NYHETSBREV
NYTT ÅR

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER I 2014

Da har vi passert et nytt årsskifte og vi har gjort opp
status over hvor mye midler som ble betalt inn til fondet i
2013.
Innbetalt «fredsskatt»:
Engangsbeløp og betaling for gavebrev:
Sum bidrag i 2013:

nr 6 feb 2014

Vi bruker ikke annonsekroner på å kunngjøre
muligheten for å søke midler fra Norges Fredsfond.
Det er fint om du hjelper oss å spre denne
informasjonen.

kr 45.680
kr 19.150
kr 64.830

Årets beløp for utdeling er på kr 64.933,-. Alle
prosjekter med fred og/eller forsoning som
målsetning, kan søke. Også de som søkte i fjor.

Dette er 10.884 kr mer enn året før.

Fra vedtektene: «Foreningen skal prioritere formål
som har en strategi for å målstyre sine ideer og
hensikter over tid. Tiltak skal så langt mulig settes inn
ved roten av problemet, eller der de ventelig vil være
en spire til noe nytt og stort.»

Hjertelig takk til alle som bidro!

LESERBREV I TØNSBERG BLAD
Fredag 20. desember 2013

Søknaden bør inneholde:
 Hvis søker er en organisasjon, navnet på
organisasjonen.
 Kontaktpersonens navn, telefon og e-epost.
 Kort beskrivelse av prosjektet
 Prosjektets målsetning
 Budsjett, hva skal midlene brukes til?

Vi tar ikke i mot søknader etter 25. april. Vi trenger tiden
fram til Årsmøtet på prosessen rundt søknadene.

VALG AV STYREMEDLEMMER
Det blir valg av styremedlemmer på årsmøtet til
sommeren. Kan du tenke deg å bidra med din
arbeidskraft? Ta i så fall kontakt!

Søknader sendes til: helgedagsrud@gmail.com

HVORDAN GÅR DET MED PROSJEKTENE
SOM MOTTOK MIDLER I 2013?

VINNER AV VERVEKAMPANJEN

De tre prosjektene som mottok midler, skal sende oss
sluttrapport innen 1. juli. Men vi har fått et lite
innblikk i hvordan det går med noen av dem.

Bjørg Berg er den heldige vinner av vervekampanjen.
Premien, Kristin Solbergs bok, «Livets skole» er sendt
i posten.
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«Fra soldater og tanks til jordmødre for fred i Afghanistan»
Arbeidet er i gang i Kabul, her er en kort melding fra
prosjektleder, Norunn Grande:
Takk for mail. Jeg og Deeva Biabani reiser til Kabul 10.
februar for å ha workshop med jordmødre fra 5
provinser. I tillegg til midlene fra dere bidrar Nansen
Fredssenter og Afghanistankomiteen for at vi skal
kunne gjennomføre prosjektet med deltakelse herfra. Vi
er i full gang med planlegging av en 3-dagers
workshop, mye som skal på plass. God helg fra Norunn

Jordmorstudenter med jordmor Deeva Biabani i midten

I forrige nummer av nyhetsbrevet fortalte vi at
Aftenpostens utenrikskorrespondent i Sør-Asia,
Kristin Solberg, har skrevet bok om jordmorskolene i
Afghanistan. Det viser seg at innholdet i boken er mer
relevant for Norges Fredsfond enn vi ante. Noen av
personene i boken, dirblant doktor Khadija, skal
samarbeide direkte med prosjektet «Fra soldater og
tanks til jordmørde for fred i Afghanistan». Mye av
handlingen i boken utspiller seg på jordmorsksolen i
Wardag. Bildene til høre er fra akkurat denne skolen.
Vi ønsket å komme i kontakt med Kristin Solberg for
å fortelle at Norges Fredsfond finansierer et
prosjekt for å få mer undervisning om fred og
konfliktløsing i jordmorutdanningen. Det var ikke
lett å finne henne. Men via Facebook har vi
oppnådd kontakt. Hun sender oss en sin støtte:

Tre bilder tatt av Deeva Biabani på jordmorskolen i Wardag.

Kjære «fredesskatteytere», ting skjer i Afghanistan takket være dere!
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«The False Peace: The Oslo Accords 20 Years After»
Seminaret ble avholdt i Chateau Neuf i Oslo 1. – 2.
november 2013. Til sammen var det 400 deltakere i
løpet av begge dagene. Det var deltagere fra
Palestinabevegelsen, samarbeidsorganisasjoner,
rådgivende organer og andre organisasjoner og
institusjoner som arbeider med Palestina eller
internasjonale spørsmål generelt.

organer som har bidratt til overgrepet mot det
palestinske folket.
Fullt program finnes på http://www.ocp2013.no.

Den palestinske artisten, Rim Banna, åpnet og
avsluttet konferansen.
Det var mange bidragsytere fra inn- og utland. Noen
av innlederne var:
• Ilan Pappé: Professor at the College of Social
Sciences and International Studies at the University
of Exeter, UK: The regional and international
background for the Oslo Accords and Israel’s strategy
• Mahdi Abu Hadi, Founder and Chairman of the
Palestinian Academic Society for the Study of
International Affairs (PASSIA): The content of the Oslo
accords and why PLO agreed

Mahdu Abdil Hadi med innledningen "The content of the
Oslo Accords and why PLO agreed."

• Jamal Juma: Coordinator for Stop The Wall,
Westbank and
• Mahmoud Muhammad Alhirthani (på skype),
Lecturer of Intercultural Studies at Alaqsa University,
Gaza: The facts on the ground 20 years after
• Mahmoud Subuh, Director of International
Relations for the Yafa Cultural Center in Balata
Refugee Camp, Nablus: The refugees – what is the
situation?
• Hilde Henriksen Waage: Professor at UiO,
Researcher at Prio, expert at the Middle East conflict:
Champions of Peace? Tools in Whose Hands? Norway
and Peace Broking in the Middle East

Hilde Henriksen Waage innleder under tittelen
"Champions of Peace: Norway and Peace Brokering in the
Middle East".

Arrangøre konkluderer med at konferansen har
bidratt til å klargjøre at kampen for Palestinas framtid
ikke kan basere seg på stormaktsavtaler, verken Osloavtalen eller andre. Fokus må rettes mot folkenes
felles kamp mot sionismen, arbeidet med å styrke
motstandskampen i hele området Palestina/Israel og
i større grad utfordre FN og andre folkerettslige

Studieopplegg «FN-resolusjon
om kvinner, fred og sikkerhet»
Fristen for å levere sluttrapport er ikke før til
sommeren. Vi avventer mer informasjon.
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