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Åpent brev til Norges Storting og Regjering, trossamfunn og fagforeninger. 
 

Ukraina-krigen og norsk politikk. Følg FN.  
 

1. IKFF fordømmer Russland sin invasjon av Ukraina. Invasjonen er folkerettsstridig, 
inhuman og ødeleggende og må stoppes. 

 

2. Stans våpenleveransene til Ukraina.  Mange krever nå flere våpen, men 
opprustning løser ingen problemer. Flere våpen vil eskalere krigen og ødeleggelsene i 
Ukraina. Norske våpenleveranser kan få Russland til å anse Norge som medkrigere. 

 

3. Opphev kultur- og idrettsboikotten. Ikke straff det russiske folk. Sivil kontakt er 
viktig. Vi må se på våre naboer som venner, ikke fiender. 

 

4. Bygg politikken på FNs grunnleggende prinsipper. Artikkel 1 i FN-charteret slår 
fast at FNs overordnede  mål er å forhindre krig og å fremme menneskerettigheter og 
rettferdighet. Internasjonale tvister som kan føre til krig, må løses med fredelige 
midler, gjennom diplomati og reelle forhandlinger. I samsvar med dette er arbeid for 
nedrustning svært viktig. Norge må støtte FNs arbeid på dette området, dessuten 
arbeide for FNs bærekraftsmål. Disse punktene henger nøye sammen. Krig og militær 
aktivitet gjør stor skade på klima og miljø, også i Ukraina. Klimakrisen er global og 
krever at alle land samarbeider om å nå FNs klimamål, også landene som i dag står 
mot hverandre som fiender. Bare en liten del av ressursene som brukes på 
opprustning og krig, vil være nok til å nå FNs bærekraftsmål. 

 

5. Signer FNs atomvåpenforbud, som det første NATO-land. Bruk av atomvåpen vil 
være en katastrofe for oss alle. 

 

6. Som NATO-land må Norge gå inn for at Ukraina ikke blir NATO-medlem, men 
forblir et alliansefritt land, som Sveits og Østerrike. En all-europeisk sikkerhetsordning 
krever at NATO også tar hensyn til Russlands legitime sikkerhetsbehov. Ingen er trygg 
før alle føler seg trygge.  

 

7. Bygg fred med fredelige midler. Det trengs sterkere institusjoner for fred og mot 
krig, jfr. FNs bærekraftsmål 16. FNs ordinære budsjett er rundt 0,3 prosent av NATO-
landenes militære forbruk. I 2020 brukte verden 18 000 milliarder kroner på militær 
virksomhet, uten å løse underliggende konflikter. I Ukraina kunne den interne 
konflikten vært løst gjennom Minsk II avtalen fra 2015. I stedet ble konflikten 
militarisert med store våpenleveranser, ikke minst fra USA. Den voldsomme 
kapprustningen mellom NATO og Russland forhindret ikke krigen, tvert i mot. Den var 
en klar årsak.  

 
 
                  IKFFs landsmøte 3. april 2022.     Ingegerd Austbø/ Redaksjonskomiteen 
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Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, WILPF Norge, ber Stortinget si klart nei til 
tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA.  
 
Våren 2022 skal Stortinget behandle avtalen om sikkerhetspolitisk samarbeid mellom USA og 
Norge, som åpner for etablering av amerikanske baser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.  
 
Norsk suverenitet og selvråderett 
Den utvidede baseavtalen er i strid med norsk praksis om å ikke ha utenlandske styrker stasjonert 
på norsk jord i fredstid. Etter § 25 i Grunnloven skal Norges regjering ha øverste befaling over 
forsvarsmakten i eget land. Norge skal ikke gi fra seg innsyn og kommandomyndighet over militær 
virksomhet til andre land.  
 
Det er et åpent spørsmål om det er USA eller Norge som tar kommandoen i en tilspisset 
situasjon og om det skal brukes bomber eller diplomati. Her er det på sin plass å minne om at 
NATO har vedtatt førstebruk av atomvåpen. Norge kan ikke kontrollere amerikanske fartøyer og 
kan dermed ikke vite om de fører atomvåpen. Tilleggsavtalen hevder at den norske 
atomvåpenpolitikken ligger fast og understreker at alt skal skje med full respekt for norsk 
suverenitet, norske lover og folkerettslige prinsipper. Men det står også at norske hensyn vil 
tilsidesettes dersom amerikanske operative behov anses som viktigere. Amerikansk militær 
effektivitet vil altså kunne trumfe norsk suverenitet. 
 
