslo/Viken innledet på et åpent møte i regi av Rødt den 5. august.   

Hiroshimadagen på Hamar  

Markeringen på Hamar begynte allerede tidlig på morgenen. Kl 08.15 ringte klokkene i 

Hamar domkirke for å minnes ofrene for bomben, og en kort fredsgudstjeneste fulgte. 

Videre utover dagen var Hiroshima-utstillingen i Hamar bibliotek åpen, og vi hadde stand i 

gågata. Flere av arrangørorganisasjonene deltok på standen, og ca 200 underskrifter ble 

samlet inn til støtte for atomvåpenforbudet.  

 

Stand i gågata i Hamar. 

Kveldsarrangementet i Hamar Teater ble åpnet av ordfører Nils Røhne. Ingun Bjerke fra 

Besteforeldrenes klimaaksjon leste sitt nylagede dikt for dagen – på dialekt - og allsang ble 

det også, med ordføreren som akkompagnatør. 

Klokka 19.45 ble konserten «Aldri mer Hiroshima» overført på storskjerm i teatret. I Hamar 

Teater var det dessuten kafé og fredsverksted: Papirlanterner ble delt ut, og på disse kunne 

en skrive et fredsbudskap. Det var også muligheter for å brette sine egne fredsfugler av papir 



– en annen japansk skikk (origami). Med lanterner, fredsfugler og plakater gikk følget 

gjennom Hamar sentrum, og noen sluttet seg til marsjen underveis. Med sang og taktfaste 

rop: «Aldri mer Hiroshima!» var det ingen tvil om budskapet. 

 

 

Fredsverksted. Bretting av fredsfugler i papir. 

Klokka halv ti på kvelden ble lanterner med lys satt ut på Mjøsa. Linea Brekke Hellstrøm fra 

Hedmarken Natur og Ungdom og Sigrid Døving Bjerke fra Innlandet AUF var sentrale i seremonien på 

stranda.  Sistnevnte er også medlem av Nei til atomvåpens sentralstyre, og det var hun som holdt 

appellen.   Avslutningen av seremonien besto i fredstoner fra klokkespillet som står ute i Mjøsa. Bjørn 

Sverre Kristensen spilte på klokkene.  



 

Fredsmarsj til Mjøsa med lykter og plakater. I front bl.a. Ivar Sander fra Nei til atomvåpen (med vest) og Linea 

Brekke Hellstrøm fra Natur og ungdom med roperten.  

 

En pålandsvind gjorde det vanskelig å få lanternene lengre ut på vannet. Det ble allikevel en 

fin og stemningsfull seremoni, ifølge deltakerne. Som én sa det, det gjorde veldig sterkt 

inntrykk å vite at en var med på en viktig symbolsk handling som foregikk mange steder på 

kloden denne dagen.  – og dessuten var det flott å se og høre de aktive ungdommene. 

Arrangører utenom IKFF var Nei til atomvåpen Hamar/Stange, Natur og ungdom Hedmarken, 

Bestemødre for fred, Besteforeldrenes klimaaksjon Hamar og omegn, og Innlandet AUF.    

Arbeidsgruppa har bestått av de tre førstnevnte organisasjonene.  

Markeringen på Hamar 6.august er støttet økonomisk av IKFF og Nei til atomvåpen samt 

Hamar kommune og LO Innlandet.   

Se flere bilder fra Hamar-markeringen og innledningen til Hamars ordfører om «Samvittighet 

forbudt» på hjemmesidene, www.ikff.no  

 

 
 
 
 

http://www.ikff.no/


Hiroshimadagen 
 
Dikt skrevet til 6.august 2020 av Ingun Margrethe Bjerke og framført i Hamar teater.    

  

Ingun Margrethe Bjerke  

 
USA makthavere atomsprengte 
sjette august og mordbrente 
hundretusenvis sivilramte ... 
vettskræmte!! 
 
Våres Jens lot flybombe Libya 
hundrevis døe unger og sivile; 
Straffe ... hæn nei?  
Mordstraff gjeld bære deg og meg! 
Hæn dumpe rætt oppi nye sko 
som generalsjæf i Nato. 
 
Vi ser angrepskriga oljebre seg; 
ær Nordisk forsvar tryggere vei? 
 
Kænskje global folkeavstæmning? 

