NYHETSBREV
Kjære ”fredsskatteytere” og andre
støttespillere!

nr 3 juni 2013

FRA VEDTEKTENE
"Norges Fredsfond har som formål å finansiere tiltak
som, gjennom opinionsdannelse, kunnskapsformidling og
direkte konflikt- og forsoningsarbeid, bidrar til fred ved å
sette i gang samfunnsprosesser, tenne engasjement,
mobilisere og frigjøre enkeltmennesker.”

Det var svært spennende da fristen for å søke om midler
fra Norges Fredsfond, nærmet seg. Ville vi motta gode
søknader til fredsprosjekter verdig de frivillige
innbetalingene fra dere? Det er med stor lettelse og
glede vi kan melde: - Ja, det gjorde vi! -

”Tiltak skal så langt mulig settes inn ved roten av
problemet, eller der de ventelig vil være en spire til noe
nytt og stort."

Innen fristen mottok vi ti søknader. De er av varierende
kvalitet og relevans i forhold til fondets statutter og
målsetning, men noen søknader er riktig gode! Alle
søknadene presenteres i dette nyhetsbrevet.

STYRETS VURDERING AV SØKNADENE
I dette nyhetsbrevet vil vi kort presentere de ti søkerne.

Her finner du også innkalling til Årsmøtet.

Styret har gjort en vurdering av søknadene ut fra syv
kriterier som er utledet fra vedtektene til Norges
Fredsfond. Dette er ment som hjelp når den enkelte skal
stemme over hvilke søknader som er best i tråd med
fondets intensjoner. Styrets samlede kompetanse har
vært benyttet ved vurderingen av søknadene.

INKALLING TIL ÅRSMØTE
Sted: Jondal
Fredag 26. juli kl 14:00
Alle er velkomne til å delta på møtet, men det er de som
betalte inn et beløp til Norges Fredsfond i 2012, som har
stemmerett.



Av praktiske grunner setter vi pris på om du gir beskjed om du
vil delta på Årsmøtet. Send beskjed til
helgedagsrud@gmail.com eller ring 909 62 061 innen
1. juli.





DIREKTE DEMOKRATI: HVEM SKAL MOTTA
MIDLER FRA NORGES FREDSFOND I 2013?



Det er dere som betalte inn et beløp til fondet i 2012,
som ved avstemming skal avgjøre hvilke prosjekter som
skal motta støtte i år.




De som er stemmeberettiget, vil få tilsendt instrukser for
hvordan de kan stemme.
Hver person med stemmerett får avgi 5 stemmer. Alle
stemmene kan gis til ett prosjekt eller fordeles på flere.

Relevans i forhold til fondets vedtekter og
målsetning.
Kvalitet og gjennomføringsevne.
Mulige positive ringvirkninger om prosjektet blir
gjennomført.
Når søker utfører frivillig arbeid, vil det ikke bli gitt
støtte til lønn eller godtgjørelse for dette.
Midlene fondet disponerer, er relativt beskjedne.
Det er ønskelig at de går til prosjekter der vår støtte
virkelig vil gjøre en forskjell.
Fondet har som mål å gi fødselshjelp til prosjekter
som kan spire og bli til noe mye mer.
Mest mulig fred for pengene, - at de beskjedne
midlene fondet kan bidra med, utnyttes maksimal
for å oppnå fredseffekt på et spesifikt område.

FULL SØKNADSTEKST

På Årsmøtet i Jondal 26. juli blir stemmene telt opp.

Full søknadstekst finnes på www.norgesfredsfond.no
Ring mobil 909 62 061 hvis du ikke har tilgang til
internett og ønsker de fullstendige søknadene tilsendt i
brev.
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KORT PRESENTASJON AV DE TI SØKNADENE
Søknad 1 – Sykkelturer mot atomvåpen

Søknad 4 – Midgardsfest,
der mennesker og kulturer møtes

Søker: Bike for Peace
Kontaktperson: Tore Nærland

Søker: Stovner Frivilligsentral i Oslo

Formål: Sykkelturer mot atomvåpen i 2013 i India,
Pakistan, Finland, Russland og USA.

