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AVD.                                                                                          A R B E I D S O M R Å D E R 
1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-begrepet. 
Peke på alternativ til krig og 
militarisering 

3. Feminist. 
perspektiv på fred 

4. Fremme økonomisk 
rettferdighet 

Bergen Vertskap for IKFFs inspirasjonshelg i Jondal 13-15. 
mai med ca. 30 deltagere 
Nye vester og nett – premiere 10.02.22. 
 
Åpne møter / Utstilling 40 plakater for fred, mot 
krig og militarisme – Fred på jorden, fred med 
jorden, nei til atomvåpen (åpning på FNs 
internasjonale dag for fred 21.09; 6.nov. 
kulturarrangement Fred for klima og miljø – FN-
dagen for forebygging av miljøødeleggelser i krig og 
væpnet konflikt). Utstilling og arrangement med god 
medieomtale på Fana kulturhus. 
 
Bidrag til den offentlige debatten om krig og fred 
med leserinnlegg og «Fredsministerens hjørne» 
Drift av hjemmeside og facebookside 
Medansvar for et nummer av fred & frihet 
(lokalredaksjon) 
11 måneder med fredsminister-spalter 
11 kort & godt – Månedlig utdeling av ca. 200 info-
kort om aktuelle fredstema. 
 
Presse/ Media: 15 innlegg, se vedlegg 1 
Appeller, henvendelser: Gratulerermed-overstått 

freds-hilsen til prinsesse Ingrid Alexandra’s 18-
årsdag 11.02 

 
 
 

Fredsdepartement-saken 
Tatt opp igjen i innspillet til 

forsvarskommisjonen, sendt inn m. 
kopi til Berit Åsen 051222/ SU 

 
Solidaritet med Ukraina – All the arms 

you need, Nei til krig k&g  
• Hvis vi vil sikre freden, må vi 

investere i fred og ikke i krig! 
Henvendelse til 45 
stortingsrepresentanter og 
medlemmer i utenriks-og 
forsvarkomitéen (ÅMH m.fl) 

• Innspill til forsvarskommisjonen 
05.12.22 (SU) 

 
Arrangementer & aksjoner 
• Deltagelse ICAN Nuclear Ban Forum 

18-20 juni 2022, og 1MSP, den første 
statspartkonferansen om FNs 
atomvåpenforbud i Wien v/ S.Urban, 
observatør for IKFF 

• Globaliseringskonferansen/ Norges 
Sosiale Forum 01-02.10.22: Kort intro 
og deltagelse i panelsamtale /SU 

• Plakatklistreaksjon «Stop the war! 
Armistice now! SU&KJ 

 
 

Hekledyr med 
fredsbudskap og 
IKFF og 
Hardangerakademi
ets logo, heklet av 
syriske 
flyktningkvinner. 
Prosjektet bidrar til 
økonomisk inntekt 
for kvinnene og til 
skolegang for 
syriske 
flyktningbarn i 
Libanon – og har 
innbragt 
12.000,- som har 
gått uavkortet til 
skolegang for 
barna.  Prosjekt 
initiert av IKFF 
medlem, psykolog 
Solfrid Raknes. 

Militarisme og miljø 
Elefanten i 
klimarommet – kjempe-
blikkfang på stands og 
markeringer siden 
klimastreiken 25.mars 
 
ÅMH holdt foredrag 

«Trygghet for hvem - 
Om militære 
klimautslipp, krig som  

Forretningsidé og veier 
til fred» i Lillehammer, 
Kongsberg, Stavanger 
og Uppsala og for 
Besteforeldrenes 
klimaaksjon i Bergen. 
Felles henvendelse 

vedr. Cold Response 
NATO-øvelsen 
17.02.22 
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Fredsfilmbiblioteket 
   Fredsfilm-biblioteket er et samarbeid med mellom 

IKFF og hovedbiblioteket i Bergen, siden 2011.  
 
Samarbeid med andre organsisasjoner:  
AKI: Kommisjonen for de gode løsningene 19.09.22: 
Teaterperformance: Fredsvisjoner for de neste 30 
år- på Den Nasjonale Scene.  
Nei til baseavtale.  Flere aksjoner våren 22 i 
samarbeid med AKI; Appeller v/ ÅMH, KJ 
Fridays for Future (bl.a. Die-In-Bergen MediaCity 
hvor IKFF og besteforeldrenes klimaaksjon deltok) 
Deltaking i planlegging og gjennomføring av  
Hardangerakademiets fredsymposium   
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AVD.                                                                                          A R B E I D S O M R Å D E R 
1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-begrepet. Peke på 
alternativ til krig og militarisering 

3. Feministisk 
perspektiv på 
fred 

4. Fremme økonomisk 
rettferdighet 

Innlandet Februar.  Årsmøte og åpent møte om 
Fredshappeningen i N-Odal 3.sept. 
8. mars  Samarb. med K-forum (m.fl.)som var 
initiativtakere til arr. på Ynglingen i etterkant av 
8.mars tog i Hamars gater. Det var god 
oppslutning. Både i toget og på Ynglingen. Vi var 
synlige med våre 10 plakater i toget som hadde 
hovedtema Kvinner mot krig , der krigen i 
Ukraina fikk særlig plass. 
Ok forhåndsomtale på Facebook og HA-tavla. 

