Årsmelding for IKFF Oslo-Viken 2019.
Styringsgruppen består av Eva Fidjestøl, Karin Aanes, Elisabeth Kristiansen og Edel
Havin Beukes.
Året 2019 startet med et møte arrangert av IKFFs arbeidsgruppe Oslo og Omland. Det
var 19 tilstede. Liss Schanke ønsket velkommen til det første IKFF møte i de nye
lokalene i Majorstuveien. Hovedtema på møtet var: Er det en framtid for
atomkraftverkene? Eva Fidjestøl innledet til diskusjon.
Årsmøtet i 2019 ble holdt 21.02.2019 i Majorstuveien 39. Styringsgruppen ble valgt
da. Det ble også bestemt at avdelingen skulle skifte navn fra Oslo-Akershus til
Oslo-Viken.Temaet på dette årsmøtet var "Viktige fredspolitiske utfordringer i 2019."
og Liss Schanke innledet om dette. Årsplanen for 2019 for Oslo-Viken-avdelingen ble
vedtatt på IKFF's landsmøte 6-7 april 2019.
Elisabeth Koren er vår kontakt med landsstyret og hun møter på styremøter også.
Dessuten har hun ansvar for økonomien til avdelingen.
Styremøtene i Oslo-Viken blir avholdt i Majorstuveien 39 og ofte er Liss tilstede på
kontoret, noe som meget produktivt.

Møte på Tsjernobyl dagen 27.4.
Eva Fidjestøl er vår representant ved disse arrangementene hvert år. I år var det et
samarbeidsprosjekt mellom IKFF/ Oslo-Viken, Bellona, Greenpeace,
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Nei til Atomvåpen. Temaet var om
behandling av brukt atombrensel og nedbyggingen av de norske
forsknings-atomreaktorene.
Våren 2019 var Eva Fidjestøl og Edel Havin Beukes med på viktige møter i Halden og
på Kjeller for IKFF, der vi ble orientert om planene for nedbygging og
avfallshåndtering av de norske reaktorene.
Møtene var arrangert av Nærings og fiskeridepartementet (NFD) og Norsk nukleær
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dekommisjonering (NND), som ble opprettet i 2018.
Kvinnedagen 8.mars.
Elisabeth Kristiansen møter hvert år på parolemøter for å forsøke å få våre saker inn
som en av hovedparolene. Det er ikke enkelt. Flere medlemmer deltok i toget og de
som ikke kunne gå der, gikk til Norsk kvinnesaksforenings årlige markering av dagen
med bekransning av Camilla Collett statuen i Slottsparken, som holdes før toget går,
eller på andre lokale arrangementer i Oslo-Viken.
Medlemsmøtet 5.juni 2019:
Møtet ble holdt i Majorstuveien 39. Mari Holmboe Ruge orienterte om arbeidet med
et fredsdepartement. Liss Schanke gjorde greie for arbeidsplanen for IKFF som ble
vedtatt på årsmøtet.
Elisabeth Kristiansen orienterte om arbeidet med Arendalsuka 2019 som skulle foregå
12.-17. august. Avdelingene Oslo Viken IKFF, Sandnes IKFF og Bestemødrene
samarbeider om en stand.
Edel Havin Beukes fortalte om arbeidet i ForUM (Forum for utvikling og miljø) der
Ingeborg Breines er representant og Edel vara. IKFF har deltatt i arbeidet med FN's
bærekraftsmål, nr. 4 om utdanning, nr.13 om klima og nr.16 om fred. Vi har fått inn
setninger om militarisme og miljø etter mye strev.
Medlemsmøtet 23.9.2019:
Dette møtet ble holdt i Majorstuveien 39 med Åse Møller Hansen som snakket om
prosjektet sitt og om heftet: «Trygghet for hvem? Krig eller klode.» Vi diskuterte
hvordan vi kunne bruke dette stoffet i arbeidet vårt videre.
Medlemsmøtet 24.10.2019:
Dette møtet var et samarbeidsmøte med Norsk Kvinnesaksforening, landsstyret og
Oslo-Viken avdelingen. Det ble holdt på Deichman bibliotek på Tøyen. Temaet var:"
Kvinners deltagelse -en forutsetning for løsning av konflikt og fred." Panelet besto av
Marita Sørheim fra UD, Gro Lindstad fra FOKUS, Liss Schanke fra IKFF og Liv Kjølseth
fra Afghanistankomiteen.
Medlemsmøtet 18.11.2019:
Møtet ble holdt i Majorstuveien 39. Temaet var "Menneskene Norge ikke vil ha. Er
vår flyktningpolitikk fredsskapende." Vi trekker linjer fra IKFF kvinners engasjement
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for jødiske barn på 1930 tallet til dagens arbeid for flyktninger i IKFF.
Kari Nes og Audgunn Oltedal hadde innlegg om hvordan IKFF arbeider med
flyktningspørsmålet. Mari Holmboe Ruge samtalte med Berit Åsen om IKFF og fredsog flyktningpolitikk i mellomkrigstiden.
Møtet var arrangert av landsstyret i IKFF og Oslo/Viken avdelingen.

Stockholm og Gøteborg- IKFF treff.
Det ble arrangert en reise til Stockholm høsten 2019 for å blir mer kjent med arbeidet
til IKFF i Sverige. Det ble også arrangert en reise til Bokmessen i Gøteborg, der
Elisabeth Kristiansen og Edel Havin Beukes fra Oslo-Viken avdelingen deltok. Der traff
vi Anne Atambi fra WILPF Kenya som hadde flere oppdrag på Bokmessen, og vi møtte
folk fra de nordiske WILPF- seksjonene.
Diverse arrangementer
Medlemmene i styringsgruppen har mange praktiske oppgaver sammen med
medlemmene i Landsstyret som er bosatt i området. Det er bl.a. møter i
departementer og Stortingskomiteer. Det er også møter som er arrangert av de
paraplyene vi er med i, som ForUM, FOKUS, Norges fredsråd m.m.
Det er også aktuelt å møte opp når noen av organisasjonene i paraplyene har viktige
arrangementer. Det kan også være markeringer foran Stortinget. Både
styremedlemmer og andre IKFF Oslo -Viken medlemmer møter trofast opp når det
trengs.
Det er registrert 119 medlemmer i IKFF Oslo-Viken pr. desember 2019.
Vårt aktive medlem i Oslo og Omland, senere Oslo-Viken, Trine Eklund, døde av en
uhelbredelig sykdom, men sto på til det siste for fredsarbeid i flere organisasjoner, de
siste årene spesielt i IKFF. Selv om hun mistet taleevnen, kunne hun notere fra møter
hun deltok i og formidle videre saker skriftlig. Hun klaget aldri, men oppmuntret
andre til å delta. Vi vil savne henne.

Eva Fidjestøl og Edel Havin Beukes
Oslo-Viken 7.1.2020
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