
 

Utlysningen av fredsmidler 2021 

Jeg har splittet opp søknadsteksten i 5 punkter. Disse punktene bruker jeg i vurderingsskjemaet 
side 3. Her gjengis teksten i utlysningsannonsen: 

«Utdeling av midler til FREDSARBEID 

Fredsstiftelsen kunngjør med dette utdeling av midler for 2021. 

Fredsstiftelsen støtter arbeidet for en  

1. komplett militær avrustning av verden og i enkelte land uavhengig om dette skjer isolert eller 
samkjørt med andre land. 

Stiftelsen støtter også informasjons- eller forskningsvirksomhet rettet  

2. mot norsk medlemskap i NATO og  
3. vår integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk,  
4. samt å fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge. 

Fredsstiftelsen er opprettet med bakgrunn i Kari Enholms og Asta Wolds testamenter. Det skal i 2021 
deles ut 150.000 kroner etter søknad fra organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.  

5. Utadrettet aktivitet som når et bredt miljø vil bli prioritert. 

Søknader sendes innen 1. april 

Fredsstiftelsen, v/leder Ivar Johansen, e-post: post@ivarjohansen.no» 

 

Alle søknader er mottatt innen fristens utløp (1. april kl. 24.00) med unntak av én søknad (B. 
Wormdal) som godtas ettersom det er en sluttsøknad for et igangsatt tidligere støtteberettiget 
prosjekt. 
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Marion Koksvik 

Stipendsøknad 

25.000,- 

Fredsstiftelsen v/leder Ivar Johansen, e-post: post@ivarjohansen.no 

Søknad om økonomisk støtte fra Fredsstiftelsen, - kr. 25.000,- 

Dato: 31. januar 2020 

Fra: MARTIN GUNNAR NAG <ma-gnag@online.no> 
Dato: 5. mars 2021 kl. 13:19:51 CET 
Til: post@ivarjohansen.no 
Emne: Søknad om stipend 

Fredsstiftelsen v/Ivar johansen. 

Jeg viser til annonse om stipend i avisen «Klassekampen” med søknadsfrist 01.04. 2021 og søker 
herved.  

Jeg er utdannet spesiallærer og klinisk psykolog med lang yrkeserfaring. I tillegg har jeg siden 1969 
skrevet artikler om krig og fred. Mitt første oppdrag i 1969 fikk jeg av Fredskontoret. Artikkelen 
hadde tittelen” Barn vet mer om krig enn fred”. Artikkelen ble bl.a. brukt senere i undervisningen til 
psykolog Åsa Gruda Skard på UIO. 

Etter hvert har jeg skrevet 22 bøker. Boken fra 1989 med tittel ”Gjestebud i fredens tid” handler om 
fredsåret 1946 og ettervirkninger av krigen på barn og møte med russiske krigsfanger i Norge. 

Ellers har det etter hvert blitt over 100 artikler i aviser og tidsskrifter. Jeg skriver jevnlig i avisen 
”FRIHETEN”. Her følger et lite utvalg av titler på enkelte artikler:  

1. Hvorfor skjøt vi på hverandre. 2. Om Den tyske revolusjonen. 3. Atombomben og traner. 
4.Downton Abbey og skuddet i Sarajevo. 5. Dynastiet Grepp. 6. En roman om oljen i Iran. 6. Florence 
Nightingale og Krimkrigen. 7. Illegale aviser under krigen. 7. Jane Addams. 8. Kvinnekonferansen for 
fred i 1915. 9.  Nazismen og Studentsamfunnet i Trondheim i 1940 med tromper og sirener. 10. No 
longer human. (japansk roman fra 1948) 11. OM Ernst Neizvestny 12. Om julen i skyttergravene. 13. 
Om Leo Trotskij og utvisningen fra Norge. 14. Om partisanene i nord og Nina Krymova. 15. Om 
russerne og krigen på Arnøy. 16. Usynlig i krig og fred. Om motstandskvinnen Solveig Lystad. 17. 
Tabuer i vår krigshistorie. 18. John Reed og Den russiske revolusjonen. 19. Jean Jaurés og krigen. 

Oslo, den 5. mars 2021. 

Med vennlig hilsen  

Marion Koksvik. 

Marion Koksvik, Odinsgate 34 A, 0260 Oslo.  
Telefon: 22448378- 98066465-97641472.  
E-mail: ma-gnag@online.no  
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Bike for Peace: 

Bokprosjekter 

26.800,- 

Fra: Tore Naerland <tore@bikeforpeace.no> 
Date: tir. 9. mar. 2021 kl. 14:09 
Subject:  
To: ; <post@ivarjohansen.no 

Vedlegg (se egen mappe) 

 

Søknad om økonomisk støtte til Bike for Peace sine bøker som vi arbeider med og utgir.  

Bike for Peace, har planlagt 6 kampanjer i 2021 med hovedtema, fred, nedrustning og en verden uten 
atomvåpen. Se nedenfor våre planlagte turer i 2021 og vedlagt paroler. Dette er i samarbeid med 
Mayor for Peace. De 6 turene vi planlegger fikser enkeltpersoner selv, eller ordner sponsing.  

Vi vil søke om penger til utgivelse av 3 bøker.  

1. Fred, nedrustning og en verden uten atomvåpen. Denne boken er en fin informasjons bok der vi 
informerer om den vanvittige våpenopprustningen i verden i dag og hva alternativet vi har.i steden 
kan vi ruste ned og bruke penger til sosial utvkling. Denne boken vil vi dele ut i våres kampanjer i 
Norge denne sommeren, da vi møter ordførere og andre organisasjoner og masse media etc. Vi 
trykker opp 100 stk, kroner 8200,- kroner. 

Bok nr. 2.Denne boken vil vi og få oversatt til Engelsk, og vil og trykke den opp på Engelsk, 5000 ,- 
kroner til en professor for oversetting, og kroner 8200,- kroner for å trykke den opp i 100 
eksemplarer på engelsk.  

3. The First peace ride between The Soviet Union and USA in 1983. Denne trykker vi og opp i 100 stk 
og koster 5.400 ,- kroner. Denne boken er viktig for vi planlegger et nytt internasjonalt fredsritt 
mellom Russland og USA, med start fra Moskva, til Oslo, fly til New York, og så sykler videre til 
Washington D.C. Dette blir i 2023. Derfor er det viktig å ha denne boken at vi har gjort det før.  

Tilsammen for disse 3 bøkene med oversettelse blir 26.800,- kroner.  

Vi søker herved et beløp på 26.800 kroner.  

Kontoen til Bike for Peace er: 33 25 37 75 489 

Se ellers vedlagt omslag på våres bøker 

Ser frem til å høre fra dere.  

Bike for Peace planlegger nye sykkelturer i 2021. 

Kampanje til Sørlandet på sykkel, der vi besøker kommunene Tvedestrand, Arendal, Froland, 
Grimstad, Lillesand og Kristiansand, 3 dager i mai.  

20-27 juli Kirkenes-Murmansk 

20-30 august, Sveits, fra Basel, Bern og Geneve. 

Tur til USA og kanskje stopp på Island. Da er det 2-3 dager i Reykjavik området, 2 dager i Washington 
D.C, og 7 dagers sykling fra Des Moines til Kansas City. Hele opplegget blir fra 1-12 oktober 2021. 

Så blir det sykling i Spania fra 25 oktober til 2. november. 

Cuba, 20. november til 5. desember 2021, der blir det sykling med inkludert Havanna Maraton. 

mailto:tore@bikeforpeace.no
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Vi håper å få til dette til hvis der ikke er så mye virus og vaksinen er på plass. 

Velkommen på tur og gi beskjed hvis dere vil blir med. 

Beste hilsener fra Tore Nærland 

Telefon 

Kontor +47 51 48 77 77 

Mobil +47 934 42 279 

e-post : tore@bikeforpeace.no 

Facebook: https://www.facebook.com/tore.naerland/ 
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Svein Sandnes: 

Bokutgivelse «Da Norge ville bli atommakt» 

20.000,- 

Fra: Svein Sandnes <svsandn@online.no> 
Dato: 20. mars 2021 kl. 14:03:59 CET 
Til: post@ivarjohansen.no 
Emne: Søknad om midler til fredsarbeid 

Vedlegg (se egen mappe) 

Viser til annonse i Klassekampen 2. mars, og sender med dette inn en søknad til utgivelse av Lars 
Borgersruds "Da Norge ville bli atommakt" høsten 2021. Den tekniske grunnen til søknaden er at 
dette vil bli en svært stor bok som vil være tilsvarende kostbar å produsere. Vedlegger manuskriptet 
på 444 tettskrevne sider som i boksider vil bli minst 6-700 sider. I tillegg kommer ett stort antall 
bilder. 

Den fredspolitiske grunnen til søknaden at i tillegg til grundig dokumentasjon av at formålet med 
reaktordriften både på Kjeller og i Halden egentlig var å produsere atomvåpen, har de fleste 
historikere ment at dette prosjektet ble droppet omkring 1948/1949 da Norge ble med i NATO. 
Borgersrud dokumenterer at drømmen om en norsk atombombe var levende helt til 1968. Og selv 
om drømmen aldri ble innfridd, klarte miljøet på Kjeller gjennom sitt samarbeid med Norsk Hydro å 
få levert tungtvann blant annet til Israel, slik at de kunne produsere atomvåpen. 

I tillegg til arbeidet med å utvikle en norsk atombombe, gir Borgersrud oss et detaljert innsyn i 
hvordan amerikanerne arbeidet med utviklingen av de to atombombene over Hiroshima og Nagasaki, 
og også hvor Sovjetunionen etter krigen utviklet sine våpen. 

Som nevnt vedlegges manuskriptet slik det nå foreligger søknaden. Å lese dette er den mest 
overbevisende grunn til å støtte utgivelsen, som antydningsvis vil få en produksjonskostnad på godt 
over 100.000 kroner. 

Vi tillater oss å søke Fredsstiftelsen om kr 20.000,- til å bidra til at denne viktige boka vil bli utgitt. 

  

vennlig hilsen 

 Svein Sandnes 

forlegger 

Mobil 91712425  
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IKFF + Fredslaget 

Nordisk-russisk seminar 

20.000 

Fra: Liss Schanke <liss.schanke@gmail.com> 
Date: man. 22. mar. 2021 kl. 13:30 
Subject: Søknad Fredsstiftelsen 2021 
To: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no>, Elisabeth Koren <e-koren@online.no>, IKFF IKFF 
<ikff@ikff.no> 

IKFF og Fredslaget søker herved om midler fra  Fredsstiftelsen 2021. 

Formål 

IKFF og Fredslaget skal sammen arrangere et nordisk-russisk seminar 12.-14.11 i Oslo med tittel 
"Naboer som venner ikke fiender", en oppfølgning av vårt tilsvarende seminar 2020.  

Bakgrunn for seminaret er at vi anser den økende spenningen og militære virksomheten i 
nordområdene som en fare for vår sikkerhet, vår reelle sikkerhet kan bare trygges ved fredelig 
samarbeid mellom Norden og Russland.  

Vi ser det derfor som viktig med et nærmere samarbeid mellom fredsmiljøer og fredsorganisasjoner i 
Norden og Russland. 

Vi regner foreløpig med å holde seminaret i Oslo 12.-14.11.2021 - men utsetter det hvis 
smittesituasjonen skulle tilsi det.    

Vi har nedsatt en planleggingsgruppe med representanter fra Danmark, Finland, Norge, Russland og 
Sverige  

Budsjett 

Vi regner med ca 50 deltakere fra de nordiske land og Russland. det samme som i 2020. Vårt totale 
budsjett for seminaret er per idag kr. 100.000, til leie, servering samt reise og opphold for russiske 
innledere og deltakere, det samme som i 2020. Nordiske innledere og deltakere dekker sine egne 
kostnader. De 100.000   er midler fra Utenriksdepartementet via Fredsrådet. 

Søknad 

Vi søker om kr. 20.000 til seminaret. Midlene vil dels gå dekning av reise og opphold for 
rusiske innleder og deltakere, dels til informasjon om seminaret i etterkant.   

