Arbeidsplan for Oslo/Viken 2021
Revidert i samsvar med IKFFs arbeidsplan etter landsmøtet 16.-18.april og oppdatert pr 27.
mai 2021

IKFF Norge arbeider ut fra det program som er vedtatt for WILPF international.
Arbeidsplanen som landsmøtet i IKFF Norge har vedtatt omfatter følgende fire områder:
1.
2.
3.
4.

Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon
Redefinere sikkerhetsbegrepet
Feministisk perspektiv på fred
Fremme sosio-økonomisk rettferdighet

Arbeidet i IKFF skal være preget av flere typer arrangement og tiltak og medlemmene kan
finne ulike måter å arbeide på,f..eks:
a) Ressursgrupper.
Ha ressursgrupper med fagkunnskaper om /interesse for hvert av områdene i
arbeidsplanen (nedrusting og nytt sikkerhetbegrep; kvinner i krig og som flyktninger;
miljø, nedrusting og rettferdig ressursfordeling), grupper som jobber fram politikk/har
møter-arangement, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner.
b) Delta i IKFFs treårige rekrutteringsprosjekt og bygge IKFF i Oslo/Viken
I løpet av 2021 styrke organisasjonen i Akershus, Buskerud og Østfold, etablere
kontaktgrupper og prøve å få til minimum ett arrangement utenom Oslo.
c) Arrangere møter. Markere merkedager. Bidra til IKFFs deltakelse i Arendalsuka, og
aktuelle konferanser og møter, som f.eks IKFFs Russlandsseminar som holdes i Oslo
høsten 2021
d) Utarbeide innholdet i ett nummer av Fred og Frihet
Årsmøtet i Oslo/Viken ønsker å bygge videre på erfaringene fra 2020 IKFF i Oslo-Viken,
med tre separate temaer, videreføre de to etablerte ressursgruppene og opprette en tredje
gruppe, med styret som koordinerende organ
Tema

Generelt
Ressursgruppe

Arbeidsområde 2
- Peke på alternativ
til militarisering og
krig
-Følge opp
atomavtalene
-Avspenning i
forhold til Russland

Fredsdepartement
Rekruttering
Elisabeth Koren
Liss Schanke

Arbeidsområde 3
-Fremme et
feministisk
perspektiv på fred.
(følge opp1325 )
-Arbeide for en
human
flyktningepolitikk
og trygg migrasjon
nasjonalt og
internasjonalt
Fredsdepartement
Rekruttering
Audgunn, Berit
Åsen, Britt

Arbeidsområde 4
Fremme økonomisk
rettferdighet
Synliggjøre
sammenhengen
mellom økonomisk
ressursfordeling,
miljø og
fred(nedrustning)
Fredsdepartement
Rekruttering
Lispet Kristiansen

Lispet Kristiansen
Torhild Hellstrøm
Torill Eide, Eli
Fossen

Schumann, Devi
Pandey, Gunnhild
Andersen, Kari Nes,

Møter utenfor Oslo
Arendalskonferansen Elisabeth Koren
August
Lispet Kristiansen

Berit Åsen

Liss Schanke
Fred og Frihet nr 2
Filmkvelder
Filmkvelder innenfor
de 3 temaene
Ingrid Kviberg
Konkrete
arrangementer
+ deltakelse

6.8 Hiroshima:
støtter opp om
ICAN/NTA
arrangement

31. august Oslo
møte mellom
politikere og
papirlause

26. september?

25. november møte i
Oslo sammen med
andre
organisasjonen om
‘Vold mot kvinner’

12-14. november
Nordisk
Russlandsseminar

Studiearbeid Åses
bok Trygghet for
hvem?

Tsjernobyldagen/
Fukushimadagen

Yemanedagen 8. jan
Mulig øk støtte
Mulige
samarbeidspartnere
+ lokale
organisasjoner

UD
Bestemødre for Fred

Kvinnesaksforening
Asylpolitisk forum
RIA (rettferdighet
for asylsøkere
Mellomkirkelig Råd
IKFFs
lokalavdelinger

Oversikt over merkedager og andre datoer (til videre utfylling):
6.8 Hiroshimadagen
16.-20. august: Arendalsuka
26.9. FNs dag for Avskaffelse av atomvåpen
12-14. november Russlandsseminar
25. november Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
2022

UD/NND
Naturvernforb.
Natur og Ungdom
Bellona
Greenpeace
Nei til atomvåpen
NTA

8. januar Yemane-dagen
11. februar Fukushima-dagen
8. mars: Kvinnedagen
26. april Tjernobyl
1. mai
20 juni Verdens flyktningedag

