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Bike for Peace: 

Fredsturer til Kenya m.m. 

12.000,- 

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

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

Dato: 31. januar 2020 

 

Fra: Tore Naerland <tore@bikeforpeace.no> 

Dato: 31. januar 2020 kl. 13:50:32 CET 

Til: post@ivarjohansen.no 

Svar til: <tore@bikeforpeace.no> 

  

Bike For Peace  

Bakgrunn 

I 1977 startet Helge Hundeide og Tore Nærland de første internasjonale sykkelturene som ble kalt 

”Bike for Peace”. Den første turen gikk fra Domkirkeplassen i Stavanger til Beitostølen. Samme året 

syklet de kyst til kyst i USA, strekningen Seattle til Washington DC. Den første kampanjen - eller 

”Fredsturen” var i Nord-Irland i 1978. Siden den gang har Bike for Peace arrangert vennskaps- og 

fredsritt i 118 land, med formål som fred og vennskap, solidaritet, miljø og idrett for alle. I 1983   Bike 

for Peace var initiativtaker til fredsritt Moskva-Oslo-New York - Washington  6/07-6/08 med en 

kjernegruppe av 40 stk: 20 er fra Sovjet Unionen og 20 fra Skandinavia og USA (viser til boken Før 

Jernteppet Smuldret)Parolen var «Verden uten atomvåpen!» I 1999 – hadde Bike for Peace 

verdensrittet Beijing-Alma-Ata-Moskva-Bergen, 102 dager. På de mange turene har Bike for Peace 

møtt flere av verdens store ledere og fredsprisvinnere - som Pave Johannes Paul II, tidl. Pres. Andreij 

Gromyko, FNs Generalsekretжrer Boutros Boutros Ghali og Perez de Cuellar, tidl. Pres. Lech Walesa, 

Pres. Mary Robinson, Mor Theresa og Walter Mondale, pave Frans for å nevne noen. Hensikten er 

også at deltakerne skal få møte folk ansikt til ansikt, kjenne og dele lengsler, håp og lidelser, oppdage 

muligheter for positiv utvikling, skape forbindelser og å få et nærliggende næringsliv på fote. 

Respekten for den Andre er grunnleggende. Vi ønsker å aktivisere svaksynte og blinde. Vi vil også 

forbygge krig og løse konflikter på kloden. Tore Nærland har utgitt 8 bøker med titlene: 1.Trår til av 

Karthon Håland i 1979 2.Før Jernteppet Smuldret i 1990 3.Mennesket utrydder atomalderen – eller 

omvendt i 1993 4.Verdensrittet 1999 i 1999 5.Veien til vennskap og fred i 2001 6.Sykkel for fred i 

2004 7.50 år på fredshjul i 2005 8. Bike away the nuclear bomb, 2015. 2017- «Trå til for 

verdensfreden».  2019 «Around the world i 40 days». Sykkeletappene per dag er gjennomsnittlig 100 

km og man er fri hver syvende dag. Det er følgesbuss som tar bagasje. Bike for Peace legger stor vekt 

på møter med skoler, institusjoner for funksjonshemmede, fredsorganisasjoner, 

idrettsorganisasjoner, politiske myndigheter, regjeringer og kommuner og på kulturelle 

arrangementer med sang og musikk i hver eneste by man overnatter i. I 2014 hadde vi “Jorden rundt 

på 72 dager” for fred med start i Manchester, London, Paris. Roma, Beijing, Chengde, Tokyo, 

mailto:post@ivarjohansen.no
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Hiroshima, Kansas City, Washington DC, New York, Oppegård, Oslo og Skien. Parole: “Verden uten 

atomvåpen og konsekvensen ved bruk av disse”. Underveis hadde vi 200 møter med skoler, 

sykkelklubber, politikere etc. Vi samarbeidet med Mayors for Peace og Partnership For Change. På 

turen møtte vi Ban Ki Moon og pave Frans. BFP har hatt prosjekter i Midtøsten, Norge, USA etc. de 

siste førti år. De siste årene har vi hatt opplegg i Kina, Burma/Myanmar og Vietnam. Vi har hatt flere 

møter med Aung San Suu Kyi. I den senere tid har vi hatt fredsprosjekter i Ukraina og Russland. 

Videre framover vil vi fokusere på vår kamp mot atomvåpen og vil vektlegge de humanitære 

konsekvensene av bruken av dem. Selv om verden nå har sitt hovedfokus på terrorisme, vil vi ikke 

glemme den største trusselen; verdens 14.000 atombomber. I 2019 var BFP jorden rundt, Armenia-

Georgia, Bosnia, Eritrea, Pakistan, etc. for fred, mot dumping av plast i vann og for 

funksjonshemmedes rettigheter. BFP vil gjerne ha med seg flest mulig funksjonshemmede på sine 

turer. 

 
Slagord: 
1. Globalt forbud mot atomvåpen. 
2. Sykle for miljøet og stoppe global oppvarming og terrorisme. 
3. Integrering av funksjonshemmede. 
4. Lage en internasjonal lov for å forby plast i hav, vann og elver. 

 

 

Vi søker nå om støtte på mellom 25.000 NOK. 

Pengene skal gå til administrative utgifter for tur til Kenya 7-12 februar 2020 og andre turer i 2020. 

Planlegging er viktigst for å skape best mulig prosjekter for miljøet, samhold og fred.  

Pengene kan settes inn 33253775489. 

Håper å høre fra dere snart.  

  

Tore Nærland, leder av Bike For Peace 

Mauritz Kartevolds veg 17 

leil. 204, 4340 Bryne 

tlf .51 48 77 77/ 93442279 

www.bikeforpeace.no 

e-mail:  

tore@bikeforpeace.no 

 

Jeg holder tale ved Capitol Hill, 1983. 

http://www.bikeforpeace.no/
mailto:tore@bikeforpeace.no
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Møte med skyggeminister Fabian Hamilton i England 2019. 

  

 

Gruppen "Jorden rundt 2019" ved Capitol Hill, USA. 
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2020-2021 

2020 

 

2020 W DC-NYC 17-27 april (WorldBeyondWar?) 

 

17 fly from Norway to USA, W DC 

18-20 in W DC 

20  W DC Baltimore 80 km s 

21 B-Wilmington 112 kms 

22 W-Philadelphia 51 kms 

23 Ph-Princeton 61 kms 

24 P-NYC 84 kms 

25-27 NYC- the UN. 

 

7-22 Febr 2020 Kenya og Etiopia 

 

London Paris 19—27 mai 

 

2020: 20 mai- 2 juni Armenia-Georgia 

 

 

18-25 juli Almaty 

9-17 aug Moskva St P 

 

 6-10 sept 2020 Israel-Palestina 

 

Pakistan India 19-26 sept 

 

20 nov- 4 des Havana, cuba marataon og sykling 

 

 

 

New world tour 2021! 

25 January- 10 March 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217151835403015&set=a.2506117087283&type=3&av=1083711703&eav=AfZaLuCmqeIiqDEujc6iHu-srO77yfLuSVzng_KCSho5bCRKP5GCNQJKXJN_DW__Ens&eid=ARDfLILdpfEtaVTEW8AVn7-BeoCdbSq4DJwDcwMdVGGGCqn9ZNt-lGiX-hNNqbXssz4XAkmI5-FkpSob
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217151835403015&set=a.2506117087283&type=3&av=1083711703&eav=AfZaLuCmqeIiqDEujc6iHu-srO77yfLuSVzng_KCSho5bCRKP5GCNQJKXJN_DW__Ens&eid=ARDfLILdpfEtaVTEW8AVn7-BeoCdbSq4DJwDcwMdVGGGCqn9ZNt-lGiX-hNNqbXssz4XAkmI5-FkpSob
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25 jan 2021 Norway Singapore 

26 Singapore- biking in S. and Malaysia. 

1 -6 of February Bali 

6 Auckland (via Melbourne) 

6-11 New Zealand, north. 

11- 16 Tahiti 

16-21 Easter Island 

21-26 Santiago, Chile 

26-3 of March Mendoza, Argentina 

3- 7 Buenos Aires, Brasil 

7-10 W DC, USA 

Home 

 

 

2021: 18-25 mai Hereford- Cardiff- Gloucester city, England. 

 

Maraton: 

Almaty 16-21 April 2020 

Kiev 23-26 okt 

Havana 20-23 nov 2020 

 

We are arranging tours all over the world in 2020. Join us! 

First is Cuba (21th of January - 5th of February) 

Next tour is Kenya, Ethiopia and Eritrea (8th of February - 19th of February) 

In March: Walking- and speaking-tour in Northern England for two weeks 

In April: Washington to New York (17th - 27th) 

Biking tour Moscow – St. Petersburg in August 

Israel - Palestine in September 

November: Havana marathon and biking tour- 20th-30th 
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Galtungs metode for fred: 

Bokprosjekt om Galtung-biografi 

40.000,- 

Fra: Susanne Urban <susanne@urbanrabbe.no> 

Dato: 17. mars 2020 kl. 12:26:14 CET 

Til: Ivar Johansen <ivajoha@online.no> 

Emne: 'GALTUNGs METODE FOR FRED', SØKNAD til manusutvikling og opptrykk av førsteopplag 

 Hei!  

'GALTUNGs METODE FOR FRED', SØKNAD til manusutvikling og opptrykk av førsteopplag 

Fredsstiftelsen vil  fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge - og vil prioritere en utadrettet aktivitet som når et bredt miljø. 

Deror håper jeg veldig at min søknad om 40.000 nkr (av 150.000 kroner) vil bli innvilget.  

Vedlagt søknad, utdrag fra boka (så langt den har kommet pdd, 26s), finansieringsplan og cv.  

Med optimistisk hilsen, vennligst ta kontakt om det trenges mer informasjon 

Susanne Urban,  

rådsmedlem Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø 

styremedlem IKFF-Bergen,  section of WILPF-Norway 

http://www.ikff.no/bergen/  

Strandgaten 19, 5013 Bergen, sms 905 44 639 

e-post: <susanne@urbanrabbe.no> 

 

Vedlegg: 

SØKNAD OM MIDLER FRA FEDSSTIFTELSEN 2020 

GALTUNGs METODE for fred 
FREDSFORSKERENS LIV, TEORIER OG INNFLYTELSE 

en populærvitenskapelig sakprosabok, der illustrasjoner og fakta vil utfylle hverandre Johan Galtung er en 

verdenskjent fredsforsker, som bl.a. har publisert over 120 bøker - og han er norsk. I anledning av hans 90-

årsdag ønsker vi å gjøre hans virke tilgjengelig, som ei av skriftene fra Hardangerakademiet, nordisk senter for 

fred, utvikling og miljø. 

 

AKUTT BEHOV FOR FREDSBYGGING MED FREDELIGE MIDLER 

Johan Galtung har vært utålmodig, provoserende og produktiv i sin jakt på fred gjennom forskning, publisering 

og kommentering. Han har gjort fredsforskning til en akademisk disiplin. Han er æresdoktor ved 10 ulike 

universiteter i ulike verdensdeler, har professorat ved en lang liste universiteter og har fått internasjonale 

priser og utmerkelser. I tillegg er han norsk – med røtter i Jondal, Hardanger. 

 

Fred har vært det overordnede temaet i det Galtung har foretatt seg gjennom en lang livsreise. Gitt Galtungs 

brede produksjon på over 120 bøker og mer enn 1000 artikler, vil noen få utvalgte eksempler samlet i en bok 

på ingen måte gi hans forfatterskap rettferdighet – men boka vil gi et gløtt inn i fredsforsker Johan Galtungs 

http://www.ikff.no/bergen/
mailto:susanne@urbanrabbe.no
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historie og livsverk. Galtungs metode for konflikthåndtering kan anvendes både i storpolitikk og i 

barnehager. 

I tillegg til en enorm produksjon av bøker, forskning og artikler, og en hektisk reiseplan mellom forelesninger 

og møter, er det en imponerende liste over institusjoner Galtung har tatt initiativ til – blant annet PRIO Peace 

Research Institute Oslo. Johan Galtung har samlet, systematisert og gjort M.Gandhis politiske etikk tilgjengelig 

gjennom en vitenskapelig tilnærming – i samarbeid med filosofen Arne Næss. Det er for dennetidlige 

banebrytende prestasjonen at Johan Galtung internasjonalt blir omtalt som "fredstudiens far". 

I dag, litt over 50 år senere, anslås det at over 500 akademiske programmer ved universiteter over hele verden 

tilbyr kurs innenfor dette fagområdet. 

 

SKREVET/ REDIGERT AV SUSANNE URBAN 

Susanne Urban mangeårig leder, og i styret for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/ IKFF-Bergen, er 

rådsmedlem for Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø. Hun har fulgt Hardangerakademiets 

sommersymposier med Johan Galtung i 20 år, og gjennomført ulike fredskurs i akademiets regi. Susanne Urban 

er kosmopolitt født i Bagdad, vokst opp i Tripolis, Buenos Aires, Alger og Wien. Hun er kåret til ei av Top10-

rollemodeller blant ”innvandrere med suksess i Norge” i Aftenposten i 2006. Hun er samfunnsdebattant innen 

spørsmål relatert til fred og miljø, i tillegg til bærekraftig byutvikling; redaktør for boken ”100-års fredsarbeid, 

hva nå” (IKFF/ WILPF-Norges 100-års jubileum) og har oversatt ”Etter atomulykken - effektivt vern mot 

radioaktiv stråling - en praktisk veileder” til norsk, tysk og engelsk. Disse sakprosabøker er publisert på 'print-

on-demand’-forlaget Tredition og har solgt jevnt gjennom Amazon. 

 

JOHAN GALTUNG FYLLER 90 ÅR 24. OKTOBER 2020. 

For å hedre ”oppfinneren” av fredsforskning som akademisk disiplin, ønsker Hardangerakademiet for fred, 

utvikling og miljø å få gitt ut boken med arbeidstittel ”GALTUNGs METODE FOR FRED”. 

Lanseringsarrangementer er planlagt på Litteraturhusene i Bergen og Oslo. 

Dagens virkelighet ber om at Johan Galtungs fredsforskning blir gjort almen tilgjengelig. 

 

SUSANNE URBAN, 17.03.2020 

VEDLEGG: 

• Innholdsfortegnelse og råutkast til noen kapitler fordelt over bokas 3 deler: Liv, teorier, innflytelse. 

• budsjett/ finansieringsplan 
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CV SU, 30.01.2020 s. 1/2 

Susanne Urban, mangeårig leder, og i styret for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/ IKFF-Bergen, er 

rådsmedlem for Hardangerakademiet for fred utvikling og miljø. Hun har fulgt Hardangerakademiets 

sommersymposier med Johan Galtung i 20 år, og gjennomført ulike fredskurs i akademiets regi. Susanne 

Urban er kosmopolitt født i Bagdad, vokst opp i Tripolis, Buenos Aires, Alger og Wien. Hun er kåret til ei av 

Top10-rollemodeller blant ”innvandrere med suksess i Norge” i Aftenposten i 2006. Hun er 

samfunnsdebattant innen spørsmål relatert til fred og miljø, i tillegg til bærekraftig byutvikling; redaktør 

for boken ”100-års fredsarbeid, hva nå” (IKFF/ WILPF-Norges 100-års jubileum) og har oversatt ”Etter 

atomulykken - effektivt vern mot radioaktiv stråling - en praktisk veileder” til norsk, tysk og engelsk. 

