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Fredstanks

‘Fredstanks’ gjengitt med tillatelse av kunstneren
Kari Bjertingstad og Hamar kommune.
Besetningen på fredstanksen er duer, ammunisjonen
er kjærlighet på pinne, og det hele ruller på ‘nuclear

disarmament’-symboler (fra Arena i P2, 6.april).
Bildet er del av kommunens bidrag til det
internasjonale kunstprosjektet Dreams from the
world, kunst som skytes opp i et romskip for å gå i
bane rundt jorda.
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Leder
Hvor er fredsbevegelsen?
Tid for en folkereisning mot krig
Kari Nes
Det er ikke nytt med krig og væpnet konflikt, men nå
møter vi - i et voldsomt omfang - rystende bilder og
beretninger fra en krig i Europa, en krig som i stor
grad rammer sivile med stadige brudd på folkeretten.
Til og med bruk av atomvåpen er brakt inn som en
mulighet.
Hvor er fredsbevegelsen? Sitter den lamslått tilbake
mens den registrerer alle ropene på mer
opprustning? Har arbeidet for fred og nedrustning
spilt helt fallitt? Opprustning synes å være svaret
- i en nærmest samlet norsk presse, og i et nærmest
samlet norsk Storting. Norge har til og med brutt et
60 år gammelt prinsipp om ikke å eksportere våpen
til en stat i krig. Forsvarsbudsjettene øker ikke bare i
Norge, men i land etter land i Europa. Det er som om
innsikten i opprustningsspiralens destruktive logikk
har gått i glemmeboka. «Vi har årtuseners erfaring
med kapprusting og militære maktspill, men:
Hadde våpen vært løsningen, ville vi hatt fred
for lenge siden» (F. Heffermehl i Klassekampen
12.03.22).
I denne situasjonen har forfatter og journalist Linn
Stalsberg ved flere anledninger etterlyst den store
fredsbevegelsen «… som kunne samlet seg foran
parlamenter verden over, og krevd av våre
folkevalgte eller våre diktatorer å besinne seg. Om
å legge våpnene ned, om ikke å ofre våre unges liv,
eller be dem drepe et medmenneske som heller ikke
har noe med denne konflikten å gjøre – egentlig.»
Stalsberg: «Savnet: Fredsbevegelsen» (Agenda
Magasin 22.01.22)
Stalsberg fortsetter med artikkelen «Ned med
våpnene»: «Når verden kappes om å være størst og
først med militære løsninger på krigen i Ukraina, er
det tvingende nødvendig at andre tviholder på
antikrigsarbeid, fredsinitiativ, diplomati,
flyktninghjelp og allianser nedenfra». (Agenda

