NYHETSBREV
Kjære bidragsyter!

nr 12 sep 2015

Årsmøtets konklusjon
Årsmøtet vedtok at Norges Fredsfond skal
evalueres på nytt på årsmøtet i 2017. I løpet av de
neste to årene må kursen justeres slik at fokus er
på å nå ut med ideen.

Da er en hektisk sommersesong tilbakelagt og vi
fokuserer på høstens innsats. I dette nyhetsbrevet vil du
finne stoff om Norges Fredsfonds årsmøte, hvilke
prosjekter som mottok midler i 2015 og en oppfordring til
deg om å hjelpe fredsfondet å nå sine mål.

ÅRSMØTE 2015

VIL DU HJELPE OSS Å NÅ FØRINGENE
FRA ÅRSMØTET?

Møtet fant sted 31. juli 2015 i Jondal. 14 personer deltok,
12 hadde stemmerett og to var observatører.

Om fondet skal fortsette etter 2017, må vi nå ut til
flere enn vi gjør i dag.
Styret vil gjennomføre ulike tiltak. Men vi ser gjerne
at våre bidragsytere hjelper til. Her er forslag til noe
du kan gjøre:
Last ned brosjyren fra www.norgesfredsfond.no
eller ring 909 62 061 for å få brosjyrer tilsendt.
Fortell venner og bekjente om fondet.
Invitér nabolaget til kaffe/te og vafler og
informasjon om fondet.
Opprett informasjonsmøte som event på Facebook.
Spør en musiker om å bidra med kunstnerisk innslag
for å støtte saken.

Øyeblikksbilde fra møtet, foto Susanne Urban

Oppsøk steder der personer møtes og ikke bare
haster forbi. For eksempel før konserter,
markeringer, foredrag og lignende. Fortell om
Norges Fredsfond og del ut brosjyre til dem som
fatter interesse.

I tillegg til årsmelding og regnskap, rapporter fra
prosjektene som fikk midler i 2014 og valg av prosjekter
som skal motta midler i 2015, var det i år et særskilt
punkt på dagsorden:
Vurdering av fondets videre drift

Har du andre idéer? Fortell oss!

Norges Fredsfond ble etablert som en prøveordning i
2012.
Vedtektenes §7 angir at på årsmøtet i 2015 skal det
gjennomføres en vurdering om fondet har lykkes i
tilstrekkelig grad med sine mål. Hvis ikke, skal fondet
avvikles.
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Prosjektene «Palestinske barn i israelske fengsler» og
«Stå opp mot vold i Rwanda» kom på delt andreplass
med 24 stemmer hver. De mottar like mye i støtte,
kr 21.310,- .

VALG AV PROSJEKTER SOM SKAL MOTTA
MIDLER 2015
Hvilke prosjekter som skal motta midler fra Norges
Fredsfond, avgjøres ved direkte demokrati. De som
hadde betalt bidrag til fondet året før, kunne stemme på
hvilke prosjekter som skal motta midler i år.

Palestinske barn i israelske fengsler
Søker er en aktivistgruppe som er en fortsettelse av
kampanjen for støtte til palestinske barn i israelske
fengsler (som fikk støtte fra Norges Fredsfond i 2014).
Formål: Reise til området for å innhente informasjon og
forberede aksjoner.
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.

Det var søkt om midler til 6 prosjekter. Det var også
mulig å stemme for at midlene skal overføres til neste år,
så til sammen var det 7 alternativer å stemme over.
Hver stemmegiver hadde inntil 5 poeng å fordele. Noen
benyttet muligheten for forhåndsavstemming, resten
stemte på årsmøtet.
Slik fordelte stemmepoengene seg på de 7 alternativene:
1501 Støtte til norsk ledsager i Guatemala
1502 Palestinske barn i israelske fengsler
1503 Støtte til Hardangerakademiet for fred,
utvikling og miljø
1504 Fagseminar og lansering av kortfilmer om
undervisning for fred
1505 Stå opp mot vold i Rwanda
1506 Kjøpe tomt for ambulerende team for bortgjemte utvklingshemmede ved Kilimanjaro
1507 Overføre midlene til neste år

16
24
32
11
24
7
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SLIK BLE MIDLENE FORDELT
Det var kr 71.100 i potten til fordeling. De tre prosjektene
som fikk flest stemmer, mottar midler. Gratulerer!

Stå opp mot vold i Rwanda

Støtte til Hardangerakademiet for fred, utvikling
og miljø

Søker: Kvekerhjelp
Samarbeider med kvinneledet organisajon, Gate of Hope.
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.
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.

Dette prosjektet fikk flest stemmer og vil motta
kr 28.440,Formål: Hjelp til driftskostnader i kritisk oppstartsfase
Hardangerakademiet overtok det tidligere
tuberkulosesanatoriet i Jondal i desember 2014 for å
etablere et frittstående akademi. Akademiet har et
utvidet fredsbegrep der de mener at krig, konflikter,
miljø og rettferdig fordeling av ressurser henger
sammen. Det søkes om oppstarthjelp til prosjektet.
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