Et: Ja hæll Nei tæ menneskjemorda 
mæ: Likhet for loven kjæm i æmning, 
så ingen ustraffe myrder syd, norda 
soldat, poltiker, militær ... 
 
Vold avler vold avler vold avler vold 
ønskjer vi kriga henlagt? 
Dialog passer da vaksifolkhøll 
bædre enn hanakampslakt? 
En våpenfri ... utopi? Teknikk har 
Amnesty.. 
Internasjonal ramme ... 
mæ ældeles globalt demokrati. 
 
Som bæsteforeldreaktivist 
veit je vi kæn om vi vil tæ sist 
bevisstgjøra ansvara våre; 
dra øss sjøl opp ætter håret, 
forsvare værdia våre. 

 

 

Nordodølinger samlet for fred 

Av Gunnar Nygård, journalist i Nord-Odal 

Toril Spilhaug Eide, IKFF, orienterte om utviklingen av atomvåpentrusselen på en markering 

av 75-årsdagen for atombombene over Hiroshima og Nagasaki 6. august. Arrangementet var 

i regi av Nei til Atomvåpen og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Nord-Odal 

bibliotek, Internasjonalt kvinnenettverk i Nord-Odal og Norsk Folkehjelp Odal.  

Det var et heller dystert bilde hun tegnet av dagens verdenssituasjon. Hun understreket 

betydningen av at så mange som mulig nå står sammen i kampen mot utryddelsesvåpnene, 

også i Nord-Odal. Toril tok også til orde for å starte ei freds- og solidaritetsgruppe i Nord-

Odal, og hun utfordret Nord-Odals ordfører til å skrive under det internasjonale 

ordføreroppropet, der de kommunene som slutter seg til, støtter et internasjonalt forbud 



mot atomvåpen. Ordfører Lise Selnes reagerte umiddelbart og lovet å skrive under 

oppropet. 

  

– Jeg er skremt av dagens gale verdensledere. Det er viktig at vi engasjerer oss og tar 

kampen for framtida og barna og barnebarna våre. Det betyr mer enn noe annet, sa 

ordføreren. 

      Toril Spilhaug Eide 

Se http://www.blaadammen.com/www/filarkiv/2020/fredsmarkering_v3.html for mer tekst og flere 

bilder fra arrangementet.  

 

 

Hiroshimadagen godt synlig i lokalpressen: 

«Norge bør fra første dag vi tar plass i FNs sikkerhetsråd lede an for å 

forplikte til nedrusting og forby masseødeleggelsesvåpen».   

Dette sto 6.august på første side i Hamar Arbeiderblad, Innlandets største avis. Utsagnet 

viste til lederen som hadde tittelen «Øk presset på atommaktene!» (https://www.h-

a.no/2020/debatt/leder/ok-presset-pa-atommaktene/ ).  I tillegg hadde avisen samme dag 

en helsides illustrert kronikk av biskop Solveig Fiske som het «Atomvåpen må forbys!» 

(https://debatt.h-a.no/2020/debatt/atomvapen-ma-forbys/ ), dessuten et illustrert debattinnlegg 

«Aldri mer Hiroshima!» av Kari Nes og Eli Hammer Eide på vegne av 10 lokale organisasjoner 

(https://debatt.h-a.no/2020/debatt/aldri-mer-hiroshima/ ), samt informasjon om 

arrangementene i anledning dagen.  Se også IKFFs hjemmeside.  

http://www.blaadammen.com/www/filarkiv/2020/fredsmarkering_v3.html
https://www.h-a.no/2020/debatt/leder/ok-presset-pa-atommaktene/
https://www.h-a.no/2020/debatt/leder/ok-presset-pa-atommaktene/
https://debatt.h-a.no/2020/debatt/atomvapen-ma-forbys/
https://debatt.h-a.no/2020/debatt/aldri-mer-hiroshima/


Fiskes kronikk sto i flere aviser i regionen den 6.august, blant annet i Glåmdalen, som også 

hadde et debattinnlegg av Torill Eide, IKFF.   

Minst tre andre lokale aviser hadde oppslag eller innlegg angående Hiroshimadagen.  

IKFF i Sandnes og Stavanger hadde også innlegg i avisene i anledning Hiroshimadagen, se 

IKFFs hjemmeside.   