Kontaktperson: Helle Maria Wolstad
Formål: Gjennomføre to Midgardsfester i Bydel Stovner
i Oslo i løpet av 2013. Dette skaper møtepunkt for alle
kulturene representert i bydelen.

Søker om: kr 15.000.Midlene vil bli brukt til: planlegging, markedsføring og
annonsering.

Søker om: kr 10.000.-

Styrets vurdering: Dette er et positivt tiltak som kan være
engasjerende og motiverende for enkeltpersoner, men
fredsgevinsten er uklar. Bike for Peace har arrangert
tilsvarende sykkelturer i mange år, dette er et veletablert
tilbud.

Midlene vil bli brukt til: markedsføring, planlegging og
noe annonsering.
Styrets vurdering: Et godt, lokalt prosjekt for dialog og
møter mellom kulturer, men med liten relevans som
fredsprosjekt. Tiltak for videre oppfølging for utbytte
etter arrangementene, er ikke beskrevet.

Søknad 2 – Studieopplegg «FN- resolusjon
om kvinner, fred og sikkerhet»

Søknad 5 – The False Peace:
The Oslo Accords 20 Years After

Søker: Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Kontaktperson: Liss Schanke

Søker: Fellesutvalget for Palestina

Formål: FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om
«Kvinner, Fred og Sikkerhet» i 2000, om kvinner som ofre for
krig og kvinner som deltakere i fredsforhandlinger og
gjenoppbygging av land etter konflikter. Resolusjonen er lite
kjent. Dette prosjektet har som formål å utarbeide et
studieopplegg om resolusjonen til bruk for studiegrupper og
elever ved folkehøgskoler, lærerskoler og videregående skoler i
Norge.

Kontaktperson: Anna Lund Bjørnsen
Formål: Konferanse om Oslo-avtalen: 20 år etter.
Søker om: kr 30.000.Midlene vil bli brukt til: reise og opphold for innleder
under konferansen.
Styrets vurdering: Det er interessant med konferanse
for å ta lærdom av tidligere fredstiltak. Men denne
konferansen er for stor til å passe med fredsfondets
kapasitet i år. Totalt kostnadsbudsjett for konferansen
er på kr 848.000.

Søker om: kr 40.000,Midlene vil bli brukt til: utarbeidelse eller trykking av
studieopplegget.
Styrets vurdering: Dette er et relevant prosjekt i forhold til
fondets målsetning om kunnskapsformidling og opinionsdannelse.

Søknad 6 – Pilotprosjekt for internt
fordrevne i Colombia

Søknad 3 - Belyse konsekvensene av
atomkraft i krig og fred i sosiale media

Søker: Ny organisasjon ”Raices” (røtter på spansk)
Kontaktperson: Roberto Iacono

Søker og kontaktperson: Gunnar Hagen

Formål: Å gi økonomisk, sosial og politisk støtte til
internt fordrevne folk, først og fremst i Colombia.

Formål: Bruke sosiale media for å bevisstgjøre om
konsekvensene ved bruk av atomkraft i krig og fred.

Søker om: kr 8.000.-

Søker om: Ikke oppgitt

Midlene vil bli brukt til: planlegging, markedsføring,
annonsering, reise og kort opphold i Colombia for
daglig leder under gjennomføring av pilotprosjektet.

Midlene vil bli brukt til: å gjøre sidene teknisk bedre samt
sikring av data og se på muligheten til også å bruke andre
sosiale medier.

Styrets vurdering: Søker har en visjon om innsats blant
internt fordrevne i Colombia for å styrke dere egne
organisasjoner og gjennom det styrke deres evne til å
mestre en vanskelig livssituasjon. Det er ingen
opplysninger i søknaden om hvordan målsetningen skal
realiseres. Lite gjennomarbeidet søknad.

Styrets vurdering: Dette er et en-persons-tiltak der søknaden
synes å være noe hastig skrevet og derfor ikke godt nok
underbygget.
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Styrets vurdering: Det er en viktig oppgave å beskytte
folk som er ekstra utsatt på grunn av sitt fredsengasjement. Det er god fredsteori at innsatsen er ment
å skulle tjene et spesifikt formål av stor betydning for å
oppnå et større fredsformål, at noe mindre skal kunne
lede til noe større. Tidspunktet er viktig på grunn av
pågående fredssamtaler. Det kan imidlertid være
vanskelig å dokumentere hvilke samfunnseffekter et slikt
tiltak har.

