Forslag til arbeidsplan for Oslo/Viken for 2020
IKFF Norge arbeider ut fra et program som er vedtatt for WILPF, vår internasjonale
organisasjon. Arbeidsplanen som landsmøtet i IKFF Norge vedtok våren 2019 er omfattende
og inkluderer følgende fire områder:
1.Styrke IKFF som organisasjon. (flere medlemmer)
2.Peke på alternativ til militarisering og krig og synliggjøre sammenhengen mellom miljø og
3.Fremme et feministisk perspektiv på fred.
4.Fremme økonomisk rettferdighet (flyktningers situasjon nasjonalt og internasjonalt)
-

Arbeidet i Oslo/Viken 2020 vil være preget av den endring som skjedde første januar 2020.
Da ble tre fylker – Akershus, Buskerud og Østfold - til Oslo/Viken.
I løpet av 2020 ønsker vi å styrke organisasjonen i hele det området som nå er Oslo/Viken.
De tema og spørsmål som medlemmene er mest opptatt av og brenner for, vil påvirke hvilke
deler av arbeidsprogrammet som blir mest vektlagt i arbeidet i Oslo/Viken.
Årsmøtet i Oslo/Viken ønsker at arbeidet skal være preget av flere typer arrangement og
tiltak, Vi ønsker at medlemmene kan finne ulike måter å arbeide på,f.eks:
a) Delta i ressursgrupper.
Ha ressursgrupper med fagkunnskaper om /interesse for tema/områder i arbeidsplanen (f.eks.
nedrustning/flyktninger og fred/miljø og fred). Gjennom slike grupper jobbe fram
politikk/ innhold i møter-arrangement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.
b. Bygge IKFF i Oslo/Viken.
I løpet av 2020 styrke organisasjonen i Akershus,Buskerud og Østfold, etablere
kontaktgrupper og prøve å få til minimum ett arrangement utenfor Oslo.
c. Vektlegge å arbeide utadrettet.
Arrangere møter og faste filmkvelder. Delta i demonstrasjoner/på stands. Markere
8.mars,1.mai og andre merkedager. Delta på Arendalsuka og Globaliseringskonferansen.
PLANLAGTE RESSURSGRUPPER 2020
Vi har foreløpig planlagt tre separate ressursgrupper. Oversikten viser noen av
temaene.
Gruppe 1: Alternativ til militarisering og krig
- Peke på alternativ til militarisering og krig
-Følge opp atomavtalene
-Avspenning i forhold til Russland
- Diskusjon om fredsdepartement

Gruppe 2: Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger
Følge opp resolusjonen om «Kvinner Fred og Sikkerhet» og fremme flyktningers situasjon
nasjonalt og internasjonalt med særlig vekt på kvinnelige flyktninger, asylsøkere og statsløse.
Gruppe 3: Sammenhengen mellom fred, klima og miljø
Synliggjøre sammenhengen mellom miljø og fred.
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Årsmøte med tema flyktninger
Landsstyremøte
Nordisk møte
Åpent møte om Russland
Fredsfilm Majorstua bibliotek
Markering av 8. mars
Miljø, atomvåpen og menneskerettigheter. «Bærekraftig sikkerhet med
menneske i sentrum» i samarbeid med Fredslaget, og NTA på Litteraturhuset
IKFFs landsmøte i Sandnes
Møte med Jamila, leder i WILPF Afghanistan (dato ikke endelig bestemt. Hun
er invitert fra afghanistankomiteen)
Tsjernobyldagen
Markering av 1. mai
Fredsfilm Majorstua bibliotek
Markering av Hiroshimadagen
Kvinner i FN. Åpent møte med Torild Skard i samarbeid med
Kvinnesaksforeningen og ev. også FN-sambandet.