Vedlegg 

Se vedlagt rapport fra seminaret 2020 + søknad for seminaret 2021. Begge dokumentene er på 
engelsk på grunn av de finske og russiske deltakerne i planleggingsgruppen.   

Ta kontakt for ev. nærmere informasjon 

Oslo 22.3.2021 

Liss Schanke, tlf. 95 22 75 73 

Koordinator IKFF 

Vedlegg 1: 

PREPARATIONS FOR NORDIC-RUSSIAN SEMINAR 2021 (11.3.2021) 

Background 

mailto:liss.schanke@gmail.com
mailto:post@ivarjohansen.no
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- Ingeborg Breines and others organized a peace tour to Russia in 2018.  
- WILPF Norway and the Norwegian Peace Alliance organized a Nordic-Russian seminar in Oslo 

February 2020 “Neighbours as Friends Not Enemies”. (Report on webpage.) 

Date and venue 

- The seminar will probably take place 12.-14.11.2021, Friday lunch to Sunday lunch. We hope that 
at this point most Nordic and Russians participants would be vaccinated and able to travel.   

- We have discussed many venues and have concluded on 2 possible venues: Anker hotel in the 
center of Oslo or the Hardanger Academy for Peace, Development and Environment in Jondalen, 
2 hours drive from Bergen in Western Norway.We will decide on the venue at a meeting 8.4.  

Objective and target groups   

The objective of the seminar is to elaborate on the overall theme, NEIGHBOURS AS FRIENDS, NOT 
ENEMIES, by strengthening contact and cooperation between Nordic and Russian Peace 
organisations and activists. Denmark, Finland, Norway, Russia and Sweden will always be geographic 
neighbours. The security of our inhabitants depends on friendly, non-military interaction and mutual 
efforts to counteract threats to our common security, nature and climate.  

The seminar will discuss specific issues  related to peace building, security and nuclear disarmament: 

- Overcoming mutual enemy perceptions and promoting a culture of peace 
- Cooperative efforts for storing of nuclear waste 
- Demilitarization of the Baltic region 
- Demilitarization of the Arctic region 
- Multilateral cooperation through the Nordic Council, United Nations and the Organization for 

Security and Co-operation in Europe 

We will elaborate a final statement : a common vision for peace in northern Europe  

Budget  

- The present budget is 100.000 NOK, i.e approximately 10.000 Euros. The whole sum is based on 
the application to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.  

- The budget should cover conference venue, lunches and coffee breaks, artists’ fees and travel 
and hotels for the Russian participants. The Nordic participants will have to pay their own costs 
for travel and lodging  

- We have to decide whether we should apply for additional funding from the Norwegian Nuclear 
Decommissioning  This would imply that we include the theme “Safe storing of Nuclear Waste” in 
the seminar.  

Draft seminar program – preliminary titles 

Friday  

12.00   Arrival 

  Lunch 

13.00  Opening  

13.30   Enemy perceptions, speakers from Russia, Nordic and Baltic 

15.00   Coffee break 

15.30   Safe storing of nuclear waste 

  Expert introduction and panel  

17.00  End of meeting  
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18.00               Dinner  

Saturday 

10.00  Demilitarization of the Baltic and Arctic Region: common  

  challenges       

11.00  Panel regarding demilitarization of the Baltic 

12.00  Plenary discussion  

13.30  Lunch 

14.30  Panel regarding demilitarization of the Arctic  

15.30  Plenary discssion 

17.00  End of meeting 

18.00               Dinner  

Sunday  

10.00  Presentation of draft final statement 

  Plenary discussion 

11.30   Nordic Council panel  

13.30   Presentation of final statement   

14.00   Closing of meeting  

14.30   Lunch 

Preparatory meetings   

- August 2020: Physical meeting between Norwegian Peace Alliance and Norwegian WILPF section 
of to clarify interest and division of responsibilities for seminar.                                           

- Result: Both organisations interested, budget to be shared 50-50, WILPF to be responsible for 
organization and coordination, NPA to be responsible for one theme, Demilitarization of the 
Arctic   

- 15.10.2020: Zoom meeting between the 4 Nordic WILPF sections to clarify interest in seminar 
2021.  

- Result: All sections interested. (Minutes on webpage) 
- 19.11.2020 and 21.1 2021: Zoom meetings between 4 Nordic WILPF sections, Russian 

representatives and other Nordic peace activists and peace organizations representatives. Result: 
Discussion about seminar organization and themes. (Minutes on webpage) 

- The next preparatory meeting is scheduled for 8.4.2021. 

 

Result of preparatory meetings  

- We will include the Baltic countries and more organisations to take part in the seminar  
- We are aiming for a physical seminar in October-November 2021 – with the same overall title, 

“Neighbours as Friends, not Enemies”.  
- We are aiming for a seminar starting Friday at lunch, finishing Sunday afternoon  
- We are applying for funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo and possibly 

also the Norwegian Nuclear Decommissioning.  
- The seminar will probably need to take place in Norway because of the Norwegian funding. The 

actual venue will be decided later  



8 
 

- We want the seminar mainly to focus on challenges, possible solutions and actions - not on 
information and factual information. This implies that the necessary background information 
must be elaborated and distributed prior to the seminar.  

- We have agreed on the following topics (Discussion papers on webpage)    
- Presentation on enemy perceptions 
- Storing of nuclear waste: challenges and solutions 
- Demilitarization of the Baltic region 
- Demilitarization of the Arctic region 
- Nordic Council – panel discussion  
- Final statement: a common vision for peace in Northern Europe  

Other issues from the preparatory meetings  

- We need to agree on a definition of the objective and target groups for the seminar  
- We need to include a perspective 
- We need to include culture and art in the seminar  
- We will put all documents regarding the seminar on the WILPF Norway web page: www.ikff.no – 

excluding names of participants who want to be anonymous  
    

Preparatory meeting participants (at one or several of the meetings)  

Denmark 

Ida Harsløf, ida@harslof.dk  

Katarina Blomqvist, katblomqvist@gmail.com  

Solvejg Sieg Sørensen, sieg.moerch@gmail.com 

Hasse Schneidermann, hasse.schneidermann@gmail.com  

Helge Ratzer, helgeratzer@outlook.dk 

Finland 

marianne laxen, mannelx@hotmail.com  

Sirkku Järvelä, sirkku.jarvela@gmail.com  

Ulla Klotzer, ullaklotzer@yahoo.com 

Lea Launokari, lea.launokari@nettilinja.fi 

Sia Spiliopoulou Åkermark, sia@peace.ax (Invited but not present)  

  

Norway 

Elisabeth Koren, e-koren@online.no  

Kari Nes, kari.nes@inn.no  

Ingeborg Breines, i.breines@gmail.com  

Åse Berg, aase.berg@miljolab.no  

Tim-Dominik Liebenhoff, tim.d.liebenhoff@gmail.com 

Johanne Hartwig, johannehartwig@gmail.com  

Berit Aasen, berass@oslomet.no 

Russia 

http://www.ikff.no/
mailto:ida@harslof.dk
mailto:katblomqvist@gmail.com
mailto:sieg.moerch@gmail.com
mailto:hasse.schneidermann@gmail.com
mailto:helgeratzer@outlook.dk
mailto:mannelx@hotmail.com
mailto:sirkku.jarvela@gmail.com
mailto:ullaklotzer@yahoo.com
mailto:lea.launokari@nettilinja.fi
mailto:Sia%20Spiliopoulou%20Åkermark,
mailto:sia@peace.ax
mailto:e-koren@online.no
mailto:kari.nes@inn.no
mailto:i.breines@gmail.com
mailto:aase.berg@miljolab.no
mailto:tim.d.liebenhoff@gmail.com
mailto:johannehartwig@gmail.com
mailto:berass@oslomet.no
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Oleg Bodrov, Олег Бодров bodrov@greenworld.org.ru  

Elena Kruglikova, elena.kruglikova@kec.org.ru  

Oksana Paramonova, Оксана Парамонова oksana2010spb@gmail.com (Russia)   

Sweden 

Lina Hjärtström, lina.hjartstrom@gmail.com  

Ariana Durani, duraniment.ariana@gmail.com  

Agneta Norberg, lappland.norberg@gmail.com  

Karin Utas Carlsson, k.utas.carlsson@gmail.com 

 

Vedlegg 2 ikke gjengitt her (se samlemappe) 

  

mailto:bodrov@greenworld.org.ru
mailto:elena.kruglikova@kec.org.ru
mailto:oksana2010spb@gmail.com
mailto:lina.hjartstrom@gmail.com
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10 
 

ICAN Norge: 

Filmprosjekt om atomvåpenspørsmål  

65.000,- 

Fra: Tuva Krogh Widskjold <tuva@legermotatomvapen.no> 
Date: tir. 23. mar. 2021 kl. 16:08 
Subject: Søknad Fredsstiftelsen 2021 
To: <post@ivarjohansen.no> 
Cc: Anja Lillegraven <anja@legermotatomvapen.no> 

Til Fredsstiftelsen, 

v. Ivar Johansen 

Takk for muligheten til søke på Fredsstiftelsens utdeling av midler for 2021. 

Vedlagt søknad fra ICAN Norge.  

Beste hilsen, 

Tuva Widskjold 

 
--  

Beste hilsen 

Tuva Krogh Widskjold 
Rådgiver Leger mot atomvåpen 
Koordinator ICAN Norge - Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen 

Tlf.: +4748056660 
Nettside: http://www.icannorway.no/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ICAN.Norge/ 

 

Søknad til Fredsstiftelsen: Atomvåpen og valget 2021 Vi søker 65.000 til utvikling av en kort film som 
kan brukes av ICAN Norge og ICAN Norges partnere til å spre informasjon om atomvåpenspørsmål i 
sosiale medier i forbindelse med Stortingsvalgkampen i 2021.  

Behovsbeskrivelse:  

Til tross for at faren for bruk av atomvåpen øker, er det svært lite oppmerksomhet rundt temaet i 
norsk offentlighet. Dermed må de politiske partiene sjelden stå til ansvar for hvilken politikk de fører 
på dette atomvåpenfeltet. Dette ønsker vi å endre.  

22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft og alle aktiviteter relatert til atomvåpen er nå 
forbudt for statspartene. Denne nye sterkere folkerettslige normen mot atomvåpen styrker tabuet 
for bruk av atomvåpen og legger press på atomvåpenstatene til å ruste ned. Norge boikottet 
forhandlingene som ledet fram til forbudet og har verken signert eller ratifisert forbudet. Slik 
skjermer Norge atomvåpenstatene for presset om å ruste ned.  

Samtidig utfordrer FNs atomvåpenforbud Regjeringen og Stortingsflertallets spagatpolitikk på 
atomvåpenfeltet; der de på den ene siden framholder at de ønsker en verden fri for atomvåpen og på 
den andre siden ikke tar avstand fra disse våpnene.  

4 av 5, og flertallet av velgerne i alle partier, mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. I 
atomvåpensaken er mange av partiene på kollisjonskurs med folket. Det er derfor behov for å gi 

mailto:tuva@legermotatomvapen.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:anja@legermotatomvapen.no
http://www.icannorway.no/
https://www.facebook.com/ICAN.Norge/
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velgerne informasjon om hvordan de ulike partiene stiller seg til denne saken, og hvilke konsekvenser 
de ulike partienes politikk vil få.  

Om ICAN Norge  

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) er en koalisjon av organisasjoner 
over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. ICAN Norge er den norske grenen av 
kampanjen og koordinerer innsatsen til rundt 50 norske partnere. 

Partnerne i ICAN Norge er alt fra fredsorganisasjoner, fagbevegelse og ungdomspartier til 
finansinstitusjoner. Alle ønsker en verden fri for atomvåpen og mener at atomvåpen må forbys. ICAN 
Norge styres av en rådsgruppe med representanter fra partnerorganisasjonene Norske leger mot 
atomvåpen, Nei til Atomvåpen, Norges Fredsråd og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Norske 
leger mot atomvåpen er administrativt ansvarlig for kampanjen.  

Hva vil vi gjøre:  

Vi ønsker å spre informasjon om partienes atomvåpenpolitikk. Fordi det er uklart i hvor stor grad vi 
møte folk fysisk fram mot Stortingsvalget, må vi utvikle nye digitale virkemiddel. Vi ønsker derfor å 
produsere en kort film til i sosiale medier, som belyser partienes atomvåpenpolitikk, til bruk av ICAN 
Norge og ICAN Norges partnere.  