Disse sakprosabøker er publisert på 'print-on-demand’-forlaget Tredition og har solgt jevnt gjennom 

Amazon. 

 

Til daglig driver Susanne Urban eget arkitektkontor, Urban Rabbe arkitekter – for bærekraftig planlegging, 

arkitektur og design i Bergen. 

 

Vedlagt CV er satt opp med utgangspunkt i arkitektvirksomheten. 

 

Sivil arkitekt MNAL Susanne A.M. Urban, f.1959 

diplom NTH '83 egen praksis i Fortunen arkitekter f.o.m 1986, Urban Rabbe as fra 1998 

CV/ REFERANSER 2019 - sunn planlegging, a r k i t e k t u r og design 

et utvalg med fokus på: ØKOLOGI og FORM 

1. ARKITEKTUR/ DESIGN 

• Massivtre i nytt tilbygg, samt oppgradering av bolig i Hordvik; vannbåren jordvarme ’19 

• Tennebekkparken, disponering og volumstudie til reguleringsplan for gravplassanlegg m.m. ’15 

• Gravdalsfeltet KS11, 4 fleksible leiligheter m. heis; livsløpsstandard, og felles takterrasse -’15 

• Frelsesarmeens 1.Korps, ny inngang/ trapp/ heis og universell utforming ’07-’12 

• Fretex Kokstad, ombygging industri, administrasjon, undervisning, kantine; 5000m2 ’07-’10 

• Åpninig av Rothaugen Skole mot Rothaugspynten ’01-’10 

• Ferieleilighetsbygg i Røldal ’06-’07- 

• Rasteplass Hornsvannet, Aurland; Norske Turistveier/ Statens Vegvesen ’04-’07 

• Atelier for Glasskunstner, Hop. Economuseum siden 2011 ’04-’06 

• ”Aktivt møtested”, kultur.dept. åpen konkurranse om aktivitetsanlegg innkj. '03 

• Gulating lagmannsrett ”GTI”, med rådhusplass – men utenfor konkurransetomt '03 

• Eikelund Kompetansesenter hybelhus F, 7 kontorhus og 2 bolighus/ Statsbg. '00-'03 

• HIB, helse og sosial/ sykepleie og radiografi, auditorium, resep., int. '99, utvidelses alternativer '02 

• Røldal Geitostysteri. Produksjonslokale og kafé ‘99 

• Vestlandske Kunstindustrimuseum - permanent utstilling vinnerprosjekt og oppdrag '97/ '98 

2. BYFORMING 

• Stasjonsplassen – et nytt byrom for Bergen innspill og innbyggerinitiativ '18 

• Øystese sentrum, mulighetsstudie – Kvam kommune '16 

• Ny Godsterminal nord for dagens landebane kan knyttes til lyntog og containerhavn; innspil KPA ’16 

• Havnebyen 2040: en visjon for en ny bydel i Bergen sentrum, knyttet til bybane-sentrumsring ’15 

• Fortetting ved bybaneknutepunkt, Skjoldskiftet; konsept-visualisering for Bergen Kom. ’10 

• Lokk over containerhavn/ Havneby erstatter containerhavn: visjon/ visualisering for Venstre ’03,’09 

• Høyhusutredning Bergen Sentrum for Bergen Kommune '04 

• Trafikksikring på Nordnes, Bergens Kulturakse forlenget til Akvariet '03-’06- 

• Idéprosjekt ”Lokk over Bergen containerhavn” '95-'03 

• Vannlinje~Strandlinje Bergen 2000 & FLASKe-posten, Kulturbyprosjekt '00 

• Fotgjengertilgjengelighet i Bergen - et hinderløp; samarb. m. BT/ 219 Kvinner '97 

• Alta nye sentrum - strukturering/ fortetting 1.premie '91, regulering '92 

• Konkurransen om Torgalmenningen og Torget i Bergen innkjøp '90 

• Bergen fra vann til vann/ Nygårdstangen delt 1.premie/ forprosjekt regulering ’86/ '89 

3. ØKOLOGI 

• Fremtidens bolig; http://kunnskapsfilm.no/video/fremtidens-bolig/ filmsnytt for husbanken ’88/ ’18 
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• Passivhus Holmeknappen for siv.ark.A.M.Grimsrud: plassbygd eller prefabrikkert? 

Utvikling av 2 ulike sett av detaljer for 2 bolighus på Meland: lik plan og utforming, men ulik 

detaljering, tilvirkning og tekniske installasjoner m. støtte fra Husbanken ’11 

• Bergen Bildelering: initiativtager ’97; idag deler 1800 husstander ca 160 biler; B.k. byutviklingspris ’10 

• Utvikling av detaljer for enkelt hybelbygg i massivtre, Bergen ’08 

• Miljøfunkis på gamle tomter: nytt våningshus med glassveranda og svalganger, Boligguide ’04-’05 

• Arkitektur- og planleggingsarbeide med aksjonsgruppen "219 kvinner på Nordnes" '94/ '97 

bl.a.”TOMTeregister”; initiativtager til Bergen Bildelering (Miljøprisen Hordaland) ’97 

• Grønn profil for boliger - en anbefaling ’94 

• Faglig ansvar for "Program for en sunnere by "/økodatabase boligutstilling Bergen '90-95 

• Vurdering av bokvaliteter og inneklima - konsulent-tjenester '93, '94 

• Egen bolig: 7 leiligheter - glassoverbygg, felleskap og privatliv; ’Fremtidens-bolig’ Husbanken '88/ ’18 

Susanne A.M. Urban 
sivilarkitekter MNAL 

Strandgaten 19 

N- 5019 BERGEN 

tel +47- 55 56 00 92 

arkitekter@urbanrabbe .no 

www.urbanrabbe.no 

RABBE 
ARKITEKTER AS 
CV SU, 30.01.2020 s. 2/2 

Etterutdanning 

• Designthinking Praktisk workshop i regi av Miles ’19 

• Craft Circular Models – workshops basert opplæring BioregionBergen_BergenDesignfestival ’19 

• Bærekraftig Utvikling – 2-dagers kurs i regi av Hardangerakademeit for fred, utvikling og miljø ’18 

• ”Byer for mennesker”, 4x2 dager teoretisk og praktisk; workshopserie v.Gehl architects: 

Liv-rom-hus, strategi, mobilitet med etterfølgende briefing for planavd. Bergen kommune ’11 

• Energi: ”Lurt byggeri”, state of the art, nye byggeregler studiesirkel/ Rambøll ’06-’10 

• Temakurs ”Lys Kultur – estetikk, farge og design” '03 

• Nye byggeregler - informasjonsseminar i regi av Bergen kommune '98 

• Mastergrade of Urbanistics v/ det norske Arkitektakademiet '96, '97, '98 

• Naturlig ventilasjon, et formingspørsmål? '95 

• Miljøeffektiv/ alternativ teknologi '94 

• Autorisert veileder i.h.t. Statens byggtekniske etat, "Hus -og helse program" '92 

• Tilknytting til IBÖ, Baubiologisches Institut Österreich siden '91 

Foredrag, undervisning • Femi-urbanisme vs. Zombie-urbanisme, Bergen Bolig- og Byplanforening '18 

• Særpreg: Vått X/ bølgeskvulp, Bergens arkitektforening pechaKucha '18 

• Samlokalisering godsterminaler i støysone Flesland; Naturvernforbundet, Bergens Arkitektforening'17 

• ”Sex & the city”, feministisk byplanleging Bergen bolig-og byplanforening '17 

• Om ByKULTUR og byggeKUNST, innspill til Bergen kommunes kulturstrategi 2015-25, Manøver ’14 

• Urbant på Skjoldskiftet: Fortetting rundt bybanestopp; 

foredrag under Bergen kommunes byplankonferanse i Grieghallen ’10, Norsk Planmøte i Oslo ’10 

• Diplomsensor NTNU Trondheim '00, '01 

• Nattland Skole: foredrag om estetikk for 3 ungdomsskoletrinn ‘97 

• Statens Høyskole for Kunsthåndverk & Design, "Tekstil og rom" kurs for3.kl. '92 

• Amanuensis APP, kompetanse godkjent BAS '92 

• Biologisches Bauen statt Energieverschwendung, bidrag kongress i Österrike '91 

• Forelesninger for Norsk Forening for Bolig-og Byplanlegging, Sotra Senioruniversitet, 

OMEP World Organization for Early Childhood Education, arkitekthøyskolene Oslo og Bergen 

Verv • Rådsmedlem for Nordisk Fredsakademi/ Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø ’13- 

• Leder for IKFF-Bergen, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, i styret etter ’12 ’05- 

• Tilsynsutvalget for byens utseende (for Bergens Arkitektforening) '92-'98 
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Språk • Norsk, tysk, engelsk, fransk, noe spansk og italiensk. 

• kronikker i Bergens Tidende, Klassekampen, Ny Tid; 1. premie i novellekonkurranse tidskrift Plan '01 

Utmerkelser • Æresmedlem Norges Fredsfond ’12 

• Kåret til ei av Top10-rollemodeller blant ”innvandrere med suksess” ’06 

Diverse • Tilbygg/ ombygginger, frittstående boliger, rehabilitering av bygårder, glassrom, 

barnehage- og skoleprosjektering, oppgaver innen fargesetting og interiørdesign. 

Audiovisuelle collager, logoer, profilering. Aktiv deltager i ”Bergensdebatten”. 

Presentert i • A-magasinet / Hus & Hjem ’19, Bonytt Boligguide ’04/05, ’06/’07, Bygg for en ny tid Nabu 2000, Leisure 

management ”world attractions” ’99, Gydas vei NRK ’06, Aftenposten ’16, Bergens Tidende jevnlig siden 

1986; Arkitektnytt ’93, Byggekunst ’90, ’88, Norske arkitektkonkurranser 378, 293 
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Folkereisning mot krig: 

Offentlig møte om amerikansk fredsarbeid 

8.000,- 

Fra: Jorgen Johansen <johansen.jorgen@gmail.com> 

Dato: 18. mars 2020 kl. 15:25:01 CET 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Emne: Søknad om støtte fra Fredsstiftelsen 

 

Søknad om støtte til offentlig møte om kampen mot NATOs strategier  

i Europa og USA  

FMK har siden Jørgen Johansen var leder for WRI hatt et godt og nære samarbeide 

med War Resisters´ International og spesielt den sterke seksjonen i USA; War 

Resisters´ League. Med det kommende presidentvalget i USA høsten 2020 vil vi invitere 

Joanne Sheehan fra WRL til et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo for å fortelle om 

hvordan den amerikanske fredsbevegelsen planlegger arbeidet mot den amerikanske 

militære politikken. De nye atomvåpen som er under utplassering, den endrede 

politikken i det Hvite Hus, NATOs framtid og samarbeide mellom amerikansk og 

Europeisk fredsbevegelse er brennaktuelle temaer som vil bli diskutert og beslyst. 

Under sitt besøk vil Joanne Sheehan også delta i samtaler med andre norske 

fredsorganisasjoner. Det legges oppå til intervjuer i norske medier samt planlegging av 

felles kampanjer i Europa og USA. Det er for tiden usikkert med diverse 

reiserestriksjoner, men vi planlegger for at møtene skal kunne avholdes i siste del av 

2020 eller tidlig 2021. Budsjett Reise USA-Norge t/r 7.000,- Reiser t/r flyplass i USA og 

Norge 1.000,- Annonser for det offentlige møtet 2.000,- Opphold i Norge 4 dager 

4.000,- Totalsum 14.000,-  

Vi søker Fredsstiftelsen om 8.000,- av den totale kostnaden. Resterende kostnader skal 

dekkes av FMK og bidrag fra enkeltpersoner. Fredsstiftelsen vil selvsagt ble behørig 

takket i annonser og på møtet. Vi står gjerne til rådighet dersom det er ønske om 

ytterligere opplysninger.  

Vennlig hilsen for FMK  

Jørgen Johansen  

jorgen@resistance-journal.org  

+46 761481011   
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Bård Wormdal: 

Bokprosjekt om etterretning 

50.000,- 

Fra: Bard Wormdal <baaworm@online.no> 

Dato: 26. mars 2020 kl. 10:07:22 CET 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Emne: Søknad Fredsstiftelsen 

Hei, 

Jeg søker med dette om ny støtte fra Fredsstiftelsen. Jeg fikk i fjor innvilget støtte, men har ennå ikke 

fullfinansiert mitt nye bokprosjekt. Jeg sender rapport om status som jeg lagde for dere i februar, 

prosjektbeskrivelse og budsjettoversikt. Jeg søker om 50 000 kroner, men vil naturligvis også sette 

pris på et mindre innvilget beløp.  

 

Mvh 

Bård Wormdal 

Tlf 99 64 20 05 

 

Rapport for 2019 

Status bokprosjektet Skyggekrigen februar 2020 

Første periode med jobbing på heltid med prosjektet er gjennomført som planlagt. Jeg startet i slutten av 

september og avsluttet midt i januar. De to første månedene bestod utelukkende av research. Desember og 

halve januar satt jeg og skrev, og har nå skrevet nesten ferdig to kapitler. Det ene kapitelet er veldig langt. Den 

økonomiske støtten fra Fredsstiftelsen har vært viktig for å finansiere denne perioden sammen med annen 

støtte.  

I begynnelsen av februar hadde jeg et møte med tre representanter for mitt forlag Gloria Forlag i Oslo der vi 

gjorde opp status. De var godt fornøyd med manus og framdrift så langt, og jeg opplever en god dialog. De to 

månedene med research har også gitt meg materiale som jeg ikke har skrevet ut.  

Jeg skal også bruke fritid fram til neste og siste arbeidsperiode med prosjektet neste vinter. Det er avtalt med 

min arbeidsgiver permisjon fra november til juni neste år for fullføring av manus. Boka vil komme ut oktober 

neste år. 

Jeg har ikke fullfinansiert prosjektet, men er innstilt på å bruke oppsparte private midler for å komme i mål. 

Hvis det er mulig å få midler fra Fredstiftelsen to år på rad, vil jeg søke om det. Jeg ønsker å få det avklart.  

Bård Wormdal 
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PROSJEKTBESKRIVELSE BOKA HEMMELIG 

Min neste bok er om ukjente, men viktige sider av norsk samfunnsliv. Jeg stiller spørsmål om demokratisk 

styring.  

Spionasje mot Russland er det viktigste i Norges forhold til USA.  Spionasjen er ikke en del av NATO-

samarbeidet, og er forankret i hemmelige avtaler mellom NSA og den norske etterretningstjenesten siden 

1954, som det aldri har vært en åpen debatt om.  Alt dette kan nå dokumenteres grundig. 