Mai. 5 medl. deltok på inspirasjonsseminar i 
Jondal 

Juni. Sommeravslutning i kunstforeningen for 
medlemmer  

Samarbeidspartnere (ved arrangement, stands, 
mm):  
Bestemødre for Fred, Besteforeldrenes 
klimaaksjon, Nei til atomvåpen, Natur og 
Ungdom, Kulturfestivalen Stoppested Verden, 
Biskopen i Hamar, Likestillings-senteret, 
Soroptimistene, K-forum, Sanitetskvinnene, 
Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, 
Frivilligsentralen, Hamar bibliotek, Nord-Odal 
bibliotek, Norsk folkehjelp Nord-Odal m.fl. 
 
 
 

 Fredskafé med etterfølgende utdeling av 
flyveblad sammen med Bestemødre for fred 
(tilnærmet månedlig). 
 
6. august - Plakatutstillingen 
Fredspropaganda åpnet i Galleriet i 
kulturhuset. I tillegg til Solbergs plakater 
hadde vi også egne plakater med 
fredsbudskap, bl.a. Kari Bjertnes sine 
kunstverk (fredstanks og våpenkvern) som vi 
har fått tillatelse til å bruke på flyers, i aviser, 
kort, mm. Utstillingen sto ut mnd. og hadde 
300 besøkende.  
- Oppfølging av utstillingen på en 
videregående skole v. Hilde Solberg og Inger 
Karin.  

– Stand med fredsdueverksted på 
Hiroshimadagen i samarb. m NTA, Bff, BKA 
og Natur og ungdom.  Utdeling av bl.a. ny 
brosjyre om atomkraft og atomavfall (Torill 
H. var initiativtaker og produsent). 

3. sept.  Samarb. med Nord-Odal kvinnelige 
undersøkelses-kommisjon om stor 
fredshappening.  Over 100 frammøtte, se 
Fred og frihet 3/22.   

26. sept. FNs dag for avskaffelse av 
atomvåpen. Stand i gågata i samarb. m NTA 
og Bff.  

 8.januar 2023, 
Yemanedagen-
markering for 
lengeværende 
ureturnerbare 
asylsøkere. Stand 
med appell v/Tor 
Jørgensen og 
David  Fikre 
Tekle. Sang. 
Møte etterpå 
med samtale, 
servering og 
visning av 
Yemanefilmen av 
Tine Poppe. Ca 
30 deltok. 
 
20. juni, FNs 
flyktningdag. 
Utdeling av 
brosjyrer i 
Hamar. Hamar 
domkirke og 
Vang kirke 
markerte også 
dagen med våre 
brosjyrer.  

9.mars åpent møte på 
Lillehammer/Fabrikken 
med tema Klimakrise, 
militarisme og 
atomkraft. Åse Møller-
Hansen og Åse J. Berg 
var innledere. 25 
frammøtte. Bra 
forhåndsomtale på 
lokalradioen, Fb og i 
HA. Lunsjmøte m 
innlederne på Hamar 
10.mars. 
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Oppgaver for landsstyret:  
Kari er IKFFs internasjonale kontakt og har 
deltatt jevnlig på digitale møter med WILPF 
seksjoner i Norden og Europa. 
Kari sitter i gruppe som arbeider med IKFFs 
flyktning- og asylpolitikk. 
Eli sitter i IKFFs rekrutteringsutvalg Hun deltok 
bl.a. der i det åpne etableringsmøtet for avd. 
Trondheim i juni. Eli og Kari var også involvert i 
rekrutteringsinitiativ i Tromsø i sept. 
Eli har ansvar for IKFF`s medlemslister og 
registrering av medlemskontingent. 
Inger Karin er medlem i IKFFs 
rekrutteringsutvalg og har ansvar for utvikling 
av studiearbeid.  
Inger Karin er IKFF`s representant i FOKUS  
Inger Karin er varamedlem i WILPF Advisory 
Board.  
Torill er avd. representant i IKFFs valgkomitè. 
WILPFs internasjonale Congress 16. – 24.juli per 
zoom: Kari N var en av delegatene og Inger 
Karin en av vararepr 
Avd. hadde ansvar for Fred & frihet nr. 2.  
 
Vi har egen Facebookside – ansvar Gullborg.  

 
24.oktober FN-dagen. Filmframvisning av 
Mannen som reddet verden med påfølgende 
panelsamtale i Hamar Kulturhus. 25 
frammøtte. Deltakere i panelet var repr. fra 
Unge Venstre, AUF og Natur og Ungdom. 
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AVD.                                                                                          A R B E I D S O M R Å D E R 
1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-begrepet. 
Peke på alternativ til krig og 
militarisering 

3. Feministisk perspektiv på fred 4. Fremme 
økonomisk 
rettferdighet 

Oslo/ 
Viken 

IKFF Oslo-Viken har fått 31 nye 
medlemmer i 2022. Netto tilvekst 
er 18 medlemmer. 
Nye medlemmer blir ønsket 
velkommen per e-post eller på 
telefon. 
På medlemsmøtet 11. oktober 
orienterte Berit Aasen om WILPF 
kongress sommeren 2022 og det 
nye arbeidsprogrammet 
 
Lavterskeltilbudet om 
fredsfilmvisning i samarbeid med 
Deichmanske bibliotek er tatt opp 
igjen. Fire filmvisninger 
gjennomført i Oslo med god 
oppslutning. Ingrid Kviberg og 
Berit Nissen Meyer har 
samarbeidet med Majorstua 
bibliotek og Turid Vaagen med 
Nydalen bibliotek.  