Gjennom avtalen blir Norge trukket sterkere inn i en geopolitisk strid mellom to stormakter. 
Konfliktnivået mellom USA og Russland er for tiden kritisk høyt, og amerikanske baser øker faren 
for konfrontasjoner og krig på norsk territorium. Dette styrker ikke norsk sikkerhet. Samtidig som 
IKFF fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, ser vi invasjonen som en konsekvens av USA sin 
militære opptrapping langs russiske grenser i Europa, ikke minst i Ukraina. USA og Russland ser 
på hverandre som en fiende og eksistensiell trussel. Russland fører nå en folkerettsstridig og 
inhuman krig som kunne vært unngått, for å sikre en buffer mellom seg og NATO med USA i 
spissen. I stedet for å bli en forlenget arm for USA i Europa, må Norge arbeide for lavspenning og 
udelt sikkerhet for hele Europa.  
 
Felles globale utfordringer trenger økt internasjonalt samarbeid, ikke økt rivalisering. 
Verden står ovenfor kriser, som krever at alle land, også «fiender» samarbeider. Klimatoppmøtet i 
Glasgow, krevde at alle land må ta ansvar for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Vi vet at 
krig og stor militær aktivitet forsterker klimakrisen. Etablering av fire amerikanske baser med 
kampfly og bombefly på stadige tokt vil øke innenlandske og globale CO2 utslipp.  
 
Vi må følge FN i vår sameksistens med andre land. Det burde være et tankekors at FNs 
ordinære budsjett bare er 0,4 prosent av NATO-landenes militære budsjett. USA har for tiden 
store innenrikspolitiske problemer med økt fattigdom og mye sosial uro. Vi må støtte amerikansk 
fredsbevegelse og forslag i kongressen om betydelige kutt i militærbudsjettet for å styrke helse- og 
velferdssektorene og bekjempe klimakrisen.  Vi må støtte kreftene som vil omprioritere midler fra 
militærbudsjett til FNs bærekraftmål og det grønne skiftet. Samarbeid, diplomati og nedrustning er i 
tråd med FN-pakten. Det er dette som er sikkerhetspolitikk i vår tid, for mennesker, klima og miljø.  
Vi oppfordrer Stortinget til å si nei til samarbeidsavtalen med USA.  
 
IKFFs landsmøte 3. april 2022.   Åse Møller-Hansen/ Redaksjonskomiteen 
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Kjernekraft: miljø, klima, pandemi og krig (redigert versjon lagt til 23.3) 

 
IKFF har hele tiden etter den store FN-konferansen om fredelig bruk av atomenergi i Genève 
1955, stått fast på sine kunnskapsbaserte standpunkter som de fremmet den gang: 
Atomkraft er utgått på dato. Så lenge atomvåpen og testing eksisterer, er enhver 
atomreaktor en enorm risiko. De militære autoriteter fra alle land vet at det kommer nok 
fisjonsmateriale til å skape store lagre av atomvåpen fra hver eneste reaktor. Bare en 
brøkdel av det intellektuelle arbeidet som har vært brukt på å utvikle atomenergi ville løst 
verdens energiproblemer. 
Den siste tids debatt og hendelser understreker dette. Hele kjeden fra gruvedrift på uran og 
thorium til avfallet fra kjernekraftverkene har enorme miljøkonsekvenser under normal drift; forbruk 
av vann og kjemikalier, transport innen land og over landegrenser, utslipp til luft og vann både av 
radioaktive stoffer og andre og problemer med å finne endelige lagringssteder for alt det 
radioaktive avfallet.  
 