Magasin 01.03.22) Fredsbevegelsen må, som
kvinnebevegelsen, sette egne premisser for debatten,
sier hun. (Klassekampen 08.03.22) https://www.ikff.
no/fred-er-det-annet-valg/
Lena Lindgren er en annen skarpskodd journalist og
forfatter. I Morgenbladet 11.-17.03.22 mobiliserer
hun sin «sivile krigstrass» mot den realpolitiske
ekspertisen som forlanger opprustning. Hun spør
om det er moralsk forsvarlig å sende ungdom i krig,
ungdom som har tatt hovedstøyten av pandemien, og
som «arver av oss en planet med et ufattelig
naturtap og en klimakrise som farger horisonten
deres sort? Nå skal de ikke arve bare
kaldkrigskappløpet og atomvåpenangsten i tillegg.
De skal også investere sin fremtid i denne
gårsdagens degenererte verdensorden. Og dø for
den, om så det gjelder. Er det den krigslogikken,
skapt av gamle, gale menn, jeg skal støtte? Nei, jeg
tror ikke det. Den krigen kan de dø i sjæl.» «Derfor
må vi ruste opp – til en ny folkereisning mot krig»,
sier hun.
Ifølge Tomm Kristiansen er krigen i Ukraina akkurat
som andre kriger Han nevner bl.a. Afghanistan,
Syria og Tigray; det er kriger «med lik av sivile i
gatene, soldater som går amok i fryd og redsel – og
snart skal vi få voldtektshistoriene. Massevoldtekter,
skjending av småjenter. Denne krigen har ikke vist
noe annet ansikt. Det eneste som er forskjellig er
nærheten. De ser ut som oss. De er nesten naboer».
(Vårt Land 06.04.22).
Krig er aldri svaret. Det er derfor vi, i tillegg til å gå
imot krigen i Ukraina, må yte motstand mot krigens
logikk! Menneskeheten trenger en
verdensomspennende folkereisning mot all krig!
Se også
https://www.ikff.no/ikff-landsmote-uttalelse-om-krigen-i-ukraina/
https://www.ikff.no/opprop-stans-det-ukrainske-folks-lidelser-vapenhvile-na/
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Store kutt i Utenriksdepartementets budsjett
Liss Schanke
Fredsrådets sekretariat og IKFF søkte
Utenriksdepartementet (UD) om støtte for 20222023 i mars. Søknadsskjemaet var komplisert, og
ingen av de andre medlemsorganisasjonene søkte i
år.
Den totale potten for søknader til informasjon om
kjernefysisk sikkerhet og nedrustning var i år økt fra
8 til 15.millioner kroner. 26 organisasjoner søkte,
8 fikk tildelt støtte. Vi har ikke fått informasjon om
hvordan totalsummen ble fordelt, dvs. hvilke
organisasjoner som fikk støtte og hvor mye.
Fredsrådets sekretariat fikk en stor nedskjæring fra
1.500.000 til 580.000. IKFF fikk et enormt kutt fra
234.000 kroner til 19.000. Vi har aldri vært i
nærheten av et så stort kutt tidligere. Fredsrådets
daglige leder, Oda Andersen Nyborg, skrev til UD
med konkrete spørsmål vedrørende kuttet til
Fredsrådet og IKFF:
- Hva er begrunnelsen for at folkemøtene i Finland
og Sverige har fått avslag?

aktiviteter som mest effektivt vil bidra til ordningens
mål, og vi har måttet prioritere mellom mange ulike
prosjekter og aktiviteter. Ikke alle relevante
aktiviteter kunne innvilges støtte.»
Også andre fredsorganisasjoner som ICAN har fått
store kutt. ICAN sendte ut brev til sine
medlemsorganisasjoner 11.5: «Vi har nå mottatt
svar på søknaden fra UD. ICAN Norge er avhengig
av støtte fra UD for å kunne fortsette vårt arbeid.
Tilslaget på søknaden var så lavt at ICAN Norge nå
står i fare for å måtte legge ned dersom ikke tilslaget
endres. Vi holder dere oppdatert på situasjonen.»
Fredsbevegelsen er imidlertid ikke de eneste som
opplever kutt fra Utenriksdepartementet.
Regjeringen kutter i realiteten bistandsbudsjettet ved
å åpne for å bruke bistandsmidler for å finansiere
tiltak for ukrainske flyktninger i Norge. 41
bistandsorganisasjoner har i et felles opprop advart
regjeringen mot å ta av bistandsbudsjettet for å
dekke inn flyktningeutgifter i Norge.

- Hva er begrunnelsen for at IKFF fikk kutt på bl.a.
aktiviteter tidligere gitt tilsagn?

«Det er stor forskrekkelse over at Norge som tjener
grovt på denne krigen gjennom økte olje- og
gassinntekter skal finansiere sin egen innsats i Norge
for flyktningene fra Ukraina ved å kutte innsatsen
for fattige land andre steder i verden» sier Dagfinn
Høybråten, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp til
Dagsavisen 12.5.22

UDs svar er meget kortfattet: «Når det gjelder hva
som fikk/ikke fikk støtte så har vi vurdert hvilke

SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, er
uenig i kuttet i bistandsmidlene og vil ta saken opp i
forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

- Hva er begrunnelsene for at “Vitenskapsdiplomati
om atomavtaler i en ny tid” fikk avslag?

