
Laoss skape en
fredskultur for
verdens barn!
I dag er 70millioner
mennesker påflukt
fra sine hjem.
Halvparten er barn.
Defleste er påflukt
på grunn av krig,
voldelig konflikt og
ekstremvær knyttet
til klimaendringene.

500barnble drept eller
såret i Jemen i 2018.
Mange av rakettene og
bombene ble laget i vestlige
land.

Trygghet for hvem?
Det er en logisk brist, i at
militærsektoren som skal
ivareta menneskelig
sikkerhet, ødelegger
livsgrunnlaget for unge
mennesker og kommende
generasjoner i alle land.

Landene somangrep Irak
i 1991 og 2003
brukte ammunisjonmed
utarmet uran.
Dette førte til en stor
økning i krefttilfeller blant

barn og at svært mange
barn er født med store
misdannelser. Krigens
grusomhet fortsetter...

Alle kriger er en
krig mot barn og
mot kloden og
klimaet, de unges
livsgrunnlag. Hvis
internasjonale
konflikter løses på
en sivilisert måte,

kan militære
ressurser
omdirigeres til å
skape en grønnere,
mer rettferdig og
fredeligere verden.

FREDens tidene
Fredsjournalistikk er gravejournalistikk som avslører maktmisbruk og løgn

AFK - Hug the world



Krig som
forretnings idé
Krigsindustrien er
avhengig av krig,
konflikt ogfiender
for å selge våpen.

Krigen i Jemen gir gode
tider for selskaper som
General Dynamics, Boeing
and Raytheon, som har
solgt våpen for flere
milliarder dollar til Saudi-
Arabia.

Det norske
oljefondet og norske
banker tjener penger
på krig.

Oljefondet har investert
tungt i et selskap som lager
bomber brukt til drap på
sivile i Jemen.

En rapport fra 2019 som
heter “Oljefondet ut av
våpenindustrien - hvorfor
og hvordan”, viser at
fondet kan være deleiere

i så mye som 400
våpenselskaper.

Krev at de trekker ut
investeringer i
våpenproduksjon.

Krigsindustrienmå
omstillers til grønne
arbeidsplasser.

FNs sikkerhetsråd
Artikkel 26 i FN charteret
sier at sikkerhetsrådet skal
passe på at minst mulig av
verdens samlede ressurser
brukes til våpen og
opprustning. Likevel
topper de fem faste
medlemmene i
sikkerhetsrådet listen over
verdens største
våpeneksportører. Sammen
står de for 75 prosent av det
globale våpensalget.

Norge har plass i
FNs sikkerhetsråd i
2021 og 2022.Hva
børNorge gjøre?

FREDens tidene
Fredsjournalistikk mot krigshissende journalistikk

AFK - Freedom fries



19000
milliarder
kroner brukte
verdenpå
avskrekking og
krig i 2019.
Dette tilsvarer
600ordinære
FN-budsjett.

Visste du at: 25 prosent av
verdens militære utgifter er
nok til å utrydde all
fattigdom og sult og sørge
for at alle verdens barn kan
gå på skole og få
utdanning?

Tenkover dette:Vi kan
sette grenser for vårt eget

forbruk, men hvordan kan
vi sette grenser for hvor
mye olje og andre felles
ressurser som brukes på
krig, våpenproduksjon
og krigsøvelser?

Barbara Lee,
kongressmedlem i
representantenes hus i
USA, foreslo i juni 2020 å
halvere det amerikanske
militærbudsjettet fra 700
milliarder til 350 milliarder
dollar. Hun var den eneste
kongressmedlemmet som i
stemte mot å gå til krig i
Afghanistan i 2001.

USA sitt forsvarsbudsjet er
10 ganger så stort som
Russlands. Hvem truer
hvem?

Visste du at:FNs budsjett
for nedrustning er 10
millioner dollar for et år,
mens atomvåpenstatene
bruker like mye tilsammen
hver time, på å modernisere
atomvåpen.

«De har alltid penger
til militære eventyr,
men ikke til
klimatiltak» George
Monbiot

Gammeldags
militaristisk
tenkning er sløsing
med jordens
dyrbare ressurser.

