INTERNASJONAL KVINNELIGA

SKAP ENDRINGEN
Gandhi
DU ØNSKER Å SE I VERDEN...

FOR FRED OG FRIHET

AVD.-BERGEN
1915 - 2020

FILMVISNINGER, STAND
UNDERSRIFTSKAMPANJER
DIALOG MED POLITIKERE
AVISINNLEGG, STUDIESIRKLER
FOREDRAG, MARKERINGER

to.14.jan kl.16:3o: Digitalt oppstartsmøte – vårprogrammet spikres; forberede markering av «Atomvåpen er nå forbudt»
fre.22.jan kl.16-17:oo markering av «Atomvåpen er nå forbudt»
utdeling av reflekser og løpiser v/ IKFF, Antikrigsinitiativet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Nei til Atomvåpen og Hardangerakademiet

FRED er et valg om å bygge
PEACE IS MOVING!

to.11.feb. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 19; paroler til o8.mars. Tema: partienes fredsbarometer (SU).

Fredsﬁlm er mer enn anti-kr

fre.26.feb. kl.18-22:oo Utopiverksted v/ Ove Jakobsen Bergen LittHus

Nobelprisvinner Shirin Ebadi:

mars '21

IKFF-Bergen har bygget opp
til skoler, grupper og private
Bergen oﬀentlige bibliotek s
Fred og Frihet om å holde se
April '21

Kto.nr. 1254 62 53048. Vipps: 538306 (oppgi navn og
mailadresse)
www.ikff.no/bli-med/bli-medlem/

ma.08.mars: INTERNASJONAL KVINNEDAG IKFF Bergen deltar
i toget ; appell? Stand? Flyers til åpent arrangement
to.15.april møte/ studiesirkel 16.3o-19.oo: ‘GDAMS’ Global Days of
Action on Military Spending, Amalies hage og utdeling av løpesedler på Biblioteksplassen.
lø 17.-18.april IKFF landsmøte digitalt Oslo (zoom)

mai '21

to.20.mai. kl. 16.3o-19.oo møte / studiesirkel i Botanisk hage (ved
regn kafé ”Kaos”, Fosswinckelsgt. 16) Tema: Musikk for fred (KJ)
to.17..juni kl.16.3o, Cort Piilsm.6: møte / studiesirkel; sommeravBIO GEGEN
DIE
slutning (badedrakt!), planer
for høsten
BUYING TIME
BEYOND
GRUNE
FOR PEACE
TREASON
Tema: Militarisme og angst
REVOLUTION
(alle)

FLAG DAY

MAHATMA

MAKING
POSSIBLE THE
IMPOSSIBLE

MYSTIC IRAN THE
UNSEEN WORLD

fre.30.juli.-01. aug:
Freds-symposium 2o2o
Hardangerakademiet for fred,
utvikling og miljø i JondalURANVÅPEN
DER
ARZT UNDtil
DIE Russland
Hovedtema:
Nedrustning –VERSTRAHLTEN
forhold
THE MARCHING
WITH ONE VOICE
KINDER VON BASRA
PEACEMAKERS
Følg med på http://hardangerakademiet.no

NEW URBAN
COWBOY

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 50 land.
www.ikff.no
IKFF/ WILPF har forslagsrett i FN-ECOSOC.
Kontakt i Bergen:

frederveien@gmail.com

FREDSFILMBIBLIOTEK
IKFF-Bergen
har bygget opp en
OUTFOXED
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.
FREDS- KARUSELLEN

F
ILP

IKFF

juni '21

lø.1.mai, ARBEIDERNES DAG for internasjonal solidaritet: IKFF
deltar i toget – i år også! Appell?

22.01.2021

LADIES OF
RIA

AGE OF
PID

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE OG
STØTTEMEDLEMMER! kun 300kr/år

to.04.mars. møte/ studiesirkel kl.16.3o-19.oo, Strandgaten 19;
forb.8.mars; løpis til ‘GDAMS’. Tema: øk. kostnader v/ atomvåpen

fre.26.april 36-ÅR SIDEN TSJERNOBYL-katastrofen. Klistermerker

OUNTER
T

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling
Bergen arbeider for en omdisponering av ressurser
fra militarisme til fred, utvikling og miljø. Vi aksjonerer
for fred og nedrustning, mot NATO-styrt militarisering av
Norge og norsk krigsdeltagelse. Les mer på
www.ikff.no/Bergen

”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.”

feb. '21

to. 11.02. 10-årsdagen for Fukushima-ulykken

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe:
• bli støttemedlem i IKFF
• sett deg på e-post listen
for å bli innkalt når det trengs
• bli aktiv med i fredsgruppen. Velkommen!

W

januar '21

P R O G R A M korona V Å R 2 o 2 1

Er du en av de mange som fortviler fordi
- hverdagen 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!

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET
FREDSFILM BIBLIOTEK STØTTET AV UD

Facebooksider: Fredsaktivisme i Bergen og ellers på Vestlandet
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

FIERCE LIGHT

Gode nettsider for å lære mer om fred og konfliktløsning:
Transnational Foundation for Peace and Future Research
www.transnational.org
PARADISE NOW

Transcend International
www.transcend.org

14.01.21