Søknad 7 – fredsundervisning på to
dugnadsleirer i sommer
Søker: Internasjonal dugnad
Kontaktperson: Lisbet Aasheim
Formål: Fredsundervisning på dugnadsleirer på Jøssåsen
landsby i Malvik i Sør-Trøndelag og på Holmen gård i Gjerstad,
nær Risør.
Søker om: kr 5.000,-

Søknad 10 – Fra soldater og tanks til
jordmødre for fred i Afghanistan

Midlene vil bli brukt til: Det er ikke spesifisert i søknaden hva
midlene skal brukes til.

Søker: Nansen Fredssenter

Styrets vurdering: Praktisk vennskapsarbeid kombinert med
fredstema er positivt. Hos deltagerne kan det åpne for større
toleranse på tvers av kulturgrenser og konfliktsoner. Men
fredsutbyttet er vagt. Denne typen prosjekter tjente nok en
større hensikt før, da kontakten mellom nasjoner og kulturer
var mindre enn i dag.

Kontaktperpson: Norunn Grande
Formål: Afghanistan har en stor oppgave i å bygge fred
etter mer enn ti år med NATO-styrker og mer enn tretti
år med krig. Fred bygges nedenfra, av de som bor i
landet. I Afghanistan har jordmødrene en status som gir
mulighet til å utføre også andre samfunnsoppgaver. De
har en viktig rolle i opplysningsarbeid og løsning av
konflikter i familien og lokalsamfunn. Dette prosjektet vil
innhente kunnskap om afghanske jordmødre som
fredsbyggere og styrke dem i dette, samt
informasjonskampanje i Norge.

Søknad 8 - AVP workshop for Fredslaget
med samarbeidspartnere
Søker: Norges Fredslag
Kontaktperson: Ingrid Brudevoll
Formål: ledertrening I konflikthåndtering etter metodene:
HIPP (Help Increase the Peace Project) og
AVP (Alternatives to Violence Project)

Søker om: 50.000,Midlene vil bli brukt til:
 å styrke konfliktløsning i jordmorutdanningen i
Afghanistan, undervisning og materiell
 survey om jordmødrenes rolle i Afghanistan
 informasjonskampanje i Norge

Søker om: 42.000,Midlene vil bli brukt til: reise og opphold for to fasilitatorer fra
Sør-Afrika samt kurslokaler og lunsj for 25 personer i 2,5 dager.
Styrets vurdering: Dette er kapasitetsbygging internt i
fredsbevegelsen. Tiltaket er ikke rettet mot noe spesielt
fredstema eller konfliktområde. Tiltaket kan nok være en spire
til ny analyse, bedre forståelse og mer effektive
arbeidsmetoder, men det er snakk om indirekte fredsarbeid.

Styrets vurdering: Dette er en sterk søknad om tiltak i et
land der Norge har vært inne med militært materiell.
Prosjektet har kvinnefokus på et område der den
mannsdominerte kulturen gir en åpning for kvinner å
styrke sin posisjon. Søkeren har gjennom mange års
arbeid bevist evne til å få mye ut av små midler.
Søknaden spesifiserer navngitt jordmor, kontor i Kabul og
kontakt med forskningsmiljøer som vil bidra ved
gjennomføringen av prosjektet.

Søknad 9 – støtte til norsk ledsager i
Colombia
Søker: Peace Brigades International Norge
Kontaktperson: Halvard Hjermundrud

Valgalternativ 11

Formål: Beskytte handlingsrommet til lokale freds- og
menneskerettighetsinitiativ som er truet på grunn av sitt
arbeid i Columbia. Dette skjer gjennom at frivillige
ledsagere er fysisk tilstedeværelse, observerer, står for
advocacy og informasjonsspredning.

Det vil være ytterligere et alternativ for dem som skal
stemme. Om stemmegiver ikke synes at noen av
prosjektene burde motta midler, kan man stemme for
at de overføres til neste år.

Søker om: 30.000,Midlene vil bli brukt til: til å dekke reiseutgifter for en
norsk ledsager i Colombia, samt mat, helse og losji.
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