 

 

Fredssymposiet i Jondal 

Tekst: Kari Nes       Foto: Susanne Urban 

For 20. gang ble det arrangert et fredssymposium i Jondal i slutten av juli. Budskapet til 

Johan Galtung, en nestor innen fredsforskning og fredelig konfliktløsning, står sentralt i 

fredssymposiene. Denne gang deltok Galtung selv kun kort på skjermen fra sin bolig i Spania, 

mens hans ‘elev’, Naakow Grant-Hayford fra Tyskland presenterte både State of the world og 

Transcend, Galtungs metode for fred, han også på skjerm.  

Ingeborg Breines bidro med foredrag om fredskultur både i teori og praksis. Konkrete 

initiativ når det gjelder naboskapet til Russland ble presentert (se Fred og frihet nr 2). Hun la 

også fram en liste med forslag til hva Norge burde gjøre nå når vi får en plass i 

Sikkerhetsrådet.  

 

BILDETEKST Tre sentrale kvinner på fredssymposiet i Jondal i år: Fra venstre Birgitte Grimstad, sang og teater, 

Johanne Margrethe Hartwig, programkoordinator på Hardangerakademiet, og Ingeborg Breines, som hadde tre 

framlegg på samlingen.   



Andre viktige innslag på symposiet var kunstnerisk, med diktlesing, Birgitte Grimstad med 

sang og gitar, og utendørsteatret «Dyrenes karneval». I de mest fantastiske kostymer 

meddelte dyrene sine bekymringer for vår truede klode.  

Det er ikke mulig å gjengi alle de innholdsrike foredragene i kortform, men her ligger flere av 

foredragene på symposiet, i tillegg til et rikt billedgalleri: 

http://hardangerakademiet.no/2020/06/30/fredsymposium-

2020/?fbclid=IwAR3mcdY5VjJdTwpeeGmVsF7BKCdN1ww0tIcOOegJrxzAe1j4qwwWDB6zBj4 

 

Vi trenger samfunnstjeneste 

Av Torild Skard 

Korona-krisen har vist hvor plutselig vi kan få store og uventede forandringer i samfunnet og 

måten institusjoner fungerer. Ikke minst har omsorgstjenestene kommet i fokus. På kort 

varsel trenger vi en innsats som ingen var forberedt på, for å ivareta befolkningens liv og 

helse. Ja, ikke nok med det, vi har bruk for kunnskap og erfaringer som faktisk er blitt bygd 

ned over lengre tid ved at tradisjonelt kvinnedominert pass og pleie av andre mennesker er 

nedvurdert og omsorgsyrkene svekket. 

Tidligere hadde vi sivilarbeid for fredselskende unge menn som ikke ville avtjene militær 

verneplikt. Gjennom dette arbeidet fikk mange svært verdifull innsikt i viktige institusjoner 

og ytelser som kom godt med seinere i livet, når de skulle bidra som konstruktive 

samfunnsborgere til utforming av et godt fellesskap nasjonalt og internasjonalt. Men de var 

ikke mange, og i dag har det store flertall av unge kvinner og menn ingen form for 

samfunnstjeneste. 

IKFF har i mange år kjempet for å få innført samfunnstjeneste for de unge. Dette er bl.a. 

foreslått som oppgave for et departement for fred og fredskultur. Forslaget omfatter 

oppgaver som forebygging av krig og akutte kriser ved ikkevoldelig konfliktløsning og 

miljøvernarbeid, samt krisehåndtering og sivilforsvar.   

Korona-krisen har vist at vi må se på samfunnet mer helhetlig og styrke arbeidet for 

sikkerhet og omsorg i videre forstand. Vi må gi unge kvinner og menn som er i ferd med å bli 

voksne, en skikkelig forståelse av de sosiale strukturene og sammenhengene i samfunnet, 

utdype empatien og forståelsen av andre mennesker, ikke minst de som er svakere enn en 

selv, utvikle evnen til samarbeid og løsning av oppgaver i fellesskap og erverve konkret 

erfaring med sosial organisering av ulik art og fremme av solidaritet i praksis.  