Målgruppe for filmen er norsk opinion. Ved å lage materiell som er enkelt å spre for ICAN Norges 
partnere kan vi nå et bredt spekter av den norske befolkningen. Til sammen har ICAN Norges 
partnerorganisasjoner 4 millioner medlemmer.  

Budsjett:  

Filmprosjektet har ingen annen finansiering. Alle kostnadene i prosjektet dreier seg om 
konseptutvikling og filmproduksjon. Etter å ha forhørt oss med flere leverandører vil en slik film koste 
rundt 65.000 NOK. Alle bidrag monner. Dersom vi ikke klarer å skaffe 65.000 NOK, vil vi forsøke å 
finne billigere og nedskalerte løsninger for filmproduksjonen 
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Sverre Røed Larsen 

Bokprosjekt om militærnekting i Norge 

30.000.- 

Fra: Sverre <sverre.rl@wemail.no> 
Date: tir. 23. mar. 2021 kl. 20:52 
Subject: FREDSSTIFTELSEN Søknad om støtte 2021 
To: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 
Cc: <e-elster@online.no>, <Theo@oslomet.no>, Svein Sandnes <svsandn@online.no> 

Fredsstiftelsen 

v/ leder Ivar Johansen 

  

Vedlagt følger søknad til Fredsstiftelsen om støtte til utgivelse av militærnekterboka 
«MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022». 

Søknaden har to vedlegg. Vi håper på en positiv vurdering av fortsatt støtte til bokprosjektet! 

 For redaksjonsgruppa, 
Sverre Røed-Larsen 

  

Vedlegg 

  

Med vennlig hilsen/kind regards 

Sverre Røed-Larsen 

Lassonsgate 1 

NO-0270 OSLO 

Norway 

E-mail: sverre.rl@wemail.no 

Mobil: +47.91101305 

Vedlegg 1: 

SØKNAD OM FORTSATT STØTTE TIL  

UTGIVELSE AV BOK OM MILITÆRNEKTING I NORGE 

Innledning 

Vi viser til tidligere søknader om støtte som har vært positivt vurdert av Fredsstiftelsens styre. 
Bevilgningene fra dere har bidratt både til å dekke utgifter knyttet til vårt bokprosjekt og vært en 
viktig stimulans. Vi takker for støtten. Vi viser også til oversendte rapport for 2018, 2019 og 2020 der 
vi redegjør for framdrift. Covid-19-pandemien har skapt forsinkelser av mange slag, både for eksterne 
bidragsytere og for redaksjonsgruppa. I deler av 2020 og starten på 2021 har smittevernreglene gjort 
det vanskelig for redaksjonsgruppa å møtes fysisk så ofte som ønskelig. Bokprosjekter er dermed blitt 
noe forsinket. Vår plan er nå å ha alt stoff levert i november 2021 med sikte på utgivelse i mars  2022, 
100 år etter lovfestingen av retten til militærnekting i 1922.   

mailto:sverre.rl@wemail.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:e-elster@online.no
mailto:Theo@oslomet.no
mailto:svsandn@online.no
mailto:sverre.rl@wemail.no
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Med utgangspunkt i Fredsstiftelsens kunngjøring om søknad for 2021-utdeling søker vi om 
videreføring av støtte på kr 30 000 til dette bokprosjektet.  

Bakgrunn  

Grunnloven av 1814 hjemlet ingen rett til å nekte verneplikten eller til ikke å gjøre militærtjeneste. I 
1922 vedtok Stortinget en tilføyelse til den militære straffelov som åpnet adgang til å frita en 
vernepliktig for straff når han ikke hadde møtt til militærtjeneste, og dette var «begrunnet i en 
alvorlig religiøs overbevisning eller andre alvorlige samvittighetsgrunner». Militærnekterloven av 
1965 åpnet for nekting ut fra annen alvorlig overbevisning, bl.a. også med referanse til fundamentale 
verdier som var uforenlig med bruk av masseødeleggelsesvåpen. Med den nye vernepliktsloven av 
2012 ble siviltjenesten formelt avskaffet, og tidligere praksis med bruk av ubetinget fengsel for dem 
som uteble fra tjeneste, er falt bort. Men nekting av militærtjeneste har fortsatt også etter 2012.  

Prosjektet  

Boka skal som nevnt ovenfor utgis i mars 2022. Den er beregnet til å bli på ca. 300 sider med permer i 
kartong. Innholdet vil dekke oversikter over hovedfaser og sentrale begivenheter i historisk 
sammenheng med særlig vekt på de siste 100 år, jfr. vedlagt innholdsoversikt.  

Boka skal ikke bare være en historisk og tilbakeskuende framstilling. Den skal også problematisere 
aktuelle forsvarspolitiske forhold: verneplikten i fremtiden, kvinnelig verneplikt, et «nytt» 
forsvarsbegrep, NATO og sikkerhetspolitiske og miljømessige utfordringer. Noen bidragsytere er 
jurister, historikere, statsvitere, sosiologer m.m. som skriver ut fra egne eller andres 
forskningsarbeider om militærnekting og tilgrensende temaer. Andre bidrar mer ut fra egne politiske 
erfaringer som militærnektere eller kritikere av viktige trekk ved norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.  

Bidragene er både lengre kapitler om et tema eller en periode og kortere innslag med intervjuer, 
meningsytringer, utdrag fra innlegg i aviser og magasiner, dikt m.m. Boka har egne kapitler om 
krigsmotstand og fredsarbeid i litteratur, billedkunst og musikk – samtidig som bilder og andre 
illustrasjoner blir integrert i alle kapitlene.  

Arbeidet med å utvikle, ferdigstille og markedsføre ei slik bok bygger på sterk motivasjon, 
entusiasme, engasjement og kompetanse. Alt redaksjonelt arbeid og alle skriftlige bidrag er ulønnet. 
Som tidligere skal redaksjonsgruppa møtes månedlig fram til utgivelsen i mars 2022. Mellom møtene 
skal vi fortsatt ha telefonisk og digital kontakt knyttet til vurdering av innsendte manus, bilder og 
illustrasjoner, arbeidet med rådgiver- og kjøpergruppene, planlegging og gjennomføring av seminar, 
søknader om økonomisk støtte, informasjon om bokutgivelsen m.m. Disse punktene er noe utdypet 
nedenfor.  

Arbeidsplan for 2021 

Framdriften av bokarbeidet i 2021 er basert på følgende aktiviteter:  

1. Videre spesifisering av innholdsfortegnelse og kontakt med aktuelle delbidragsytere 

Innholdsfortegnelse med både struktur, temaer og delbidragsytere er under kontinuerlig forbedring 
og justering. Frafall av noen ønskede bidragsytere og tilgang på nye medvirker også til endringer. 
Redaksjonen tar fortløpende kontakt med nye, aktuelle bidragsytere – enten det er en mer 
omfattende temabehandling, en personlig hendelsesskildring, bilder og andre illustrasjoner m.m.  

2. Utvikling av grafisk design for selve boka  

Det pågår fortsatt et omfattende arbeid med å kartlegge forekomsten av aktuelt 
illustrasjonsmateriale (fotografier, tegninger, faksimiler o.l.), hvilke copyright-bestemmelser som 
gjelder og priser for bruk.  

3. Manusutvikling  
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Redaksjonen har allerede mottatt flere manus til hele eller deler av kapitler. Arbeidet med å 
kartlegge delbidragsytere pågår løpende. Noe av innholdet vil være basert på intervjuer; flere slik 
avtaler er etablert og vil ble gjennomført denne våren. Flere forfattere har levert førsteutkast av 
manus, som Nils-Henning Hontvedt, Nils Ivar Agøy, Joar Tranøy, Kjell, Horn, Ellen Elster, Øyvind 
Solberg, Nils Petter Gleditsch, Jørgen Johansen, Sonja Lid, Birgitte Grimstad m.fl. Johan Galtung har 
gitt tillatelse til å bruke en av hans artikler i boka.  I tillegg er det hentet inn mye historisk materiale, 
som skal bearbeides. 

4. Formelle avtaler 

I fjor ble arbeidet med Forfatterveiledning og Avtale mellom forfatter og forlag gjort ferdig – og disse 
sendes nå fortløpende ut til bidragsyterne. 

5. Etablering av Rådgiver- og forfattergruppe  

En egen Rådgiver- og forfattergruppe ble etablert i fjor med rundt tretti medlemmer. De ble 
kontaktet for å bidra på ulike måter. Noen er forfattere i boka og vil også kunne være rådgivere for 
andre skribenter. Andre bidrar med språkvask, illustrasjoner, dikt, fortellinger m.m. Til sammen 
representerer rådgiver- og forfattergruppa et mangfold av ressurser pga ulik alder, faglig bakgrunn, 
militærnektingsgrunnlag – eller uten å være militærnektere har de viktige kritiske perspektiver på 
norsk militær- og sikkerhetspolitikk. Medlemmene velger selv hvor mye og på hvilken måte de vil 
involvere seg i realiseringen av bokprosjektet.  

6. Nytt militærnekterseminar 

Vi planlegger et nytt seminar i september/oktober 2021 for å få bedre dialog mellom redaksjonen og 
engasjerte bok-entusiaster i Rådgivergruppa og andre. Formålet er å få vurderinger og synspunkter 
på bokarbeidet så langt og på etableringen og innholdet i Militærnekterbokas nye hjemmeside. Det 
tas sikte på 30 – 40 deltakere på seminaret som vil bli arrangert i Oslo. Seminaret håper vi vil kunne gi 
innspill til innspurten i selve bokprosjektet. Arrangeringen av dette seminaret vil avhenge av 
utviklingen av covid-19 og smittereglene. I tillegg vil det bli arrangert et eget boklanseringsseminar i 
Oslo ved bokutgivelsen. 

 

7. Forhåndskjøp gjennom etablering Tabula Gratularia (Kjøpergruppe) 

Arbeid pågår for å kartlegge personer som forhåpentligvis vil forhåndskjøpe boka gjennom etablering 
av en Tabula Gratulatoria-liste i boka. Selve etableringen av gruppa og markedsføringen av prosjektet 
vil skje i begynnelsen av høsten 2021. Mål: 300 personer. Pris 200 kr. De første forhåndskjøp er 
allerede registrert. 

8. Opprettelse av egen hjemmeside for prosjektet 

I løpet av våren 2021 vil en egen hjemmeside for bokprosjektet bli lansert med et variert innhold 
(www.militærnekterbok.no og www.militaernekterbok.no).. Hjemmesidens oppbygging og drift har i 
løpet av februar/mars blitt klarlagt. Innholdet vil løpende bli supplert med nytt materiale, som 
informasjon om framdriften av manusarbeidet, etterlysing av «småstoff» og bildemateriale, omtale 
av spesielle hendinger i fortid, nåtid og framtid. Hjemmesidene vil kunne være en del av 
markedsføringen av prosjektet, hvor saker som ikke vil bli en del av boka, kan legges ut, og som vil ha 
en interesse for prosjektets helhet.  

 
9. Finansiering 

Realisering av bokprosjektet vil være helt avhengig av støtte fra legater, fond o.l. Aktuelle 
støttemuligheter følges opp. Fritt Ord, Kulturrådet (søknad fra forlaget først når hoveddelen av boka 
er ferdig), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening m.fl. i tillegg til Fredsstiftelsen – vil motta 

http://www.militærnekterbok.no/
http://www.militaernekterbok.no/
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søknad om bidrag til bokutgivelsen. I tillegg vil forhåndskjøp av boka være en viktig 
delfinansieringskilde. Et foreløpig overslag gir en totalkostnad på kr 360.000, inkl. portoutgifter ved 
forsendelse, ved et opplag på 1200 eksemplarer. Boka vil bli gjennomillustrert med bruk av 4 farger. 
Budsjett for boka er vedlagt.  

10.  Forlag 

Som opplyst tidligere er det tegnet kontrakt med Svein Sandnes Bokforlag AS om utgivelse, 
distribusjon, salg og lagerhold. Redaksjonskomiteen har knyttet til seg faglige/språklige konsulenter 
som vil medvirke på frivillig og ulønnet basis. 