Fra IKFFs landsmøte 2022
Eli Hammer Eide
Landsmøtet ble arrangert søndag 3. april og - som de
to siste årene - digitalt på zoom. Landsmøtet
behandlet de faste landsmøtesakene, beretninger,
regnskap, arbeidsplan, budsjett, uttalelser og valg, i
tillegg til andre saker; kontingent for 2022 og

forslag til vedtektsendringer.
Landsmøtedokumentene ligger under fanen
«organisasjon» på ikff.no.
Kontingent for 2022. Ordinære medlemssatser
videreføres, 300 kr/ 500 kroner. For ungdom og
studenter innføres ny sats, 100 kroner.
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Vedtektsendringer. WILPF Norges vedtekter av 2019
var blitt grundig gjennomarbeidet av
vedtektsksomiteen, som hadde innstilt på endringer
av vedtektenes paragrafer: 2, 4, 5, 6 og 8. Innspill fra
landsmøtedeltakere gjaldt §2 (Formål og prinsipper)
fremme varig, rettferdig og bærekraftig fred og §4
(Oppbygging) Minimum antall medlemmer for å
danne avdeling settes til 5. De øvrige
endringsforslagene ble tatt til følge.

Utdrag: «Kjernekraftverk tåler ikke de kraftige
klimaendringene; menneskene mestrer ikke den
farlige kjernekraftteknologien; atomkraft redder ikke
klimaet; enhver atomreaktor er en enorm risiko for
mennesker og miljø»

IKFFs nasjonale arbeidsplan 2022 – 2023.
Arbeidsplanen, som bygger på WILPFs
internasjonasjonale arbeidsplan, er en dynamisk
aktivitetsplan som justeres årlig.
Landsmøtedeltakerne kom med mange innspill og
flere konkrete forslag innenfor de fire
hovedområdene, forslag som styret behandler videre.

Alle uttalelsene ligger her:
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2022/03/
LANDSMOTEHEFTE-2-1.pdf

IKFFs uttalelser fra landsmøtet. De fire uttalelsene,
som var innsendt på forhånd, ble vedtatt.
Redaksjonskomiteen ble gitt fullmakt til å
ferdigstille teksten og distribuere uttalelsene til
aktuelle mottakere (Stortinget, Regjeringen og/eller
andre).
- Om Ukraina-krigen og norsk politikk, se artikkelen
til Kari Nes
- Nei til tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med
USA Utdrag: «Avtalen åpner for etablering av amerikanske baser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.
IKFFs uttalelse påpeker blant annet at avtalen er i
strid med norsk suverenitet og selvråderett.»
- Om kjernekraft: miljø, klima, pandemi og krig

- Hindre hierarki av flyktningar Utdrag: «Noreg og
andre land skal behandle alle flyktningar like godt
som flyktningane frå Ukraina.»

Valg av landsstyre og ledelse i IKFF 2022 – 2023
Faste medlemmer:
Trøndelag:
Åse Berg (kontaktperson)
Bergen:
Åse Møller-Hansen*
Stavanger:
Ann Hildegunn Solberg
Sandnes:
Ingegerd Austbø*
Innlandet:
Kari Nes*
Oslo/Viken: Elisabeth Koren*, Britt Schumann
*Deltar i ledergruppe (ekstraordinær organisering
uten leder for perioden 2022 – 2023)
Varamedlemmer:
Bergen:
Lidia Kleiberg, Marianne Sælen
Stavanger:
Anndi Lomeland Jacobsen
Sandnes:
Gro Eriksen
Innlandet:
Eli Hammer Eide, Inger Karin Røe
Ødegård
Oslo/Viken: Ellen Elster, Audgunn Oltedal, Liss
Schanke, Berit Aasen

