NYHETSBREV

nr 13 feb 2016

a) Prosjekter i Norge som vil utvikle dialog som metode
til å løse konflikter i grupper og mellom grupper i
lokalsamfunn, skole- og behandlingsinstitusjoner,
flyktningmottak og arbeidsplasser.

Et nytt årsskifte er passert og vi har talt opp
innbetalingene i 2015. Disse betales
uavkortet ut til fredsskapende prosjekter i
2016. Takk til alle som trofast har betalt inn
sin «fredsskatt», har kjøpt gavebrev eller
bidratt på andre måter!

b) Norske og utenlandske samarbeidsprosjekter
for fred i felt, f.eks. ved å koble tettere sammen
humanitære, utviklings- og fredsorganisasjoner.
c) Prosjekter som kan avdekke og øke opinionens
oppmerksomhet om hvor mye norske styresmakter
er involvert i krig. Hva har f.eks. krigsinnsatsen i
Afghanistan og andre krigshandlinger de siste årene
kostet i penger og hva har de oppnådd av resultat
(ødelagte bygninger, infrastruktur og tall på drepte
og sårede)? Kan menneskelig lidelse i - og som
følge av - disse krigene gjøres målbar og synlig?

HAR DU IDÉ TIL ET GODT FREDSPROSJEKT?
Da kan du søke om støtte fra Norges Fredsfond.
I 2016 skal det betales ut 69.840 kroner. Alle
prosjekter med fred og/eller forsoning som
målsetning, kan søke. Også de som søkte i fjor.

Å søke midler ut fra prosjekt innen disse områdene
vil ikke automatisk føre til støtte. Det er
demokratiet som avgjør hvordan midlene skal
fordeles, og andre kvaliteter ved søknadene
vektlegges også. Men ellers gode søknader som
svarer på noe av dette vil være sterke kandidater.

Styret vil i år trekke frem noen områder hvor det i dagens
virkelighet ser ut til at en innsats kan være avgjørende
eller særlig virkningsfull, og hvor vi utfordrer idealister og
aktivister til å få til gode prosjekt som kan søke støtte fra
NFF:

15. april
Frist for å søke midler fra
Norges Fredsfond
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MER OM SØKNADER

SØKNADSFRIST: 15. april 2016

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.»

Vi tar ikke imot søknader etter denne datoen. Vi
trenger tiden fram til årsmøtet i juli på prosessen
rundt søknadene.
Søknad sendes til: helgedagsrud@gmail.com

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?
 Det vil styrke søknaden om du legger ved
prosjektanbefaling fra et par personer som du selv
velger.

HJELP OSS Å GJØRE DENNE
MULIGHETEN KJENT
Siden innbetalte midler går uavkortet til freds- og
forsoningsformål, har vi ikke noe annonsebudsjett.
Vi oppfordrer dere derfor til å hjelpe oss å spre
informasjon om muligheten for å søke midler fra
Norges Fredsfond.
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ARTIKKEL I TØNSBERGS BLAD OM NESTOR I FREDSSKATTSAKEN I NORGE
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