Kjernekraft har de siste årene blitt foreslått som en av løsningene på klimakrisen. «CO2 fri 
kraftproduksjon». Da ser en bare isolert på selve reaktordriften, tar ikke hensyn til alt som skjer før 
og etter energiproduksjonen. Kjernekraftverk tåler ikke de klimaendringen vi allerede opplever; 
varmere, våtere og villere vær som vil øke i årene som kommer. For høy temperatur på kjølevann 
har allerede forårsaket driftsstans for flere kraftverk. Kjernekraftverk kan heller ikke konkurrere 
med alternative energikilder med hensyn til byggetid og kostnader.  
Pandemien har også vært en ekstra utfordring for kjernekraftindustrien. Reparasjoner og kontroller 
har blitt utsatt på grunn av mangel på friske spesialarbeidere. Dette har ført til økt usikkerhet.  
Moderne kjernekraftreaktorer er bygget for å tåle flystyrt, men ikke bomber og raketter. 
Kjernereaktorer er dessuten avhengig av pålitelig tilførsel av vann, strøm og uthvilte 
spesialutdanna operatører. Mangel på vann og strøm kan føre til nedsmelting av reaktorkjernen 
slik som i Tsjernobyl og Fukushima. 
Ved kjernereaktorene er det lager med brukt brensel som ligger til avkjøling før det transporteres til 
nye lager, deponi eller reprosesseringsanlegg. Disse transportene foregår med tog og bil på det 
vanlige tog- og veinettet. Blir noe av dette truffet av krigshandlinger kan det føre til store utslipp av 
radioaktive stoff.  
Konklusjonen vår er fortsatt: Menneskene ikke mestrer den farlige kjernekraftteknologien. 
 

 
 
 
IKFFs landsmøte 3. april 2022.   Åse Juveli Berg/ Redaksjonskomiteen 
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Hindre hierarki av flyktningar (lagt til 23.3) 

Krig skaper flyktningar. Ved inngangen til 2021 var det 82.4 millionar flyktningar i verda. Tre veker 
etter at Russland gjekk til krig mot Ukraina 24.februar melder UNHCR at meir enn tre millionar 
menneske har flykta. Ein million av dei som er på flukt, er barn, melder media. Kor høgt den 
endelege talet på flyktningar frå Ukraina vil bli, veit ingen i dag. Men det vi ser og opplever er at i 
Ukraina sine granneland, og også i vårt land, blir dei som flyktar møtt med den hjelp og 
hjartevarme som flyktningar skal bli møtt med. Landa i Europa fylgjer oppfordringane som kjem frå 
UNHCR.  
Frå slutten av 1990 talet har Noreg gjennom Nato deltatt i militære operasjonar utanom det 
geografiske området som Nato omfattar, m.a. på Balkan (1999), krigen i Libya (2011) og i 
Afghanistan (2001-2021). Det er i dag 2,8 millioner registrerte afghanske flyktningar, i tillegg til 3,5 
millioner internt fordrevne afghanarar i Afghanistan (Flyktninghjelpen). 
Kor mange i alt er blitt flyktningar og internt fordrivne som resultat av Natos operasjonar ? Finst 
harde fakta om dette? Det vi veit, er at når flyktningar kjem frå dei land der Nato’s bomber har 
skapt død og elende, blir dei - meir enn før - møtt av lover og reglar som undergrev og motarbeider 
dei prinsipp og målsetjingar som verdssamfunnet har slutta seg til når det gjeld  flyktningar og 
migrantar. FNs menneskerettserklæring (1948) sier at ‘Enhver har rett til å bevege seg fritt og til 
fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser’ (art. 13) og ‘Enhver har rett til i andre land å 
søke og ta imot asyl mot forfølgelse’ (art 14).  Flyktningkonvensjonen (1951) ivaretar asylretten, og 