 
Rekrutteringsprosjektet  
a) delmål rettet mot ungdom; 
Lisbeth Kristiansen og Torhild 
Hellstrøm hadde ansvar for møter 
på Nesodden som henvendte seg 
spesielt mot 
ungdomsorganisasjoner. Det har 

Medlemmer av Oslo-Vikens 
ressursgruppe deltok i 
arbeidsutvalget til aksjonsgruppen 
mot tilleggsavtalen med USA om 
fire militære baser i Norge, på 
hørings i Stortinget og har bidratt 
til mobilisering til markeringer mot 
avtalen før Stortingsbehandlingen i 
juni. 
 
Koordinering av IKFFs 
høringsuttalelse til 
forsvarskommisjonen 16.12  
Markering av 26.september FNs 
dag mot atomvåpen: åpent møte 
«Hvordan kan vi forstå 
Ukrainakrigen og hva er 
konsekvensene for Norge og 
Europa? med Tormod Heier om 22. 
september i Nesodden 
samfunnshus. I samarbeid med 
U3A Nesodden og Fredsbevegelsen 
på Nesodden med ca 100 til stede. 
 
 

Samarbeide med Afghanistankomiteenn 
om samtale med kvinnelige afghanske 
flykninger 8. mars.  
Internasjonal Kvinnekafe, Rykkin, Bærum: 
Audgunn Oltedal innledet om «Krig skaper 
flyktingar. Korleis jobbar IKFF for fred?» 
 
På medlemsmøte 11. oktober presenterte 
Hiam Al-Chirout bevegelsen Syrian Women 
Political Movement (SWPF) som ble startet 
i 2017 med støtte også fra WILPF. Den 
omfatter kvinner i eksil som arbeider for 
fred, kvinners rettigheter og demokratisk 
utvikling i Syria og støtter opp om kvinner i 
Syria og deres innsats. 
 
Åpent møte «Vold mot kvinner på tre 
kontinent» på Deichman Bjørvika onsdag 1. 
desember I forbindelse med kampanjen 
Nei til vold mot kvinner.  Innledninger av 
Milica Javdan fra Iran, Daria Rybak fra 
Ukraina og Liliana Rodriguez fra Columbia. 
Møtet ble ledet av Britt Schumann og var 
støttet økonomisk fra FOKUS.  
 
Samarbeid med organisasjonene 
Rettferdighet i asylpolitikken (RiA), 
Mennesker i Limbo, organisasjonen Awa 
United, og Norge Kristne Råd om 

Kjernefysisk 
sikkerhet: 
Samarbeid med Nei 
til Atomvåpen, 
Naturvernforbundet 
og Natur og ungdom 
om nettsamtale 12. 
februar om 
atomkraftens pris, 
11 år etter ulykken i 
Fukushima og åpent 
møte «Atomkraft: 
Krig, beredskap og 
klima» i Oslo på 
Tjernobyldagen 26 
april. Kontakt i 
samarbeidsgruppen: 
Elisabeth Koren.   
 
 
Åpent møte torsdag 
20. oktober på 
Nesodden bibliotek.  
Åse Møller Hansen 
innledet om 
«Dagens 
utfordringer: Miljø – 
klima -  militarisme 
og krig». Møtet var  i 
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vært arbeidet med skoleopplegg 
som skal settes i verk våren 2023.  
b) delmål synliggjøring av IKFF: 
IKFF ble presentert på åpne møter 
på Nesodden.  
 
IKFF hadde stand på 
Globaliseringskonferansen lørdag 
1. oktober. 

arrangement og mobilisering til 
Yemanedagen 8.januar 2023 som ble 
meget vellykket, ca 100 tilstede. 
Arrangementet mottok støtte fra Fritt Ord.  