Boka vil også seinere bli gjort tilgjengelig som e-bok. Forlagets redaksjonelle oppgaver er følgelig også 
basert på et «non-profit»-opplegg, og et ev. overskudd skal gå til å støtte fredsarbeid. Det er bare 
selve trykkeprosessen, innbinding av bøkene og lagerhold som vil belaste bokbudsjettet.  

Sluttord 

Mange av informantene og potensielle bidragsyterne er allerede eldre personer. Mye av 
kildematerialet er i form av private arkiver. Tidsfaktoren er derfor svært viktig. Derfor må ei slik bok 
realiseres nå mens sentrale kilder ennå er i live.  

I presentasjonen og distribusjonen av boka vil det bli lagt vekt på muligheten for at boka kan 
medvirke til å initiere, stimulere og motivere til å sette aktuelle freds- og forsvarspolitiske spørsmål 
under kritisk debatt. I kunngjøringen fra Fredsstiftelsen om utdeling av midler sies det at «Stiftelsen 
ønsker også å gi støtte til informasjons- eller forskningsvirksomhet rettet mot norsk medlemskap i 
NATO og vår integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, samt å fremme en aktiv freds- og 
nøytralitetspolitikk i Norge.»  

Vi mener at denne boka vil bidra til dette. Den handler om hvorfor titusener av unge menn, med 
støtte fra mange kvinner i og utenfor de kvinnepolitiske fredsbevegelsene, har nektet 
militærtjeneste. Nekterne har hatt religiøse, moralske og mer forsvars- og sikkerhetspolitiske verdier 
og argumenter – og ofte en kombinasjon av slike argumenter. Boka forteller om lovverk, hvem 
nekterne var, hva slags alternativ tjeneste de ble satt til og kampen for mer fredsrelevant 
siviltjeneste. Den handler om relevante historiske lærdommer om krigens hærverk, om farene ved ny 
opprustning og «kald krig» og om betydningen av at noen protesterte.  

Gjennom militærnektingens nyere historie, fra 1960-åra og til i dag, viser boka til Norges stadig 
sterkere integrering i USAs og NATOs framskutte militære styrkedemonstrasjon i nordområdene – ut 
fra tradisjonelle og ensidige trusselvurderinger og uten tilstrekkelige avspenning- og fredsinitiativ.  

Boka utgis i mars 2022, et hundre år etter at retten til militærnekting ble lovfestet. Denne retten er 
fortsatt til stede. Den forsvarspolitiske debatten i Norge blir snevrere og mindre lærerik hvis vi ikke 
får dokumentert lærdommene fra militærnektingens historie og diskutert deres aktuelle relevans. Vi 
håper derfor at Fredsstiftelsen fortsatt vil støtte utgivelsen av denne boka.  

Som tidligere nevnt, er alt arbeid med bokprosessen ulønnet. Mottatte støttemidler går direkte til å 
muliggjøre realiseringen av dette unike bokverket og til fremme av formidling og salg. I 2021 vil det 
også bli brukt noen midler på arrangering av et nytt militærnekterseminar (kfr. punkt 6). 

Med hilsen 

Redaksjonsgruppa for militærnekterboka 

Torunn Berge, Ellen Elster, Tor Egil Førland, Andreas Hompland, Jørgen Johansen, Theo 

Koritzinsky, Sverre Røed-Larsen, Svein Sandnes, Øyvind Solberg 
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Vedlegg:  

- Innholdsfortegnelse per mars 2021 

Budsjett  per januar 2021 

Vedlegg !: 

I N N H O L D  (mars 2021)  

MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022  

Forord     -    Tabula Gratulatoria    -   Tidslinje  

Kapittel 1: Innledning – Militærnekting i Norge og internasjonalt  

 

DEL I: TIDA FØR 1922  

Kapittel 2: Verneplikten i norsk historie i tida før 1814.  

Kapittel 3: De første militærnekterne etter 1814 

Kapittel 4: 1885 – 1922  

DEL II: MILITARISME, OPPRUSTNING OG NY VERDENSKRIG – NEKTING 1922 – 1945 

Kapittel 5: Sosialisme og antimilitarisme 

Kapittel 6: Fra «det brukne gevær» til Folkereisning mot krig 

Kapittel 7: Andre verdenskrig  

DEL III: NORGE SOM NATO-MAKT OG KALD KRIG – KRIGSMOSTANDEN VOKSER 1945 – 1970  

Kapittel 8: Kald krig og økende antall militærnektere, også politiske nektere 

Kapittel 9: Sivilforsvarsnekting 

DEL IV: FREDSRELEVANT SIVILTJENESTE. FORSKOLEN – OPPLÆRING I IKKEVOLDELIGE KAMPFORMER – 
ELLER STRATEGISK SKALKESKJUL 1970 – 2012 (arbeidstittel) 

Kapittel 10: 1960-tallet: Fredsrelevant siviltjeneste. Kampen om siviltjenestens formål og innhold.  

Kapittel 11: Forskolen for sivilarbeidere: opprettelse, formål, undervisning og nedleggelse  

Kapittel 12: Hva mente sivilarbeiderne på 1950 / 60-tallet?  

Kapittel 13: Militærnekting i Nord-Norge  

Kapittel 14: Militærnekting i dag – etter 2012 

DEL V: NOEN TEMAER PÅ TVERS AV TID OG ROM (Arbeidstittel)  

Kapittel 15: Militærnekting, sivil ulydighet og alternative forsvarsformer. Militærnekting som 
fredsarbeid. 

Kapittel 16: Militærnekting og kvinners rolle 

Kapittel 17: Antimilitarisme i kunst og kultur  

DEL VI: FRAMTIDA – EN FREDELIGERE VERDEN ELLER GLOBAL OPPRUSTNING? 

Kapittel 18: Avslutning 

Referanser  

Vedlegg  
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Takkeliste / Rådgiver- og forfattergruppe  
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Vedlegg 2: 

Underlag for budsjett ved søknader – militærnekterboka 

Kommentar:  

De aller fleste bidrag til boka – tekst så vel som bilder – forutsettes gitt av bidragsyterne uten 
vederlag bortsett fra et par frieksemplarer. Dette vil utvilsomt være det største tilskuddet til 
økonomien i prosjektet. Regner vi totalt 650 solgte eksemplarer av boka, ville en 15 % royalty utgjøre 
ca. kr 33.000, mens verdien av det ulønte bokarbeidet stipuleres til minst 200.000 kr; Disse summene 
inngår ikke i budsjettet.  

DIREKTE INNTEKTER, EKS. ROYALTY OG VEDERLAGSFRITT ARBEID: 

To dagsseminarer for bidragsytere, forfattere, rådgivere og andre   20 000 

Boklanseringsseminar i Oslo 2022       20 000 

Enkelte vederlag for bruk av bilder fra profesjonelle byråer   30 000 

Preprint – Design, ombrekking, korrektur      40 000 

Trykking og innbinding (kartong m/innbrett) 1200 eks. (etter anbud)  80 000 

Distribusjonskostnad og lagerhold (Porto-FS)     70 000 

Markedsføringsbudsjett        65 000 

Redaksjonelle og administrative forlagskostnader     20 000 

Hjemmesiden (www.militærnekterbok.no): Etablering/drift   15 000 

Anslag kostnader militærnekterboka               360 000 

ANTATTE INNTEKTSMULIGHETER: 

Forhåndsbestilt Tabula Gratulatoria-salg (300 eks x 200 kr)    60 000 

Annet direktesalg (300 eks x 350 kr)                 105 000 

Bokhandelsalg (50 eks x 200 kr)       10 000 

Støtte fra stiftelser, fond etc.                 185 000 

Budsjetterte inntekter                 360 000 

Hvorfor trykke 1200 eksemplarer når det budsjetteres med salg av 650 eksemplarer, kan en spørre. 
På grunn av de mange bidragsyterne som vil bli betalt med frieksemplarer, regner vi at det vil gå med 
250-300 bøker til dette formålet. I tillegg vil det trolig sendes ut ca. 100 anmeldereksemplarer til 
aviser og tidsskrifter. Det vil også bli sendt 50-100 frieksemplarer til Riksarkivet, Norsk Kulturråd, 
utvalgte biblioteker, relevante institusjoner og til utvalgte fredsorganisasjoner/Norges Fredsråd. I 
tillegg sendes noen eks. til kontakter i Norden. Portokostnadene til disse utsendelsene er tatt med 
under Distribusjonskostnad og lagerhold. 

Rånåsfoss 25. januar 2021 

Svein Sandnes 

  

http://www.militærnekterbok.no/
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Susanne Urban 

Engelsk oversettelse av «Galtungs metode for fred» 

30.000,- 

Fra: Susanne Urban <susanne@urbanrabbe.no> 
Dato: 25. mars 2021 kl. 16:29:44 CET 
Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 
Emne: SØKNAD om støtte - Galtung's Method For Peace goes global 

Galtungs metode for fred - til engelsk? 

I 2020 ble jeg takknemlig mottager av 11.000,- fra Fredsstiftelsens utdeling av midler (av 40.000,- jeg 
søkte om).  

Jeg kom i mål med prosjektet å gi ut en populærvitenskapelig liten bok Galtungs metode for fred - 
blant annet takket være støtte fra Fredsstiftelsen. Av 700 trykkede ligger 265 eksemplarer igjen på 
sentraldistribusjonens lager - det er ikke så verst etter 6 korona-måneder uten mulighet for 
boklanseringer live.  

Galtung's Method For Peace goes global: Nå står en oversettelse til engelsk for tur 

Utadrettet aktivitet som når et bredt miljø vil bli prioritert - står det i utlysningsteksten, noe som 
nettopp er målet med en engelsk utgivelse av Fredsforsker Johan Galtungs liv, teorier og innflytelse. 
J.Galtung, verdens fremste fredsforsker er norsk, men mye mer kjent og anerkjent ute i verden enn i 
heimlandet. Derfor håper jeg å kunne få støtte til å oversette/ delvis tilbakeføre boken til engelsk.  

Jeg har fått et pristilbud av en profesjonell ‘native speaker’ oversetter for å språkvaske og korrigere 
oversettelsen, nkr 25.000,- + 5000,- ekstern kontroll = 30.000,-. Det er dette jeg søker om støtte til. 
Mitt eget arbeid, ca.2 mndr. pluss layout-arbeide - å sette den engelske versjonen inn i layout-mal må 
jeg finansiere på andre måter.  

Verden trenger sårt Galtungs metode for fred. Håper derfor på støtte også i år! 

Bladbare utdrag fra den norske versjonen 
her:  https://issuu.com/kolofon/docs/galtungs_metode_for_fred_bladbar  

NB: Johan Galtung selv er veldig fornøyd med denne popularisering (jeg har mottatt en veldig 
hyggelig tilbakemeldingsmail…) 

NB2: For å søka Norla eller andre steder om støtte til oversettelse, må jeg ha et forlag som vil satse 
på boken - det har jeg ikke fått til så langt. Fredslitteratur faller lett mellom alt av stoler - mens 
litteratur om Andre verdenskrig bare flommer ut år etter år…  

Jeg stiller gjerne med ytterligere opplysninger, om det kan hjelpe søknaden min videre.  

Vedlagt 

- den engelske versjonen, så langt jeg har kommet/ noen utdrag  

-  min forespørsel til engelske forlag - sendt mars ’20. Jeg har ikke fått svar enda - men informasjon 
vedrørende markedsføring av den engelske utgaven finnes der.  

Mvh Susanne Urban  tel. 905 44 639  

Vedlegg: Se samlemappe  

mailto:susanne@urbanrabbe.no
mailto:post@ivarjohansen.no
https://issuu.com/kolofon/docs/galtungs_metode_for_fred_bladbar
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Stopp NATO 

Utgivelse av heftet «NATO-guiden» samt 
kunst-/kulturkampanje 

35.000,- 

Fra: Geir Hem <ghem@getmail.no> 
Dato: 26. mars 2021 kl. 15:47:55 CET 
Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 
Emne: Søknad - Fredsstiftelsen fra Stopp NATO 

Hei 

Oslo 26.3.21 

Til Fredsstiftelsen v/leder Ivar Johansen 

Vedlagt søknad om midler fra Fredsstiftelsen for 2021 - fra organisasjonen Stopp NATO. 