FN’s bærekraftsmål (2015) om mindre ulikhet vektlegger å Legge til rette for migrasjon og 
mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, (blant annet ved å 
gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk’ (mål 10,7). 
Dei siste 15 åra har regjeringar og Storting stramma inn regelverket (Velferdsstatens skyggeside 
Rettighetstap for minopriteter/Mira.senteret), og gjort det stadig vanskelegare for menneske på 
flukt å kome og få opphald i Noreg.  
Ingen blir (heldigvis) i desse skrekkens tider i Europa kriminalisert for på privat initiativ å dra til 
Polen og hente flyktningar til Noreg, men hjelparar som bergar menneske frå drukningsdød i 
Middelhavet, blir, og risikerer å bli, etterforska og straffeforfylgt for å hjelpe menneske i naud. Frå 
2013 til 2021 har minst 17 000 drukna i Middelhavet på veg frå Nord-Afrika (Bladet 
Bistandsaktuelt). .  
Retten til å søke asyl er ein grunnleggjande menneskerett. Vi må hindre at vi får eit hierarki av 
flyktningar. Vi må jobbe med våre haldningar og unngå at vi avgrensar vår empati til dei som er like 
oss og bur nær oss. Vi må aktivt arbeide for å halde oppe ein solidaritet som femnar vidt. Til grunn 
for asyl-og flyktningpolitikken treng vi ein humanisme som er upartisk. Vi må bruke dette 
momentum til å sjå med nytt og kritisk blikk på dei lover og det regelverk Noreg har på dette 
området.  
IKFF vil oppfordre politikarar på Stortinget til gjere endringar i rådande asyl-og flyktningpolitikk, og 
starte der skoen trykker aller mest: 

- Gje lengeverande ureturnerbare asylsøkarar varig opphald. Til det skjer gje dei elementære 
menneskerettar som vanleg helsehjelp og rett til å arbeide.  

- Betre rettstryggleiken i asylsaker.  
- Redusere bruken av begrensa opphaldsløyve. 
- Gjere familiegjenforening for flyktningar enklare og billegare 
- Ta i mot fleire flyktningar som sit i leirar i Hellas. 
- Verne asylretten. Hindre at mennesker på flukt druknar, opplever pushback eller endar i 

umenneskelege forhold i leirar i Libya. 

- Fylgje FN sine tolkingar og tilrådingar når det gjeld Flyktningkonvensjonen 
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Bladet Bistandsaktuelt https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/17-000-har-druknet-i-
middelhavet-pa-syv-ar/ 
 
IKFFs landsmøte 3. april 2022.   Audgunn Oltedal / Redaksjonskomiteen 

 
 
 
 
 
 
 

NASJONAL ARBEIDSPLAN 
 

 
Arbeidsområde 1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon 
 
IKFF samler kvinner og mennesker av ulike kjønn og bakgrunn for å gjøre slutt på krig, forebygge 
væpnet konflikt og vold, og avskaffe årsakene til krig. Mobilisering av felles krefter i solidarisk 
samhandling er avgjørende for å skape forandring i verden!  
 
I 2022 vil vi styrke samarbeidet i paraplyorganisasjoner, ulike fora, arena og med ulike partnere i 
fredsbevegelsen.   
 
Videreutvikle egen organisasjon i tråd med landsstyrets vedtak av Evalueringsutvalgets anbefalinger, 
rekrutteringsarbeid og samarbeid med WILPF Internasjonalt og med WILPF seksjoner i andre land 
 

Målsetting Tiltak/ aktiviteter  

1.1 Bygge fredsbevegelsen gjennom å 
styrke samarbeidet med andre 
organisasjoner i fredsbevegelsen. 

 
 

 
IKFF vil bidra aktivt i paraplyorganisasjoner, ulike arena, fora 
og i samarbeidet med partnere i fredsbevegelsen. Vi har faste 
representanter i:      
 
Paraplyorganisasjoner: Norges Fredsråd, ICAN, FOKUS. 
 
Samarbeidsorganisasjoner/arenaer/fora (Delvis med faste 
representanter).  
Forum for Miljø og utvikling (FoRUM) 
FN- sambandet, Norges Fredslag, Norsk Forum 1325, Norsk 
kvinnelobby 
Bestemødre for fred, Nei til atomvåpen, Norsk Nukleær 
dekommisjonering (NND) 
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø.  Anti 
krigsinitiativet, FIVH, Besteforeldrenes, Soroptimistene, 
Changemaker. Stopp Nato, Bike for Peace,  

Lokale fredsnettverk og andre nettverk som 8. marskomiteer, 
Bibliotek, m.fl.  
 
