«You can bomb the world into pieces,
but you can't bomb it
into peace. »

Meld deg inn

Michael Franti

I Norges Fredsfond ved å betale et minstebeløp på 500,- kr pr. år.
Da vil du kunne trekke beløpet fra skatten. Men først og fremst viser du at vi er mange som
ønsker mulighet for økonomisk militærnekt. Bli en av mange - betal for fred, ikke for krig.
Hvis en brøkdel av verdens forsvarsbudsjetter ble anvendt til forebyggende konfliktarbeid, ville
behovet for kriger reduseres til et minimum.

Idéen om fredsskatt

Sivil frimodighet

Mange, blant annet i kvekersamfunnet,
Fredslaget og Internasjonal Kvinneliga
for Fred og Frihet, har kjempet en
årelang kamp for å etablere muligheten
for økonomisk militærnekt i det norske
og andre lands lovverk.
Tanken er verken å unndra skatt eller å
betale ekstraskatt, men ganske enkelt å
åpne for at enkeltmennesker som av
samvittighetsgrunner ikke ønsker å
bidra til væpnet forsvar over skatteseddelen kan velge at pengene i
stedet avsettes i et fond og anvendes
til freds-fremmende tiltak.

I 2011 ble den idéen tent at vi ikke trenger å vente til
Stortinget endrer syn på dette. Vi kan bruke vår
sivile frihet til å sette i gang uavhengig av hva
Stortinget måtte mene og gjøre. Vi kan starte NÅ etablere et fond og sette i gang. Dette blir basert på
frivillighet, men kan utformes slik det ville vært om
militærnekt over skatteseddelen var mulig.
Etableringen av Norges Fredsfond vil forhåpentligvis
føre til at flere i Storting og Regjering vil vise
interesse for ideen om
fredsskatt.

Norges fredsfond
viderefører dagens militærnekterlov
Norges Fredsfond er etablert som første steg til å utvide dagens
militærnekterlov for å muliggjøre økonomisk militærnekt. Inntil Stortinget gir anledning til dette vil ditt bidrag til fredsfondet synliggjøre
at det er vilje til å betale skatt til fredsformål, selv om det
ennå ikke resulterer i en omdisponering
av skattemidler.

Hvor mye betaler jeg til forsvaret?

«Å avskaffe krig er mulig.
Det er like mulig som
avskaffelse av slaveriet.»

Ifølge SSB utgjør forsvarsbudsjettet 4,74% av statsbudsjettet (2009).
Statens inntekter kommer både fra olje, avgifter og skatt, m.m.
Men hvis vi, litt forenklet, regner at en tilsvarende andel av din skatt går inn i
forsvarsbudsjettet, vil du med gjennomsnittlig inntekt og 30% skatt ha betalt
ca 6399,- til forsvaret.
Forsvarsbudsjettet for 2012 er på 41 183 000 000 kroner. Med 15 000
fredsskatteytere som hver avsetter 1 000,-/år ville vi likevel bare oppnå 0,4
promille av dette – men det utgjør 15 millioner kroner å skape fred for!
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Paul Oestricher
Illustrasjonen ovenfor er en del av kunstprosjektet ”Retired Guns” av Yuji Tokuda og Junya Ishikawa. Du kan lese mer om dette på www.retired.jp.

Hva skal
pengene brukes til?
Fondets styre vil arbeide
aktivt for at pengene blir brukt
til gode, fredsskapende tiltak. I
samarbeid med fredsforskningsmiljøer
vil vi kartlegge strategisk viktige og aktuelle
områder for fredsinnsats og invitere til
prosjektforslag innen disse områdene.
Vi ønsker å oppmuntre til personlig initiativ
og kreativitet for å styrke fredsbygging.
Innkomne forslag vil presenteres på
Nordisk Fredsakademi sitt årlige
symposium i Jondal.

Hvilke prosjekt som skal motta
midler avgjøres ved direkte demokrati
av bidragsytere til Norges Fredsfond, enten
ved personlig fremmøte eller gjennom
forhåndsstemming via nettsiden.
På symposiet året etter presenteres
resultatet av prosjektene som
har mottatt
støtte.

Tenk om vi kunne bygge fred og samfunn i stedet for å drepe mennesker
Tenk om skattepengene våre skapte forsoning og livsglede i stedet for å kjøpe våpen
Tenk om vi hadde et fredsbudsjett fremfor militærbudsjett til krig i fjerne land
Du får det du betaler for...
1 JSF jagerfly

=

2,4
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AVTALE

=

9 år skolegang for
4,2 millioner barn
i Afganistan

Dette er en avtale om innbetaling av frivillig fredsskatt til Norges Fredsfond. Fyll ut skjemaet med
blokkbokstaver og send til: Norges Fredsfond v/Øystein
Øgaard, Nye Sædalsvegen
166,
Bergen.
v/ Anne Helgedagsrud,
Nordåshøgda
64,5099
5235
Rådal

 Jeg ønsker å inngå avtale om et årlig beløp. Beløpet er spesifisert nedenfor.
Du vil motta en årlig faktura pr epost for det beløpet du har oppgitt. Avtalen løper til den sies opp.

 Jeg ønsker å betale et engangsbeløp, som spesifisert nedenfor. Faktura sendes på epost.
Navn:
Adr:
Postnr:
Tlf:

Fylke:

Kryss av for ønsket beløp:
 Kr 500,-  Kr 750, Kr 1000,-  Kr 2000, Kr 3000,-  Annet:

e-post

Jeg ønsker skattefradrag for mitt bidrag når Norges Fredsfond blir godkjent for det.
Norges Fredsfond må knytte til seg minst 400 medlemmer for å få slik godkjenning, og disse må ha en viss spredning fylkesvis.
For privatpersoner gis det da skattefradrag for bidrag på minimum 500 kr, og maksimum 12 000,- pr år. For bedrifter er det
ingen øvre grense. For innrapportering til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnr / org.nr.
Denne informasjonen vil bli behandlet konfidensielt.

Fødselsnr. (11 siffer) eller Org.nr. (9 siffer):
Sted, dato: _______________________ Signatur: _______________________________________

«Ethvert gevær som produseres,
hvert krigsskip som sjøsettes,
hver rakett som avfyres,
er til syvende og sist et tyveri
fra dem som sulter og ikke får mat,
fra dem som fryser og ikke får klær.»
Dwight D. Eisenhower, president USA,
ansvarlig for de alliertes trupper under 2.verdenskrig

www.norgesfredsfond.no
Orgnr. 998 469 945
Giverkonto: 1254.20.62914