Søknaden er innenfor formålet rundt informasjons rettet mot norsk medlemskap i NATO og vår 
integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, samt å fremme en aktiv freds- og 
nøytralitetspolitikk i Norge. Tiltakene det søkes midler til er målrettet, men baseres på utadrettet 
aktiviter som når bredt. 

Det vises til vedlagt pdf-dokument. 

Hvis det er noen spørsmål vedrørende søknaden, kontakt gjerne avsender Stopp NATO v/Geir Hem 
via epost eller telefon. 

Vennlig hilsen for Stopp NATO, Geir Hem, tlf. 90824189 - epost: ghem@getmail.no 

Vedlegg: 

Søknad om midler fra Fredsstiftelsen for 2021 Oslo 26.3.21 

Søker er organisasjonen «Stopp NATO»  

Stopp NATOs organisasjonsnummer er 916 967 810. Stopp NATOs kontonummer er 1503 80 95991. 
Stopp NATOs nettside er stoppnato.no. 

 «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og fredsbevegelse, og er 
medlem av Norges Fredsråd og Norges Sosiale Forum. Vi er også partnerorganisasjon i ICAN. 

Organisasjonen Stopp NATO er basert på frivillig arbeid. Vi har ingen ansatte. Inntekter er basert på 
innsamlinger og (lav) medlemskontingent. Derfor er vi avhengig av all støtte som kan bidra til økende 
engasjement og aktiviteter.  

Aktiviteter 2021 knyttet til søknaden  

Ny versjon av «NATO-guiden» 

Stopp NATO har tidligere fått midler fra Fredsstiftelsen til å utgi heftet “NATO -guiden”. Heftet var en 
suksess og ble ganske fort utsolgt. Vi ønsker nå å oppgradere det og gi ut et nytt opplag. Vi mener det 
er viktig å prioritere ungdom med informasjon, derfor treng vi penger til trykking og distribusjon av 
heftet til skolenettverk. 

Kunst- og kulturkampanje 

I den pandemi-situasjonen vi har nå skjer mer aktivitet digitalt. Stopp NATO har et ønske om å trekke 
ulike kunst og kulturmiljøer aktivt inn i arbeidet med å synliggjørefredsbevegelsen og motstand mot 
NATO. Vi vil henvende oss til kunstnere, kulturarbeidere og kunststudenter med arbeidet rundt en 

mailto:ghem@getmail.no
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kampanje for fred, mot krig og NATO. Virkemiddelet vil være sanger, musikk, plakater, 
grafikk/tegninger. Vi ønsker å utlyse en konkurranse via sosiale medier  

med informasjon direkte rettet mot kunstmiljøer og videregående skoler med drama, musikk og 
kunstfag, samt høyskoler.  

DET SØKES HERVED OM MIDLER TIL TO TILTAK. 

1. Oppgradering og distribusjon av heftet “NATO-guiden” 

Vi trenger støtte til trykking og distribusjon til skolenettverk. 

Trykking: 12500 kr. 

Distribusjon: 12500 kr. 

Sum “NATO - guiden” 25000 kr. 

  

2. Kunst- og kulturkampanje mot NATO 

Godtgjørelse for kunstbidrag 5000 kr. 

Digital visualisering og produksjon av lyd/bilde 5000 kr. 

Sum for kunstkampanjen 10000 kr. 

Total sum som det søkes for: 35000 kr. 

  

Oslo, 26.mars 2021 

For søkerne: Geir Hem (sign)  

Epost: ghem@getmail.no Stopp NATOs epost er: kontakt@stoppnato.no 

mobil +47 90824189, Leder i Stopp NATO 
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Steinar Nilsen 

Fredssymposium i Hardanger 

22.000,- 

Fra: Steinar Nilsen <nilsen.steinar@gmail.com> 
Date: søn. 28. mar. 2021 kl. 23:14 
Subject: Re: SØKNAD OM STØTTE TIL FREDSSYMPOSIUM I JONDAL, HARDANGER 
To: <post@ivarjohansen.no> 

Vi søker med dette om støtte til gjennomføring av Hardangerakademiets fredssymposium 30. juli – 
1.august 2021.  

Hardangerakademiet ble stiftet i 2006. Fredskultur, konfliktløsning og nedrustning er sentrale 
områder i Hardangerakademiets arbeid og hovedfokus på Fredssymposiet som finner sted hvert år, 
siste helgen i juli. Bortsett fra honorar til forelesere og lønn til kjøkkenassistenter og renhold, er alt 
arbeidet gjort på frivillig basis.  

Årets symposium vil ha følgende innledere og tema:  

Jan Øberg: To foredrag -STATE OF THE WORLD -OMRUSTNING FOR FRED, MILJØ OG UTVIKLING  

Fredric Heffermehl: NOBELS FREDSPRIS – I FREDENS ELLER KRIGENS TJENESTE?  

Panelsamtalen siste dag vil fokusere på nordisk samarbeid mot militariseringen av Norden. Vi vil 
prøve å komme fram til konkrete aksjoner og tiltak. Som vanlig vil det bli arrangert fire ulike 
workshops, praktisk/kunstneriske og teoretiske – alle knyttet til freds- og antikrigsarbeid.  

Vanligvis deltar rundt 60 mennesker på symposiet, inklusiv frivillige medarbeidere. I fjor måtte vi ha 
en øvre grense på 35 personer pga. koronasituasjonen. Symposiet vil også bli filmet og lagt ut på 
sosiale medier. 

Vedlagt ligger budsjett.  

Vennlig hilsen Steinar Nilsen Styreleder Hardangerakademiet, Nordisk senter for Fred, Utvikling og 
Miljø 

  

mailto:nilsen.steinar@gmail.com
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Vedlegg (budsjett): 
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Norske leger mot atomvåpen 

Seminar med fokus på de medisinske konsekvensene av bruk av 
atomvåpen og norsk beredskap 

20.000,- 

Fra: Anja Lillegraven <anja@legermotatomvapen.no> 
Dato: 31. mars 2021 kl. 11:05:15 CEST 
Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 
Emne: Søknad til Fredsstiftelsen 

Søknad til Fredsstiftelsen 2021 

Vi søker støtte til å gjennomføre et seminar med fokus på de medisinske konsekvensene av bruk av 
atomvåpen og norsk beredskap. På seminaret vil fagpersoner med ulik bakgrunn holde innlegg om 
risiko, konsekvenser og norsk beredskap – og om hvorfor atomvåpen bør avskaffes. Vi vil invitere 
sentrale politikere til å kommentere på innleggene. 

Bakgrunn: 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) utarbeider ulike scenarier for planlegging av norsk 
atomberedskap og krisehåndtering. Regjeringen har tidligere lagt til grunn seks scenarier med ulike 
typer atomhendelser for å kunne foreta en prioritering av behovene og planlegge en best mulig 
atomberedskap i Norge. Nå har regjeringen bedt DSA koordinere utviklingen av et syvende scenario, 
der de skal vurdere beredskap opp mot eventuelle atomvåpenangrep på norsk jord. Flere etater er 
involvert i produksjon av rapporten, som er ventet ferdigstilt høsten 2021 (opprinnelig skulle den 
ferdigstilles i 2020, men er forsinket).  

Rasjonale: 

Vi i Norske leger mot atomvåpen vil bruke anledningen knyttet til den nye DSA-rapporten til å skape 
oppmerksomhet rundt atomvåpens medisinske og humanitære konsekvenser. Ved å sentrere 
atomvåpenspørsmålet rundt de faktiske konsekvensene av bruk, enten det er en villet handling eller 
et uhell, vil vi skape forståelse for behovet for nedrustning i den norske opinion og blant 
beslutningstakere.  

Gjennomføring: 

Tentative bidragsytere til seminaret er representanter fra 

- Norske leger mot atomvåpen med innlegg om atomvåpens medisinske konsekvenser 

- Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet med innlegg om den nye rapporten som 
atomvåpenbruk på norsk jord: «det syvende scenario»- Forskningsinstitusjoner (f.eks NUPI eller 
Folkerettsinstituttet) med innlegg om dagens sikkerhetspolitiske situasjon og risikobildet. 

- Politikere fra ulike politiske partier. 

Vi ønsker å lage et fysisk arrangement, og går ut ifra at dette vil være mulig til høsten med tanke på 
smittesituasjonen. Arrangementet vil mest sannsynlig finne sted i Oslo. I 2020 arrangerte vi en 
rapportlansering med påfølgende politiker-debatt på Kulturhuset (sammen med Nei til Atomvåpen og 
Norges Fredsråd). Erfaringene derfra var svært gode. Lokalleie og servering på Kulturhuset er relativt 
dyrt, men gjennomføringen blir profesjonell. Vi mener dette profesjonelle inntrykket er positivt for 
hvordan vi som sivilsamfunn oppfattes av beslutningstakere, media og opinionen. På Kulturhuset kan 
det også være mange tilhørere med god avstand, og vi kan streame arrangementet slik at mange 
flere kan se det digitalt både live og i etterkant. Vi tar sikte på å arrangere i Kulturhuset eller et 
tilsvarende lokale i Oslo. 

mailto:anja@legermotatomvapen.no
mailto:post@ivarjohansen.no
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Budsjett: 

Vi søker Fredsstiftelsen om kr 20 000 som vil dekke kostnader ved lokalleie, servering og streaming av 
arrangementet. 

Budsjettet tar utgangspunkt i prisene hos Kulturhuset: 

Leie Hovedrom- Hour (eks Mva)  2,00 Hour  2 000,00  0%  4 000,00 
Tekniker / AV-tekniker (Ink Mva)  3,00 Hour  600,00  25%  1 800,00 
Producent (Ink Mva)  3,00 Hour  500,00  25%  1 500,00 
Tekniker / AV-tekniker (Ink Mva)  1,00 Hour  650,00  25%  650,00 
Trådlös stor lydpakke (Ink Mva) 1,00 Stor pakke  3 500,00  25%  3 500,00 
Videodokumenasjon (Ink Mva)  1,00 Video  3 200,00  25%  3 200,00 
Fakturagebyr  1,00  32,00  25%  32,00 
Morgenblings  65,00  36,00  25%  2 340,00 
Kaffekanne 3L  1,00  240,00  25%  240,00 
Kaffekanne 5L  2,00  400,00  25%  800,00 
 
Beløp ekskl. mva  18 062,00 
Mva  3 515,50 
Total pris  21 577,50 
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Avisa Ny Tid 

Magasin om «Norge som fredsnasjon» 

25.000,- 

Fra: Truls <truls@nytid.no> 
Date: ons. 31. mar. 2021 kl. 13:22 
Subject: Budsjett ifm sendt søknad om magasin-støtte 
To: <post@ivarjohansen.no> 

NY TID arbeider med å lage et eget magasin på 24 avis-sider som skal medfølge NY TIDs 
sommerutgave. 
Magasinet (vedlegget Orientering) har tittelen «Norge som ‘fredsnasjon’» – kritisk gjennomgått med 
«fredsnasjon» satt i klammer. 

NY TID er som uavhengig, radikal og kritisk, en svært ressursfattig kommentaravis, drevet praktisk i 
stor grad på idealisme. 

Vi ber om en støtte på 25.000 kroner til dette omfattende informasjonsarbeidet en slik publikasjon 
innebærer. Artiklene vil nå våre ca 25 000 lesere på trykk og nett, samt distribuereres i  samarbeid 
med flere. 

Fredsmiljøets Alexander Harang er i samarbeid med undertegnede, redaktør for magasinet. Han har 
lang fartstid innen fredsarbeid, og vi vedlegger hans CV her. 

Se vedlagte prosjektbeskrivelse. 