 

samarbeid med 
Fredsbevelgelsen på 
Nesodden og 
Nesodden bibliotek 
og fikk støtte fra 
FOKUS. 
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AVD.                                                                                          A R B E I D S O M R Å D E R 
1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-
begrepet. Peke på alternativ 
til krig og militarisering 

3. Feministisk 
perspektiv på fred 

4. Frem-
me øk. 
rettferd 

Sandnes  Bestemødre for fred : Siste lørdag i månaden (minus juni,juli og 
desember)delte me ut BFF-flygeblad på Sandnes og på Bryne. Det 
vanlege var 100-150 eksemplar.Tale Simonsen og Edda Wangsholm 
var ansvarlege for trykking. Vurdering: Dette er ein fin måte å koma i 
prat med folk, og kanskje me gir dei nye opplysningar så dei tenker 
over sakene på nytt. BFF tek opp saker me er opptatte av . 
8.mars-markering. Tale sat i komiteen for IKFF, saman med 
representantar for andre organisasjonar. Vurdering: Samarbeidet i 
komiteen var bra, og det var godt frammøte på 8.mars-
arrangementet. 
Soroptimistene og sanitetskvinnene: Den 12 september hadde me 
medlemsmøte der trepresentantar for dess organisasjonane var 
inviterte.  Dei tre organisasjonane presenterte seg for kvarandre og 
fortalte om arbeidet. Spesielt vart det lagt vekt på arbeid med 
flyktningar, der det kan vera naturleg å samarbeida. 
Sandnes bibliotek: Biblioteket er viktig som møteplass. Der hadde  me  
21. april ope møte om baseavtalen, og me legg fram fram 
informasjonsmateriale der. 
Fleire av medlemmene våre deltok også i demonstrasjonen ved den 
militære delen av Sola flyplass, der det vart protestert mot avtalen. 
Utvikle egen organisasjon gjennom rekrutteringsarbeid»: 
Gjennom «prat på gata» og flygeblad rekrutterer me «på sikt». Me 
hadde  ei eiga vervebrosjyre som me gav dei som verka mest 
interesserte. På møtet på biblioteket orienterte leiaren om IKFF før 
føredraget starta. Avdelinga fekk 2 nye medlemmer.     
 

I samband med Hiroshima og 
Nagasaki-dagane delte me ut 
flygeblad , og me hadde  
avisinnlegg i Sandnesposten, 
der me oppfordra regjeringa 
til å skriva under på FNs 
forbod mot atomvåpen. 
Flygeblada og avisainnlegget 
gav folk viktig informasjon. 
I oktober viste me filmen 
«Mannen som reddet 
verden».Det var open 
visning for vaksne på 
KiniKino 24. oktober. Den 25. 
blei filmen vist for tre klassar 
på Sandnes vgs. og 28. for to 
klassar på Vågen vgs. Filmen 
engasjerte og førte til  gode 
samtalar etterpå. 
 

 Eit medlem frå IKFF var 
med i 8.mars-komiteen 
på Sandnes, og dei 
mange medlemmer 
deltok på 8.mars-møtet. 
Ikff-medlemmer er med 
i frivillig arbeid i 
kommunal regi ved å  
vera «leksehjelp»  eller  
delta i grupper med 
innvandrar-kvinner. 
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AVD. 

                                                                                         A R B E I D S O M R Å D E R 
1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-begrepet. 
Peke på alternativ til krig og 
militarisering 

3. Feministisk 
perspektiv på fred 

4. Fremme økonomisk 
rettferdighet 

Stavanger Vi har videreført det gode sambeid med 
lokale samarbeidspartnere som OTTAR,  
Antirasistisk Front, RIA, Soroptimistene. 
LO Stavanger  og Stavanger kulturhus & 
bibliotek Sølvberget. Vi god kontakt med 
ICAN og Nei til atomvåpen sentralt. I vårt 
samarbeidet med Kielland Senteret ved 
Sølvberget kulturhus, har vi blant annet 
støttet opprettelsen av et fast fredstiltak 
i kommunen, et årlig Lous Lange 
foredrag i desember. Målet er at 
foredraget skal være en viktig samlende 
begivenhet og markering for fredsarbeid 
i Stavanger.     
 
Stavanger avdelingen har bidratt på 
nasjonalt nivå på ulike måter. Vi har fast 
representant og vararepresentant i 
landstyret. I tillegg har vi en fast 
representant i gruppen som arbeider 
med IKFFs 3 årige rekrutteringsprosjekt, 
og i Asyl/flyktning gruppa. Leder møter 
som fast representant i The Advisory 
Board (AB). Leder av Stavanger 
avdelingen har bidratt med en artikkel i 
Boken ”Militærnekting; – som 
krigsmotstand og fredskamp i Norge 
1922- 2022”.  

Plakatutstillingen 
”Fredspropaganda” tar opp flere 
spørsmål knyttet til alle 
arbeidsområder i den nasjonale 
arbeidsplanen. Den ble laget i 2021 
til 100 årsjubileet for 
Nobelprisvinner Christian Lous 
Lange. Utstillingen ble godt mottatt 
og visningsperioden på Sølvberget 
ble utvidet til juli 2022. I juni 2022 
ble den presentert for 10 
skoleklasser på ungdomstrinnet. God 
respons. I mars arrangerte vi et 
åpent kveldsmøte med tema 
«Krigens konsekvenser for bærekraft 
og miljø» med Åse Berg og Åse 
Møller Hansen som forelesere. 
Høsten 2022 ble utstillingen vist i 
Fana kulturhus, Bergen og Hamar 
kulturhus. Leder av IKFF Stavanger 
deltok på åpningen i Bergen. 
Utstillingen er videre bearbeidet til 
en digital presentasjon som ble 
presentert for elever på Jøndalen 
landbruksskole, Hamar.    
 