Det tosidige samarbeidet utvides stadig. Etterretningstjenestens offisielle budsjett er for eksempel tredoblet 

etter den kalde krigen.  Hvem er det egentlig som styrer denne virksomheten?  Spørsmålet er   er en rød trå i 

min planlagte tredje bok om etterretning.  

Temaet er aktualisert   av Frode Berg-saken, militær opprustning både i øst og i vest og en ny kald krig. Alt 

tyder på at den militære og politiske spenningen vil fortsette.  

I boka blir leseren kjent med hittil ukjente anlegg, får lese ukjente agenthistorier og  kjennskap til   nye 

innsamlingsmetoder.  

Det handler om ukjente, hemmelige sensorer i Hammerfest, Tana og Sør-Varanger. Hvordan de oppleves i 

lokalmiljø, og hva de har av nasjonal og internasjonal betydning.  Det handler også om hvordan Norge og USA 

tapper russiske datamaskiner, også de som ikke er koblet til internett. 

Det handler  om norsk agentvirksomhet inne i Russland og CIA sin rolle i det, men også om  russiske agenter i 

Norge.  Boka forteller om hvordan spionene opererer og preger små og større samfunn på begge sider av 

grensa.  

Det er flere goder grunner til den store etterretningsaktiviteten. Russland har sin største militære styrke ved 

grensa til Norge. Amerikanske atomubåter er stadig oftere på besøk.  I det samme området tester  og utvikler 

Russland  stadig nye våpen for å ramme USA. Norge er ideelt plassert for at USA skal spionere på russiske 

styrker. Det tosidige etterretningssamarbeidet mellom Norge og USA blir  tettere,  

Etterretningstjenesten gir  norske politikere og offiserer informasjon for å ta beslutninger i forhold til Russland, 

Norges eneste reelle militære trussel.  Samarbeidet med amerikansk etterretning reiser likevel et par viktige 

spørsmål: Hvor skadelig  er etterretningssamarbeidet med USA for Norges i forhold til Russland?  Og tjener  

mye  innhenting kun  amerikanske interesser? Mye kan tyde på det.  Samtidig er etterretningssamarbeidet   

positivt for det politiske  forholdet mellom Norge og USA.  USA er som kjent Norges nærmeste allierte.  

Hva er avveiningene i forhold til å tillate det omfattende og tette tosidige etterretningssamarbeidet mellom 

Norge og USA?  Hvem har tillatt hva og hvorfor?  Og hvordan er kontrollen?  Jeg snakker med sentrale 

forsvarspolitikere, embetsfolk og offiserer, både tidligere og nåværende.  Jeg møter  leder av Lund-

kommisjonen Ketil Lund, tidligere og nåværende medlemmer av Stortingets kontrollorgan for de hemmelige 

tjenestene, EOS-utvalget, og medlemmer av kontrollkomiteen i Stortinget. 

Formmessig ønsker jeg å bruke jeg-form i størst mulig grad.  Jeg vil møte informanter og beskrive reise  møter i 

scener. Den røde tråden i historien bruker jeg dramaturgisk.  - Finner jeg ut hvem den mest sentrale 

beslutningstageren er? - Må jeg reise utenlands? 
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Etterretningstjenesten, etterretning mot utlandet, har fått langt mindre oppmerksomhet enn PST, etterretning 

innenlands. Boka Strengt Hemmelig (1997) av Riste/Moland var den første   boka om utviklingen av 

Etterretningstjenesten.  Boka var et bestillingsverk.  Strengt hemmelig  ble skrevet på oppdrag av 

Forsvarsdepartementet og sensurert av departementet. 

Min bok Spionbasen, Pax Forlag (2015) er den første usensurerte boka om utviklingen av denne tjenesten. 

Etter utgivelsen har jeg over år fortsatt med å tilegne meg  ny kunnskap,   Spionbasen omhandlet dessuten i 

liten grad spørsmål om politisk styring.   

Det er flere naturlige grunner til at det er skrevet lite  om Etterretningstjenesten. De omlag 1000 ansatte i 

tjenesten i dag har taushetsplikt livet ut.  Taushetsplikt har også tidligere ansatte. Det har likevel vist seg  mulig 

å bygge opp et tillitsforhold til folk med tilknytning til tjenesten for å gjøre intervju.  Over år har jeg bygd opp 

et tillitsforhold til et titalls personer, som vil være svært viktig informanter for den nye boka. Å bo i  Øst-

Finnmark med mange ansatte i E-tjenesten har gjort dette lettere å knytte kontakter, også fordi jeg   har hatt 

etterretning som spesialfelt i NRK i over 20 år.  

Å bo og jobbe journalistisk på begge sider av grensa til Russland i mange år har også gitt meg mange andre 

kontakter med kunnskap om spionasje. Til sammen har jeg nok vært over 100 ganger i Murmansk, 

hovedsakelig på reportasjeturer.  

Skriftlige kilder er også viktige for denne boka.  Å få tilgang til Etterretningstjenesten arkiver er vanskelig, men 

ikke umulig. Offentlighetsloven gjelder også for Etterretningstjenesten,  selv om postlistene er hemmelige.   

Jeg har over mange år jobbet med innsynskrav , ofte med ankebehandling, som har gitt resultater.  

Utenlandsk litteratur er viktig. USA har et lignende tosidig samarbeid med flere andre land, som er beskrevet 

av forskere,  som jeg vil møte. Jeg vil dra et sammenlignende perspektiv. Utenlandsk  litteratur og møte med 

forfattere bak, vil jeg bruke for å fortelle om den rivende utviklingen av dataspionasje, som også Norge nå er 

tungt inne i.  

Planen er å jobbe med bokprosjektet på heltid fra 15. oktober  2020 med senest ferdigstillelse av manus 15. 

oktober 2021.  Begge mine to tidligere bøker,  Satellittkrigen, Pax Forlag(2011) og Spionbasen, Pax 

Forlag(2015) mottok støtte fra NFFO, og ble utgitt etter opprinnelig plan. Satellittkrigen ble trykt i et opplag på 

1000 og utsolgt for flere år siden. Spionbasen er solgt mellom 3000 og 4000 eksemplarer  Satellittkrigen har 

jeg selv utgitt i en engelsk versjon, The Satellite War, tilgjengelig som paperback og e-bok på amazon.com.  

I forbindelse med bokutgivelsene har jeg holdt 50-60 foredrag, blant annet i USA,  Russland, India, Frankrike 

og Norge.   

Jeg har inngått en kontrakt om utgivelse av den nye boka med Gloria Forlag. Kontaktperson i Gloria  Forlag er 

Anne Gaathaug.  

 

FINANSIERING MANUSUTVIKLING SKYGGEKRIGEN 

Jeg har tidligere fått 100 000 i støtte fra Fritt Ord gjennom programområdet kvalitetsjournalistikk, 150 000 fra 

NFFO,   70 000 fra Finnmark fylkeskommunes journaliststipend, samt 14 000 fra Fredsstiftelsen.   

INNTEKTER 
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Innvilgede søknader                                       374 000,- 

Oppsparte egne midler                                  211 000,- 

SUM          485 000,- 

  

UTGIFTER 

Permisjon NRK 10 måneder, egen lønn      500 000,- 

Reiser for research Norge, Europa,USA     100 000,- 

Litteratur, datautstyr, kontor                          50 000,- 

_____________________________SUM   650 000,- 

 

Jeg har et udekket behov i forhold til finansieringsplan på 165 000,- 

 

Vadsø 12.02.20 

Bård Wormdal 
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Norge ut av NATO: 

Bokprosjekt 

50.000,- 

 

Fra: Norge ut av NATO <post@norgeutavnato.no> 

Dato: 26. mars 2020 kl. 19:55:51 CET 

Til: ivajoha@online.no 

Emne: Søknad Fredsstiftelsen 

  

Hei, 

Her følger vår søknad til midler fra Fredsstiftelsen for 2020. 

 

For Norge ut av NATO 

Anne Vivi Skjerven 

 

Søknad om midler fra Fredsstiftelsen 2020  

Søker  

Norge ut av NATO er søker av midler fra Fredsstiftelsen.  

Formål  

Informasjonsvirksomhet rettet mot Norges integrasjon i NATOs og USAs atom- og 

basepolitikk, med fokus på åpne møter.  

Bakgrunn  

Våre aktiviteter hittil i 2020: 9. januar - Punktmarkering mot foran Stortinget mot USAs 

terrordrap og folkerettsbrudd i Bagdad. 17. januar - Punktmarkering på Vippetangen i 

forbindelse med statsministerens og forsvarsministerens pressekonferanse på fregatten Otto 

Sverdrup om Norges deltakelse i Irak. 20. februar - Sonja Krohn fra Norge ut av NATO stilte 

som konferansier i demonstrasjonen "Ingen utlevering av Julian Assange" foran Stortinget.  

Prosjektetbeskrivelse  

Et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo med Fredrik Heffermehl. Tema er ikke endelig 

fastsatt, men vil inneholde juridiske betraktninger omkring Norges medlemskap i NATO.  

Stipulerte kostnader Åpent møte på Litteraturhuset i Oslo  

Leie av møtelokale, Amalie Skram, teknisk utstyr  10.000  

Honorar  2.000  

Annonse i Klassekampen, 2 innrykk  5.000  
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Kulturelt innslag  5.000  

Totalt søknadsbeløp  22.000  

Oslo, 26.03.2020  

Sonja Krohn  

Øivind Svarstad  

Olav Aarrestad  

Brynjulv Gjerdåker 

 

Bankkonto nr. 9710 34 29262 
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Sverre Røed Larsen: 

Bokprosjekt om militærnektingens historie i Norge 

30.000,- 

Fra: Sverre Røed-Larsen <Sverre.rl@getmail.no> 

Dato: 27. mars 2020 kl. 14:16:05 CET 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Kopi: Andreas Hompland <hompland@online.no>, Ellen Elster <e-elster@online.no>, Jørgen Johansen 

<jorgen@resistance-journal.org>, Svein Sandnes <svsandn@online.no>, Sverre Røed-Larsen 

<Sverre.rl@getmail.no>, Terje Roalkvam <terjroa@online.no>, Theo Koritzinsky <Theo@oslomet.no>, Tor Egil 

Førland <t.e.forland@iakh.uio.no>, Øyvind Solberg <ovinsol@gmail.com> 

Emne: FREDSSTIFTELSEN: Søknad om støtte for 2020 

  

Fredsstiftelsen v/Ivar Johansen 

  

Vi viser til annonse i Klassekampen 23. januar 2020 og oversender hermed søknad om støtte for 2020 

med vedlegg. 

  

På vegne av redaksjonsgruppa, 

Sverre Røed-Larsen 

 

SØKNAD OM VIDERE STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK OM MILITÆRNEKTING I NORGE 

 

Vi viser til tidligere søknad om støtte, som i 2018 og 2019 ble positivt vurdert av Fredsstiftelsens styre. 

Vi takker for støtten. Vi viser også til oversendte rapport for 2018 og 2019 hvor vi redegjør for status.  

Med utgangspunkt i Fredsstiftelsens kunngjøring om søknad for 2020-utdeling søker vi om videreføring 

av støtte på kr 30 000 til arbeidet bokprosjektet.  

 

OM BAKGRUNN OG OM PROSJEKTET 
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 
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som uteble fra tjeneste, er falt bort. Men nekting av militærtjeneste har fortsatt også etter 2012. Vi 

vil se nærmere på lovsituasjonen, nektingsomfanget og myndighetenes reaksjoner.  

 

PROSJEKTET 

Det tas nå sikte på en bokutgivelse rundt høsten 2021/ev. i 2022. Boka er beregnet til å bli på ca. 300 

sider, med permer i kartong og vil inneholde en oversikt over hovedfaser og sentrale begivenheter i 

historisk sammenheng med særlig vekt på de siste 100 år.  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. Foreløpig innholdsfortegnelse er vedlagt. 

 

På et eget seminar om bokforslaget, som ble holdt i Oslo 22.09.2018, ble det etablert ei gruppe som 

har videreutviklet ideen. Redaksjonsgruppa har ansvaret for framdriften av prosjektet, og avholder 

regelmessige møter.  

 

Arbeidet med å utvikle, ferdigstille og markedsføre ei slik bok bygger på sterk motivasjon, 

entusiasme, engasjement og kompetanse. Alt redaksjonelt arbeid og skriftlige bidrag skjer på ulønnet 

basis. 

ARBEIDSPLAN FOR 2020 
Framdriften av bokarbeidet i 2020 er basert på følgende prosjektplan: 

 

 Utvidet redaksjonsgruppe 

 Etablert 22. september 2018 med 6 medlemmer. Den er nå utvidet til 9 personer. (Hvem: 

se underskriftene på denne søknaden). 

 

 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 eller 

enkeltepisoder.  

 

 Utvikling av grafisk design for selve boka  

Det pågår et omfattende arbeid med å kartlegge forekomsten av aktuelt 

illustrasjonsmateriale (fotografier, tegninger, faksimiler o.l.), hvilke copyright-

bestemmelser som gjelder og priser for bruk.  

 

 Manusutvikling  
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Redaksjonen har allerede mottatt rundt 5 (medio mars) manus til hele eller deler av 

kapitler. Arbeidet med å kartlegge delbidragsytere pågår løpende. Noe av innholdet vil 

være basert på intervjuer, og flere slik avtaler er etablert.  

 

 Formelle avtaler 

Det er i løpet av januar- mars 2020 sluttført arbeid med veiledning og formell avtale, som 

Forfatterveiledning og Avtale mellom forfatter og forlag. 

 

 Etablering av Rådgivergruppe: En egen Rådgivergruppe ble etablert i mars. Størrelsen er 

rundt 25 medlemmer med stor bredde og mangfold: geografisk, alder, bakgrunn, 

nektingsgrunnlag osv. Medlemmene velger selv hvor mye og på hvilken måte de vil 

involvere seg i realiseringen av bokprosjektet. Det er åpen mulighet for andre å tiltre 

Rådgivergruppa seinere. 

 

 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 2020. Mål: 300 personer. 

Pris 350 kr. De første forhåndskjøp er allerede registrert. 

 

 Nytt militærnekterseminar 

Vi planlegger et nytt seminar seinhøsten 2020 for å få bedre dialog mellom redaksjonen og 

engasjerte bok-entusiaster. 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 selve bokprosjektet. Arrangeringen av dette seminaret vil avhenge av 

utviklingen av koronakatastrofen. 

 

 Opprettelse av egen hjemmeside for prosjektet 

I løpet av våren 2020 vil en egen hjemmeside for bokprosjektet bli lansert med et variert 

innhold. Innholdet vil løpende bli supplert med nytt materiale, som informasjon om 

framdriften av manusarbeidet, 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.  