Med håp om positiv behandling :-) 

Alt godt 
Truls Lie 
Ansvarlig redaktør 

Prosjektbeskrivelse bilag/magasin: Norge som ‘fredsnasjon’ 

Siden statsminister Kjell Magne Bondevik erklærte Norge som fredsnasjon i 2005, har vår 
internasjonale stilling  som fredsnasjon og humanitær stormakt falt betraktelig. Den Globale 
Fredsindeksen (GPI) plasserte lenge Norge  blant de absolutt fredeligste land i verden, mens vi i 2020 
endte på en 17. plass. GPI 2020 gir følgende  hovedforklaring på Norges fall: «The Global Peace Index 
states that Norway, a country better known for its  support of global humanitarian and peacebuilding 
efforts, has had an increase in its militarisation score, driven  by exports of air defence systems, ships 
and advanced weaponry. As a result the country had a lower score than  expected.» I gjennomsnitt 
fra 2008 – 2020 ender Norge på en tyvendeplass i rangeringen. Sett fra utsiden er det  åpenbart 
spenninger mellom krigsnasjonen og fredsnasjonen Norge. 

Målsettingen for dette enkeltstående magasinet som bilag til NY TID sommer 2021 er å ta for seg 
norsk fredsarbeid og norske fredsinitiativ i dag og i fremtiden – spesielt sett i lys av det offentlige 
omdømmet «fredsnasjon». Vi vil ta temperaturen på bredden av Norges fredsarbeid. Dessuten samle 
fredssaker og fredsperspektiv fra flere norske sektorer som kun i begrenset grad deltar i det 
fredspolitiske ordskifte utenfor egen sektor. Magasinet vil introdusere ulike fredsarbeidere for 
hverandres prosjekter på tvers av sektor, men ikke minst være et opplysningsarbeid om en rekke 
fredssatsninger ordinær nyhetsjournalistikk normalt ikke dekker.  

Magasinet vil spesielt løfte frem norsk fredsarbeid som pågår innen bistand, diplomati, akademia, 
menneskerettighetsbevegelse og humanitære organisasjoner, i tillegg til den tradisjonelle 
fredsbevegelsen. Dette skal utvide leserens perspektiv på hva som faktisk er status for norsk 

mailto:truls@nytid.no
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fredsengasjement i 2021. Videre vil magasinet fremheve motsetninger, utfordringer og hindringer for 
å være en fredsnasjon. Dette innebærer kritisk journalistikk om nasjonens «voldseksport» i form av 
militært engasjement i utlandet, eksport av forsvarsmateriell, støtte til undertrykkende regimer og 
oljefondets investeringer av relevans for krig og konflikt.  

Alexander Harang vil være magasinets redaktør. Med mer enn 20 års profesjonell erfaring innen 
fredsarbeid fra inn- og utland har han opparbeidet betydelig erfaring innen både fredsforskning, 
ledelse av fredsorganisasjoner, konsulentvirksomhet for fred, fredspolitisk arbeid på Storting og i 
Regjering, meklingsarbeid, fredsundervisning og fredskulturelt arbeid. I tillegg til å fungere som 
nedrustningspolitisk rådgiver internasjonalt, underviser Harang for tiden på masterprogrammet for 
fredsstudier ved Åbo Akademiet, Universitet i Vasa, Finland. Harang har de siste 20 år bidratt jevnlig 
med artikler om fredspolitiske spørsmål i norske medier. Han vil sammen med redaktør Lie og 
ytterligere 4 journalister, samt bidrag fra aktører innen akademia, bistand og fredsbevegelse drøfte 
og skrive om «fredsnasjonen Norge» på en åpen, analytisk og fordomsfri måte.  

Med en slik ambisiøs målsetting kreves også et betydelig format. Vi tar derfor sikte på å lage et 
magasin på 40 sider. Sakene vil både komme i form av intervjuer, kommentarer, bokanmeldelser, 
essays og analytiske artikler.  

Bidragsyterne har bakgrunn fra akademia, journalistikk, byråkrati og organisasjonsliv. Problemstilling: 
et utvannet og politisert fredsbegrep har gjort fredsarbeidet uhåndgripelig En hovedutfordring for 
dagens norske fredspolitiske ordskifte er at fredsbegrepet brukes om løst og fast. Dermed mister 
beslutningstakere så vel som allmenheten felles forståelse av hva som faktisk er å regne som 
fredsarbeid.  

Om alle gode intensjoner eller velmente prosjekter defineres som fredspolitiske, mister også 
fredsbegrepet sin mening. I forvirringen om hva som primært dreier seg om fredsarbeid, altså det å 
fremme ikkevoldelig konflikthåndtering, er det lett å ty til fredsbegrepet som et generelt honnør-ord, 
uavhengig av hvordan det påståtte fredsarbeidet relaterer seg til faktisk konfliktdynamikk. Om alt er 
fred, er fred heller ingenting i seg selv. 

En mer polarisert sikkerhetspolitisk debatt som også forsterker nasjonale fiendebilder, bidrar videre 
til at avvikende fredsforståelser politiseres, og forsterkes i gjensidig utelukkende ekkokamre. NY TIDs 
magasinbilag vil kunne bidra til å løfte tematikken ut av kanin-hullene, og invitere de som påberoper 
seg fredspolitisk argumentasjon til en mer åpen fredspolitisk samtale, hvor deltakerne bidrar i god 
tro.  

Når eksempelvis fattigdomsbekjempelse, militær avskrekking og klimapolitiske tiltak i seg selv 
defineres som fredspolitikk, forringes vår forståelse av hva fred faktisk dreier seg om. Det er tross alt 
ikke entydig at slik aktivitet bidrar til fred, eller utøves for å bidra til fred. Dermed må en tydelig 
begrepsavklaring legges til grunn for et fredsmagasin som dette.  

Magasinet vil bidra til å befeste fredsarbeidet på den politiske dagsorden ved å fremvise bredden av 
norsk fredsarbeid, og diskutere dets muligheter og utfordringer. Dette lar seg kun gjøre ved 
konsekvent å benytte et konsistent og lett forståelig fredsbegrep på tvers av flere samfunnssektorer. 
Magasinet skal bidra til en langt mer informert og produktiv samtale om fredspolitikk på tvers av 
sektorer og politiske leire i tiden som kommer.  

En enkel måte å resonere seg frem til en politisk og religiøst uhildet forståelse av hva fred dreier seg 
om, starter ved å spørre seg hva fred definitivt ikke er. Fredsbegrepet må ha noe med vold å gjøre. 
Om en politikk ikke er relevant for faktisk eller potensiell voldsutøvelse, kan politikken heller ikke 
forstås som fredspolitisk. Det minste felles multiplum som legges til grunn for magasinets tilnærming 
til fredsarbeidet er fremme av ikkevoldelig konflikthåndtering. Slik anerkjenner man også fredsarbeid 
i sektorer langt utenfor den tradisjonelle fredsbevegelsen. Når eksempelvis Forsvarets 
rustningskontroll sendes til Vest-Afrika for å desarmere våpen innsamlet som ledd i en fredsavtale, er 
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arbeidet å anse som fredsarbeid – tilsvarende om samme arbeid ble utført  av en sivil 
fredsorganisasjon. Slik vil magasinet kunne henvende seg til svært forskjellige miljø, som i liten grad 
er kjent med hverandres engasjement for fred, og skape et større offentlig ordskifte om fredsarbeid.   

Innholdsmessig vil magasinet kunne dekke følgende temaer (flere artikler) på ‘fredsnasjonens’ 
tilstand 

1. Utviklingspolitisk perspektiv 

En betydelig del av både norsk og internasjonal bistand defineres i dag som fredsbygging. Som oftest 
dreier  dette seg om utviklingshjelp til samfunn post konflikt. I praksis innebærer dette å bistå 
gjenoppbygging etter krig  eller annen vedvarende vold på samfunnsnivå, samt forsoningsarbeid. 
Aktører som jobber i dette feltet, slik som  Kirkens Nødhjelp og Redd barna, bedriver selvsagt 
erfaringsutveksling med hverandre, og slike erfaringer  formidles også jevnlig gjennom 
Bistandsaktuelt og særskilt rapportering til Norad. Det forekommer imidlertid  svært sjeldent at 
utfordringer og fremdrift på dette feltet diskuteres opp mot andre målsettinger enn 
de  utviklingspolitiske målsettinger gitt av Regjering og Storting. Magasinet vil her omtale praktiske 
prosjekter  innen fredsbygging og dertil fredspolitiske formål og beveggrunner. 

2. Fredsdiplomatiet 

Utenriksdepartementet har over flere tiår bidratt i noen titalls fredsprosesser rundt om i verden. 
Dette  fredsarbeidet foregår som oftest i det stille, og løftes først inn i offentligheten når eksempelvis 
en ny våpenhvile  er kommet på plass ved hjelp av det norske fredsdiplomatiet. Norges 
sikkerhetspolitiske orientering gir både  muligheter og begrensninger for slikt fredsarbeid. Det samme 
gjelder Utenriksdepartements bidrag i det  internasjonale nedrustningsdiplomatiet. I tillegg til slikt 
fredsdiplomatisk arbeid har departementet også en  avdeling for fred og forsoning, som operer mer 
inn mot de utviklingspolitiske målsettingene. Magasinet vil også  belyse dette i sammenheng med 
andre norske fredsinitiativ.  

3. Det humanitære perspektivet 

Det å bistå mennesker i nød er altså ikke å anse som fredsarbeid i seg selv. Mye humanitært arbeid 
utøves  allikevel som ledd i en fredspolitisk strategi. Humanitære aktører som Røde Kors og Leger 
Uten Grenser driver  også fredsarbeid i tillegg til deres humanitære formål. Magasinet vil også 
portrettere slike humanitære aktørers  muligheter og begrensninger i fredsarbeidet, slik de selv ser 
det, ved inngangen til 2021.  

4. Det tradisjonelle fredspolitiske perspektiv 

Her presenterer vi hva sivile fredsorganisasjoner jobber med for tiden. Her vil vi trykke bidrag og 
reportasjer fra  Nei til Atomvåpen, Norges fredslag, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet osv. 
Målet er å presentere de  viktigste sakene og prosjektene fredsbevegelsen har på sin agenda for 
2021. Vi er særlig interessert i å få frem  bredden i arbeidet, fra fredsundervisning og fredskultur, til 
antimilitarisme og nedrustning. 5. Fredsnasjon som nasjonal omdømmebygging  

Vi vil se nærmere på hvordan staten fremme forståelse av Norge som fredsnasjon internasjonalt. 
Dette i  sammenheng med en rekke engasjement, både Osloavtalen, og konfliktmegling i land som Sir 
Lanka, Colombia  etc. Men en helt sentral del av det norske omdømme som fredsnasjon dreier seg 
om Nobels fredspris. Den dagen i  året hvor hele verden ser til Norge, er den dagen Nobels fredspris 
annonseres. Dette er verdens mest  prestisjetunge fredspris, og tildelingen har betydelig effekt på 
internasjonalt fredsarbeid, og ikke minst det  internasjonale fredspolitiske ordskiftet. Nobels fredspris 
er dermed også blitt en viktig del av det norske  fredsarbeidet. Vi vil her frembringe analyser av den 
praktiske fredseffekten tidligere priser har gitt, samt  diskutere prisens fredspolitiske fokus og ulike 
kandidater for neste års fredspris.  

6. Et samstemt Norge for fred – humanitær eller norske interesser? 
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Her evaluerer vi den fredspolitiske konsensus i landet vårt. I hvilken grad er norsk politikk for fred 
samstemt? Er  statens mange ben og armer koordinert på fredsfeltet? Og hvordan ser bildet ut om vi 
sammenstiller  sivilsamfunnets arbeid og offentlig politikk med næringslivets interesser? Fremstår 
Norge da som en  fredsnasjon? Her samler vi stemmer og perspektiv fra trossamfunn, bedrifter (som 
norsk våpenproduksjon),  politikk og organisasjonsliv. Formålet er både å fremstille forskjellige 
perspektiv og konstruktive forslag til  hvordan landets fredsinnsats samlet kan styrkes i tiden som 
kommer.  