IKFF deltok på høring i Stortingets Utenriksog forsvarskomité om baseavtalen
Sammen med en rekke andre
fredsorganisasjoner møtte
IKFF til muntlig høring
29.april. Gro Standnes fra
redaksjonen representerte
oss. Liss Schanke møtte for
Norges Fredsråd. Alle fikk
tre minutters taletid, og Gro
holdt denne innledningen for
komitéen:
Gro Standnes som holdt innlegg
på høringen

«For oss i Kvinneligaen for Fred og Frihet er det et
stort tankekors at Regjeringen har invitert Stortinget
til å ratifisere en avtale som medfører at Norge avgir
makt til stormakten USA, mens ukrainerne ofrer
livet i en innbitt kamp for sin uavhengighet og fulle
sjølråderett mot stormakten Russland.
Dessverre må vi slå fast at avtalens forsikringer om
respekt for norske lover og norsk base- og
våpenpolitikk er lite troverdige, i og med at avtalen
knesetter forbud mot både innanking for tredejepart
ved uenighet, og norsk kontroll og inspeksjon av
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amerikansk utstyr . Den gir USA eksklusiv
myndighet og jurisdiksjon i deler av landet og
adgang til uhindret bruk og forflytning.
USA får fullt og helt vurdere hva som er
militærstrategisk nødvendig. Ikke en gang NATO er
ankeinstans eller rådgivende part.
Kort sagt, denne bilaterale avtalen hjemler en
omfattende fraskrivelse blant annet av kontroll med
militære disposisjoner, både fra norsk side og fra
NATOs - hvis et flertall av NATO-land ikke deler
USAs vurderinger.
Det er slett ikke utenkelig at Norge sammen med
andre europeiske NATO-land ønsker andre

militærstrategiske metoder enn USA - da er både
Norge og NATO satt ut av spill. For eksempel kan
dette gjelde lagring og bruk av atomvåpen,
klasevåpen og landminer.
Det er altså ikke bare NATO-motstanderne som har
grunn til å avvise avtalen, det gjelder like mye
NATO-tilhengerne.
Stortingets oppgave i dagens uhyre spente
verdenssituasjon, er å skape grunnlag for avspenning og stans i krigføringen rundt om i verden.
Norsk ratifikasjon vil bidra til økt global spenning.
Avtalen må forkastes - den er ikke en forsvarsavtale.
Den setter snarere Norge i fare for å bli en arena for
en interessekrig mellom stormaktene.»

Stortingets videre behandling av baseavtalen
Gro Standnes
Utenriks- og forsvarskomiteen avga sine innstillinger
24. mai, og Stortinget skal behandle dem 3. juni.
Det ble avgitt to innstillinger, Innst. 394 L(20212022) og Innst. 395 S(2021-2022), fordi
Regjeringa hadde lagt fram én lovproposisjon
Prop.89 L (2021-2022) og én stortingsproposisjon
Prop 90 S (2021-2022). I begge innstillingene
utgjøres komitéflertallet av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Kristelig folkeparti og mindretallet av Sosialistisk
Venstreparti og Rødt.
Stortingsproposisjonen anbefaler at Stortinget
godkjenner avtalen - noe som komitéflertallet har
sluttet seg uforbeholdent til. Komitéflertallet baserer
sitt vedtak på «at et oppdatert rettslig rammeverk er
et ufravikelig amerikansk krav for å foreta

infrastrukturinvesteringer i Norge». Komitéens
mindretall går imot godkjenning av avtalen.
Lovproposisjonen inneholder forslag til en ny og
omfattende forsvarssamarbeidslov, som gir USA
en rekke fritak fra norske lover - blant annet flere
skatte-, avgifts- og tollfritak og flere unntak for
arbeidsrettslige bestemmelser for amerikanske
kontraktører. Amerikanske styrker gis rett til
nødvendig og forholdsmessig maktbruk på militære
deler av omforente områder for å sikre egne
styrker, materiell og informasjon - formuleringer
som Den internasjonale juristkommisjon frykter
åpner for amerikanske styrkers mulighet til å drive
tortur. Komitéflertallet slutter seg fullt ut til
Regjeringas forslag, mens mindretallet går imot.
På stortinget.no finner du alle dokumentene vi har
referert til her.
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IKFF Inspirasjonsseminar i Jondal, Hardanger 13.-15.mai 2022

