STÅ OPP FOR FRED - MOT KRIG OG MILITARISME
Kvinner og jenter er mest utsatt for overgrep i
krig og på flukt. Visste du at
• 90 prosent av de som dør i krig er sivile
• rundt 80 millioner mennesker er på flukt
fra krig og forfølgelse
• 19 000 milliarder nkr sløses årlig bort på
krig og militære formål globalt
• Bare 2% av verdens fredsmeglere er kvinner
• Krig og militarisme framskynder og
forsterker klimakrisen
Kilde sipri.org, ikff.no
COVID-19 og VÅPENHVILE
Klimaendring, forurensning og pandemier krever
internasjonalt samarbeid – og våpenhvile for å
vinne fram, som et første steg til varig fred.
Å prioritere fred framfor krig betyr å sette
likestilling foran macho ukultur

FLYTT PENGENE
FRA MILITARISME OG KRIG
TIL FRED, UTVIKLING OG MILJØ

Hva kan DU gjøre?
Bli støttemedlem eller aktiv i en fredsgruppe

Ikff.no Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
antikrigsinitiativet.no

KVINNEDAGEN 8. MARS 2021
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