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andre samfunnsoppgaver. De har en viktig rolle i
opplysningsarbeid og løsning av konflikter i familien og
lokalsamfunn. Dette prosjektet har som mål å styrke
konfliktløsning i jordmorutdanningen i Afghanistan.

DE FØRSTE FREDSPROSJEKTENE HAR FÅTT
MIDLER FRA NORGES FREDSFOND
Til nå har 70 personer valgt å markere sitt standpunkt ved å
betale årlig ”fredsskatt”. I 2012 ble det betalt inn kr 53.946 til
fondet. I 2013 skal disse midlene betales ut som støtte til
fredsskapende prosjekter.

Studieopplegg «FN- resolusjon om kvinner, fred og
sikkerhet»
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet søkte om
støtte til dette prosjektet og mottar kr 9.270. 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.

En ny milepel er nådd i Norges Fredsfonds korte historie.
De første midlene betales ut!
De som betalte i 2012, fikk delta i en avstemming om
hvordan midlene skal fordeles. Hver ”fredsskatteyter”
fikk 5 poeng som kunne fordeles på 10 aktuelle
prosjekter det var søkt om midler for. På Årsmøtet i juli
ble det vedtatt hvilke prosjekter som skal få midler på
bakgrunn av avstemmingsresultatet.

The False Peace: The Oslo Accords 20 Years After
Fellesutvalget for Palestina vil motta kr 8.677 til
gjennomføring av konferanse om Oslo-avtalen 20 år
etter.

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE I 2013
Fra soldater og tanks til jordmødre for fred
i Afghanistan

FLERE FRIMODIGE

Dette prosjektet i regi av Nansen Fredssesnter fikk flest
stemmer og blir tildelt kr 35.900. Afghanistan har en stor
oppgave i å bygge fred etter mer enn ti år med NATOstyrker 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

Vi inviterer flere frimodige til å markere sitt standpunkt.
Blir vi mange nok, kan Norges Fredsfond bli godkjent som
organisasjon der giver kan kreve fradrag på skatten for
bidrag. Dette vil ha stor symbolverdi. Påmelding som
”fredsskatteyter” kan skje her: www.norgesfredsfond.no
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