 
 
 

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/17-000-har-druknet-i-middelhavet-pa-syv-ar/
https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/17-000-har-druknet-i-middelhavet-pa-syv-ar/
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1.2   Utvikle egen organisasjon 

gjennom å styrke 
rekrutteringsarbeidet  
 
 
 

 
Videreføre «Prosjekt Rekruttering» med egen handlingsplan.  
2022 er andre år i prosjektet. Følge opp handlingsplanens 4 
delområder: 1) Nasjonal utbredelse. 2) Ungdom og unge 
voksne 3) Studiearbeid 4) Avdelingenes arbeid.  
Arbeidsgrupper for hvert delområde. Rammeplan for 
studiearbeid er under utvikling. Måltall for nye medlemmer 
er minimum 5 pr. avdeling.  Ta i bruk ny vervebrosjyre og 
materiell. Arrangere aktuelle møter og konferanser. 

s 

1.3    
Utvikle IKFF som organisasjon  

 
Intern digital kompetanseheving for å profesjonalisere, og 
nettmøter. Bruk av digitale plattformer og sosiale medier. 
Revidere og utvikle informasjonsmateriell dekker alle fire 
arbeidsområder. Lage dagsaktuelle og ferske løpesedler som 
«Kort og Godt». Produsereaktuelle IKFF bannere til stands og 
markeringer.   
 
  

1.4 Styrke samarbeid med WILPF 

Internasjonalt og med seksjoner i 
andre land  

 
 
 

WILPF Norge har fast representant i WILP internasjonal. Fast 

representant i Europeiske WILPF. 

Vi vi ha løpende kontakt med nordiske og europeiske 

seksjoner samt WILPF International. WILPF internasjonal er 

fast sak på landsstyremøter. WILP internasjonal er tema for 

landsmøtets første dag i 2022.  Delta på WILPFs webinar om 

aktuelle tema. Forberede deltakelse på WILPFs 

internasjonale kongressen i 2022  

 
Kontakt med seksjoner i sør. Forslag om fast samarbeid med 

en seksjon i sør. I denne sammenheng kan prosjekt med 

LIMPAL, vår søster organisasjon i Colombia være aktuell. 

Prosjekt på oppdrag av Norad og gjennom FOKUS.  

 
Utvikle samarbeid med IKFF Sverige om prosjekter innen 
tema «Kvinner, fred og sikkerhet». Følge opp arbeidet med 

Nordisk Fredsråd, og kontakt med det nordiske nettverket som 

arbeider for å etablere et nordisk Fredsråd.  Bergen v/Susanne 
Urban deltar i den nordiske gruppen som jobber med 
Fredsdepartement.  
 

 

Internasjonalt arbeidsområde 2. Redefinere sikkerhetsbegrepet  
IKFF utfordrer militarisme og sikkerheten i samfunnet, stigmatiserer krig og aksjonerer for å stoppe 
vold.  
 
I 2022 vil vi prioritere arbeidet i Norges Fredsråd, styrke arbeidet mot militarisering og opprustning, 
samt arbeide med demilitarisering i Nordområdene, og arbeid i Norsk Nukleær Dekommisjonering.  På 
tvers av de internasjonale arbeidsområdene vil vi spille inn saker til regjeringens arbeid i 
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sikkerhetsrådet, i forhold til nedrustning, menneskerettigheter og omprioriteringer fra militært 
forbruk til å dekke menneskelige behov og innfrielse av FNS bærekraftmål.  
 
Målsetting Tiltak/Aktivitet 

 

 

2.1   Arbeide for nedrusting, kjernefysisk 

sikkerhet og oppfølging av atomvåpen- 
avtalene 
 
Argumentere for redefining av 
sikkerhetsbegrepet ut ifra et feministisk, 
menneskelig og miljøbasert perspektiv 
 
Argumentere for ratifisering og 
implementering av nedrustningstiltak, 
inklusiv FNs Atomvåpenforbud.  
 
Informere om sammenhengen mellom 
atomkraft, atomavfall og atomvåpen  
 
 

IKFF avdelingene har stands og /eller arrangementer på 
merkedager: 
4.april Global Day of Action Against Military Spending.  
26.april Tsjernobyldagen 
6. og 9. august Hiroshima og Nagasaki 
26. sept. FNs dag for total avskaffelse av atomvåpen, ICAN-
dagen 
10. desember Human Rights Day og utdeling av Nobels 
fredspris 
 
Jobbe med det redefinerte sikkerhetsbegrepet både 
internt i egen organisasjon og i vårt utadrettede arbeid. 
Lage aktuelt informasjonsmateriell og spre dette 
 
Aktiv deltagelse i Norges Fredsråd og i Nordisk Fredsråd 
 
Delta i Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND)  
 

FNs internasjonale uke i slutten av oktober: Arrangere en 
dag med flere forelesninger: kalt Fredspropaganda.  