Kontakter for magasinet 

I tillegg til de nevnte institusjonene for offentlig politikk, vil Nordem, Flyktningehjelpen, Fremtiden i 
Våre  Hender og RORG-samarbeidet inkluderes i arbeidet med magasinet. Av de akademikerne som 
særlig har jobbet  med Norge som fredsnasjon over tid er Iver B. Neuman og Halvor Leira viktige å 
intervjue. I tillegg vil det  akademiske bildet utfylles ved stemmer fra PRIO, slik som Nils P. Gleditsch 
og Ingrid Skjelsbæk. Flere  kontakter i Norad vil også kunne bidra, da særlig folk som har jobbet innen 
bistandsevaluering. Ellers vil vi  intervjue Jan Egeland og Kjell Magne Bondevik, samt en rekke 
enkeltpersoner som har jobbet i spenningsfeltet  freds-/krigsnasjon i sivilsamfunnet gjennom 2000-
tallet, slik som Erik Hagen (Norwatch og Vest-Sahara  komitéen) og John Peder Egenæs (Amnesty).  

Distribusjon av magasinet 

Magasinet vil distribueres som innlegg i NY TIDs sommerutgave (2021). Antall lesere på trykk og 
online utgjør  månedlig over 25 000 lesere. Vi vil også for å få til bred distribusjon av magasinet, søke 
å samarbeide med fleree  publikasjoner, med vedlegg til slike som Bistandsaktuelt og Transit Magasin 
– der man har tilsvarende interesse  for fredspolitisk debatt.  Magasinet skal også gjøres tilgjengelig 
online (PDF og nett) for en lang rekke organisasjoner (FN-sambandet,  Helsingforskomiteen, Amnesty, 
Røde Kors, Norges fredslag, Kirkens Nødhjelp, Norsk folkehjelp, Redd Barna  og Nei til Atomvåpen for 
å nevne noen), med tanke på distribusjon via deres nyhetsbrev. 

En oversettelse til engelsk vil også bistå et kommunikasjonsarbeid i å få det som «online magasin» 
spredt  internasjonalt. 

Oslo 30. mars 2021 

Vennlig hilsen  

(sign) 

Truls Lie (ansvarlig redaktør) og Alexander Harang (redaktør 

Vedlegg: Alexander Harangs CV. Se samlemappe 
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IKFF, Bergen 

Arrangement i forbindelse med Internasjonal uke 

21.125,- 

Fra: aase møller <aasemh04@yahoo.com> 
Dato: 31. mars 2021 kl. 15:07:05 CEST 
Til: post@ivarjohansen.no 
Emne: Søknad om midler til fredsarbeid 

SØKNAD OM MIDLER TIL FREDSARBEID 

IKFF Bergen søker med dette om støtte til et arrangement i forbindelse internasjonal uke i oktober 
2021.   Arbeidstittel for arrangementet er FREDSPROPAGANDA. 

Vi tenker å leie litteraturhuset i Bergen til et 5 timers arrangement kl. 15.00 – 20.00 med flere 
forelesere, de fleste lokale. 

Temaer vil være kritiske men i den grad det er mulig vinklet positive fra et fredsperspektiv, med vekt 
å gjøre freds-og antikrigsarbeidet mer synlig, mer høylytt. Det handler om å hevde svært legitime 
perspektiv som får alt for lite plass i mainstreammedia.  

Vi har tenkt på aktuelle forelesere men har foreløpige kun laget avtale med Susanne Urban i IKFF.  

Foredrag/mulige 

-Fred som metode. Presentasjon av tema fra boken Galtungs metode for fred. Susanne Urban. 

-Fredspropaganda.     v/ Frans Jacobi, medarrangør av Antikrigs-festivalen 2021. Han foreleste da om 
kunstneriske freds-og antikrigsaksjoner i Danmark og USA (Røde mor, Yes men  m.flere) 
Arrangementet var fullt, med så mange publikummere som koronareglene tillot.   

-Naboer som venner, ikke fiender (om å forbedre forholdet mellom Norge og Russland) 

-Nato på kollisjonskurs med FN  (Om NATOs mål som er uforenlige med FNS mål og resolusjoner.) 

-Fredsjournalistikk  

-Verbalt krutt. Fredspoesi. (innimellom foredragene) 

-Musikalsk(e) innslag. Synlige utvalgte freds- og antikrigsplakater. Bord med freds-og 
antikrigsmateriell  

Dette er mulige innslag, men kanskje vi må velge bort noen av temaene underveis, velge inn andre 
tema. Vi er tidlig i planleggingsfasen. 

En fordel med å ha arrangementet under internasjonal uke, er at vi kommer med i det trykte og 
digitale programmet til Internasjonal uke, og dermed når ut til flere. Et alternativ er å ha 
arrangementet på en av FNS merkedager for fred, atomvåpenforbudet eller ikkevold. (19.sept, 
26.september eller 2.oktober.) 

 

 

Budsjett. 
Leie av litteraturhuset:  Olav H. Hauge.  5700,- + mva.    7125,- 

Honorar til forelesere:      3000,- 

Reise - en foreleser     2000,- 

mailto:aasemh04@yahoo.com
mailto:post@ivarjohansen.no
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Honorar artist(er)     1500,- 

Opptrykk av fredspropaganda hefte 8 sider  4000,-  

Diverse uforutsette utgifter    1500,- 

Markedsføring arrangement    2000,- 

Søknadssum                21.125,- 

   

  

Vennlig hilsen  

Åse Møller-Hansen 

Styremedlem, IKFF Norge 

For Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, avdeling Bergen 
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Nei til atomvåpen 

Fagnotater om terskelen for bruk av atomvåpen 

15.000,- 

Fra: Nei til Atomvåpen <post@neitilatomvapen.org> 
Dato: 31. mars 2021 kl. 22:07:39 CEST 
Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 
Emne: Søknad om støtte til fagnotater 

Kjære Ivar Johansen og Fredsstiftelsen,  

Vedlagt finner du Nei til Atomvåpens søknad om midler til fagnotater om terskelen for bruk av 
atomvåpen. 

Med vennlig hilsen på vegne av Nei til Atomvåpen 
Akari Izumi Kvamme 
Daglig leder 

Nei til Atomvåpen / No to Nuclear Weapons 
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 
+47 977 51 803 

Søknad om midler til fagnotater om terskelen for bruk av atomvåpen 

Kjære Fredsstiftelsen v/Ivar Johansen 

● Nei til Atomvåpen ønsker å styrke og tilgjengeliggjøre kunnskap om risiko for bruk av atomvåpen, 
ved å produsere tre fagnotater under det overordnede spørsmålet: Hvordan heve terskelen for bruk 
av atomvåpen? 

● For å gjennomføre dette søker Nei til Atomvåpen om støtte på 15 000 kroner fra Fredsstiftelsen. 

Bakgrunn 

Risikoen for bruk av atomvåpen øker. Kontrollavtaler faller, atomvåpenstatene moderniserer 
sine arsenaler og vi ser tilløp til et nytt, kvalitativt atomvåpenkappløp. For å forstå disse 
utviklingene trengs grunnleggende kunnskap om atomvåpen, strategi og doktrine. 

Nei til Atomvåpen mener det er mangelfull kunnskap blant folk flest, og ungdom spesielt, om 
faren for bruk av atomvåpen og behovet for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Derfor ønsker 
vi å utforme et sett med fagnotater som bidrar med viktige perspektiver til debatten om 
atomvåpenrisiko. 

Tiltenkte temaer for notatene 

1. Førstebruk av atomvåpen: Både NATO og Russland holder på doktrinen om førstebruk 
av atomvåpen. Hvilke konsekvenser har dette for risikoen for bruk av atomvåpen og hvordan vil ikke-
førstebruk doktrine kunne bidra til å redusere risikoen? 

2. Varslingstid/Alarmberedskap: Det er i overkant av 13 000 atomvåpen i verden i dag. 1800 av disse 
står til enhver tid i alarmberedskap, klare til å avfyres på minutters varsel. Hvilke konsekvenser har 
dette for risiko for bruk? Hva kan gjøres for å øke varslingstiden? 

3. Negative sikkerhetsgarantier: Atomvåpenstater gir garantier om at de ikke skal true med eller 
bruke atomvåpen mot ikke-atomvåpenstater. Vil negative sikkerhetsgarantier kunne bidra til å heve 
terskelen for bruk?  

Bruk  

mailto:post@neitilatomvapen.org
mailto:post@ivarjohansen.no
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Notatene skal trykkes som notater til distribusjon på Nei til Atomvåpens foredragsaktiviteter, og 
være tilgjengelige i digitalt format på Nei til Atomvåpens nettbaserte plattformer som ressurser 
for ungdomsskole- og videregående elever, samt studenter ved høyere utdanning. 

Notatene skal være kortfattede (cirka to sider), men faglig forankret med henvisning til 
nyere forskning og andre ressurser. Vår erfaring er at slike ressurser bidrar til mer kunnskap 
om atomspørsmål og at økt kunnskap, spesielt om risiko forbundet med atomvåpen skaper 
økt engasjement mot atomvåpen. 

Impact 

Ungdom er en prioritert målgruppe og hovedsatsning for Nei til Atomvåpen. Derfor ønsker vi å 
gi notatene en form og et innhold som er lett tilgjengelig og rettet mot yngre målgrupper. Målet 
med prosjektet er å gi befolkningen, og ungdom spesielt, faglige ressurser som kan styrke deres 
grunnlag for å bidra inn i debatten om atomnedrustning og risikoreduksjon. De tiltenkte temaene gjør 
at notatene vil være relevant for debatten om atomnedrustning i de kommende årene fremover og 
vil derfor være en ressurs med nytteverdi over tid. 

Prosjekt- og budsjettforslag 

Budsjett 
Lønn/honorar  12 000 
Printkostnader  3 000 
Sum  15 000 

 
Med vennlig hilsen 

Anne Skranefjell,  Akari Izumi Kvamme, 
Styreleder, Nei til Atomvåpen  Daglig leder, Nei til Atomvåpen 
Tlf: 450 04 917  Tlf: 977 51 803 
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Norges Fredsråd 

Workshop under Globaliseringskonferansen 2021 – søkelys på avspenning 
i nordområdene 

35.000,- 

Fra: Oda Andersen Nyborg <oda@norgesfredsrad.no> 
Date: tor. 1. apr. 2021 kl. 00:12 
Subject: Søknad om midler fra Fredsstiftelsen 
To: <post@ivarjohansen.no> 

Hei Ivar, 

Jeg beklager at denne kommer på noen minutter på overtid, her må dessverre en sliten påskehjerne 
ha blingset på datoen for jeg har notert helt feil dato.  

Jeg håper uansett dere har mulighet til å vurdere vår søknad, som vil gi oss en mulighet til å sikre en 
bredere forankring av kjernen av prosjektet. Alt godt, og masse god påske! 

Med vennlig hilsen 
Oda Andersen Nyborg 
Daglig leder, Norges Fredsråd 
Tlf.: +47 90839795 

 

mailto:oda@norgesfredsrad.no
mailto:post@ivarjohansen.no
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Nei til atomvåpen, Troms 

Rapport om den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene 

20.000,- 

Fra: "Ole Andreas M. Smith" <ole.andreas.smith@hotmail.com> 
Dato: 1. april 2021 kl. 18:47:36 CEST 
Til: post@ivarjohansen.no 
Emne: Søknad 

Hei! 

Jeg legger med søknad fra Nei til Atomvåpen Troms. 

  

Mvh Ole Andreas Myhrer Smith 
97979062 

Ole.andreas.smith@hotmail.com 

Tromsø 31. mars 2021 

Søknad om midler til rapport om den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene 

Kjære Fredsstiftelsen v/ Ivar Johansen 

● Nei til Atomvåpen planlegger en konferanse om den spente sikkerhetspolitiske situasjonen 
i nordområdene og konsekvensene for bruk av atomvåpen, og vil i den forbindelse få produsert en 
fagrapport om sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og faren for bruk av atomvåpen. 

● For å gjennomføre dette søker Nei til Atomvåpen Troms om støtte på 20 000 kroner 
fra Fredsstiftelsen. 

Bakgrunn: 

De siste årene har vi sett økende stormaktsrivalisering i nordområdene, fra Svalbard i vest til 
de baltiske områdene i øst. Spesielt har det utviklet seg en spent situasjon i de norsk-
russiske grenseområdene, og kriser her vil raskt få alvorlige konsekvenser for de andre landene i 
regionen. 