Tekst: Inger Karin Røe Ødegård. Foto: Inger
Karin Røe Ødegård og Susanne Urban.
Med bil, buss, båt, tog og fly reiste 28 fredsglade
kvinner til fredsakademiet i vakre Jondal helgen 13.
– 15.mai. Målet var å få kunnskap og motivasjon for
viktig og nødvendig fredsarbeid i en tid hvor det er
spesielt nødvendig. Gjennom erfaringsutveksling,
faglige innledninger, workshops, diskusjoner,
fortreffelig mat laget av Wafa fra Syria og hennes to
barn Islam og Ali, samt kulturinnspill i sosialt
samvær, ble målsettingen fullt ut innfridd.
Vertskapet - IKFF, avdeling Bergen - hadde
tilrettelagt og gjennomførte et velorganisert,
innholdsrikt og lunt arrangement. For morgenfriske
«fugler» tilbød vertskapet til og med yoga og bading
i fjorden.

I omgivelser som byr på vakker natur, ro og fred,
forløses kreativitet og felles kunnskap. Det startet
med varm velkomst av arrangør som også bød på
hjemmelaget neslesuppe og focaccia. Etter guiding
i Jonatunets lokaler, ble personlige forventninger
og ønsker til seminarets resultat presentert i «sluttet
ring». Her fikk hver især si noe om tanker man har
om aktuell samfunnssituasjon – hva vi som
fredsaktivister kan og ønsker gjøre som motvekt i
krigspropagandaen.
Lørdag var seminarinnholdet fram til lunsj, viet
temaet Atomkraft, atomvåpen og atomavfall. Åse
Berg holdt et inspirerende og faglig interessant
foredrag om temaet. Dette ble etterfulgt av fokus på
rekrutterings- og studiearbeid innen samme tema.
Audgunn Oltedal viste en film hun har fått laget,

Lekker og velsmakende syrisk buffè tilbredt av mor (Wafa) og hennes 2 barn
(Islam og Ali).
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hvor hun intervjuer Eva Fidjestøl som er IKFFs
nestor innen dette temaet. Sammen med Åse Bergs
foredrag dannet filmen det faglige materialet i
pilotering av et eksempel for studiearbeid. Inger
Karin Røe Ødegård var prosessleder i en workshop
etter «kafé metoden» i denne sammenhengen.
Filmen vil inngå i IKFFs studiemateriale.

Vertskapet (Åse Møller Hansen, Marianne Sæhlen, Laila Bakke og Susanne
Urban) underholdt også med «stand»-sang.

Åse Berg ga oss interessant innblikk i hvorfor IKFF er imot så vel atomkraft
som atomvåpen.

Etter lunsj ga Nina Morlandstø oss en interessant
innføring i det hun kaller «Giraffspråk». En
bevisstgjøring på hvordan man kan møte de som er
radikalt uenige med oss med konstruktiv
kommunikasjon.
Etter en frisk vandring langs elv og blomstrende
frukttrær i Fredsløypa rundt Jondalstunet, gikk
forsamlingen entusiastisk inn i ny workshop ledet av
Åse Møller-Hansen. Temaet var Strategi og
samarbeid. Gruppedialog om IKFFs arbeid i tråd
med den internasjonale og nasjonale arbeidsplanen.

