NYHETSBREV

nr 11 juni 2015

VI MINNER OM ÅRSMØTET

FRA VEDTEKTENE

Årsmøtet legges til formiddagen samme dag som
Hardangerakademiets sommersymposium starter.

"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.”

Sted: Jonatunet i Jondal
Tid: Fredag 31. juli 2015 kl 12

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

På møtet vil vi blant annet gjennomgå rapporter fra
prosjekter som fikk midler i fjor. Vi vil se på regnskapet,
telle opp stemmer og beslutte hvilke prosjekter som skal
motta midler i år. Det blir også diskusjon om veien videre,
se siste avsnitt på side 3.

STYRETS VURDERING AV SØKNADENE
Styret har gjort en vurdering av søknadene ut fra
kriterier som er utledet av vedtektene til Norges
Fredsfond. Styrets vurdering er tatt med i den
etterfølgende presentasjonen av søknadene. 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. Unntatt: søknad 1503 der et
av styremedlemmene har levert søknad på vegne av et
prosjekt. Dette styremedlemmet anses som inhabilt i
denne saken og har ikke uttalt seg.

Alle er velkomne til å delta på møtet, men det er bare
dem som betalte inn fredsskatt eller prosjektbeløp til
Norges Fredsfond i 2014, som har stemmerett.
Av praktiske grunner setter vi pris på om du gir beskjed
dersom du kan delta på årsmøtet. Send beskjed til
helgedagsrud@gmail.com eller ring 909 62 061 innen
15. juli.
PÅMELDING SOMMERSYMPOSIUM

http://hardangerakademiet.no/sommersymposium
eller ring mobil 909 62 061.

FULL SØKNADSTEKST
På de neste sidene vil du finne et kort sammendrag av
de ulike søknadene sammen med styrets vurdering.

HVEM SKAL MOTTA MIDLER FRA
NORGES FREDSFOND I 2015?

Full søknadstekst finnes på hjemmesiden
www.norgesfredsfond.no under arkfanen Prosjekter.

Til sammen skal kr 71.100,- fordeles på ett eller flere
prosjekter i år.
Det er dere som betalte inn et beløp til fondet i 2014,
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.
På årsmøtet i Jondal 31. juli blir stemmene talt opp.

Foto: www.peacedayphilly.org
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KORT PRESENTASJON AV SØKNADENE
1501 – støtte til norsk ledsager i Guatemala

store ringvirkninger dersom Israels myndigheter endrer
sin praksis. Men i et konfliktområde hvor mange store
internasjonale humanitære og solidaritetsorganisasjoner er engasjert, er prosjektets mulighet til
å være synlig og gjøre en forskjell svært begrenset.

Søker: Peace Brigades International Norge
Kontaktperson: Halvard Hjermundrud
Formål: Beskytte fredsaktivister og menneskerettighetsforkjempere i Guatemala. 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.

1503 – støtte til Hardangerakademiet
for fred, utvikling og miljø
Søker: Anne Helgedagsrud

Søker om: 30.000,-

Formål: Hjelp til driftskostnader i kritisk oppstartsfase

I Guatemala er det aggresjon og vold mot freds- og
menneskerettighetsforkjempere. En eventuell tildeling
fra Norges Fredsfond vil bli brukt til å dekke reiseutgifter, kost og losji for en norsk ledsager som skal
jobbe i landet fram til november 2015.

Søker om: kr 70.000,Hardangerakademiet overtok et tidligere tuberkulosesanatorium i Jondal i desember 2014 for å etablere et
akademi som vil bidra til en mer rettferdig og tryggere
verden. Akademiet har et utvidet fredsbegrep der de
mener at krig, konflikter, miljø og rettferdig fordeling av
ressurser henger sammen. Etableringsfasen uten
driftsinntekter er kritisk og det søkes om oppstarthjelp
til prosjektet.

Styrets vurdering: Organisasjonen fikk støtte fra Norges
Fredsfond til et tilsvarende prosjekt i Columbia i 2014.
Det er viktig å støtte aktivister som med livet som
innsats arbeider for fred. Ved å ha internasjonale
personer til stede som følger med, er håpet at lokale
kriminelle vil besinne seg. Det er god fredsteori at
innsatsen tjener et spesifikt formål for å oppnå et større
fredsformål, - at noe mindre skal kunne lede til noe
større. Det kan imidlertid være vanskelig å dokumentere
hvilke samfunnseffekter et slikt forebyggende tiltak har.

Styrets vurdering: Styret har vurdert søknaden opp mot
fondets kriterier og er kommet til at dette ikke dreier seg
om et spesifikt fredsprosjekt. Eventuelt bidrag fra
Norges Fredsfond vil bare bli en liten del i forhold til
tildelinger fra andre givere. Det er risiko forbundet med
prosjektet, men om det lykkes, kan det være fødselshjelp
til noe større og ha betydelige positive ringvirkninger.

1504 – fagseminar og lansering av
kortfilmer om undervisning for fred

1502 - palestinske barn i israelske
fengsler

Søker: Norges Fredslags HIPP-gruppe

Søker: Aktivistgruppe som er en fortsettelse av

Kontaktperson: Fredrik Heldal

kampanjen for støtte til palestinske barn i israelske
fengsler (som fikk støtte fra Norges Fredsfond i 2014).