 

 

2.2 Avdekke og stigmatisere krigens 

system, militarisme og vold.  
 
Arbeide mot utenlandske militære baser 
og militarisering av Norge.  
 
 
Holde produsenter, eksportører, 
importører og brukere av våpen 
ansvarlig, både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
 
Gjøre kjent hvordan produksjon, testing 
og handel med våpen påvirker 
kjønnsrelasjoner, miljø og konflikter.   
 
 
 
 
 

Samarbeide med andre freds- og antikrigs- organisasjoner 
mot økt militarisering av Norge og for lavspenning i 
Nordområdene. 
 
Delta arbeidsgruppen i den nasjonale aksjonsgruppen 
Delta i nasjonale og lokale aksjoner i arbeidet «Nei til USA 
baser i Norge»  
 
Følge opp Russlandsseminar og arbeide for avspenning og 
fredelig samarbeid i nordområdene. 
 
Mobilisere mot atomubåter i norske fjorder og havner. 
 
FNs internasjonale uke i slutten av oktober: Arrangere 
forelesninger: kalt Fredspropaganda. Promotere boken 
Galtungs metode for fred, oversette den til engelsk. Holde 
foredrag om boken, f.eks. på ulike arrangement som 
Fredspropaganda 

 
Medarrangør sammen med om Hardanger akademiets 
årlig fredssymposium. 
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Fremme alternativ til militarisme  
 
 
 
 
 
 
 

 
Støtte varslere som avslører krigshandlinger og overgrep 
 
Synliggjøre partienes holdninger til krig og fred ved bruk av 
Partienes Fredsbarometer. Oppfølging av valgløfter. 
 
 
Bidra til å spre informasjon om Global Alliance for 
Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP) og 
kampanjens arbeid for fred ved å dele beste praksis og 
støtte land som strever for å utvikle en fredskultur.  
 
 

 
Område 3: Feministisk perspektiv på fred 
 
WILPF tar opp kjønnsdiskriminering og arbeider for rettferdighet og menneskerettigheter for alle som 
en forutsetning for fred og konfliktforebygging lokalt og globalt.  Vi arbeider med kvinneperspektiv på 
krig, konflikt og fredsløsninger på bakgrunn av FN-resolusjon 1325. Vi arbeider for human 
flyktningpolitikk og trygg migrasjon med spesiell vekt på kvinner som flyktninger. I krig og på flukt er 
kvinner både offer og ressurs. Begge perspektiver er sentrale i vårt arbeid. 
 
I 2022 vil vi prioritere arbeidet med Kvinner, fred og sikkerhet gjennom arbeidet i Norsk Forum 1325, 
og vi vil følge Norges deltagelse i Sikkerhetsrådet. Vi vil delta i kampen for å sikre asylretten og 
menneskeverdige forhold for flyktninger og asylsøkere.  
 

Målsetting Tiltak/Aktivitet 
 

3.1 Fremme kvinneperspektiv på krig, 

konflikt og fredsløsninger i lys av FNs 
resolusjon 1325. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følge opp Norges arbeid i Sikkerhetsrådet bl.a. gjennom 
deltagelse i Norsk Forum 1325 og FOKUS.  
 
Samarbeide med Norsk Forum 1325 om et seminar i 2022 
om Norges arbeid i Sikkerhetsrådet. 
 
Lage nytt SC 1325 materiale på norsk for rekruttering og 
informasjon.   
 
Delta i digitale møter på NGO seksjon for Commission for 
Status of Women (CSW) i New York, mars 2022. 
 
  
   
 
 
 
  

 

3.2 Arbeide for human  
flyktningpolitikk og trygg migrasjon   

Markeringer med ulike arrangement:  
8.januar Yemane - dagen 
8.mars Den internasjonale kvinnedagen 
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 20. juni Verdens Flyktningdag 
2. oktober FNs internasjonale ikke-voldsdag 
24.oktober FN dagen 
Delta i Kvinnelobbyen, FOKUS, og Norsk Forum 1325 
 
’Kvinner i krig, på flukt og som flyktninger’ 
(1325/flyktninger) er blitt et landsdekkende nettverk for 
IKFF. Vi vil satse videre og styrke dette nettverket.    
 