På søndag ga Susanne Urban oss en interessant
faglig avslutning på seminarhelgen med innføring i
Johan Galtungs metode for fred. Galtung brukte en
flerfaglig tilnærming i sin fredsteori og understreket
at fred kun kan bygges i relasjoner. Susanne
presenterte avslutningsvis Sabona-metoden som
deltakerne fikk litt mulighet til å prøve ut. For
nærmere innføring kan interesserte lese Susannes
bok: Galtungs metode for fred, fredsforsker Johan
Galtungs liv, teorier og innflytelse.
Dermed var det tid for oppsummering av seminaret.
Med bakgrunn i resultater fra workshop -arbeidet og
øvrig innhold i 2-3 aktive dager, sluttet vi igjen
ringen. Med temaet Kvinner skaper fred –
feministisk vinkling på freds-og antikrigsarbeid som
heading, ble et mangfold gode og konkrete forslag til
videre arbeid satt på dagsorden!
Takk til avdeling Bergen for en inkluderende og
kunnskapsrik helg!
– og med det slutter vi oss til Nordahl Griegs ord:
Krig er forakt for liv, FRED ER Å SKAPE!

Deltakerne på tur i Fredsløypa.

Dagen ble avrundet med fantastisk festmiddag
etterfulgt av sosialt samvær i munter og kreativ
fredsånd - allsang, fortellinger, diktlesning, mm.

Rekrutteringsgruppa ved Inger Karin Røe Ødegård og Audgunn Oltedal
innleder.
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Nyinnmeldt i IKFF
Tekst og foto: Kari Nes
På inspirasjonssamlingen i Jondal i mai vekslet vi
noen ord med to venninner som nylig har meldt seg
inn i IKFF, Inger-Beth Sandham fra Hamar og
Kirsten Limstrand fra Bodø.

store markeringen av Hiroshimadagen i 2020, var
det veldig naturlig for oss å være med. Jeg har blitt
kjent med dere
gjennom samarbeid ved flere anledninger, og enda
mere innsikt i bevegelsen har jeg fått gjennom
inspirasjonsseminaret her i Jondal. Nå med krigen
i Ukraina kjennes det også enda viktigere med en
arena der du kan snakke om disse store spørsmåla.
-Kirsten, du har også nylig meldt deg inn i IKFF?

Inger-Beth Sandham

Kirsten Limstran

-Inger-Beth, du har nylig meldt deg inn i IKFF – kan
du si noe om hvorfor?
-Mitt ståsted er først og fremst klimasaken; jeg er
aktiv der. Men det henger jo sammen
med fredssaken! Så jeg har tenkt
lenge på å melde meg inn.
-Du har vært med å starte & lede
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i
Hamarområdet – en stor gruppe er
det blitt. Hva tenker du om
samarbeidmellom organisasjonene?
-Da vi i BKA fikk invitasjon fra dere i
IKFF om å samarbeide om f.eks. den

-Ja, Inger-Beth ringte og sa at nå hadde hun meldt
seg inn og at dette garantert var noe som passet for
meg også! For jeg har vært med både i freds- og
kvinneorganisasjoner før. For eksempel var jeg på
«Kvinner viser vei» (bra navn – jeg har det på en
kopp!) for over tjue år siden. Og så er jeg aktiv i
Besteforeldrenes klimaaksjon. Men ut over dét er
jeg trøtt på for mye organisatoriske oppgaver – etter
mange år med mange verv. Men jeg vil være med på
prosjekter eller aktiviteter for fred.
-Du bor i Bodø, der er det få andre medlemmer og
ikke noen avdeling av IKFF. Hva tenker du om dét?
-Jeg har ganske stort nettverk, så jeg
vil spre budskapet både i turgruppa og
bokgruppa og andre sammenhenger
jeg er med i. De bør melde seg inn! 		
For det er nå det gjelder, det er nesten
ikke lov å la det være. Inger-Beth er
forresten også med i turgruppa, så der
får de påvirkningen i dobbel dose. Ellers har jeg allerede vært med på et
møte på Zoom med medlemmer som
bor andre plasser i landet.
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Onsdag 8. juni kl. 18:00-21:00
Feministhuset i Trondheim
Pris kr. 50