 

 Finansiering 

Realisering av bokprosjektet vil være helt avhengig av støtte fra legater, fond o.l. Aktuelle 

støttemuligheter – som Fritt Ord (frist 30.04), Kulturrådet (søknad fra forlaget først når 

hoveddelen av boka er ferdig), Norsk Faglitterær Forfatterforening (ny vurdering høsten 

2020) m.fl. i tillegg til Fredsstiftelsen – vil motta søknad om bidrag til bokutgivelsen. I 

tillegg vil forhåndskjøp av boka være en viktig delfinansieringskilde. Et foreløpig overslag 
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gir en totalkostnad på kr 256.000, inkl. portoutgifter ved forsendelse, ved et opplag på 

1200 eksemplarer. Boka vil bli gjennomillustrert med bruk av 4 farger. Et mer spesifisert 

budsjett for boka er under utarbeiding. 

 

ANDRE FORHOLD 
FORLAG 

Det er tegnet kontrakt med Svein Sandnes Bokforlag AS om utgivelse, distribusjon, salg og lagerhold. 

Boka vil også seinere bli gjort tilgjengelig som e-bok. Prosjektet er basert på et «non-profit»-opplegg 

og et ev. overskudd skal gå til å støtte fredsarbeid. Redaksjonskomiteen har knyttet til seg 

faglige/språklige konsulenter som vil medvirke på frivillig og ulønnet basis. 

 

ANDRE FORHOLD 

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 fredspolitiske og forsvarspolitiske spørsmål 

under kritisk debatt.   

 

Med hilsen 

Redaksjonsgruppa for militærnekterboka 

Ellen Elster, Tor Egil Førland, Andreas Hompland, Jørgen Johansen, Theo Koritzinsky, 

Terje Roalkvam, Sverre Røed-Larsen, Svein Sandnes, Øyvind Solberg. 

 

Vedlegg: Innholdsfortegnelse per mars 2020 

 

 

 

Notat om struktur og innhold – mars 2020 

 

FORSLAG TIL TITTEL: 

Krigsmotstand og fredskamp 
Historien om militærnekting og siviltjeneste i Norge (undertittel) 

Nye forslag: Militærnekting og krigsmotstand. Historien om … eller Militærnekting som krigsmotstand. 

Historien om ….  

 

FORSLAG TIL STRUKTUR OG INNHOLD 

FORORD  
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INNHOLD 

 

Tabula Gratulatoria 

 

Tidslinje 

 

Kap 1: Innledning – Militærnekting i Norge og internasjonalt  

Et oversiktskapittel: Artikler om historien i kronologisk rekkefølge, men også temaer som krysser historiske 

perioder. Også inneholde kunstneriske uttrykk, individuelle, anekdoter, dikt, osv.  

 

DEL I: TIDA FØR 1922  

Innledning til perioden.  

 

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

 

Kap 3: De første militærnekterne etter 1814 

Historikk, med hovedvekt på kvekernes nekting på 1800-tallet.  

 

Kap 4: 1885–1922» av Nils Ivar Agøy (1987) 

Basert på Agøys hovedoppgaven, som vil bli redigert ned til ca 10 sider.  

 

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

Innledning om perioden.  

 

Kap 5: Sosialisme og antimilitarisme. 

Bakgrunnen for lovendringa i 1922.  

Sentral hovedoppgave i historie: «Kampen mot vernetvangen. Militærnekterspørsmålet i Norge  

 

Kap 6: Fra «det brukne gevær» til Folkereisning mot Krig.  

Militærnekting og fredsarbeid nasjonalt og internasjonalt på 1920- og 1930-tallet. Også om siviltjenestens 

innhold og organisering.  

Folkereisning mot Krig blir til.  

 

Kap 7: Andre verdenskrig 

Basert bl.a. på artikkelen «Pasifistene i Norge under okkupasjonen. Tidsskrift for teologi og kirke 1999; Volum 

70.(2) s. 119-133» av Torleiv Austad. Pluss Gene Sharps forskningsarbeid om lærerkampen og FMK-skriftet: 

Tyranniet kunne ikke knuse oss. Arbeidstjenesten. Hvilken skjebne fikk militærnektere i andre land? 

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

Innledning om perioden. Deles ev. opp i flere kapitler.  

 

Kap 8: Kald krig og økende antall militærnektere. 

Norges medlemskap i NATO = Antallet militærnektere øker. Arne Næss og Jens Bjørneboe: Kolsås-aksjonen. 

Atompasifisme. Politisk militærnekting. Militærnektere ble overvåket. Militærnekterne som sosiologisk 

gruppe. De religiøse nekterne - broderringen på Hustad leir. 
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Kap 9: Sivilforsvarsnekting 

Sivilarbeidere ble overført til sivilforsvaret etter utført tjeneste. Hvordan forholdt de seg til dette? Jf blant 

annet IKKEVOLD fra 1970 og 1980 åra. Også kvinner i en viss alder uten barn ble skrevet ut til 

sivilforsvarstjeneste. Det finnes noen eksempler på kvinner som nektet å utføre tjenesten. Ferdig. 

DEL IV: FREDSRELEVANT SIVILTJENESTE. FORSKOLEN – OPPLÆRING I IKKEVOLDELIGE KAMPFORMER – ELLER 

STRATEGISK SKALKESKJUL 1970 – 2012  

Innledning om perioden.  

 

Kap 10: Hva mener sivilarbeiderne?  

Utgangspunkt i SRLs magisteroppgave fra 1973, som var basert på en kartlegging i 1972 (546 respondenter). 

Andre kartlegginger er Sivilarbeidernes Hovedsekretariats spørreundersøkelse i 1962 (115). 

Justisdepartementet prøvde å gjennomføre en undersøkelse i 1969 (603). Gallupundersøkelser om 

opinionsmeninger (Norske meninger) er også av interesse. I tillegg kommer Galtungs sentrale analyse: «Hva 

mener sivilarbeiderne? : en undersøkelse på Havnås leir for vernepliktige sivilarbeidere» (62 respondenter) av 

Johan Galtung. Oslo, 1957.  

  

Kap 11: 1960-tallet: Kamp om siviltjenestens innhold og politisk militærnekting. 

Nedleggelsen av Havnås leir (1970?) og opprettelsen av Dillingøy leir, om Hustad Leir, fra landssvikerleir til leir 

for sivile tjenestepliktige i 1950. Sivilarbeidere på fredsrelevante arbeidsplasser, som PRIO, FN-Sambandet, 

Amnesty, Kvekerne … Notat fra NPG om Prio foreligger.  

 

Kap 12: Forskole for sivilarbeiderne og en meningsfylt siviltjeneste.  

Dagpengeaksjonen. Flytting av tillitsmannen. Gisselaksjonen på Hustad Leir. En skole på godt og vondt? 

Undervisningsinnhold etc etc. VOKT-tjeneste og VOKT-undervisning. Nedleggelsen i 2002 (2012?). Dører for 

Dørum. 

 

Kap 13: Militærnekting i Nord-Norge  

Jan Oscar Bodøgård vil skrive. Ev.  Gaski med bidrag om sameperspektivet og militærnekting.  

 

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

Innledning til denne delen. 

 

Kap 14: Militærnekting, sivil ulydighet og alternative forsvarsformer. Militærnekting som fredsarbeid. 

Fra sivil tjenestepliktig til sivil vernepliktig.  WRI og Folkereisning mot krig. Totalnekting.  

Ikkevoldsaksjon.  Delbidrag fra JJ foreligger. Ev. også om ikkevoldelige forsvarsmetoder, ikkevoldsforsvar, 

fredsskatt, freds- og konfliktforskning, og ha en bredere omtale av militærnekting, sivilarbeid og fredsinnsats 

fra et organisatorisk perspektiv.  

 

 

 

Kap. 15: Militærnekting og kvinners rolle.  

Historisk gjennomgang av kvinners deltakelse i det militære fra 1945 til verneplikt for kvinner i 2015, inkl. noen 

linjer tilbake til tida med kampanjen om stemmerett for kvinner og innføring av verneplikt for kvinner under 

https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:%22Hva%20mener%20sivilarbeiderne?%20:%20en%20unders%C3%B8kelse%20p%C3%A5%20Havn%C3%A5s%20leir%20for%20vernepliktige%20sivilarbeidere%22&page=0
https://www.nb.no/nbsok/search?searchString=title:%22Hva%20mener%20sivilarbeiderne?%20:%20en%20unders%C3%B8kelse%20p%C3%A5%20Havn%C3%A5s%20leir%20for%20vernepliktige%20sivilarbeidere%22&page=0
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andre verdenskrig. Parallelt: om protestene mot at kvinner skulle militariseres og hvilke organisasjoner som 

protesterte, uttalte seg eller ikke sa noe i det hele tatt.  FMK og WRI har siden midten av 1970-tallet hatt et 

fokus på militariseringen av kvinner og parallelt med den nye kvinnebevegelsen fra 1970, utviklet tenking 

rundt feminisme og ikkevold. Ferdig. 

 

Kap 16: Antimilitarisme i kunst og kultur  

Skal handle om antimilitaristisk fredsarbeid. Kan deles inn i fire deler: 1) scenekunst, 2) musikk (særlig 

visetradisjonen), 3) litteratur (dikt, noveller, romaner), 4) bildende kunst. Innledning på 2 (?) sider som viser de 

store linjene. Ev. intervjuer i forhold til de fire delene.  

 

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

Kap 17: Avslutning 

Momenter: Opphør av siviltjeneste og militærnekting – en antimilitaristisk stemme er opphørt.  

Militærnektingens funksjon: menneskerettigheter, samvittighetsfrihet, en ekstra impuls for å tematisere 

sikkerhet. Oppgjør med Norge som fredsnasjon, styrket NATO-bånd, styrket militære, opprustning, ny kald 

krig. Nye former for krigføring: cyberwar, robotkrig, space war, terror, bygerilja osv. må radikalt endre vårt syn 

på hva krig er. 

 

Referanser og noter: Verken fot- eller sluttnoter skal brukes. Vi har referanseliste bakerst. Referanse i teksten 

gjøres med forfatterens etternavn, årstall og ev. sidetall i parentes.  

Vedlegg: Blant annet statistikk og annen relevant informasjon. 

Takkeliste / Rådgivergruppe 
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Svein Sandnes Bokforlag AS: 

Bokprosjekt om Arbeiderpartiets forhold til militærvesen 

10.000,- 

Fra: Svein Sandnes <svsandn@online.no> 

Dato: 27. mars 2020 kl. 15:36:44 CET 

Til: post@ivarjohansen.no 

Emne: Søknad om støtte til bokutgivelse fra Fredsstiftelsen 

  

Vi viser til utlysning i Klassekampen 23. januar 2020 om støtte til ulike fredsprosjekter. 

  

Svein Sandnes Bokforlag AS vil høsten 2020 utgi ei bok med arbeidstittelen "Arbeiderpartiet og 

våpnene" av historikeren Nils-Henning Hontvedt. Boka inneholder en gjennomgang av Det norske 

Arbeiderpartiets forhold til militærvesenet fra starten til i dag. Det er unektelig en spennende 

historie, men formålet med boka i dag er konkret å legge grunnlaget for at Arbeiderpartiets årsmøte 

våren 2021 må fatte et vedtak om at Norge må undertegne FN-traktaten fra 2017 om et 

internasjonalt forbud mot atomvåpen. 

  

Det manuskriptet som her vedlegges er i disse dager til kritisk vurdering hos følgende konsulenter: 

Nils-Petter Gleditsch, Nils Ivar Agøy, Sverre Lodgaard og Hans Fredrik Dahl. Ut fra de 

tilbakemeldingene vi foreløpig har fått, kan jeg med støtte fra forfatteren si at konklusjonen i siste 

kapittel vil bli tydeligere enn slik den foreligger i dette manuskriptet. Det er et godt tegn at flere 

Arbeiderpartistyrte kommuner etter hvert har erklært kommunen som "atomvåpenfri sone" med 

henvisning til at Norge må skrive under FN-traktaten om å forby atomvåpen. Et annet argument er at 

Nobels fredspris med Torbjørn Jagland i komiteen i 2017 ble tildelt The International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons  (ICAN). 

  

Vi vil som for alle våre fagbøker søke Norsk Kulturråd om innkjøp, men som dere sikkert er klar over, 

er sannsynligheten for innkjøp relativt lav. Kulturrådet har rett og slett ikke budsjett til å kjøpe inn 

alle fagbøker de mener holder et tilstrekkelig godt innhold til å fortjene innkjøp til landets bibliotek. 

  

Produksjonskostnadene for boka vil totalt være ca. 40.000 kroner, og vi vil herved søke 

Fredsstiftelsen om kr. 10 000,- til delvis dekning av disse. 
vennlig hilsen 

for Svein Sandnes Bokforlag AS 

 

Svein Sandnes 

Mobil 91712425 

 

Postadresse: 

Svein Sandnes Bokforlag AS, Eidsvegen 1, 1927 RÅNÅSFOSS 
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Hardangerprosjektet for fred, utvikling og miljø: 

Fredssymposium 

25.000,- 

Fra: Svein Fra: Post Hardangerakademiet <post@hardangerakademiet.no> 

Date: søn. 29. mar. 2020 kl. 17:22 

Subject: SØKNAD OM STØTTE TIL FREDSYMPOSIUM I JONDAL, VESTLAND 

To: <post@ivarjohansen.no> 

 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL FREDSYMPOSIUM I JONDAL, VESTLAND 

 

Vi søker med dette om støtte til gjennomføring av Hardangerakademiets  

fredssymposium 31. juli – 2.august 2020. 

Det er laget et svært godt program dette året og vi håper på at dere kan  

støtte dette viktige prosjektet. Se vedlagt søknad. 

 

Vennlig hilsen 

Håkon Frode Særsten 

Leder Hardangerakademiet 

 

 

Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø 

Jonatunet 

Jondal           29.03.20 

 

 

Til Fredsstiftelsen v/ leder Ivar Johansen 

e-post:    post@ivarjohansen.no 

          

SØKNAD OM STØTTE TIL FREDSYMPOSIUM I JONDAL, VESTLAND 

Vi søker med dette om støtte til gjennomføring av Hardangerakademiets fredssymposium  31. juli – 2.august 

2020. 

Hardangerakademiet ble stiftet i 2006. Fredskultur, konfliktløsning og nedrustning er sentrale områder i 

Hardangerakademiets arbeid, og dette er hovedfokus på det årlige fredssymposiet som finner sted hvert år 

siste helgen i juli.  

Nytenkning innen økonomi, demokrati, økologi og bærekraft er også viktige tema for Hardangerakademiet, 

som blir belyst på ulike helgeseminar gjennom året. Bortsett fra honorar til forelesere og noe lønn til 

kjøkkenhjelp og renhold, er alt arbeidet gjort på frivillig basis.   

mailto:post@hardangerakademiet.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:post@ivarjohansen.no
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Bortfall av UD sin tidligere støtteordning Informasjonsarbeid for fred, gjør det mer økonomisk krevende for oss 

å gjennomføre fredssymposiet 

Årets symposium vil fokusere på fredskultur og metoder for konfliktløsning, med følgende innledere og tema: 

Ingeborg Breines:   Kan erkjennelsen av at vi er i en klima- og miljøkrise få fart i overgangen fra en 

militaristisk tenkning til fredskultur? 

