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Appell 8. mars 2022 

#Move the money from war to peace!» er en av årets 

internasjonale paroler. Et F-35 fly koster like mye som den globale 

kvinnebevegelsens totale budsjett! 

En verden med krig er en verden med undertrykking, fattigdom og 

vold som særlig rammer kvinner.  Krig skaper flyktninger. 80 

millioner mennesker i verden er nå på flukt fra krig og forfølgelse. 

Det er en farlig situasjon der kvinner blir utsatt for overgrep og 

utnytting. 

Kvinner har i alle år bidratt aktivt i fredsbevegelsen, og vi kvinner 

krever nå at investeringer flyttes fra våpen til fred. Vi vil skape en 

tryggere verden ved å investere i likestilling og mennesker, ikke 

våpen!  

I 1889 skrev Berta von Suttner den første antikrigsromanen. «Ned 

med våpnene». Romanen ble en bestselger, og spredte seg raskt til 

mange europeiske land. Tittel provoserte mange, i en tid da det var 

vanlig å betrakte krig som en naturkatastrofe.   

25 år senere startet første verdenskrig, den lange skyttergravs- 

krigen med død, elendighet og pandemien «spanskesyken» som 

raskt spredte seg via soldatene og på grunn av de elendige 

forholdene på slagmarkene.  
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Noen år etter krigens slutt, i 1924 lagde kunstneren Käthe Kollwitch 

den ultimate antikrigsplakaten «Nie Wieder Krieg». Plakaten viser 

en ung gutt som avlegger en ed. Han legger den ene hånden til 

brystet og strekker den andre opp i været og roper ut i fortvilelse: 

Aldri mer krig! I dag er ropet og samme fortvilelse fortsatt aktuell.  

I 2020 markerte vi at det var 70 år siden USA og de allierte utløste 

den første atombomben over byen Hiroshima. «Aldri mer 

Hiroshima» var slagordet ved markeringen.  

I dag er det krig i Europa med trussel om å ta i bruk atomvåpen. Og 

for første gang i krig er atomkraftverk direkte angrepet. Hvem sier 

nå at bruk av atomkraft er ufarlig og trygt?  

FN har vedtatt et atomvåpenforbud med støtte fra et flertall av 

verdens stater, og atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. 

Likevel har militæret fortsatt minst 15 000 atomvåpen, nok til å 

ødelegge verden 15 ganger.  

Verden bruker i dag enorme summer på utvikling av nye våpen, 

militæropprustning, planlegging og gjennomføring av øvelser til 

krig. Minimum 19 000 milliarder norske kroner brukes årlig på 

militæret. Denne våren tas avgjørelsen om USA militærbaser i 

Norge. Den nærmeste basen er planlagt på Sola. Og om to dager 

starter den store militærøvelsen «Cold Respons» i Norge. Hva 

koster ikke dette, og vil vi kjenne oss tryggere når vårt land risikerer 

å bli en krigsskueplass.    
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Til sammenligning brukes småpenger til forskning på fred og 

utvikling av nye fredsmetoder, planlegging, utprøving og 

gjennomføring av øvelser for å finne fredelige løsninger. Det er full 

aksept for det trengs øvelse for å krige. Men ingen forståelse for at 

det er et stort behov for øvelse for å skape fred.   

I år markeres Frivillighetens år i Norge. Men hva skjer? 

Myndighetene har kuttet i bevilgninger til den frivillige 

Fredsbevegelsen, og gjort søkeprosessene mer kompliserte.  

Det er tydelig at myndighetenes prioritering av midler til 

fredsarbeid er lite gjennomtenkt og oppleves svært 

diskriminerende. I dag er eksempelvis bare 2 % av fredsmeklerne i 

verden kvinner. Mens statistikken viser at når kvinner er inkludert i 

fredsprosesser, er det 35 % prosent større sannsynlighet for varig 

fred. 

Hvorfor har vi en verden der krig og krigshandlinger oppleves som 

unngåelig. Har vi en nedarvet form for naturkatastrofe- tenking når 

det gjelder krig? Eller gir vår tenkning om status og makt næring til 

å opprettholde krig? Det er en vanlig oppfatning at mye penger gir 

makt og mulighet til å utøve makt i ulike sammenhenger. Militæret 

i verden forvalter meget store ressurser.   

Vi kvinner sier derfor «Move the money» fra militarisme og krig til 

fred, utvikling og miljø. 
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Verden står i dag ovenfor store klimautfordringer.  

Militæropprustning og krigshandlinger framskynder og forverrer 

klimakrisen. Militæret er en klimaversting, og det er svært spesielt 

at militæret slipper å dokumentere utslippene sine.   

Oppsummert krever vi kvinner:  

Opprustning og krig erstattes med internasjonalt samarbeid om 

kampen mot krig, pandemi, vold, fattigdom og klimaødeleggelser  

En human flykting- og asylpolitikk med søkelys på kvinner og barn  

Militærets klimautslipp og ødeleggelser må inn i miljøregnskapene  

Bevilgninger til fredsarbeid og opprettelsen av et Fredsdepartement  

Særinteresser og profitt i krig og opprustning må synliggjøres 

Norge må sikre at FNs resolusjon 1325 «Kvinner, fred og sikkerhet» 

tas opp, og følges opp av Sikkerhetsrådet for å ivareta kvinners 

sikkerhet i krig, og gi kvinner likeverdig deltakelse i konfliktløsning 

og gjenoppbygging etter konflikt.   

Media må sette arbeid for fred, sikkerhet og likestilling på sin 

agenda. 

Vi kvinner løfter stolt den internasjonale parolen «Move the money 

from war to peace» i året 8. mars tog.  

Gratulerer med dagen! 

 