Er våpen vårt eneste våpen?
I kjølvannet av krigen i Ukraina kan det synes som
om opprustning og flere våpen er den eneste veien til
FRED. Med FREDs-symposiet ønsker KFFT å løfte
frem fredsperspektivet.
Vi kan tilby et spennende og mangfoldig program:
• Rasmus Rohde gjør en trøndersk versjon av John
Lennons «Imagine»
• Elsa Kvamme, skuespiller og filmskaper, blant
annet kjent for dokumentarfilmen «Trikken til
Auschwitz», vil gi oss noen historiske eksempler og
ta for seg følgende spørsmål: “Hva om kvinnene, 50
% av jordens befolkning, satte alle krefter og
kreativitet inn på å avskaffe krig?”
• Fredrik S. Heffermehl, som blant annet har vært
visepresident i Det internasjonale fredsbyrå, som
fikk Nobels fredspris i 1910, vil snakke om hva og
hvordan verden er nødt til å bli av med våpnene.
Hvordan forlengelsen av en tradisjon som gir stadig
nye kriger og, i atomalderen, en konstant risiko for
utslettelse, IKKE må forlenges.
• Panter Tanter og Tiger Onklene synger fra
repertoaret «To war or not to War?»
• Magne Vågsland, leder for Trøndelagsavdelingen
av Naturvernforbundet, vil reflektere rundt

militarisme og klima. Er militarismen elefanten i
rommet i klimasammenheng?
• Margrete Kvam, som er visepresident i Women´s
International League for Peace and Freedom
(Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet/IKFF)
vil snakke om hvordan organisasjonen arbeider for
FRED i et historisk, nasjonalt og internasjonalt
perspektiv.
Fredsarbeidet har ligget nede i Norge. Det må
styrkes. Gjennom FREDs-symposiet håper
Kvinneligaen for Fred og Frihet Trondheim (KFFT)
å øke interessen for fredsarbeid og legge til rette for
fredsarbeid.
Det er begrenset med plass, så det er lurt å kjøpe
billett på Hoopla på forhånd.
https://pantertanter.hoopla.no/sales/1163803820
Pris: 50 kroner.
PS: Ubrukte billetter vil bli gitt videre fem minutter
før arrangementsstart.
OBS: Tittelen er lånt fra Deichmann Bjørvika
Arrangementet er støttet av: Trondheim Kommune,
Feministhuset i Trondheim, Panter Tanter
Produksjoner, PeopleUknow og Fredsstiftelsen
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Stor
FREDSHAPPENING
i Nord-Odal
3. september
Siv Norheim og Torill Spilhaug Eide, Nord-Odal
Kontakt: torill.eide@hotmail.no
IKFF holder en sterk posisjon når vi snakker og
skriver om krig og fred - på det teoretiske plan. Men
det gjelder vår organisasjon som de fleste andre
fredsorganisasjoner - vi er for lite handlekraftige når
det kommer til det utøvende plan, det vil si
planlegging og gjennomføring av små og store
aksjoner eller protester eller framføring av våre
synspunkter.
Vi som var så heldige å være med i 80-åra - så hvor
gjennomslagskraftige vi var gjennom store og små
aksjoner - fra de store freds- og
menneskerettighetsmarsjene i inn- og utland - til de
små og mindre aksjoner som NTA, WISP, Kvinner
for fred, Fredslaget og mange andre gjennomførte i
de årene! Det betydde at vi var svært interessante for
mediene, journalistene fulgte oss og kontaktet oss
ved enhver anledning. Vi var en aktør i samfunnet.
Vi er en gruppe kvinner i Nord-Odal som har reagert
sterkt på dette:
1. Verden brukte rundt 2000 milliarder dollar på
militær virksomhet i 2021.
2. Ifølge FNs bærekraftmål ville vi klart å utrydde
all fattigdom og sult, og alle barn kunne få gå på
skole, med bare 25 % av denne summen.
3. De pengene som USA brukte på
Afghanistan-krigen, hadde vært nok til å dekke alle
globale investeringer innen fornybar energi fram til
2030.
4. FNs årsbudsjett for nedrustning er på 10
millioner dollar. Det er samme sum som
atommaktene bruker for å modernisere sine
atomvåpen – HVER TIME!