Formell utdanning i et klasserom og massemedier som TV og internett kan gi vesentlig 

kunnskap, men det kan ikke erstatte innsikten som erverves gjennom praktisk 

oppgaveløsning, organisasjonsarbeid, innsats i sosiale institusjoner, forvaltning av felles 

goder, tiltak for å styrke viktige verdier mm. Samtidig er vi i en situasjon der befolkningens 

engasjement i politikk og organisasjonsliv er i ferd med å bli drastisk redusert. Bare 7 prosent 

av de som er over 16 år, er nå medlem av et politisk parti, og den systematiske skoleringen 

partiene tidligere drev med, er sterkt innskrenket. Faktisk er vårt demokrati i ferd med å bli 

http://hardangerakademiet.no/2020/06/30/fredsymposium-2020/?fbclid=IwAR3mcdY5VjJdTwpeeGmVsF7BKCdN1ww0tIcOOegJrxzAe1j4qwwWDB6zBj4
http://hardangerakademiet.no/2020/06/30/fredsymposium-2020/?fbclid=IwAR3mcdY5VjJdTwpeeGmVsF7BKCdN1ww0tIcOOegJrxzAe1j4qwwWDB6zBj4


undergravd, og utviklingen blir i stadig mindre grad i pakt med folkets ønsker om et godt, 

fredelig og rettferdig samfunn.   

Hva med å etablere samfunnstjeneste for alle unge i et år eller så, som omfatter ikke bare 

teoretiske kurs, men også deltaking i praktisk omsorgsarbeid fra småbarnsstell og tilsyn til 

pleie av sjuke og eldre, fra opplæring av nye generasjoner i samfunnskunnskap til 

organisering av felles oppgaveløsning lokalt, fra miljødugnader med søppelrydding og 

reduksjon av luftforurensning til skogplanting og potetplukking, fra konfliktløsning uten 

maktbruk og vold til internasjonal innsats for helse, utdanning og utvikling, fra ---- ? Her er 

mange behov og muligheter.   

 

IKFF/ WILPF Norge – aktuelt fra landsstyret  
 

Det første fysiske møtet for IKFFs landsstyre på et halvt år fant sted i Oslo 12. august.  
En viktig sak på møtet var lagring atomavfall/avvikling av de norske atomreaktorene. Det 
som følger bygger på møtereferatet. 

 

• Arbeidet med lagring av atomavfall 
Eva Fidjestøl orienterte. Åse Berg, vara til landsstyret, sitter i referansegruppen for Norsk 
Nukleær Dekommisjonering, NND, et utvalg som behandler lagring av atomavfall i Norge. 
Eva er vara. Hun har arbeidet med atomkraft/atomvåpen/atomavfall i en årrekke og har 
enorm kompetanse. Hun har nå etablert bloggen «Atomblogg.org».  
Eva er i ferd med å oversette en fransk brosjyre, trolig klar til 26.9. Hun er også i ferd med å 
skrive en bok om Tsjernobylulykken, forklare hva som har skjedd og hvorfor. Boken kommer 
trolig våren 2021. 
Det kommer også en stortingsmelding om saken høsten 2020. Lagring av atomavfall er 
ekstremt komplisert, farlig og dyrt. Lagring av norsk avfall er planlagt ferdig 2070.  
IKFF har mottatt 26.000 kroner fra NND til informasjonsarbeid 2020. Det kan brukes til støtte 
til tiltak som inkluderer informasjon om lagring av atomavfall. 

 



 

Fredslanterner på Mjøsa - i pålandsvind.  (Freden strandet…?)  Foto Karen Høie. 

 

• Fredsdepartement  
IKFF har sendt forslag om Fredsdepartement til de politiske partienes programkomiteer som 
forbereder sine arbeidsprogram foran stortingsvalget 2021. Det er også skrevet til 
organisasjoner for å få støtte. IKFF har bare fått støtte fra Bestemødre for fred, 
Fredsbevegelsen på Nesodden og Kvekerne. Brev til partiene og 
globaliseringskonferanseseminaret bygger på uttalelsen fra landsmøtet, dvs. 
Fredsdepartement som et ledd i en alternativ sikkerhetspolitikk:  
 
Koronakrisen øker behovet for en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk.  
Militærvesenet hjelper ikke mot koronavirus, klima- og miljøkrise, atomtrussel eller andre 
farer som truer i en globalisert verden. Koronakrisen viser at tradisjonelt militært forsvar er 
utilstrekkelig: 

o Militært forsvar og våpen beskytter oss ikke mot pandemier  
o Militært forsvar er ekstremt dyrt – koronakrisen gjør det nødvendig å 

omdisponere offentlige budsjetter  
o Koronakrisen er en global krise der alle land må stå sammen, vi er ikke tjent 

med å opprettholde et fiendebilde av Russland   
Norge trenger et fredsdepartement som kan samordne innsatsen for fred - i 
kriser der militært forsvar ikke er relevant.  