Militært forsvar og krig er ikke svaret på verdens store utfordringer, verken klimakrisen, atomtrusselen eller de 

økende ulikhetene, snarere tvert i mot. Hvilke strategier kan tas i bruk for å fremme en tryggere og bedre 

sikkerhetspolitikk? 

Naakow Grant-Hayford:  

Innføring i Transcendmetoden 

Grant-Hayford Naakow er leder for Galtung-institut i Tyskland på grensen til Basel i Sveits, hvor han arbeider 

med å videreføre Johan Galtungs teori og praksis. Hayford har samarbeidet tett med Galtung i sine studier av 

konflikt og fredsbygging. Han har også studert internasjonal jus, permakultur, selvberging og refleksive 

utviklingsstrategier i Afrika sør for Sahara. 

Synøve Faldalen: 

Om du vinner en konflikt – er den da løst? 

Vi møter konflikter med forskjellige strategier, og måten vi angriper dem på får betydning for utfallet.  Har 

man en vinner, står det som regel igjen en taper. Ved å være oppmerksom på strategier og konsekvenser, kan 

en lettere velge konstruktive framgangsmåter. Fredsundervisning og opplæring konflikt-håndtering på alle nivå 

er et av de viktigste innsatsområdene for å fremme og styrke en global fredskultur. 

 

I tillegg blir det tre workshops, den ene i regi av IKFF om hvordan vi kan gå bort fra en militaristisk 

sikkerhetstankegang til å tenke sikkerhet for mennesker og kloden. 

Vanligvis deltar mellom 50 og 60 mennesker på symposiet, inklusiv frivillige medarbeidere. 

Vi har reduserte priser for studenter og andre med lav betalingsevne. 

Vedlagt ligger budsjett. 

 

 

Vennlig hilsen 

Håkon Frode Særsten 

Styreleder 

Hardangerakademiet for Fred, Utvikling og Miljø 
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IKFF, Bergen: 

Antikrigsutstilling Bergen 

25.000,- 

Fra: aase møller <aasemh04@yahoo.com> 

Date: søn. 29. mar. 2020 kl. 18:12 

Subject: Søknad om støtte til gode fredsprosjekter 

To: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF 

v/ Åse Møller-Hansen 

 

Til fredsstiftelsen v/ Ivar Johansen 

Søknad om prosjektstøtte til antikrigs-utstilling i Bergen september 2020 - kr. 25.000,- 

  

En av hovedstrategiene til IKFF i Bergen 2020 er å samarbeide tettere med andre 

organisasjoner, særlig fredsorganisasjoner for å styrke innsatsen for fred - og mot krig og 

opprustning. Vi ser at det er helt nødvendig å samle kreftene og ta i bruk sterkere 

virkemidler og medier, som bl.a. kunst.  

IKFF har derfor det siste halvåret jobbet sammen med Antikrigs-initiativet om en 

antikrigsutstilling/festival i Bergen fra 3.-20.september 2020.  

Vi har kontrakt med kulturhuset USF-verftet om å bruke visningsrommet på 180 kvm. til 

utstillingen. 

Utstillingsgruppen som består av representanter for de to organisasjonene og kunstnere 

og designere jobber målrettet med å få dette til og har til nå fått positivt svar fra 15 

kunstnere fra Bergen/Norge/Norden om at de vil delta med verker, i form av maleri, 

tresnitt, animasjonsfilm, skulptur og performance. De fleste er profesjonelle kunstnere, 

inklusiv kunststudenter.  

IKFF og Antikrigs-initiativet samarbeider tett om utstillingen/festivalen men har fordelt 

koordineringsansvar mellom oss. IKFF har hovedansvar for foredrag og film og deler det 

økonomiske ansvaret for husleie, utstillingskatalog, brosjyrer og annet materiell. 

Foredrag og workshops vil foregå i utstillingslokalet  og filmvisningene i USF sin kinosal. 

Antikrigsinitiativet har ansvar for å organisere en eller flere konserter i visningsrommet 

eller i en av de større konsertsalene på huset, og de har profesjonelle kunstnere i 

organisasjonen som er ansvarlig for å organisere selve utstillingen.  

Sammen vil vi invitere bredt til utstillingen: videregående skoler, fagforeninger, 

organisasjoner og folk flest.  

mailto:aasemh04@yahoo.com
mailto:post@ivarjohansen.no
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Vi søker herved Fredsstiftelsen om å støtte tiltaket med opp til 25 000,- kr. 

 

Søknad med budsjett ligger vedlagt 

Vennlig hilsen  

Åse Møller-Hansen 
Styremedlem IKFF Bergen og WILPF Norge 

 

 

 Egen finansiering/ 

søkt om annen 

finansiering 

 

Søknadssum 

Freds-stiftelsen 

 

 

Andel totale utgifter 

IKFF 

Husleie, IKFF 50% andel, 

 

6000 

 

 

0 

 

 

6000 

 

 

Foredrag med Tuva W, ICAN 

bekreftet, 

John Rees, Stop the war coalition 

forespurt,  

Ingeborg Breines forespurt 

Andre aktuelle foredrags-holdere på 

vent inntil videre. Reise, gave, etc. 

 

3000 

 

4000 

 

7000 

Utstillingskatalog med verker og 

tekster som omhandler tema knyttet 

til evig krig, sikkerhet, fredsarbeid.  

IKFF andel 50 % 

1000 14 000 15 000 

Løpesedler/ infobrosjyrer 0 2000 2000 

 

Materiell til skoleelever 

 

5000 

 

0 

 

5000 
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3 filmvisninger lisens 

atomvåpenproblematikk og fredsfilm 

5000 1000 6000   

Utstillingstekniske utgifter pluss 

transport 

 4000 4000 

 

Totalt 

20 000 25 000 45 000 
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Bestemødre for fred: 

Informasjon- og opplysningsarbeid 

8.000,- 

Fra: Penny Heymans <pheymans46@gmail.com> 

Date: man. 30. mar. 2020 kl. 08:11 

Subject: Søknad til Fredsstiftelsen 

To: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Hei,  

Jeg vedlegger søknad til Fredsstiftelsen fra Bestemødre for Fred. 

Med vennlig hilsen  

Penny Heymans 

kasserer for Bestemødre for fred 

 

Bestemødre for fred  

v/ Penny Heymans (Kasserer) 

epost bestemodreforfred@gmail.com og pheymans46@gmail.com 

 

30.03.20 

 

Bestemødre for fred (BfF) takker Fredsstiftelsen for muligheten til å søke økonomisk støtte.   

Vi søker kr 8 000 til vårt informasjon- og opplysningsarbeid. 

BfF har beskrevet sitt formål i sine vedtekter slik: 

- Øke respekt for FNs menneskerettigheter 

- Bevisstgjøre holdninger, forebygge eskalering av konflikter og øke kunnskap som fører til et fredelig og 

rettferdig samfunn 

- Fremheve ikkevoldelige prinsipper 

Vår viktigste aktivitet er fortsatt utdeling av selvproduserte løpesedler foran Stortinget en time hver onsdag i 

skoleåret. Vi deler ut rundt 800/1000 løpesedler hver gang. I løpet av 2019 delte vi ut 27.650 løpesedler. I 

tillegg til  Oslo  deles det også i Sandefjord, Mandal, Lillehammer, Arendal, Hamar, Sandnes og Fredrikstad. 

Noen av lokallag mottar løpeseddel ved e-post og trykker dem selv, så totale antall løpesedler liger rundt 

32 000. 

Ved å stå på gata kommer vi i kontakt med et veldig bredt lag av befolkning, og har anledning til å ha mange 

interessante samtaler, noe som vi synes er nesten like viktig som å dele ut skriftlig informasjon.  

mailto:pheymans46@gmail.com
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:bestemodreforfred@gmail.com
mailto:pheymans46@gmail.com
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98 personer er faste mottagere av løpesedler via e-post hver uke. I tillegg sendes løpesedler til 32 

mediaorganisasjoner og alle Norges Fredsrådsmedlemmer. Alle politiske partier på Stortinget mottar våre 

løpesedler, og vi har fått beskjed at de til og med leser den! Løpesedler legges ut på vår nettside. Vi er også på 

Facebook. 

BfF har 72 aktive og støttemedlemmer. Kontingenten er fortsatt kr 250,-  og vi fortsetter med våre møter i 

Kvekernes lokale i Grønland 12. 

På grunn av koronavirus kommer året 2020 til å være et veldig annerledes år for oss som alle andre 

organisasjoner. Det er allerede noen uker siden vi delte ut løpesedler på gata, og har ikke trykket nye 

løpesedler. Vi fortsetter å skrive nye, men de sendes ut kun elektronisk. Vi er jo selvfølgelig tilbake på gata så 

snart det mulig å gjøre det. Derfor søker vi litt mindre i år. Vi er litt stolt av å ta i bruk teknologien som finnes, 

og til stor glede nå holder vi våre onsdags møter på Zoom, siden vi kan ikke møtes face-to-face. Dermed holder 

vi oss orientert and diskutere innehold i nye løpesedler, og ikke minst opprettholder kontakt oss i mellom.  

Vi mener vi gjør et viktig arbeid i opplysning om faren for militær- kjernefysiskopprustning, ulemper med 

Norges nære tilknytning til USA og NATO, samtidig som vi fremmer ikkevoldelig løsning av voldelig konflikter 

og opplyser om FNs arbeid.   

 

Forslag til Budsjett for 2020, ble vedtatt på årsmøtet 26. februar 

 

 

Budsjett 2020, vedtatt på ÅM 

Inntekter   

Medlemskontingent 20 000,00 

Ukentlig bidrag på møtene 8 000,00 

Gaver 8 000,00 

Støtte fra NFR/UD 20 000,00 

Diverse støtte 10 000,00 

    

Sum 66 000,00 
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Utgifter   

Trykking løpesedler og 

informasjonsbrosjyre 30 000,00 

Leie av møtelokale 9 250,00 

Arendalsuka, seminarer 10 000,00 

Reiser 4 000,00 

Julelunsj 1 000,00 

Bestemødre fredspris 600,00 

Porto 8 000,00 

Diverse 2 150,00 

Gebyr 1 000,00 

Sum 66 000,00 
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Nei til atomvåpen, Oslo: 

Markering av Hiroshimadagen i Oslo 

125.000,- 

Fra: Ada Menne <ada@neitilatomvapen.org> 

Date: man. 30. mar. 2020 kl. 12:59 

Subject: Søknad om støtte til Hiroshimadagen 2020 

To: <post@ivarjohansen.no> 

 

Hei, 

6. august 2020 arrangerer Nei til Atomvåpen, i samarbeid med Oslo  

kommune og flere freds-, miljø- og fagorganisasjoner, en viktig  

Hiroshima-markering i hovedstaden for å skape oppmerksomhet rundt  

atomvåpensaken. Arrangementet vil bestå av flere komponenter: en gratis  

støttekonsert med opptredener av artister, en japansk lanterneseremoni  

for fred og en historisk skildring gitt av en Hibakusha fra japan som  

overlevde atombomben i Hiroshima. Vi vet at det er utfordrende å  

planlegge noe i disse Korona-tider, men håper og satser på at pandemien  

har lagt seg i august, ellers blir arrangementet gjennomført digitalt.  

Når noe slikt rammer samfunnet blir det desto mer tydelig at vi ønsker å  

beskytte dette og våre kjære fra atomvåpenbruk. Vedlagt finner dere et  

mer inngående brev, samt årsmelding som inkluderer budsjett og regnskap. 

 

Ha en flott dag videre og ta vare! 

--  

Med vennlig hilsen 

Ada Eidshagen Menne 

Rådgiver i Nei til Atomvåpen 

Telefon: +47 47824193  

 

SoCentral, 

Øvre Slottsgate 3, 

0157 Oslo 

Søknad om økonomisk støtte til 

Hiroshimamarkeringen 2020 
- Bakgrunn for Hiroshimadagen. 

- Markeringen 2020. 

- Forespørsel om samarbeid og økonomisk støtte. 

6. august 1945 slapp et amerikansk fly en atombombe over den japanske byen Hiroshima. 

Eksplosjonen ødela 90 prosent av byen og drepte umiddelbart 80 000 mennesker. 

Helsepersonell kunne gjøre lite, eller ingenting, for å hjelpe. Tre dager etter dette ble en 

mailto:ada@neitilatomvapen.org
mailto:post@ivarjohansen.no
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atombombe sluppet over Nagasaki. 40 000 mennesker døde. Senere har titusener omkommet 

av strålingsskader, og vi vet enda ikke den totale effekten av disse på fremtidige generasjoner. 

I dag er faren for at atomvåpen blir brukt, tilsiktet eller ved et uhell, større enn noensinne ifølge 

forskere 1 . Atommaktene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, internasjonale 

atomavtaler faller og spenningen øker mellom atomvåpenstatene. Det er imidlertid én god 

nyhet: vi kan endre denne situasjonen! Atomvåpen er en menneskeskapt trussel. Således kan 

mennesker også eliminere denne ved reell nedrustning og avskaffelse. Norge kan bidra til 

dette ved å støtte FNs atomvåpenforbud2. Derfor må vi sammen sende et klart og tydelig signal 

til våre politikere om at atomvåpen er uakseptable! 

6. august 2020 arrangerer Nei til Atomvåpen Oslo, i samarbeid med Oslo kommune og flere 

freds-, miljø- og fagorganisasjoner, en Hiroshima-markering i hovedstaden for å skape 

oppmerksomhet rundt atomvåpensaken. Arrangementet vil bestå av flere komponenter: en 

gratis støttekonsert, en japansk lanterneseremoni for fred og en historisk skildring gitt av en 

Hibakusha fra Japan som overlevde atombomben i Hiroshima. Dersom korona-tiltakene 

vedvarer vil konserten og Hibakusha-skildringen digitaliseres og lanternemarkeringen vil 

gjennomføres i mindre skala. Videre, vil markeringen være del av en større temauke fra 3.-9. 

august der vi vil plassere ut informasjonsplansjer i bybildet, samt formidle informasjon til barn 

om temaet i samarbeid med nye Deichmanske og Fredssenteret. I tillegg blir disse 

arrangementene en naturlig del av den globale 75-årsmarkeringen av slutten på 2. verdenskrig. 

Hittil har arrangementet mottatt bevilgninger fra Oslo Kommune og LO, og vi har søkt støtte 

av andre aktører. 

 

Nei til Atomvåpen Oslo søker med dette Fredsstiftelsen om midler til Hiroshima-markeringen i Oslo.  

 

For svar på forespørselen, spørsmål og videre dialog, kontakt meg gjerne på mail: 

ada@neitilatomvapen.org eller telefon: 47824193. 

Sammen kan vi endre verden! 

Med vennlig hilsen, 

Ada Eidshagen Menne 

Rådgiver i Nei til Atomvåpen 

1 https://thebulletin.org/doomsday-clock/ 

2 https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/ 

 

Målgruppe og forventede resultater 
- Målgruppe 

- Antall vi forventer å nå ut til 

- Andre resultater 

Målgruppen for denne markeringen er totalt sett stor. Vi appellerer til alt fra barn i barneskolealder til 

pensjonister. Konserten vil være gratis og åpen for alle aldersgrupper med innslag for barn (for eksempel 

barnekor), ungdom og voksne. 