5. USA vil bruke 1 trillion dollar på å modernisere
sitt atomvåpenprogram fram til 2050.

Denne galskapen kan ikke fortsette - og folk flest har
aldri hørt om det - eller vet hva som foregår!
Derfor startet vi - NORD-ODAL KVINNELIGE
UNDERSØKELSESKOMMISJON - som har satt
i gang forberedelser til en stor politisk happening 3.september i år, i og rundt Milepelen Kulturhus.
Vi har invitert et panel bestående av en general, en
biskop, en økonom, en psykolog, en flyktning, en
repr. fra NUPI, ICAN og Miljøbevegelsen som skal
svare på spørsmål fra grasrota: “Hva er det egentlig
som gir sikkerhet for folk?” Er det mer våpen, er
det arbeid, mat og skole for fattige folk eller er det
sterke klimatiltak for å redde kloden? Happeningen
består også av sketsjer, musikk, allsang, leker,
utlodning og mat! Alt arrangert, produsert og
gjennomført av nord-odølinger! Happeningen
varer hele dagen fra kl. 14 og utover, med
påfølgende fredsmarsj og fredskafe utover kvelden.
Hotellet (i samme hus) tar gjerne imot
overnattingsgjester med god frokost dagen etter - og
bading og fisketur utover dagen.
Vi har lagt til rette for en stor politisk helg som
krever mye av oss. Derfor trenger vi DRAHJELP av
dere! Vi trenger all oppmerksomhet og omtale - for
å gjøre denne viktige diskusjonen kjent overalt mediefolk av alle slag, meningspåvirkere,
journalister i alle slags publikasjoner - og vanlige
folk! Kom til Nord-Odal 3. september!
På Facebook: Nord-Odal kvinnelige
undersøkelseskommisjon.

10

Internasjonal WILPF KONGRESS
Kongressen er Women´s
International League for Peace
and Freedoms (WILPFs)
høyeste organ. På kongressen
skal den videre veien for
WILPF stakes opp. Sist ble den
avholdt i Accra, Ghana i 2018.
Normalt er kongressen hvert

tredje år, men er utsatt fra i fjor pga. pandemien. Den
skulle ha vært i Brisbane, Australia, men
gjennomføres nå digitalt.
WILPF Norge/IKFF har 3 delegater og vara, men
alle medlemmer kan klikke seg inn og delta på mye
av programmet. For info, følg med på hjemmesiden
www.ikff.no

MEDLEMSKONTINGENT
Vi minner om kontingenten for 2022. De som fortsatt ikke har betalt for 2021, har også mulighet for
det. Bare husk å oppgi hvilket år betalingen gjelder for. Kontingenten per år er 500 eller 300 kroner,
medlemmene velger selv.
Vi setter stor pris på pengegaver. Gaver over 500 kroner kan trekkes fra skatten. Husk å oppgi hva
innbetalingen gjelder.
Pengene gir mulighet for aktivitet og synliggjøring av IKFF.
Kontonummeret er WILPF Norge 1254 62 53048.

BLI MEDLEM AV IKFF
Ønsker du å bli medlem, send oss ditt navn, postadresse og epostadresse på epost: ikff@ikff.no eller
per brev til Majorstuveien 39, 0367 Oslo.

Redaksjon for dette nummeret er:

Lokalavdelinger og kontakter:

Yennie Bredin, Ellen Elster, Elin Fossen, Audgunn Oltedal, Gro
Standnes

Bergen/Hordaland: Aase Møller-Hansen, epost: aasemh04@yahoo.com
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