
 
 
 

’Å vite om fredelig konflikthåndte-
ring kan gi håp og fremtidstro’ 
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• Hva er Fredsministeren opptatt av i 
disse tider? Jeg er opptatt av at vårt 
arbeide i fredsdepartementet og i 
fredsbevegelsen for øvrig må gi barn 
og ungdom håp og fremtidstro! 
Undersøkelser som U.S. «Adolescent 
mental Health during the Covid 19 
pandemic 25&-20» viser at ungdom 
sliter med psykisk helse i 
Coronatiden. De opplever økende 
ensomhet og isolasjon, som igjen 
fører til angst og depresjon. 
 

• Å være vitne til et militarisert 
mediebilde kan gjøre hvem som helst 
helt matt og gi en sterk følelse av 
avmakt. Tror fredsministeren der er 
en sammenheng? 
Ja, barn og ungdom trenger en 
positiv motvekt.  
 

• Hvordan skal dette gjøres? 
Om det ikke løser alle individuelle 
mentale utfordringer, kan det gi HÅP 
og fremtidstro å få lære om metoder 
for ikkevoldelig konfliktløsning. Om 
metoder som ikke skaper vinnere og 
tapere, eksempelvis Transcend og 
Sabona-metoden, utviklet av 
fredsforsker Johan Galtung. Kreative 
metoder som kan føre fra konflikt til 
vinn-vinn-situasjoner for alle parter 
må bli almen kunnskap. Våre barn og 
unge er  fremtidens politikere og vi 
skylder dem å gjøre disse metodene 
kjent. En kollega i Internasjonal kvin-
neliga for fred og frihet hadde møtt 
ungjenter som hadde rekruttert seg til 
Forsvaret. De hadde ikke engang 
hørt om IKFF eller fredsbevegelsen. 
En slik ensidig virkelighetsforståelse 
er bekymringsfullt.   
 

• Hvordan skal ungdommen nås? 
Ungdom er mye på sosiale media 
som Snap Chat, Instagram og 
TikTok. På Youtube finnes flotte 
foredrag fra fjorårets Antikrigsfestival. 
Militæret bruker millioner av offentlige 
midler til å fremme sin versjon av en 
‘action’film preget satsing på våpen. 
Det trenges flere ressurser for å 
informere om fredsarbeid, vise film og 
organisere diskusjoner i barne-og 
ungdomsskoler. Klimaendringer, 
forurensning og pandemi krever 
samarbeid, ikke mer og mer våpen.  
 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. 
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller Etio-
pia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det treng-
es en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-
Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister 
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – 
med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 


