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1 800 barn, ungdommer og unge voksne i alderen 8 -30
år vil delta i prosjektet som har som målsetting å gi barn,
ungdom og unge voksne en mulighet til å bygge et
fredeligere samfunn. Prosjektet vil vare fra juli 2014 –
juni 2015. Gjennom kreative samlinger, ledertrening,
informasjonsarbeid og ikkevoldsopplæring vil barn,
ungdom og unge voksne være med og skape positive
forandringer i retning mer fred, mer rettferdighet og mer
solidaritet. De viktigste temaene som tas opp i dette
prosjektet er ungt lederskap for fred, ikke-vold, respekt,
rettigheter og demokrati.

VALG AV PROSJEKTER 2014
Årsmøtet til Norges Fredsfond ble avholdt 25. juli i
Jondal.
De som hadde betalt bidrag til fondet året før, kunne
stemme på hvilke prosjekter som skal motta mdiler i år.
Det var søkt om midler til 7 prosjekter. Det var også
mulig å stemme for at midlene skal overføres til neste år,
så til sammen var det 8 alternativer å stemme over.
Hver stemmegiver hadde inntil 5 poeng å fordele. Noen
benyttet muligheten for forhånsstemming, resten stemte
på årsmøtet.
Slik fordelte poengene seg på de 8 alternativene:
Ungdomsklubber for fred i Sør-Kivu, DR Kongo
Palestinske barn i israelske fengsler
Beskytte fredsaktivister i Colombia
Kampanje 50 år siden M.L. fikk Nobels fredspris
Roman om jøder i Oslo under 2. verdenskrig
Utdanne fordrevet ungdom i Colombia
Overføre midlene til neste år
Dokumentar om dødsstraff i USA
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SLIK BLE MIDLENE FORDELT

Palestinske barn i israelske fengsler
Flere organisasjoner har gått sammen om dette
prosjektet: Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for
Palestina, Seniorgruppen for Palestina,
Kvekerorganisasjonen i Norge, Bestemødre for Fred og
flere. De søkte Norges Fredsfond om kr 10.000 til en
kampanje og får dette beløpet som bidrag fra fondet.
Kampanjens målsetning er å stanse fengslingen av barn
og sikre deres rettigheter. Kampanjen skal nå bredt ut
med ulike åpne arrangementer i Norge, møter, aksjoner,
medieoppslag og underskriftskampanje.

Det var kr 64.933,- i potten til fordeling.
De tre prosjektene som fikk flest stemmer, vil motta
midler. Vi gratulerer!

Ungdomsklubber for fred i Sør-Kivu, DR Kongo
Dette prosjektet i regi av Kvekerhjelp fikk flest stemmer
og blir tildelt beløpet de søkte om, kr 40.000.

Beskytte fredsaktivister i Colombia
Peace Brigades International Norge søkte om kr 30.000
men får det som er igjen til fordeling i potten, nemlig
kr 14.933. Organisasjonen søker om støtte til sitt arbeid
med å beskytte fredsaktivister og menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Gjennom en kombinasjon av
fysisk tilstedeværelse, observasjon og informasjonsspredning, jobber frivillige ledsagere for å beskytte
handlingsrommet til lokale initiativ som er truet på grunn
av sitt arbeid.
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