Vi har jobbet aktivt i "Aksjon mot 
baseavtale med USA". Deltok på 

 Avdelingen var aktiv i 8. 
mars komiteen 2022, på 
parolemøtet og 
paroleverkstedet. Her 
har vi muligheter for å 
synliggjøre betydningen 
av å fremme et 
feministisk perspektiv på 
fred. IKFFs forslag til 
parole «Move the 
Money from War til 
Peace» ble vedtatt som 
en hovedparole og 
publisert i lokal presse 
og ulike media. IKFF 
avdelingen holdt den 
internasjonale appellen 
på 8. mars markeringen i 
Stavanger bypark.   
 
Vi deltok i planlegging og 
selve fellesmarkeringen 
av 25. november «FNs 
dag mot vold mot 
kvinner» utenfor 
Stavanger kulturhus, 
Sølvberget. Her bidro vi 
med en appell.  

Avdelingen har laget den 
flotte internasjonale IKFF 
plakaten «Move the Money 
from War til Peace» som tre 
små banner. Vi bruker disse 
for å synliggjøre og fremme 
sosio - økonomisk 
rettferdighet i ulike 
sammenhenger.    
 
Markering av krystallnatten 
09.11.22. IKFF var tilsluttet og 
deltok i den årlige markering 
av krystallnatten i byparken.   
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I august arrangert vi loppemarked for å 
bedre vår økonomi og for å markedsføre 
IKFF.  Vi har et godt samarbeid med 
øvrige avdelinger, særlig Bergen 
avdelingen.      
 
 
 
 
 
  

stand og bidro med infomateriell. 
Medarrangør for et felles åpent 
møte i Stavanger mot baseavtale 
med USA.   
 
Vi har jobbet videre med FNs 
Atomvåpenforbud og gjennomført 
stands mot atomvåpen. Markert 
Hiroshimadagen 6. august med 
stand.  Utviklet relevant 
standsmateriell som ble brukt på 
stand i sentrum.  
 

 
Markering av Verdens 
Flyktningdag 20. juni. Vi 
hadde stand og utdeling 
av infobrosjyre og 
direkte kontakt med 
lokale menigheter for 
utdeling av brosjyren.   
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1. Styrke IKFF som organisasjon/  
Bygge fredsbevegelsen   

2. Redefinere sikkerhets-
begrepet. Peke på alternativ til 
krig og militarisering 

3. Feministisk perspektiv på 
fred 

4. Fremme økonomisk 
rettferdighet 

Trondheim 6. juni  Startsymposium for etablering av 
ny avdeling i Trondheim! (Se fullstendig 
beretning fra avdelingen i vedlegg 2 
nedenfor). 
 
Etter å ha avviklet en studiesirkel basert 
på Åse Møller Hansens lille hefte 
«TRYGGHET FOR HVEM?- Om militære 
klimautslipp, krig som forretningside og 
veier til fred» og et stort FREDssymposium 
8. juni, med dyktige innledere, økte 
medlemstallet for IKFF i Trondheim fra 1 
til 6 og vi var nok medlemmer til å 
etablere en egen avdeling i Trondheim. 
På Fredssymposiet kunne vi tilby et 
spennende og mangfoldig program med 
kunstneriske innslag og innlegg av bl.a. 
Margrethe Kvam.  
 
Studiearbeid også om boka «Galtungs 
metode» 
 

17. november åpent møte med  
forfatteren Dag Hoel  
som foredro rundt sin bok  
«Fred er ei det beste – fra 
innsiden av den norske 
ammunisjonsindustrien».  
ca 30 møtte. 
 
12. desember gjorde vi et stunt 
på taket av K.U.K.  
Se mer i vedlegg 2 
 
 

8. januar  2023 Yemanedagen  
Bredt markert i samrb.med 
Nidaros Bispedømmeråd, LO, 
SV 
Varaordføreren, Kirkelig 
Fellesråd, 
Vår Frue åpen kirke, 
Mennesker i Limbo. Stor 
oppslutning og reportasje bl.a. 
på NRK TV lokalt. Se mer i 
vedlegg 2.  
 

 I løpet av høsten har vi  
gjort et samarbeids-
arrangemnet med 
Besteforeldrees 
klimaaksjon på 
Litteraturhuset i 
Trondheim på temaet 
militarisme og klima. 15 stk 
deltok.  
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Resultater og vurdering av eget arbeid 
 
BERGEN  Aktiviteter og tiltakene har vært vellykkete på ulikt vis, og det er vanskelig å skille mellom viktigste saker og særlig vellykkede tiltak. 
 
INNLANDET   Fredshappeningen i Nord-Odal 3.sept. var det største og også mest vellykkede arr. i 2022. Vi har ellers fått gjennomført møter, stands og andre 
aktiviteter på en god og aktiv måte gjennom året, men også dette året merket vi koronarestriksjoner.  Utviklet materiell, brosjyrer, kort til variert bruk. 
Inspirerende å få tillatelse til å bruke lokal kunstner Kari Bjertnes sine kunstverk med fredsmotiv. Positivt samarbeid med andre organisasjoner. Vi har god 
erfaring med lignende organisering som landsstyret med et AU (arbeidsutvalg) med tre medl. Blandet erfaring med lokale media/HA; de har tatt inn 
forhåndsinfo og trykt tre debattinnlegg, men avslått like mange.  