 
 

 



Korleis vil Noreg bruke si røyst i Tryggingsrådet? 

Av Audgunn Oltedal 

Frå FN vart skipa, med underskriving av FNs Charter (1945), og FN’s menneskerettar vart 

vedtatt (1948), har FNs verdigrunnlag og mål om å ‘opprettholde internasjonal fred og 

sikkerhet’, vore ein del av vårt samfunn si sjølvforståing som nasjon. 

Det internasjonale arbeidet for fred, er ryggsøyla i IKFFs arbeid. Internasjonal kvinneliga for 

fred og frihet (IKFF), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), vart til 

under fyrste verdskrig (1915) i protest mot krigens gru. Organisasjonen har observatørstatus 

i FN.  

No er Noreg valt inn i Tryggingsrådet i FN for to år (2021-2023). Korleis vil Noreg bruke si 

røyst her? For IKFF er tre område i FNs fredsarbeid særleg viktige: Fremje fred med fredelege 

middel, få kvinner med i fredsprosessar, bruke medlemskapet til å slåss for trygg migrasjon 

og human flyktningpolitikk.  

Heile artikkelen ligg på heimesida, www.ikff.no  

 

WILPF International – aktuelle temaer 

Kari Nes 

Siden IKFF/WILPF Norge er del av en internasjonal organisasjon, har vi løpende kontakt med 

WILPF International. Det er dessuten kontakt mellom de ulike lands seksjoner både på 

europeisk og nordisk nivå. Kontakten for Europa er representanten i WILPFs styre, Heidi 

Meinzolt fra Tyskland. 

Se ellers nettsida https://www.wilpf.org/ 

Aktuelle temaer i kontakten mellom seksjonene:  

• Hiroshimadagen. Oppfordring til å markere Hiroshimadagen 6.august – 75 år siden 

den første atombomben. Vi har meldt tilbake med bilder og videoglimt fra noe av det 

vi gjorde i Norge på denne dagen.  

Se også https://www.wilpf.org/75-years-of-nuclear-violence-must-end-now/ 

http://www.ikff.no/
https://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/75-years-of-nuclear-violence-must-end-now/


     
Fredslanterner på Storsjøen i Nord-Odal. Foto Gunnar Nygård. 

• Covid-19-pandemien. Eksempel: På et digitalt møte mellom de europeiske 

seksjonene beskrev særlig representantene fra Spania og Italia hvordan eksisterende 

problemer med arbeidsløshet og fattigdom ble forsterket; «pandemien er ikke 

problemet – den viser problemet».  Problemet med reproduktive helsetjenester for 

kvinner ble også forsterket under pandemien i flere land. Erfaringene med 

pandemien understreker behovet for en ny økonomisk tenkemåte, slik som 

feministisk økonomi, bærekraftig økonomi osv.  

 

• Black Lives Matter. WILPF International etterspør hva vi gjør mht Black Lives Matter 

& Structural Racism i kjølvannet av drapet på George Floyd. WILPF Norge har 

formulert en uttalelse som tar avstand fra det militæres involvering i politiets 

arbeidsområder. https://www.ikff.no/politiet-skal-ikkje-vere-ein-del-av-det-

militaere/ 

 

• Libanon/samarbeid rundt Middelhavet mellom WILPF-seksjoner og –grupper  

Heidi Meinzolt spør hva seksjonene i de enkelte medlemsland i Europa kan gjøre for å 

støtte Libanon etter den katastrofale eksplosjonen i Beirut 4. august. Allerede før 

dette hadde Heidi og Midt-Østens representant i WILPFs styre, Shirine Jurdi fra 

https://www.ikff.no/politiet-skal-ikkje-vere-ein-del-av-det-militaere/
https://www.ikff.no/politiet-skal-ikkje-vere-ein-del-av-det-militaere/


Libanon, tatt initiativ til et digitalt møte med europeiske WILPF-seksjoner og -grupper 

om mulig samarbeid. Et hovedtema var samarbeid rundt Middelhavet mellom WILPF-

seksjoner og –grupper om flyktningsituasjonen og våpenhandelen: «Steng grensene 

for våpen, ikke for mennesker!» var en formulering som fikk tilslutning.  