Gitt at korona-tiltakene mildner og konserten kan avholdes fysisk forventer vi et publikum på 2000-4000 

mennesker i Oslo. 

Vi forventer å oppnå følgende resultater med Oslo-markeringen: 

- Informasjonsspredning om atomvåpensaken. 

- Oppmerksomhet rundt atomvåpensaken og de humanitære konsekvensene ved 
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atomvåpenbruk. 

- Økt medlemsbase 

- Økt press på regjeringen til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 

 

Tentativt budsjett 
Markeringen skal være åpen og gratis for offentligheten og publikum i alle aldre og det vil derfor ikke 

selges noen billetter. Dermed er gjennomføringen av arrangementet avhengig av eksterne 

prosjektmidler. Nei til Atomvåpen har hittil mottatt en støttebevilgning fra Oslo Kommune på opptil 250 000 

kroner og fra LO i Oslo på 10 000 kroner. I løpet av våren 2020 er det planlagt å sende ut søknader om 

økonomisk støtte og samarbeid til andre aktører, blant annet fagbevegelsen og andre sivilsamfunnsaktører. I 

tillegg anslås det en frivillig arbeidsinnsats fra Nei til Atomvåpens tillitsvalgte, lokallag, medlemmer og andre 

samarbeidsaktører til en verdi av minst 50 000 kroner. Budsjettet er på minst 475 000 kroner. Det detaljerte 

budsjettet vil justeres ettersom annen inntekt, avtaler og bestillinger bekreftes. Vårt kontonummer er: 

9001.11.72139. 

 

Nei til Atomvåpen Oslo søker herved opp til 125 000 kroner fra Fredsstiftelsen til Oslo-markeringen til minne 

for Hiroshima. 

 

Inntekter 

Kommentar 

Støtte, Oslo Kommune 250 000 Bevilgningsbrev mottatt 

Støtte, LO i Norge 10 000 Bevilgningsbrev mottatt 

Nei til Atomvåpen Oslo 20 000 Egenfinansiering 

Annen inntekt, Mål: 60 000 

Utover kommunen og LO har prosjektet hittil ikke mottatt andre støttebevilgninger. Flere søknadsutsendelser 

er planlagt ila. våren 2020. 

Salg merchandise 10 000 Merchandise til arrangementet er enda ikke produsert, så 

det er per i dag vanskelig å estimere hvor stort salget kan 

komme til å bli. 

Sum 350 000 

 

Utgifter 

Kommentar 

Honorar artister 50 000 Nei til Atomvåpen vil ikke forespørre at artister stiller 

gratis og har som prinsipielt mål å kompensere alle 

musikalske bidrag. 

Honorar andre 50 000 

Lønn prosjektledelse og 

gjennomføring 

51 000 

Frivillig innsats 50 000 

Reiser 10 000 Hvis artister bor utenfor Oslo 

Overnatting 5 000 Hvis artister bor utenfor Oslo 

Scene / lyd / lystekniker 10 000 

Scene / lyd / lysutstyr 100 000 
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Husleie 10 000 

Mat / drikke, artister 3 000 

Mat / drikke, frivillige 3 000 

Markedsføring 50 000 

TONO 10 000 Basert på et publikumstall på cirka 3000 

Hibakusha 25 000 Hotell, reise, tolk 

Promotering 24 000 Plakater, annonser og lignende 

Sikkerhetskostnader /politi 

4 000 

Diverse 20 000 Merchandise, informasjonsmateriell og regnskap. 

Sum 475 000 

: 
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Nei til atomvåpen, Norge: 

Landsomfattende markering av Hiroshimadagen 

35.000,- 

Fra: Nei til Atomvåpen <post@neitilatomvapen.org> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 12:38:16 CEST 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Emne: Søknad om støtte til landsomfattende fredsprosjekt i anledning Hiroshima 75 år 

  

Kjære Ivar Johansen,   

 

Vedlagt finner du Nei til Atomvåpens søknad om støtte til et landsomfattende formidlingsprosjekt om 

atomvåpen og fred i anledning markeringen av Hiroshima 75 år.  

 

Med vennlig hilsen 

Akari Izumi Kvamme 

Daglig leder 

-- 

Nei til Atomvåpen / No to Nuclear Weapons 

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

+47 977 51 803 

 

Oslo, 1. april 2020 

Søknad om midler til landsomfattende formidlingsprosjekt 

om atomvåpen og fred i anledning markeringen av Hiroshima 75 år 

Kjære Fredsstiftelsen 

➢ Nei til Atomvåpen ønsker å gjennomføre et landsomfattende formidlingsprosjekt om 

atombombene som falt over Hiroshima og Nagasaki for 75 år siden, dagens 

atomvåpensituasjon og engasjere barn, ungdom og voksne til å delta aktivt i fredsarbeid. 

➢ Nei til Atomvåpen planlegger utformingen av fysisk og digitalt informasjonsmateriell, samt 

interaktive fredsaktiviteter og -markeringer for store og små som vil gjennomføres og 

distribueres i samarbeid med organisasjonens lokallag og samarbeidsnettverk i Norge. 

➢ For å gjennomføre dette søker Nei til Atomvåpen om støtte på 35 000 kroner fra 

Fredsstiftelsen. 

Bakgrunn 

Den 6. og 9. august 1945 slapp USA atombombene over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki, og 

drepte minst 120 000 mennesker umiddelbart. Nesten alt innenfor en 1,5 kilometer radius ble jevnet med 

jorden og flere hundre tusen ble rammet. Det var et terrorangrep uten sidestykke. Sivilbefolkningen i to 

byer ble tilintetgjort og i de kommende ukene døde rundt dobbelt så mange av stråleskader. 

Innen utgangen av året 1945 er det anslått at så mange som 210 000 personer var døde som følge av 
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atombombene og strålingsskade. Historiene fra Hiroshima og Nagasaki er en viktig påminnelse om 

atomvåpenets katastrofale humanitære konsekvenser og må aldri glemmes. 

I over fire tiår har Nei til Atomvåpen jobbet for en fredelig og atomvåpenfri verden. Dagens 

atomvåpenpolitiske situasjonen krever at vi øker innsatsen for å styrke atomvåpenmotstanden i Norge. Et 

av våre hovedsatsningsområder er å styrke organisasjonens deltakelse i samfunnsdebatten og bidra til 

folkeopplysning knyttet til atomvåpensaken. Som en medlemsorganisasjon med ti lokallag, medlemmer 

over hele landet og et bredt samarbeidsnettverk, spiller Nei til Atomvåpen en sentral rolle i dette folkelige 

fredsarbeidet i Norge. 

I den norske befolkningen ser vi en betydelig mangel på historisk bevissthet og aktuell kunnskap, 

forståelse for betydningen av atomvåpen og avskaffelse, og engasjement rundt nedrustning og fred. Økt 

kunnskapsnivå rundt atomvåpen er viktig i seg selv og vil i tillegg bidra til at flere, særlig unge, aktivt 

deltar og engasjerer seg i freds- og nedrustningsarbeid. 

Til sommeren 2020, 75 år etter at bombene falt over Hiroshima og Nagasaki, planlegger Nei til 

Atomvåpen å gjennomføre en landsomfattende markering den 6. august. I tillegg vil organisasjonen legge 

1 

opp til en temauke fra den 3. - 9. august i form av en opplysningskampanje som vil finne sted både i det 

offentlige og digitale rom. Prosjektets overordnede mål er å iverksette en rekke koordinerte tiltak som 

formidler informasjon om atomvåpenets historie og relevans i dagens samfunn, bidrar til økt 

folkeopplysning på tvers av aldersgrupper og skaper engasjement om atomvåpensaken i vår tid. 

Japan har i årevis vært en kilde for fascinasjon og inspirasjon verden rundt. I Norge har man de siste årene 

sett en økt interesse for Japan og landets mangfoldige tradisjoner, kultur, mat og estetikk. I tillegg til å 

opplyse om atomvåpensaken vil årets 75-års markering, gi folk i Norge muligheten til å delta og erfare 

japanske ritualer og tradisjoner som toro-nagashi (fredslanternesermoni), origamibretting av papirtraner og 

et kollektivt ønsketre. 

Konkret prosjektbeskrivelse 

Nei til Atomvåpen vil ta initiativ til en temauke i samarbeid med organisasjonens lokallag, norske 

biblioteker og undervisningsinstitusjoner, kommuner som støtter FNs atomvåpenforbud og andre 

sivilsamfunnsaktører for å markere og bidra til å opplyse om dagen. Målet med opplysningsprosjektet er å 

øke kunnskapsgrunnlaget om atomvåpen og fredsengasjementet i den norske befolkning. Vi legger opp til 

utforming, produksjon og distribusjon av kampanjemateriell, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i 

hovedstaden og andre plasser Norge rundt. 

Fortellingen om Sadako og de tusen tranene: opplysningsprosjekt rettet mot barn, ungdom og voksne 

Sadako Sasaki var to år gammel da atombomben falt i hennes hjemby Hiroshima. Hun har blitt et av de 

mest kjente symbolene på de uskyldige ofrene for krig og et forbilde for mange barn over hele verden. 

Den sterke fortellingen om Sadako og de tusen tranene vil være en rød tråd i opplysningsopplegget rettet 

mot barn og unge. Det vil bli lagt opp til høytlesning, lesekampanje, samarbeid med norske biblioteker og 

produksjon av visuelt opplysningsmateriell for deling i offentligheten og via nettbaserte plattformer. 

I Japan er papirtranen ( tsuru ) blitt et symbol på fred. Som man lærer fra fortellingen om Sadako og de 

tusen tranene, er senbazuru en tradisjon i Japan og brette tusen papirtraner i håp om å kunne få et ønske 

oppfylt. Denne tradisjonen er fortsatt populær i dag og Nei til Atomvåpen vil bidra til å organisere 

origamiverksted for barn og unge på forskjellige steder i Norge, inkludert Nobels Fredssenter. I noen 

tilfeller, vil origamifuglene kunne henges på et japansk fredstre. Fredstreet er en idé inspirert av den 

japanske sommertradisjonen Tanabata og et ønsketre der folk henger papirstykker med sine håndskrevne 

ønsker om et godt liv, lys fremtid og budskap om takknemlighet på et dekorativt tre. 

Tenn et lys for Hiroshima: fredssermoni med papirlanterner 
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Tōrō -nagashi er en japansk tradisjon der folk montere papirlanterner og skriver et personlige 

fredsbudskap før lyktene tennes og settes up på vann. Hver sommer arrangeres dette ritualet langs elvene 

gjennom Hiroshima og Nagasaki for å minnes atombombene i 1945. Lyset symboliserer også et felles 

ønske for fred og en verden fri for atomvåpen. Nei til Atomvåpen ønsker å koordinere en fellesaksjon der 

det tennes lys over hele landet til minne for ofrene fra Hiroshima og Nagasaki, enten gjennom organiserte 

lanternesermonier deltagelse hjemmefra eller via sosiale medier. 

2 

Informasjonsplansjer i gatebildet 

Nei til Atomvåpen er i gang med å utforme informasjonsplansjer med tekst og bilder som belyser 

historiene fra Hiroshima og Nagasaki og atomvåpenspørsmålet i en ny tid. Målet er at disse plansjene, 

rettet mot mannen og kvinnen i gata, distribueres og plasseres/monteres på sentrale plasser rundt om 

landet. Dette vil gjennomføres i samarbeid med kommuner, institusjoner, sivilsamfunn og lokallag. 

Budsjettforslag 

Lønn/honorarer 20 timer á 250 kr 5 000 

Materiell 

Sadako og de tusen tranene: visuelt innhold 10 000 

Lyssermoni: papirlanterner og tusjer 10 000 

Informasjonsplansjer: produksjon 10 000 

SUM 35 000 

Med vennlig hilsen 

Anne Skranefjell, styreleder 

og Akari Izumi Kvamme, daglig leder 

Tlf: 977 51 803 

E-post: post@neitilatomvapen.org 

Postadresse: Nei til Atomvåpen, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo 

Covid-19 

Den pågående Covid-19 situasjonen har skapt noe usikkerhet for Nei til Atomvåpens gjennomføringsevne og bruken 

av midler i det gitte tidsrommet. I lys av Covid-19 situasjonen har Nei til Atomvåpen, av smittehensyn, sett seg nødt 

til å utsette vårens arrangementer og gruppeaktiviteter. Organisasjonens daglige drift, kommunikasjon- og 

prosjektarbeid fortsetter som vanlig fra hjemmekontor, i tillegg til de aktiviteter som kan gjennomføres via digitale 

plattformer. Vi håper situasjonen vil stabilisere seg til august, ser an situasjonen og legger opp til alternative 

løsninger for å sikre god gjennomføring av de planlagte aktivitetene. 

3  
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Norske leger mot atomvåpen: 

Filmproduksjon om atomvåpen 

Inntil 120.000,- 

Fra: Anja Lillegraven <anja@legermotatomvapen.no> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 11:53:51 CEST 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Emne: Søknad Fredsstiftelsen 

Hei Ivar,  

Vedlagt finn du vår søknad for 2020. 

Håpar du har det bra trass i utfordrande tider.  

Mvh Anja 

 

Anja Lillegraven  

Daglig leder 

Norske leger mot atomvåpen 

Tlf: 950 79 791 

Web: www.legermotatomvapen.no  

 

Søknad til Fredsstiftelsen: Forby atomvåpen! 

Norske leger mot atomvåpen sprer informasjon om atomvåpens medisinske konsekvenser, og arbeider for å 

forby og avskaffe atomvåpen. 

Både egne arrangementer og arrangementer hvor vi vanligvis er tilstede for å informere om saken er avlyst på 

grunn av koronakrisen. Det gjelder ikke minst arrangementer for leger og andre helsearbeidere, som er vår 

primære målgruppe. Koronasituasjonen har naturlig nok gitt oss utfordringer med å mobilisere våre 

medlemmer, fordi leger og helsearbeidere nå har mer enn nok med korona og det er viktig å la dette være 

helsearbeideres hovedprioritet.  

Vi må derfor videreutvikle andre måter å nå ut med budskapet vårt på til et bredere publikum – fordi debatten 

om atomvåpen sårt trengs i norsk offentlighet. Koronakrisen har tydelig demonstrert hvor sårbart samfunnet 

vårt er når kriser inntreffer, og hvor utfordrende det er når helsevesenet selv rammes. Som leger vet vi at 

krisen vil være langt større ved bruk av atomvåpen.  

Vi søker derfor støtte til utvikling av korte filmsnutter til bruk i sosiale media. 

 

Behovsbeskrivelse: 

Det er skremmende lite fokus på atomvåpenspørsmål i norsk offentlighet. Dette til tross for at faren for bruk 

av atomvåpen er høyere nå enn under den kalde krigen, ifølge the Bulletin of Atomic Scientists ved 

http://www.legermotatomvapen.no/
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Universitetet i Chicago1. Den politiske spenningen øker globalt, og én etter én har rustningskontrollavtaler falt. 