Formål: Arrangere et heldagsseminar i Oslo i desember
2015.

Kontaktperson: Kristin Eskeland, Kvekersamfunnet
Formål: Reise til området for å innhente informasjon

Søker om: kr 20.000,-

og forberede aksjoner.

Syv kortfilmer vil bli lansert på seminaret. I tillegg blir
det presentasjoner og diskusjoner rundt ulike
tilnærminger til fredsundervisning og konflikthåndtering.

Søker om: kr 45.000,Aktivistsgruppen ønsker å støtte advokater som
fører saker for arresterte palestinske barn. Målet er
å opprette et fond for juridisk støtte og bruke
pengeinnsamlingen til å påvirke den norske
opinionen. Videre utgi bok med informasjon om
problemet. Det søkes om midler til et forprosjekt.

Styrets vurdering: Film som medium har potensiale til å
nå ut til mange og et slikt seminar kan skape økt
samarbeid mellom organisasjoner. Tiltaket er begrenset
til Norge så det vil i beste fall bare ha indirekte effekt på
forhold relatert til krig og væpnede konflikter. Men
arrangementet kan være en arena der man kan gjøre
Norges Fredsfond kjent for nye målgrupper.

Styrets vurdering: Dette er et viktig tiltak, men
handler mer om barnekonvensjonen og menneskerettigheter enn direkte fredsbygging. Kan potensielt ha
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1507 – overføre midlene til neste år

1505 – stå opp mot vold i Rwanda

Dette vil være et alternativ for dem som skal stemme. Om
stemmegiver ikke synes at noen av årets prosjekter bør
motta midler, kan man stemme for at de overføres til
neste år.

Søker: Kvekerhjelp
Kontaktperson: Kristine Hofseth Hovland
Formål: Bevisstgjøring av kvinner/jenter som har vært utsatt

for vold og hjelpe dem til å beskytte seg selv, - og utfordre
lokale ledere til å skape endring.
Søker om: kr 24.000

Det er fortsatt etterdønninger etter folkemordet i Rwanda for
20 år siden. Traumer fører blant annet til høyt voldsnivå i
familier og nære relasjoner. 60 kvinner/jenter som har vært
utsatt for vold og 30 lokale ledere (kvinner og menn) vil delta i
tre workshops i Gicumbi-distriket.
Styrets vurdering: Bevisstgjøring om vold kan hindre ny vold
og bryte en ond sirkel i en brutalisert kultur. Dette er grasrotarbeid der tiltaket settes inn ved roten av problemet. Det er i
tråd med fredfondets vedtekter. Det er vanskelig å måle
resultater av slik arbeid, men det er allikevel viktig. Rwanda
har en spesiell plass i folks bevissthet, og bidrag til dette
prosjektet kan være positivt for fredsfondets omdømme.

Foto: Daily Kos

1506 – kjøpe tomt til ambulerende
team som skal nå bortgjemte
utviklingshemmede i utkantsamfunn

Diskusjon om Fredsfondets framtid

Søker: YES Kilimanjaro

Norges Fredsfond ble opprettet som et prøveprosjekt i
2012. Vedtektene sier at årsmøtet i 2015 skal ta stilling til
fondets videre drift. I den forbindelse vil styret invitere
alle som har bidratt med støtte siden oppstarten til å
svare på følgende spørsmål:

Kontaktperson: Ellen Graff Jenssen
Formål: Etablere tilholdssted for ambulerende team i de

avsidesliggende distriktene øverst mot Kilimanjaro. Hensikten
er å nå bortgjemte utviklingshemmede og integrere dem i
samfunnet.
Søker om: kr 69.420

Det er uro og ulmende opprør hos Chaggaene,
fjellfolket på Kilimanjaro. Det er omfattende
korrupsjon og frykt for politisk maktmisbruk. Ved hjelp
av ulik støtte har YES Kilimanjaro fått befolkningens
tillit og kan hjelpe til med å bryte ned skam og
kulturelle barrierer mot mennesker med
funksjonshemming og bringe bortgjemte
utviklingshemmede fram fra fjøs og uthus og gi dem
og deres familier et verdig liv.
Styrets vurdering: Det er positivt å styrke
funksjonshemmedes stilling i samfunnet. Men å kjøpe
en tomt er ikke direkte et fredsprosjekt, det er mer et
utviklingsprosjekt. Tiltaket kan få positive ringvirkninger og ha stabiliserende effekt i regionen. Men
styret anser at dette er noe på siden av Norges
Fredsfonds formål.



I hvilken grad har Norges Fredsfond levd opp til sitt
formål: Helt, delvis eller ikke?



Hva slags tiltak kan styrke Fredsfondets arbeid for å
nå formålet?



Hvis årsmøtet vedtar å stanse virksomheten, hvilke
andre aktiviteter/organisasjoner vil på en bedre
måte kunne realisere formålet?



Andre kommentarer

Jo flere som kan sende kommentarer til styret v/Anne
Helgedagsrud, helgedagsrud@gmail.com, i god tid før
årsmøtet i Jondal 31.07, jo bedre vil styret kunne legge til
rette for diskusjonen der.
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