Nettmøter med land på den andre sida av Middelhavet skal fortsette; spesielt er det i 

disse tider en mulighet til å kunne følge/støtte det allerede fra før hardt prøvede 

Libanon.   

 

IKFF Norge bidrar også til WILPF International om Israels planlagte annektering av 

Vestbredden. Vi har sendt en uttalelse til Heidi Meinzolt og videre til WILPF 

International: 

Stans brudd med folkeretten – stans anneksjonen! 
WILPF Norge er sterkt imot Israels planlagte anneksjon av Jordandalen (Vestbredden) 
1. juli 2020. Vi henstiller innstendig til den norske regjering om ikke bare å uttrykke 
sin uenighet – slik de gjør – men å handle ved å iverksette sanksjoner. Sammen med 
andre fredsorganisasjoner i Norges fredsråd støtter vi derfor dette initiativet fra 44 
jurister og jusprofessorer:  
«Forsvar folkeretten. Om den norske regjerings holdning til Israels folkerettsbrudd. 
Norge ønsker å fremstå i verden som en sterk forsvarer av folkerett, demokrati og 
menneskerettigheter. Men bare ett land, Israel, er spesielt nevnt i regjeringens 
politiske plattform. Regjeringen vil «legge til rette for styrket forsknings- og 
utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.» Derfor har 
Norge et spesielt stort ansvar for å reagere sterkt mot Israels brudd på folkerett og 
internasjonal humanitær rett.  Vi henstiller innstendig til den norske regjering om å 
gjøre mer enn bare en verbal protest. Sterkere sanksjoner som boikott eller frysing av 
samarbeidsprosjekter er nødvendig.» 

• Istanbul-konvensjonen. En annen utfordring til seksjonene er å støtte polske WILPF-

ere og andre som kjemper mot at Polen skal trekke seg fra Istanbul-konvensjonen. 

Polen har ikke noen WILPF-seksjon, men polske kvinner har deltatt på noen av de 

digitale europeiske WILPF-møtene. Konvensjonen er en avtale om å bekjempe vold 

mot kvinner og stoppe diskriminering, men nå er det krefter både i Polen og andre 

land, f.eks. Tyrkia, som vil at landet deres skal trekke seg fra denne konvensjonen.  

 

• Naboskapet til Russland. Forrige nummer av Fred og Frihet var viet temaet «Naboer 

som venner, ikke fiender» - i kjølvannet av det nordisk-russiske seminaret som fant 

sted i februar i Oslo. Norsk IKFF har tatt initiativ til oppfølging av seminaret i form av 

digitale møter med de nordiske seksjonene og russiske samarbeidspartnere i høst.  

Et nytt fysisk møte planlegges høsten 2021. 
 

 

 



ETTERLYSING 

To manglende numre av Fred og Frihet   

IKFF er i ferd med å avslutte arkiveringen av alle numrene av medlemsbladet vårt Fred og 

Frihet, både på papir og digitalt.  

Vi mangler dessverre to numre, nummer 3 og 4 – 2015.   

Vennligst send dem til oss elektronisk hvis du har dem.  

 

Medlemskontingenten for 2020  

Det er fortsatt mulig å betale årets kontingent. Kontingenten bestemmer du selv: 500 kroner 

eller 300 kroner.  

Vi setter også stor pris på pengegaver. Gaver over 500 kroner kan trekkes fra skatten.  

Husk å oppgi hva innbetalingen gjelder.  

Pengene gir mulighet for aktivitet og synliggjøring av IKFF.  

Kontonummeret: er 1254 62 53048  

Bli medlem av IKFF  

Ønsker du å bli medlem, send oss ditt navn, postadresse og epostadresse på epost 

ikff@ikff.no eller per brev til Majorstuveien 39, 0367 Oslo.  

 

Lokalavdelinger og kontakter  

Bergen/Hordaland: Aase Møller-Hansen, epost: aasemh04@yahoo.com  

Innlandet: Kari Nes, epost: kar-nes@online.no  

Sandnes: Tone L Ravnaas, epost: toneravn@gmail.com  

Stavanger: Hilde Solberg, epost: solberghilde@outlook.com  

Oslo/Viken: Elisabeth Koren, epost: e-koren@online.no  
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