Etter 2014 og den russiske Krim-anneksjonen har strategien i de nordiske landene lagt mer vekt 
på avskrekking og mindre på beroligelse. Norge, Sverige og Finland tilrettelegger for økt amerikansk 
og alliert militær tilstedeværelse, økt øvingsaktivitet og bryter tidligere selvpålagte begrensninger 
i nordisk sikkerhetspolitikk. 

Når de nordiske landene tilrettelegger for at stormaktene kommer tettere på hverandre i 
våre nærområder, øker usikkerheten og faren for at spente situasjoner kan eskalere til kriser, i verste 
fall med bruk av atomvåpen. I lys av denne sikkerhetspolitiske situasjonen, er behovet stort for 
mer kunnskap om tiltak som kan bidra til lavere spenning og redusere risiko for bruk av atomvåpen. 

Derfor planlegger Nei til Atomvåpen en konferanse med nordiske fredsorganisasjoner for å 
fremme diskusjonen om lavspenning i de nordiske land. Konferansen skal avholdes i Tromsø i løpet 
av vinteren 2021/2022. I den sammenheng ønsker vi å produsere en rapport om utviklingen i 
den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene, og spesielt de aspektene som berører faren for 
bruk av atomvåpen. Rapporten skal inneholde en kunnskapsstatus over hva vi vet om situasjonen 
i nordområdene, den fagmilitære og sikkerhetspolitiske debatten om nordområdene. 

Bruk/impact: 

mailto:ole.andreas.smith@hotmail.com
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:Ole.andreas.smith@hotmail.com
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Rapporten vil være utgangspunktet for dialog med nordiske fredsorganisasjoner med, mål om å 
øke kunnskapsgrunnlaget om atomvåpen og lavspenning i den nordiske befolkningen og 
spesielt beslutningstakere som arbeider med nordiske sikkerhetsspørsmål. 

Prosjekt- og budsjettforslag 

Budsjett 
Lønn/honorar  20 000 
Sum  20 000 

Med vennlig hilsen 
Ole Andreas Myhrer Smith 
Leder Nei til Atomvåpen Troms 
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Motvind Kulturlag 

Spesialutgave av «Magasinet Motvind» om temaet krig og fred 

25.000,- 

Fra: Andreas Røysum <andreasroysum@gmail.com> 
Date: ons. 31. mar. 2021 kl. 23:26 
Subject: Søknad om midler fra Fredsstiftelsen 
To: <post@ivarjohansen.no> 

Vedlagt følger søknad fra Motvind Kulturlag (ikke til forveksling med vindmølemotstanderne).  

Alt godt, 

Andreas Hoem Røysum 

SØKNAD TIL FREDSTIFTELSEN OM MIDLER TIL MAGASINET MOTVIND #2:  

Bakgrunnsinformasjon om Magasinet Motvind:  

Magasinet Motvind springer ut av Motvind Kulturlag sitt virke, som ble etablert av musikerne 
Andreas Røysum og Hans Kjorstad samt forfatter Haakon Aamlid i 2018. Spiren som fikk det hele til å 
gro manifesterte seg i 2015 da de tre ble gjort oppmerksomme på Kongsberg Jazzfestival sitt 
sponsorsamarbeid med Kongsberg Gruppen. Innledningsvis vantro ble etterfulgt av innsats for å lære 
mer om norsk våpeneksport og internasjonal krigsindustri mer generelt. Da Motvindfestivalen ble 
avholdt for første gang i 2016 var det med et ønske om å kaste lys på spørsmål knyttet til etikk og 
bærekraft i kulturlivet, og samtidig vise at det er fullt mulig å lage fullverdige kulturarrangementer 
uten å fungere som en stor reklameannonse for lyssky geskjefter som f. eks krigsindustrien.  

Vi har hatt et ønske om å bidra til et mer bærekraftig, etisk bevisst og inkluderende kulturliv. 
Ved siden av å avholde fem festivaler, rundt femti enkeltstående arrangementer og gi ut et 
titalls utgivelser på eget selskap har vi engasjert oss i det kulturpolitiske i bred forstand. Vi har tatt 
initiativ til debatter og publisert kronikker siden starten.  
(https://www.nrk.no/ytring/norsk-vapeneksport-til-himmels-1.14127842 - Dette var visst den 
mest leste saken på NRK i 2018.) 

I 2019 ga vi ut den første utgaven av Magasinet Motvind. Magasinet tok for seg alt fra 
ymse kunstformer til jordbruk og klesproduksjon. Hovedsaken var dog temasidene våre om 
norsk våpeneksport. Følg lenken under for å se temasidene isolert fra resten av 
magasinet. https://issuu.com/magasinetmotvind/docs/magasinet_motvind_nr1_v_pensider 

I 2021 har saken vår fått enormt mye oppmerksomhet i så godt som alle nasjonale medier. Vi 
kunne annonsere at Kongsberg Jazzfestival valgte å ikke fornye sponsoravtalen med Kongsberg 
Gruppen, men det tok kun to dager med massivt skyts fra lokalpolitikere, kommentariatet og 
næringslivstopper til før festivalen så seg nødt til å igjen gå inn i samarbeid med Kongsberg Gruppen. 
Dette har vakt stor oppmerksomhet, og føyer seg inn i en rekke av senere saker hvor det blir gjort 
klinkende klart at kunstnerisk ytringsfrihet og selvbestemmelsesrett ikke står så sterkt som man 
kanskje skulle trodd. Vi har benyttet anledningen til å spre budskapet vårt på TV, radio og i aviser.  

 

Innhold:  

Vi ønsker å videre benytte oss av oppmerksomheten vi nå får. Magasinet Motvind #2 skal ut 24. 
juni. Temasidene denne gangen vil hete «Krig og fred». Ideen er å drøfte fenomenet krig fra en lang 
rekke ulike perspektiver for slik å lære mer om krigens natur. Tanken er at (en negasjon av) denne 
innsikten kan brukes i et konstruktivt og målrettet fredsarbeid. 

mailto:andreasroysum@gmail.com
mailto:post@ivarjohansen.no
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Vi vil blant annet belyse følgende spørsmål, ved hjelp av kyndige bidragsytere: 

• Krigens historie - Når var de første krigene? Hva dreide de seg hovedsakelig om? Hvordan har 
krigen utviklet seg fra tidligere tider og fram til i dag? 
Øyvind Østerød - professor i statsvitenskap UiO, har skrevet boken Hva er krig? utgitt 
på Universitetsforlagetq 

• Krigens filosofi - Hvilke ulike filosofiske oppfatninger av krig finnes det og hvordan har disse 
utviklet seg gjennom historien? 
Thor Inge Rørvik - universitetslektor i idéhistorie, IFIKK 

• Krigens biologi - Kan krig forklares biologisk? Finnes det et krigsgen? Kriger andre dyrearter? 
Eigil Reimers - professor emeritus ved Institutt for biovitenskap 

• Krigens psykologi - Hvilke psykologiske mekanismer ligger bak krigen? Hvordan endres og 
påvirkes menneskets psykologi av krig? Vi ønsker å få belyse samspillet mellom propaganda, 
massesuggesjon, fiendtliggjøring og kollektivisme. 
Inger Skjelbæk - psykolog, kjønnsforsker, skrevet boken The Political Psychology of War Rape. 

• Krigen og kunsten - På hvilke måter har krigen påvirket kunsten? Særlig malerkunsten er full 
av krigsmotiver. Hvorfor er det slik? Hva er det med krigen som har inspirert kunstnere opp 
gjennom historien? 
Gunnar Danbolt - kunsthistoriker ved UiB 

• Krigens soldater - Hvordan oppleves krig fra en soldats perspektiv? Hvilke tanker gjør soldaten seg 
om sin rolle i krigen? Hvordan styrer soldaten mellom rett og galt?  
Magnar Anderssen - tjenestegjorde som soldat i Afghanistan 

• Krigens lidelser - Hvilke menneskelige lidelser fører en krig til? 
Trond Haug - major/psykolog, lang erfaring med arbeid som feltpsykolog i det norske forsvaret 

• Krigens økonomi - Opprustningen til 2. verdenskrig fikk slutt på lavkonjukturen som hadde 
preget verden siden 20-tallet. Krigsindustrien er en viktig motor i dagens amerikanske økonomi. På 
hvilke måter avhenger og påvirkes verdensøkonomien av krig? 
Cecilie Hellestveit - statsviter og jurist, arbeider med folkerett og væpnede konflikter 

• Krigens kostnader - Hvilke materielle og økologiske kostnader forårsaker en krig? 

• Krigens fremtid - Hvordan vil fremtidens kriger se ut? Vil stormaktene fortsette med sine 
proxykriger i land som Syria? Eller vil krigen flyttes ut i universet? Hvilke våpen kan vi forvente? 
Droner? Roboter? 
Dag Hareide - forfatter og tidligere rektor ved Nansenskolen. Har holdt foredrag om 
syntetisk biologiske våpen og drapsropoter med kunstig intelligens 

• Krigens nødvendighet - Må det kriger til? Eller klarer vi oss uten? Hvordan kan vi unngå kriger 
i fremtiden? 
Tormod Heier - oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets Høgskole 

Om distribusjon & organisasjonsform:  

Vi trykker 500 eksemplarer av magasinet i fysisk format, men vil også legge ut saken på nett slik vi 
har gjort tidligere.  

Motvind Kulturlag er en ideell organisasjon. Vi tar ikke honorarer for vårt redaksjonelle arbeid, 
men søker midler til å kunne honorere bidragsytere.  

 

BUDSJETT: 

UTGIFTER: 

Hva:  Detaljer:  Sum: 
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Honorarer:  De ti eksterne bidragsyterne til  
 «Krig og Fred» mottar  
 honorarer på 3000,- hver for  
 bidragene sine. 

  30 000,- 

Trykk:  Vi vil trykke 500 fysiske  
 eksemplarer av magasinet. 
  20 000,- 

Totale kostnader:   50 000,- 

INNTEKTER: 

Hva:  Detaljer:  Sum: 

Salgsinntekter:  Vi budsjetterer med å selge  
 250 eksemplarer til 100,- 
 stykket i løpet av 2021. Av  
 erfaring selger magasinet jevnt  
 og trutt da det ikke mister  
 relevans med tidens gang. 

  25 000,- 

Midler fra Fredsstiftelsen:   25 000,- 

Totale inntekter:   50 000,- 

Resultat:   0,- 
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Bård Wormdal 

Bokprosjekt om etterretning 

11.000,- 

 

Bård Wormdal 

Dallavaraveien 9 

9800 Vadsø 

Tlf 99642005 

baaworm@online.no 

         Vadsø april 2021 

Fredsstiftelsen 

SØKNAD  

Jeg søker med dette om støtte til å fullføre min nye bok om Etterretningstjenesten, som har tatt litt lengre tid 

enn forventet.  Jeg har tidligere fått støtte til dette arbeidet.  Søknadsbeløpet er 11 000 kroner.  

Jeg har i vel 20 år som journalist i NRK og som forfatter interessert meg for Etterretningstjenesten.  I 2005 

hadde jeg ide, research og manus for Brennpunkt-produksjonen Pentagons Øye. I 2011 kom Satellittkrigen, 

Pax/NRK.  Boka Spionbasen, Pax 2015,  var den første usensurerte boka om E-tjenestens utvikling fram til i dag. 

Jeg, sammen med Norges arktiske universitet og norske PEN, stod bak den første offentlige konferansen om E-

tjenesten i Norge i oktober 2016.   

Jeg har de siste årene jobbet med en ny bok om Etterretningstjenesten med arbeidstittel Skyggekrigen. Det 

meste av denne boken er skrevet.  Jeg har igjen å skrive viktige kapitler om styring av tjenesten; rollene til 

regjeringen, Stortinget, offentligheten, militære ledere.  Noe research og noen intervjuer er allerede gjort. 

Jeg søker om sluttfinansiering - delfinansiering av manusjobbing i to måneder, juni og juli.  Jeg har 

underskrevet en avtale med Gyldendal om utgivelse neste vinter. Legger ved prosjektbeskrivelse og boka 

oppsummert i 200 ord.   Er det ønskelig, kan jeg ettersende manus av noen av de syv kapitlene av de ti 

planlagte som er ferdigskrevet.   

Med vennlig hilsen 

Bård Wormdal 

 

mailto:baaworm@online.no