I februar 2021 går Nye-START avtalen ut, den siste rustningskontrollavtalen mellom USA og Russland. Den ser 

ikke ut til å bli forlenget. 

I perioden 2009-13 viste Norge globalt lederskap, og lanserte det humanitære initiativet som satte fokus på 

atomvåpens humanitære konsekvenser. Dette ledet etter hvert fram til en traktat som forbyr atomvåpen, 

vedtatt av 122 stater i FN i 2017. Nå har 36 land ratifisert traktaten, som trer i kraft når 50 land har ratifisert. 

Det kan skje allerede i 2020. 

Etter forrige regjeringsskifte endret Norge sin tilnærming, og har foreløpig verken signert eller ratifisert FNs 

atomvåpenforbud. Norge har sluttet å sette søkelys på de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk og 

skjermer dermed atomvåpenstatene for press om å inngå nye forhandlinger om reell nedrustning. De siste fem 

årene har Norge til og med stemt avholdende til en FN-resolusjon om atomvåpens humanitære konsekvenser 

under FNs generalforsamling. Det er skremmende at Norge i internasjonale fora ikke sier seg enig i at 

atomvåpen har fatale konsekvenser for mennesker og miljø. 

Norge tør ikke ta tydelig avstand fra trusler om massedrap i frykt for å «polarisere debatten». Dersom et 

atomvåpen detoneres, enten som et resultat av en villet handling, terror eller et uhell, vil konsekvensene være 

katastrofale. Verden har vært nære på atomvåpenulykker mange ganger. Vi har hatt flaks i 75 år, men flaksen 

kommer ikke til å vare evig. Vi kan ikke ta sjansen på at flaksen varer fordi vi er redd for å fornærme enkelte av 

våre allierte. Dersom regjeringen mener alvor med målet om en atomvåpenfri verden, er det på tide å ta 

tydelig standpunkt og slutte å legitimere dette masseødeleggelsesvåpnet. 

 

Hva vil vi gjøre:  

Vi ønsker å spre informasjon om atomvåpens medisinske og humanitære konsekvenser og skape debatt om 

Norges rolle i atomvåpenspørsmål. 

Fordi vi for tiden ikke kan møte folk fysisk, må vi utvikle nye digitale virkemiddel. Vi ønsker derfor å produsere 

flere korte filmer som belyser atomvåpenspørsmål, og spesielt de humanitære konsekvensene, til bruk i 

sosiale media. 

Filmene vil bli produsert i samarbeid med VON Kommunikasjon.  

Målgruppe for filmene er norsk opinion. Vi vil distribuere filmene gjennom sosiale media, og bruke dem i 

webinar og andre foredrag som vi holder for blant annet politiske partier, ungdomsorganisasjoner og andre 

relevante aktører. 

 

Budsjett: 

Vi har driftsstøtte fra Utenriksdepartementet. Filmprosjektet har ingen annen finansiering, men vi søker støtte 

også andre steder. Alle kostnadene i prosjektet dreier seg om konseptutvikling og filmproduksjon. Budsjettet 

                                                           
1 https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/ 

https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/
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på filmene er på totalt 120 000 NOK, men alle bidrag monner. Dersom vi ikke klarer å skaffe 120 000 NOK, vil vi 

velge billigere og nedskalerte løsninger for filmproduksjonen. Budsjettet er vedlagt. 

 

Norske leger mot atomvåpen er del av Den internasjonale  

kampanjen for å avskaffe atomvåpen. 

 

   



49 
 

Stopp NATO: 

Distribusjon og støtte til utgivelse av et samlehefte med artikler og 

innledninger om NATO fra styremedlemmer i Stopp NATO  

22.000,- 

Fra: Kristine Mollø-Christensen <krismoll@online.no> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 14:54:19 CEST 

Til: Ivar Johansen <post@ivarjohansen.no> 

Emne: Søknad om støtte fra Fredsstiftelsen 

Hei 

Vedlagt er søknad om støtte fra Fredsstiftelsen fra organisasjonen Stopp NATO. 

Jeg har også vedlagt plattform for organisasjonen. 

Med vennlig hilsen 

Kristine Mollø-Christensen (mobil 95832727) 

nestleder i Stopp Nato 

 

Søknad om midler fra Fredsstiftelsen for 2020 
Søker 

Organisasjonen «Stopp NATO» 

Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse. 

Organisasjonen arbeider både mot norsk medlemskap i NATO og mot NATOs aktiviteter i 

andre land. Gjeldende plattform er vedlagt. 

«Stopp NATO» er medlem i Norges Fredsråd og Norges Sosiale Forum. 

Aktiviteter 

• I 2020 vil vi fortsatt legge vekt på informasjonsarbeid rettet inn på ungdom. Det 

heftet som vi fikk midler fra Fredsstiftelsen for i fjor, er nå nesten ferdig og vil bli 

sendt til trykking over påske. Heftet vil også foreligge til nedlasting på nettet. 

• Vi planlegger møte på Globaliseringskonferansen i samarbeid med en annen 

organisasjon om konflikten mellom bevilgninger til militærvesenet og utgifter til 

velferd – noe vi anser er spesielt aktuelt nå. 

• Det er søkt om støtte fra UD til et kveldsmøte om atomvåpen og nordområdene. Det 

er foreløpig uklart om vi får pengestøtte til dette. 

• Organisasjonen er aktiv på sosiale medier og vil legge enda mer vekt på disse i det 

kommende året. 

• En av våre hovedprioriteter er å jobbe mot øket militarisering og derfor også mot 

NATOs øvelser. Vi vil fortsatt lage løpesedler og ha informasjon ute om dette. 

• Utgivelse av et samlehefte med artikler og innledninger om NATO fra 

styremedlemmer i Stopp NATO. I løpet av året skrives det mange artikler og holdes 
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flere innledninger fra personer i Stopp NATO. Vi ønsker å samle de som har litt 

«holdbarhet» i et hefte. 

Det er selvfølgelig slik at også våre aktiviteter vil være påvirket av koronasituasjonen i det 

norske samfunnet. 

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. 

Det søkes om midler til tre aktiviteter/tiltak: 

a) Distribusjon av heftet «NATO-guiden» til bibliotek og skoler. 

Heftet er rettet inn mot ungdom og også lagt opp slik at det kan brukes som studiesirkel og 

og det er også laget Quiz i forhold til innholdet. Vi fikk forrige år midler fra Fredsstiftelsen til 

å lage heftet. 

Heftet tar opp en historisk gjennomgang av NATO og den rolle som organisasjonen spiller 

og har spilt. Det inkluderer temaer mot atomvåpen og sammenhengen mellom kriger, 

krigsindustri og miljø. 

b) Støtte til møte på Globaliseringskonferansen om konflikten mellom bevilgninger til 

militærvesenet og utgifter til velferd. 

c) Støtte til utgivelse av et samlehefte med artikler og innledninger om NATO fra 

styremedlemmer i Stopp NATO. 

Søknad med budsjett 

a) Distribusjon av heftet «NATO-guiden» til bibliotek og skoler. 

SAMLET – tiltak a: 10.000 

b) Støtte til møte på Globaliseringskonferansen 2020 om konflikten mellom 

bevilgninger til militærvesenet og utgifter til velferd. 

Utgift til reise innledere 8. 000 

Utgift lokale/deltakelse 2. 000 

SAMLET – tiltak b: 10.000 

c) Støtte til utgivelse av et samlehefte med artikler og innledninger om NATO fra 

styremedlemmer i Stopp NATO. 

Illustrasjoner 7.000 

Trykk 300 ex 15.000 

SAMLET – tiltak c: 22.000 

Oslo, 31.mars 2020 

For søkerne 

Kristine Mollø-Christensen (sign) 

Epost: krismoll@online.no 

mobil +47 95832727 

Styremedlem i Stopp NATO 

Stopp NATOs bankkontonr. 

Bankkonto nr.1503.80.95991 
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Plattform for organisasjonen: 

Plattform for «Stopp Nato» revidert 27.4.2019 

Stopp NATO 

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp 

NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse. 

NATOs grunnlag 

NATOs grunnlag ligger i økonomiske interesser og ønske om geopolitisk kontroll for å sikre makt 

og innflytelse. Stormakter er avhengig av transport (tilgangspunkter), handel (handelsveier), 

forsyninger (forsyningslinjer), energi (energitilganger), råvarer, rørledninger, havner, muligheter for 

kapitaleksport, investeringer og markeder. Dette foregår innen rammen av et økonomiske system 

med konkurranse om profitt som får politiske og militære uttrykk. 

NATO er en allianse for «sine» stormaktsinteresser. Det betyr at NATO både truer uavhengige stater 

og folks nasjonal selvstendighet og uavhengighet, og det betyr maktkamp mot andre stormakter og 

innflytelsessfærer. NATO og militæropprustning er et redskap i spillet om makt i konkurranse mot 

Russland, EU, Kina – og er samtidig en del av en maktkonsolidering overfor frigjøringsbevegelser 

og lands kamp for selvstendighet. 

NATO kan kalles en imperialistisk militærallianse primært styrt av USA. Det betyr ikke at det ikke 

er motsetninger mellom ulike nasjonale kapitalgrupperinger og stater. Men USAs interesser og 

«styringsrett» dominerer - direkte eller indirekte. 

NATO er både en militær og politisk allianse. Samtidig som NATO målbærer og er et redskap for 

Vesten/USAs finansinteresser og våpenindustri, så fungerer alliansen som et maktmiddel for å sikre 

vestens markedsliberalistiske styresett og «sine» rammebetingelser for vestens liberalistiske og 

markedsøkonomiske system. 

Politisk interessefellesskap betyr at det er mål for NATO å styrke «samhold og stabilitet» både seg 

imellom og i hvert enkelt medlemsland. Det betyr felles innsats mot ustabilitet og 

«uroligheter»/opprør også innad i alliansen. Det betyr at NATO overvåker og undergraver 

demokrati. I denne doktrinen til NATO spiller hybridkrig en stor rolle, og det omfatter kontroll over 

og manipulasjon av store folkemasser, overvåking, psykologisk krig i sosiale medier, 

desinformasjon, propaganda, svertekampanjer osv. Økt overvåking og innskrenking av demokratiet 

går hånd i hånd med militarisering. 

NATOs krigføring skaper lidelser og «kontrollert kaos», hvor retorikk rundt sikkerhet og 

«sine» /«våre» grenser spiller opp under fremmedfrykt, nasjonalisme, høyrepopulisme og rasisme. 

Krigsretorikken nærer opp under et hatet mot de som er annerledes. Ut av voldens logikk vokser det 

en forståelse av «dem» og «oss». 

Norge som del av NATO 

Det norske militærapparatet knyttes til de « vestlige» imperialistiske stormaktene i takt med Norges 

økonomiske interessene og investeringene i utlandet. Forsvar av norsk territorium i seg selv blir 

underordnet sikkerhet for utenlandsinvesteringer – Telenor, Equinor, Hydro, Telenor, Oljefondet 

m.m. og norsk bank- og finansnæring/fondsforvaltning, og norsk våpenindustri. 
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Hovedlinjen i vår såkalte sikkerhets- og forsvars-politikk er å være et redskap for USA/NATO i 

kampen om globalt, økonomisk og militært hegemoni og markedskontroll. 

NATO øker faren for krig og er trussel mot fred og frihet i Norge 

Vi lever i en tid hvor krig, okkupasjon, terror og lovløs borgerkrig preger hverdagen til millioner av 

mennesker over hele kloden. Typisk for de fleste konfliktene som herjer verden er at NATO og 

alliansens medlemsland aktivt bidrar til den stadige opptrappinga av konfliktnivået. Deltakelsen 

skjer direkte eller gjennom stedfortredere. Kriger kan føres bak slagord om «human intervensjon» 

(«Responsibility to protect» - R2P), «krig mot terror» eller som såkalte preventiv og stabiliserende 

aktiviteter - «forebyggende kriger». 

Den økonomiske og politiske situasjonen har skapt ustabilitet med forsøk på omgruppering av 

innflytelsessfærer. Internasjonale avtaler bygges ned, tollmurer bygges opp og internasjonale 

institusjoner er under press. Brudd på folkeretten politiseres i et maktspill. I en sånn situasjon kan 

avstanden til krig bli kort. Handelskrig, krigsretorikk og det åpne maktspillet vekker igjen til live 

marerittet om en ny verdenskrig. 

Den ustabile situasjonen synliggjør også motsetninger innen NATO. En tidligere dominerende 

strategi har vært basert på «kollektivt offensivt forsvar for den liberale verdensorden» – slik vi har 

kjent dette «forsvaret» siden Koreakrigens dager via Vietnamkrigen og de talløse intervensjonene i 

Latin-Amerika, krigen mot Jugoslavia i 1999 og så videre. «Krigen mot terror» og lignende har 

siden dominert amerikansk utenrikspolitikk med helhjertet støtte fra NATO – Syria, Irak, Libya. I 

det siste har det skjedd en strategiendring med maktposisjonering og NATO-offensiv i Europa. 

Dette involverer også Norge med endinger i basepolitikken. Her brukes Russland-fiendebildet og en 

ny kald krig som bakteppe i omposisjoneringen. 

Militariseringen og konfliktskapingen utgjør en direkte trussel mot oss i Norge. At landet vårt 

ligger strategisk til rett ut mot Nord-Atlanteren, har mye olje og energi og grenser mot Russland 

gjør Norge - som NATO-medlem spesielt - til et viktig mål for Russland, og til et land Russland kan 

angripes fra i en eventuell væpna konflikt. NATO-medlemskapet er en permanent trussel mot norsk 

selvstendighet og det norske folk. Konflikter andre steder kan nesten automatisk gjøre at vi blir 

inkludert og at Norge kan bli en slagmark og krigsskueplass. NATOs «out-of-area» strategi og 

NATO-paktens artikkel 5 om kollektiv gjengjeldelse betyr at vi involveres uten at vi selv blir 

direkte angrepet. 

«Stopp NATO» bygger på disse fredspolitiske hovedprinsippene: 

Vi tar avstand fra imperialistisk maktutøvelse og kriger, og støtter folks kamp for frihet og 

rettferdighet 

Vi er i mot og vil ikke delta i imperialistisk maktpolitisk og militær rivalisering som fører til 

økt krigsfare og opprustning 

Vi er i mot at Norge skal delta i allianser som kan dra oss inn i krigseventyr og stormakters 

skuddlinje 

Deltakelse i NATO undergraver demokratiet og åpner for masseovervåkning og 

meningsensur 

Norges trygghet må baseres på frihet, selvstendighet og uavhengighet 

Atomvåpen er meningsløst. Norge må trosse NATO og undertegne FNs atomvåpenforbud 
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Vi støtter en bred fredsbevegelse i allianse med sosiale bevegelser, miljøbevegelser og 

antirasistiske bevegelser 

Vi sier «Stopp NATO!! 