Etablere et nettverk i IKFF Norden for human 
flyktningpolitikk og trygg migrasjon. Dette er også et tema 
som står sentralt i arbeidet til WILPF seksjonene i Europa  
 
Arbeide med forhold knyttet til asylrett og 
flyktningpolitikk.  
Lage en fagkonferanse om human asylpolitikk og 
lengeværende ureturnerbare. 
Søke midler fra FOKUS om å utvikle info-materiale 
«Human flyktningpolitikk er fredsarbeid».   
Delta i Asylpolitisk Forum. 
Bidra i lokale aksjoner for ureturnerbare lengeværende på 
utvalgte mottak. 
Bidra til prosjektet «Skole på flukt» med informasjon og 
salg av produkter som hekla   blekkspruter, duer, m.m. 
laget av kvinner i Libanon.  
 

 

3.3 Fremme solidaritet med kvinner som 

lever i krigs- og konfliktområder eller 
som opplever vold og undertrykkelse 
 
 
 
 

Delta i lokale aksjoner i til knytning til kampanjen til FN 
«Stopp volden mot kvinner» november 2022. 
 
Støtte kvinner i Polen, Tyrkia og andre land der oppnådde 
kvinnerettigheter er truet bl.a. gjennom svekkelse av 
Istanbulkonvensjonen. 
 
Delta i digitale møter med WILPF europeiske seksjoner om 
temaet.  

Internasjonalt arbeidsområde 4: Fremme sosioøkonomisk rettferdighet  
 
IKFF arbeider for etablering av en rettferdig økonomisk og sosial orden basert på prinsippene om 
realisering av rettigheter og behov for alle mennesker, ikke profitt og privilegier for de få. Bærekraftig 
fred trenger strukturell endring, inkludert rettferdige økonomiske system og beskyttelse av 
mennesker og miljø.  
 
Vi arbeider for å synliggjøre forholdet mellom krig og miljø, klima og sikkerhet, ikke minst farene 
knyttet til kjernefysisk virksomhet og atomavfall. I 2022 vil IKFF prioritere arbeidet med kjernekraft og 
dekommisjonering, militarisering og miljørettet arbeid, og delta i arenaer, som Forum for Miljø & 
Utvikling og FN-sambandet, og arbeide for at IKFFs synspunkter inkluderes i arbeidet. 
 

Målsetting Tiltak/Aktiviteter  
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4.1 Synliggjøre forholdet mellom 

militarisme/krig og klimaforandringer 
/miljø. Argumentere for den akutte 
nødvendighet av å beskytte miljøet. 
 
Forlange at regjeringer reduserer 
militært forbruk og omdisponerer midler 
for å ivareta menneskelige behov og 
bærekraftig utvikling. 
 
 
Bringe feministisk fredsanalyse inn i 
debatten og aktiviteter knyttet til 
økonomisk rettferdighet og bærekraftige 
miljø  
 

 

 

Gjøre kjent ut ifra et feministisk 
fredsperspektiv, årsakene og 
konsekvensene av gjeldende 
urettferdige økonomiske og 
miljøpolitiske praksis. 
 

Opprette en arbeids/ressursgruppe for militarisme/krig og 
klimaforandringer  
Videreutvikle vår kunnskapsbase om denne 
problematikken 
 
Markere 5. juni FN miljødag og 6. november « 
Internasjonal dag for å forhindre utnytting av miljøet i krig 
og væpnede konflikter». 
 
Formidle kunnskap om sammenhengen mellom 
militarisme og klimaødeleggelser ved hjelp av avisartikler, 
foredrag og løpesedler. Innspill til politikere.  
 
Samarbeid med FN - sambandet og Forum for Miljø & 
Utvikling.  
 
Synliggjøre hvordan militære ressurser kan omprioriteres 
for å bøte på verdens fattigdom og innfri FNs 
bærekraftmål. Publisere på sosiale medier.  
 