FREDens tidene
Fredsjournalistikk er ikke objektiv men aktiv

for en fredeligere og bedre verden
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Militære co2-
utslipp
Verdenmå
halvere
klimautslippene
innen 10 år.
USA bruker rundt 17
milliarder liter drivstoff i
året på militære formål.
Norsk forsvar bidrar også
til klimakrisen.

Et F 16 fly bruker 3725 liter
drivstoff i timen. De nye F
35 flyene bruker hele 5600
liter i timen. Flyene er
stadig på krigsøvelser,
gjerne sammen med
amerikanske bombefly.En
person kan fly 50 ganger
tur retur Bergen London
for det et F 35 fly bruker
på en times flyvning.

Krig og militarisme
forsterker og framskynder
klimakrisen og ødelegger
sårbare økosystemer.

Militære utslipp må
på dagsorden i
klimaforhandlingene

USA sørget for å holde
militære utslipp utenfor
FNs klimaforhandlinger i
Kyoto i 1997, for å beskytte
«USA sin unike posisjon
som verdens eneste
supermakt med globalt
militært ansvar.» Unntaket
ble gjeldende for alle land.

Alle land også
«fiender», må
samarbeid for å stoppe
klimakrisen. Ruster vi
ned, kan vi ta bedre
vare på jorden,
klimaet, mennesker og
andre levende vesen.

FREDens tidene
Fredsjournalistikk kan bidra til en tryggere og mer rettferdig framtid

Ukjent gatekunstner



Krigen
begynner i
menneskets
sinn, og det er i
menneskenes
sinn at freden
måbygges.
Unesco

Norge ermedlem i både
FNogNATO.

Hva sier FN?
Medlemslandene i FNmå
ruste ned.

Verdens land må vise
forståelse for hverandre
og leve sammen i fred som
gode naboer.

Landene må bygge en
fredskultur for verdens
barn. FN har laget en
handlingsplan for å innføre
en global fredskultur.

FN jobber for et forbud
mot atomvåpen. 122 land
har signert forbudet og 44
stater har til nå ratifisert.
Forbudet trer i kraft når 50
stater har ratifisert forbudet.

Hva sierNATO?
Medlemslandene i NATO
må ruste opp til minst 2%
av BNP.

Noen land er fiender og må
behandles deretter.

Natolandene bygger en
krigskultur som har ført til
kriger, økte spenninger og
utrygghet.

Ingen NATO-land har
stemt for FNs
atomvåpenforbud.

NATOs holdninger fører til
mer militarisering, konflikt
og krig.

FNs holdninger kan føre til
en fredeligere verden.

FREDens tidene
Fredsjournalistikk stiller grunnleggende spørsmål

AFK - Cognitive dissonance



De somvil ha
fred,må
organisere like
godt somde som
vil ha krig.
FNs resolusjon om kvinner,
fred og sikkerhet vil sikre
lik deltakelse av kvinner
og menn i politiske
beslutningsprosesser
på alle nivå.

Bare to prosent av
verdens fredsmeglere
var kvinner mellom
1990 og 2017.

Militarismen har sterke
strukturer og mye makt.
Hvordan kan fred og
ikkevoldelig
konfliktløsning få sterkere
infrastruktur og mer
innflytelse?

Norge bør opprette
et fredsdepartement.

Ikkevoldelige opprør mot
krig og sosial
urettferdighet, kampen mot
slaveriet,
borgerrettighetsbevegelsen
og kampen for allmenn
stemmerett oppsto alle i
folkedypet.

Det nytter å kjempe også
for klimaet og fred!

Hvakan vi gjøre?
Hvordankan vi
gjøre det?

Be the change.
Bli aktiv!
Vær kreativ!

I Norge finnes det flere
fredsorganisasjoner:
Changemaker,
Internasjonal kvinneliga
for fred og frihet,
Antikrigsinitiativet,
Norges fredslag og flere
andre.

Snakk med oss, hvis
du vil engasjere deg.

Norge og verden trenger
flere fredsjournalister og
flere fredsforkjempere.

Denne lille avisen er laget av
Internasjonal kvinneliga for
fred og frihet, IKFF.

FREDens tidene
Fredsjournalistikk utforsker ikkevoldelige måter og metoder for å løse konflikt