OSLO /VIKEN  Målsetting for arbeidet i IKFF Oslo-Viken i 2022 var:         

• Ha tiltak/ arrangement innen alle områdene i IKFF’s arbeidsplan  
• Vektlegge utadrettet arbeid og samarbeid med andre organisasjoner.  
• Arbeide for å øke medlemstallet i Oslo-Viken i alle aldersgrupper. 
• Sette i gang målrettet arbeid for å få kontakt med ungdom/unge voksne. 
• Medvirke til arbeid for at IKFF kan få kontakt/organisert arbeid i Telemark/Vestfold, i Agder, i Buskerud og i Østfold. 

Arbeidsprogrammet er delvis innfridd. Vi har gjennomført åpne arrangementer innenfor alle områdene og i hovedsak som planlagt.  
De beste resultatene er oppnådd der vi har samarbeidet med andre og dette må vi bygge videre på. Møtet 22. september «Hvordan kan vi forstå 
Ukrainakrigen og hva er konsekvensene for Norge og Europa?» med Tormod Heier, et samarbeid med pensjonistuniversitetet U3A Nesodden og 
Fredsbevegelsen på Nesodden som samlet 100 tilhørene kan spesielt nevnes. Et annet vellykket tiltak er fredsfilmvisning i samarbeid med Deichmanske 
bibliotek, hvor mange har tatt kontakt i ettertid og meldt seg inn i IKFF.  
Hovedutfordringen er å nå ut over egne rekker med tilbudet vårt, både geografisk og til yngre aldersgrupper. Det er gledelig at medlemstallet øker, og en 
sentral oppgave i 2023 er å tilby nye medlemmer varierte og meningsfulle oppgaver som kan bidra til å spre informasjon og bygge opp organisasjonen.  

Medlemmer i IKFF Oslo-Viken ivaretar en rekke ansvars- og kontaktoppgaver innenfor IKFFs nasjonale arbeidsplan og vil i 2023 bla koordinere deltakelsen på 
Arendalsuka.  
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SANDNES  8. mars- arrangementet løfta perspektivet ut over «vår andedam» og peika m.a.på kvinner på flukt. Medlemmer av kvinnegruppa deltok på 
arrangementet. I kvinnegruppa og «leksetimane»blir  det snakk om mange ting, om kultur og samfunn, skule og kvinnehelse. Dette er nyttig og lærerikt 
både for «innfødde» og innvandrar-kvinner. 
 
STAVANGER  De fleste av arbeidsplanens planlagte tiltak er iverksatt. Generelt vellykket. Vi har et godt lokalt omdømme og samarbeider godt med andre 
organisasjoner.  

TRONDHEIM Høsten var preget av at avdelingen er svært ny, av sykdom og ansvar for gamle foreldre. Derfor ble det mye lagt på styreleder. For våren ser 
det lysere ut. Vi har etablert ansvarlige grupper som skal arbeide med studiesirkel og FREDsarbeid i skolen. Og med flere nye medlemmer… skal 
FREDsarbeidet i Trondheim blomstre. Berit Rusten søkte IKFF akkurat til frist om arrangement for vår 2023, og fikk respons på støtte til FREDSplakatutstilling 
med foredrag og et arrangement på Galtungs metode.  

 

 
Særlig vellykkede tiltak 
BERGEN : Elefanten i klimarommet og utstilling/arrangement i FN-uken i september. Månedlig utdeling av ca. 200 info-kort om aktuelle tema 

INNLANDET:   Fredshappeningen i Nord- Odal 
 
STAVANGER:   Alle tiltak er gjennomført med god kvalitet.  

 
Spesielle utfordringer  
BERGEN   Å vokse til 100 medlemmer. Å styrke samarbeidet med klima-og miljøbevegelsen for å sett fokus på militære klimautslipp og ødeleggelser av 
økosystemer.  

INNLANDET  Rekruttering av yngre medlemmer. Å få til aktivitet i andre deler av fylket, f.eks. Lillehammer, Gjøvik.  Det er stort potensiale i forbedring av 
kontakten med lokale medier. Ønskelig å videreutvikle samarbeidet med organisasjoner vi allerede samarbeider med, likeså involvere enda flere 
organisasjoner, f.eks. flere fra ICAN- og FOKUS-paraplyene og fra miljøbevegelsen. Aktivisere flere medlemmer gjennom f.eks. studiesirkler, oppgaver, o.l.  
 