Søkelys på økende fattigdom og voksende gap mellom 
fattig og rik. r. 8. mars «Peace is cheaper - Move The 
Money!” “Move the money from war to peace”. 
Aktive innspill til FN bærekraftmål og regjeringens arbeid 
med handlingsplan og Stortingsmelding. 
 
Argumenter for at militærets ødeleggelser og forurensning 
må rapporteres og inngå i det nasjonale klimaregnskapet. 
Henvendelser til myndighetene i forbindelse med 
militærøvelser. 
 
Kontakt m/ungdomsorganisasjoner for å redegjøre for 
Norges nei til kjernekraft og IKFFs arbeide mot bruk av 
kjernekraft som løsning på klimakrisen.  
 
Utvikle IKFFs samarbeid med ulike miljøorganisasjoner. 
Blant annet ved å informere om militarisering, miljø og 
matvaresikkerhet gjennom info- materiale og Fred & 
Frihet.   
 

4.2 Styrke motstandsarbeidet mot 

kjernekraft og informere om norsk 
atomavfall  
 
  

Styrke opplysningsarbeidet når det gjelder farene knyttet 
til kjernefysisk virksomhet.  
 
Vise sammenhengen mellom kjernefysisk virksomhet og 
økonomi, miljø og klima. 
 
Delta i NGO-gruppen til Norsk nukleær dekommisjonering 
(NND). 
 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Internasjonal_dag_for_%C3%A5_forhindre_utnytting_av_milj%C3%B8et_i_krig_og_v%C3%A6pnede_konflikter&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Internasjonal_dag_for_%C3%A5_forhindre_utnytting_av_milj%C3%B8et_i_krig_og_v%C3%A6pnede_konflikter&action=edit&redlink=1


 12 

Markering av Fukushimadagen 11. mars 2021 og 
Tsjernobyldagen 26. april 2021.  
 
Samarbeid med for eksempel Nei til atomvåpen (NTA), 
Naturvernforbundet, Bellona og Natur og ungdom (NU).  
 
Ta i bruk aktuelt og videreutvikle nytt materiell.    
 

 

4.3 Øke offentlig og politisk bevissthet 

om sammenhengen mellom krig og 
klimautfordringer.   
 
 
 
 
 

 
Bruke Partibarometeret som ble laget i forbindelse med 
Stortingsvalget 2021 for å følge opp om praksis er i tråd 
med partienes svar.    
 
Lage en resolusjon om sammenheng mellom opprustning 
og militærets forurensning   

 

 

 

 

Måned  
 

Dato Aktivitetsplan over aktuelle faste 
markeringer 2022  

Nasjonalt  Lokalt  

Januar  
 

8 
27 

Yemane dagen (papirløse flyktninger)  
Den internasjonale Holocaustdagen 

  

Februar    
 

  

Mars  
 

8 
11 

Den internasjonale kvinnedagen 
Fukushima-ulykken 

  

April  
 

4 
26   

Global Day of Action Against Military 
Spending  
Tsjernobyldagen (og bombingen av 
Guernica)  

  

Mai  1    
Juni  
 

5 
20 

FN miljødag 
Verdens Flyktningdag 

  

Juli      

 
August  
 

6 
 
29  

Hiroshima og Nagasaki   
 
FNs Verdensdagen mot 
Atomvåpensprengning 

  

Septembe
r  
 

21 
26 

Internasjonal Fredsdag  
FN internasjonal dag mot total avskaffelse 
av atomvåpen 

  

Oktober  
 
 

2 
24 

FNs internasjonale ikke-voldsdag 
FN dagen  

  

November  
 
 

6 
 
9   
25 

FN dag for å forhindre utnytting av miljøet 
i krig/væpnede konflikter 
Krystallnatta  
FN dagen «Stopp volden mot kvinner» 

.   

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Internasjonal_dag_for_%C3%A5_forhindre_utnytting_av_milj%C3%B8et_i_krig_og_v%C3%A6pnede_konflikter&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Internasjonal_dag_for_%C3%A5_forhindre_utnytting_av_milj%C3%B8et_i_krig_og_v%C3%A6pnede_konflikter&action=edit&redlink=1
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Desember  
 

10 Human Rights Day og utdelingen av 
Nobels fredspris  

  

 

 