STAVANGER Økonomi, sykdom og død i medlemmers nære familie. 
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Ideer og planer for lokalt arbeid 2023 
BERGEN Vi planlegger minst en filmvisning til våren.  Yemanedagen 8.1. – fakler og appeller for lengeværende, ureturnerbare flyktninger.  
Markering for verdens viktigste to-åring, FNs atomvåpenforbud. Åpent møte på Bergen Litteraturhus 23.01.23 «Demokrati & atomvåpenforbudet i 

samarbeid med AKI og ICAN. Oppfølging av:  
Klimaregnskap militærøvelser COLD RESPONSE: 19.02.22 sendt forespørsel om klimaregnskap til Klima-og miljødepartementet. Oppslag i Forsvarets 
Forum 11.11., med overskrift ‘Kvinneliga spurte om klimaregnskap. Svar fra Miljødept. 28.11.22. Vi har etterlyst forklaring på tallene.   
Ingen atomubåter i norske fjorder, vern liv under vann. 

 
INNLANDET  Følge opp Fredshappening i Nord- Odal ved å planlegge et tilsvarende større arr. på Hamar vår 2024 med mer vekt på å nå ungdom. Følge opp 

Yemanedagen samt månedlig fredskafé med brosjyreutdeling sammen med Bff. Dessuten mer fredsfilm og samarb. med andre kvinne-, freds- og miljøorg.  
Fortsatt markering av FN-merkedager og 8.mars. Følge opp samarbeid med Natur og Ungdom og politiske ungdomsorg.  

 
STAVANGER   Videreføre lokalt samarbeid og faste markeringer. Fortsette rekrutteringsarbeid og medlemspleie. Markere Stavangeravdelingens 75 års 
jubileum. Publisere mer på ikff.no. Søke midler for å iverksette ulike prosjektideer 

Innspill til landsstyrets arbeid 2023 
BERGEN Arbeid med elevhefter basert på boken Galtungs metode bør inngå i arbeidsplanen. 

STAVANGER   Korte, effektiv møter med vekt på strategi og drøfting av aktuelle saker. Bedre koordinering og samarbeid mellom avdelingene for å få 
gjennomslag og mer styrke i vårt arbeid.     

TRONDHEIM Foreslår en samling av interesserte avdelinger av IKFF, der vi jobber med å utarbeide en aksjonside, som kan sette FREDstanken på kartet. Er 
speiselt opptatt av kravet om et FREDsdepartmentet  - kanskje et samarbeid der vi lager en aksjon utenfor Stortinget, som en performance, der vi 
iscenesetter et FREDsdepartment. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Avisinnlegg etc. fra avd. Bergen 

 
KK 20.01. Benken – snakk sammen i stedet for å ty til våpen Ukraina/SU 

KK 29.01 Snakk sammen! Du bomber ikke bare et kornkammer – Ukraina/SU 

KK 16.02 Opprustning – Hva med å feie for egen dør, Norge? – Opprustning /MS 

KK 28.02 Krig eller klode – på tide å velge  – Ukraina/ SU  

BT 03.03. Vi må ønske noe større, tuftet på fred! – Krigen i Ukraina/ SU 

KK 20.06. Godt nytt! – Atomvåpen/ SU 

BT 31.07 Opprustning nå? Krigen i Ukraina/ SU 

KK 01.09 Hallo, politikere! – Atomvåpen/ SU  

Fanaposten 16.09  ‘Rigger for fred – stiller ut plakater for fred mot krig og militarisme’ 

KK 24.09 Hvor er de voksne? – Fredsarbeid/ SU 

Fanaposten 30.09 Er fred mulig, eller en utopisk idé? (nettversjon) /SU&ÅMH 

KK 10.10 Ta leikene deres – Nobels fredspris SU 

KK 10.12 Julefred? SU 

Fredsviljen       Ukraina. Fred med fredelige midler.  ÅMH  

Webinar NATOs militarism, climate crisis and destruction of ecosystems Bidrag til WILPF-kongress EWG-workskop ÅMH 
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Vedlegg 2  Beretning fra avdeling Trondheim pr 08/02 2022 

 

Forløper til en ny avdeling av IKFF i Trondheim: 
Etter å ha avviklet en studiesirkel basert på Åse Møller Hansens lille hefte «TRYGGHET FOR HVEM?- Om militære klimautslipp, krig som forretningside og 
veier til fred» og et stort FREDssymposium 8. juni, med dyktige innledere, økte medlemstallet for IKFF i Trondheim fra 1 til 6 og vi var nok medlemmer til å 
etablere en egen avdeling i Trondheim. 
På Fredssymposiet kunne vi 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 hadde stand in) 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 reportoaret «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 (Den internasjonale avdelingen i Internasjonal Kvinneliga for 
Fred og Frihet/IKFF) vil snakke om hvordan organisasjonen arbeider for FRED i et historisk, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 
På dette arrangementet fikk vi støtte fra Trondheim Kommune, Feministhuset i Trondheim, Panter Tanter Produksjoner, PeopleUknow og Fredsstiftelsen 
Ca 40 publikummere 
 
Etablering og de første skritt 
Etableringsmøtet var 14 juni 2022.  
På møtet valgte vi et foreløpig styre, som består av Berit Rusten, Marianne Johnsen og Rigmor Bjerche, med Else Marie Høyen som vara. 
August ble brukt til å få foretaksnummer i Brønnøysundregistret, bankkonto og vipps. Det var noen byråkratiske runder. Vi plottet alle møtene for høsten på 
Panter Tanter Produkjsoners konto på Feministhuset. Huset ligger sentralt, men planene må være klare i god tid for å få plass. For  2023 har IKFF i 
Trrondheim kontrakt for bruk av Feministhuset. Dette logistikkarbeidet var det styreleder Berit Rusten som gjorde. 
Vansligvis kan man søke straksmilder fr Trondheim Kommune på arrangement. Disse midlene var brukt opp allerede medio september, så høsten ble preget 
av arrangement som ikke kostet.  
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15 august inviterte IKFF i Trondheim til et samarbeidsmøte i fb med Yemanedagen 8. januar 2023.  
Følgende kom på møtet og ble samarbeidspartnere: 
Nidaros Bispedømmeråd 
LO i Trondheim 
Trondheim SV 
Varaordførerens kontor 
Kirkelig Fellesråd Trondheim 
Vår Frue åpen kirke 
Mennesker i Limbo 
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet  (IKFF) i Trondheim  
Tre møter til ble avholdt i løpet av høsten i dette forumet. Arbeidet med Yemanedagen var det kun styreleder Berit Rusten som arbeidet med.  
 
Første medlemsmøte i den nye avdelingen var  12. september. 
Møtet ble viet hva medlemmene hadde lyst å gjøre med sitt fredsarbeid. Det var: 
-Ny Studiesirkel 
-Fredsarbeid i skolen 
-Jordvern 
-Jobbe med askjoner for å løfte frem krav om et fredsdepartement 
-Flyktninger og krig 
-Afghanske kvinner 
7 stk var til stede, også 2 som enda ikke er blitt medlemmer. 
 
 
17 oktober avholdt vi et studiemøte på Susane Urbans bok «Galtugs metode». 
Varastyremedlem Else Marie Høyen hadde forberedt samtalen.Vi fant ut at boken og metoden var for komplisert for et studiemøte og planlegger et åpent 
møte våren 2023. 
6-7 møtte 
 
17. november arrangerte vi et åpent møte med  forfatteren Dag Hoel  
som foredro rundt sin bok  «Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien». Oppslutningen om dette møtet var bra. 
ca 30 møtte. 
Møtet ble finansiert på overskudd fra Fredssymposiet. 
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Styremedlem Marianne Johnsen laget design på invitasjonen. 
 
12. desember gjorde vi et stunt på taket av K.U.K. 
Det var 16 kuldegrader og snøfokk. 
Dette stuntet ga flere nye medlemmer. 
Berit Rusten skriver i Fred og Frihet: 
-Men i disse ulvetider skriker våre kropper etter handling. Aksjoner. Stunt. Markeringer der vi  GJØR noe… 
På taket til K.U.K. står installasjonen OPPROP av Bella da Silva Buxbom. K.U.K. er Trondheims mest attraktive møteplass for kunst og kultur, Kjøpmannsgata 
Ung Kunst, initiert av billedkunstner Kjell Erik Killi-Olsen. OPPROP  er en interaktiv installasjon som består av to store industrielle vifter som aktiveres av 
stemmen. Dess høyere man skriker eller roper, jo raskere roterer de. Man  roper inn i en mikrofon, og systemet reagerer både på volum og tonehøyde. På 
dansk har man et uttrykk som heter «at råbe op en storm», det vil si, å være høylytt nok til at det «stormer» rundt deg. Det er her FREDsperspektivet kom 
inn. Akkurat da (men også nå) stuntet ble gjennomført (desember 2022) ... når våpen så (og fortsatt ser) ut til å være vårt eneste våpen,var det besnærende 
å tenke at OPPROP kunne gi en mulighet til å bruke stemmene  til å rope alt man vil, tenker og føler rundt et ønske om FRED. Derfor inviterte vi til akkurat 
dette. 
16-20 stykker deltok. 
Marianne Johnsen, i styret for IKFF i Trondheim laget plakat til stuntet. 
Samarbeidspartner var K.U.K. og vi fikk hvitvinstoddy sponset av gubalari restaurant.  
 
Stuntet ble fulgt opp med et idemøte på Feministhuset, der flere ikkemedlemmer deltok. 
Dette var studenter fra Kunstakademiet. Kanskje får vi til en FREDsplakatutstillingen som studentene lager i løpet av våren.  
 
 
Andre arrangement: 

I løpet av høsten har vi også gjort et samarbeidsarrangemnet med Besteforeldrees klimaaksjon på Litteraturhuset i Trondheim på temaet militarisme og 
klima. Rigmor Bjercke var vår kontaktperson inn. 

15 stk deltok.  

Generelt: 

Høsten var preget av at avdelingen er svært ny, av sykdom og ansvar for gamle foreldre. Derfor ble det mye lagt på styreleder. For våren ser det lysere ut. Vi 
har etablert ansvarlige grupper som skal arbeide med studiesirkel og FREDsarbeid i skolen. Og med flere nye medlemmer… skal FREDsarbeidet i Trondheim 
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blomstre. Berit Rusten søkte IKFF akkurat til frist om arrangement for vår 2023, og fikk respons på støtte til FREDSplakatutstilling med foredrag og et 
arrangement på Galtungs metode.  

 

 

 