NATOs aktive destabilisering, militarisering og urettferdige krigføring er hovedgrunnen til at vi sier 

Stopp NATO! 

«Stopp NATO» støtter konkrete krav om: 

1. Mot militarisering, opprustning og krigsfremmende virksomhet 

Vi er imot NATO og USA direkte krigføring i andre land også det som kalles «forebyggende 

kriger», det vil si rene angrepskriger. Vi er i mot aktiviteter som fører til økt militarisering og 

spenning mellom NATO og Russland. NATOs aggressive adferd øker spenningsnivået og fare for 

større kriger og lidelser. Vi er i mot økte militærbudsjetter og investeringer (F-35) som knyttes oss 

til utenlandske angrepskriger og øker spenningsnivået. 

2. Mot norsk deltakelse i NATOs krigføringen 

Norsk soldater har ingen ting å gjøre som deltakere i stormakters krigsrivalisering og som brikker i 

angrepskriger mot andre land. Norge må ikke delta i NATO-styrkene i Litauen, og «rotasjon av 

deployerte» land-, sjø- ,og luftstyrker i de østlige NATO-landene. Vi er i mot norsk 

«kapasitetsbyggingen» og deltakelse i Georgia, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, 

Montenegro, Serbia, Jordan og Sahel. Norge må ikke fortsette sine bidrag til militære operasjoner i 

Afghanistan, Mali og Irak. Regjering må si nei til norsk deltakelse i NATOs rakettskjold, da dette 

kan bli et skjebnevalg for norsk sikkerhetspolitikk. Det vil øke faren for kjernefysisk opprusting, 

spesielt i nordområdene, og kan øke faren for et førsteslagsangrep med atomvåpen. 

Et viktig bidrag til fred er å arbeide mot norsk krigsdeltakelse. 

3. Mot NATOs verdensomspennende nett av militærbaser og mot utenlandske baser på norsk 

jord i fredstid 

Tidligere norsk basepolitikk undergraves gjennom å øke den permanente tilstedeværelsen av 

amerikanske soldater i Norge og å åpne for å utstasjonere amerikanske kampfly i Norge. Vi tar 

avstand fra satellitt-overvåkings samarbeidet med USA/NATO og norsk deltakelse i NATOs 

missilforsvar. 

4. Vi må få økt kontroll og sluttbrukererklæringer for all norsk eksport av militært utstyr. 

Norge er en av verdens største våpeneksportører om vi regner i forhold til folketallet, og eksporterer 

fortsatt militært utstyr til undertrykkende regimer som fører krig. Regimer som begår grove brudd 

på menneskerettigheter, er preget av indre uro eller involvert i kriger i andre land i strid med 

humanitærretten, skal ikke ha anledning til å kjøpe militært utstyr fra Norge. Regelverket må være 

kontrollerbart og hindre at NATO-allierte videreselger norske våpen til terrorgrupper og USAvennlige 

diktaturer som f.eks. Saudi-Arabia 

5. Mot svekking av internasjonale avtaler og for mellommenneskelig samkvem 

NATO reduserer FNs betydning på sikkerhetsfeltet og svekker respekten for internasjonal lov. 

Norge bidrar mye mer til NATO-operasjoner – kriger - enn til FNs fredsbevarende styrker. Selv om 

NATO selv i økende grad «stiller seg til tjeneste» for ulike fredsbevarende operasjoner i FN-regi. 

NATO baserer sin maktutøvelse på retorikk og fiendebilder som vanskeliggjør nedtrapping av 

konflikter. Gjennom NATOs krigføring og retorikk bidrar NATO til å gjøre grensene mellom 
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humanitært arbeid og militær intervensjon uklare, med påfølgende usikkerhet og fare for 

humanitært personell og sivile. 

6. Menneskerettigheter ikke krigsplikt 

I disse dager opplever vi alvorlige menneskerettighetsbrudd i flere allianse- og partnerland. USA 

tier i alliansepolitikken og oljens klamme favn – med Norge som klakør. Tausheten fra den norske 

regjeringen er kvalmene. Samtidig som en av vår tids største krigs og sultkatastrofer rammer Jemen 

med norskstøttede våpen. Økonomiske interesser og samarbeid trumfer humanisme og 

menneskeretter. 

7. Mot økt overvåking og innskrenking av demokratiet 

Økt overvåking og innskrenking av demokratiet går hånd i hånd med militarisering. Vi er i mot den 

norske deltakelsen i overvåking og hybridkrig på NATO-premisser mot deres definerte fiender. Vi 

er i mot NATOs hybridkrig, økte overvåking og innskrenking av demokratiske rettigheter overfor 

den norske befolkningen. 

8. Mot atomvåpen – Norge må skrive under FN sitt forbud mot atomvåpen 

NATO har bruke av atomvåpen i sin strategi – også som førstemann. NATO-forbindelsen brukes 

som begrunnelse for at Norge ikke vil skrive under FN-forbud mot atomvåpen. Den labile 

situasjonen øker faren for atomkrig. Norge som slagmark øker sjansen for at Norge blir avsender 

eller mottaker i en atomkrig. 

9. Norges frihet må bygges på uavhengighet og selvstendighet 

For et lite land er det risikabelt å stole på allianser med en stormakt. Historien har vist at stormakter 

tenker på sine egne interesser - «America first». 

Vi sier nei til såkalt styrkemessig «avskrekking» som er en del i en maktpolitisk rivalisering. I 

stedet for å gi en «sikkerhetsgaranti», så blir resultatet en usikkerhetsgaranti. 

Den beste måten å forsvare Norge på er å unngå krig og medlemskap i krigsallianser. 

10. 70 år er nok. Norge ut av NATO! 

Over 16 millioner mennesker døde under første verdenskrig. Vi burde ha lært at krigerallianser og 

militær opprustning gir ufattelige lidelser og ikke er en garanti for trygghet, men øker faren for å bli 

dratt inn i stormakters krigsspill. 100-år etter første verdenskrig burde markeres med dialog, 

samarbeid, nedrustning og avspenning. Det betyr flere protester mot NATOs strategi for «kontrollert 

kaos», som skaper millioner av flyktninger og produserer påskudd for at NATO skal ‹gripe inn på 

vegne av verdenssamfunnet». 

Det betyr å håndheve en virkelig territoriell suverenitet og ikke underlegge oss «America first». I 

1905 visste vi hva kamp for selvstendighet betyr. Jørgen Løvland formulerte seg tydelig: 

«Oppgaven må være å holde oss utenfor deltakelse i de kombinasjoner og allianser som kan dra oss 

inn i krigseventyr..» 

Bli med! 

Bare ved at mange jobber sammen og trekker i samme retning, kan vi klare å mobilisere krefter mot 

krigsretorikken og krigspolitikken som er blitt «normalisert» i Norge de siste årene. Opposisjon på 

Stortinget mot den politikken som føres gjennom medlemskapet i NATO er liten. I media finnes det 

bare et fåtalls stemmer som taler for krigsmotstand og mot norsk NATO-medlemskap. Norsk 

offentlig debatt fungerte da som nå som et ekkokammer for interessene til Pentagon og NATO. 
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Bredden i fredsbevegelsen er stor, men oppslutningen om protestbevegelsen må bli mye større. 

Vi ønsker å samle NATO-motstandere for å bli en sterk stemme og bidra til aksjoner og aktiviteter 

mot NATO. Det er på tide at noen tar til motmæle og at den historisk tradisjonelle norske 

motstanden mot militarisme gjenreises. Det må i norsk offentlighet og det norske politiske liv 

gjenskapes et rom for motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap. Noen må bryte den 

øredøvende tausheten når NATO og Norge ruster seg til krig. Sakens dødelige alvor er grunnen til at 

vi sier STOPP NATO. 
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Aksjonsgruppa mot atomubåter i Tromsø: 

Informasjonsarbeid 

60.000,- 

Fra: Håkon Elvenes <he@advokatelvenes.no> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 15:25:42 CEST 

Til: "post@ivarjohansen.no" <post@ivarjohansen.no> 

Emne: SØKNAD OM MIDLER FRA FREDSSTIFTELSEN 

  

 Fredsstiftelsen v/leder Ivar Johansen 

 På vegne av Aksjonsgruppa mot atomubåter i Tromsø – AMAUIT, under etablering, søkes det om midler fra 

Fredsstiftelsen.  

Begrunnet søknad vil bli sendt så snart som mulig, forhåpentligvis i løpet av kvelden. Da internettet har vært 

litt ustabilt i det siste, håper jeg at søknaden vil bli realitetsbehandlet også om begrunnelsen først kommer 

frem til deg litt senere. 

 Vennlig hilsen 

Håkon Elvenes 

 Advokatfirmaet Elvenes AS 

Tlf               77 69 39 10 

Mob           90 64 27 09 

E-post       he@advokatelvenes.no 

Web          www.advokatelvenes.no 

 

Fra: Håkon Elvenes <he@advokatelvenes.no> 

Date: tir. 31. mar. 2020 kl. 22:45 

Subject: VS: utkast SØKNAD OM MIDLER TIL FREDSARBEID 

To: post@ivarjohansen.no <post@ivarjohansen.no> 

Fredsstiftelsen                                                                                                                                                                      Tro

msø, 31.mars 2020 

v/leder Ivar Johansen 

sendes som e-post 

  

Det vises til søknad tidligere i dag.  

mailto:trk@advokatelvenes.no
http://www.advokatelvenes.no/
mailto:he@advokatelvenes.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:post@ivarjohansen.no
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Her er begrunnelsen for å søke midler, jf. annonse i Klassekampen om utdeling av midler i 2020 fra 

Fredsstiftelsen 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 har søkt til rett tid; innen 1. april 2020. 

 Vi representerer «Aksjonsgruppa mot atomubåter i Tromsø» (AMAUIT). Den er under etablering, og skal 

arbeide for å få skrinlagt planene om at USAs atomubåter skal begynne å anløpe/få utført forskjellige slags 

service- og vedlikehold, samt skifte mannskap i Tromsø. Tønsnes Havn og tidligere Olavsvern er aktuelle 

anløpssteder. De nevnte steder ligger få kilometer fra Tromsø sentrum.  

 Et møte som var planlagt holdt i april er, som følge av Koronaviruset, utsatt. Vi regner med at saken om en tid 

igjen vil komme på den politiske dagsorden nasjonalt og lokalt, og vil forberede oss til å delta i diskusjonen. 

 Saken er etter vår mening velegnet til å illustrere Norges integrasjon i NATOs og USAs atom- og 

basepolitikk,  og reiser spørsmål bl.a. om statlige interesser, slik disse defineres av den forsvarspolitiske 

ledelsen, er i samsvar med folkets interesser i Tromsø, og i landet som helhet. Dersom USAs atomubåter skal 

få anløpe Tromsø vil det som nevnt skje noen km fra Tromsø sentrum, og  flere viktige samfunnsinstitusjoner, 

bl.a. Universitetssykehuset Nord-Norge. Så langt vi har erfart, er det ikke foretatt risikovurderinger eller lagt 

planer for eventuelle ulykker/radioaktive utslipp  verken for befolkningen, helsetjenesten eller eksisterende 

utdanningsinstitusjoner etc. I den offentlige debatt bør også militærstrategiske konsekvenser bringes frem, 

f.eks. økt sannsynlighet for at Tromsø kan bli et angrepsmål ved en konflikt mellom stormaktene. . 

  Ulykker skjer, også med atomubåter. Risikoen for det kan aldri elimineres, selv om det hevdes og vil bli 

hevdet, at sannsynligheten er tilnærmet null. Dersom en ulykke skulle skje i eller med en atomubåt, vil 

skadene for Tromsø sentrum, og nærområdet for øvrig, kunne bli formidable. Det samme vil kunne bli tilfellet 

ved et angrep. 

 Verken folk i nord eller sør har noen interesse i at Norge skal bli en part i stormaktsspillet som har ført til at 

Russland og USA i den senere tid, har økt sin virksomhet med atomubåter utenfor norskekysten. Med jevnlige 

anløp mv. av USAs atomubåter vil man bli det.  Lokale myndighetspersoner i Tromsø har uttrykt skepsis til de 

foreliggende planene. Mange andre enkeltpersoner er urolige og bekymret for hva som vil kunne komme til å 

skje. 

 Vår - AMAUITs - ambisjon er å medvirke til å få stoppet den pågående planleggingen gjennom å påvirke 

opinion og beslutningstakere. Vi vil derfor prioritere å stimulere til informasjonsvirksomhet og ha dette som 

vårt viktigste siktemål. Selv om innsatsen er basert på frivillig innsats fra enkeltpersoner vil det påløpe 

kostnader til annonsering, leie av lokaler til møter, trykking av løpesedler mm.  

 Vi tillater oss å søke om et beløp fra Fredsstiftelsen på inntil 60 000 kroner. 

 Vennlig hilsen 

For Aksjonsgruppa mot atomubåter i Tromsø (AMAUIT) 

Håkon Elvenes                 Kjerstin Haukland                                                                 

Asbjørg Fyhn                    Svein Karoliussen  
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Kongsberg Fredslag: 

Fredskonsert i Kongsberg 

25.000,- 

Fra: Vilde Ingeborg Holtan Håvardsrud <vildeingeborg@gmail.com> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 18:17:54 CEST 

Til: post@ivarjohansen.no 

Emne: Fredsstiftelsen søknad 

  

Hei   

 

På vegne av Kongsberg Fredslag søker jeg midler fra Fredsstiftelsen til en stor Fredskonsert vi skal holde i 

Kongsberg kirke. Vi søker et spesifikt beløp men er selvsagt fornøyd om vi får være med på dette flotte tiltaket 

uansett. Under er søknaden. Var usikker på hva du trenger av informasjon men gjerne si fra hvis det er noe du 

lurer på. Legger ved vår facebookside hvis du vil bli mer kjent med 

oss. https://www.facebook.com/Kongsbergfredslag/  

 

Søknad Fredsstiftelsen   

Kongsberg Fredskonsert 2020  

 

Kongsberg Fredslag er et aktivt lokallag av organisasjonen Norges Fredslag. I fjor ( 05.10.19) 

arrangerte vi for første gang en fredskonsert i Kongsberg kirke. Den var fylt med flerkulturelle 

musikkinnslag, kulturskolen i byen deltok med kunst som hang oppe under konserten. Det var 

også med et stort kor og flere andre lokale artister. Etterpå inviterte vi publikum og artister til 

kaffe, kaker og dialog. Vi synes dette ble en så fin arena til å fremme fred og skape noe 

hyggelig i byen vår, som ellers er preget av både våpensalg og mange militærøvelser-at vi 

ønsker å arrangere en sånn konsert i år også.  

I fjor gikk mer eller mindre alt på dugnad og frivillighet, alle stilte opp gratis og kirken var 

behjelpelig med det praktiske. Derfor søker vi støtte fra Fredsstiftelsen i år, så vi kan gjøre 

denne konserten enda større og ha mer kapasitet til å aktivt ta inn fredskultur i konserten.  

Vi ønsker å holde konserten den 20 september i 2020. Nå som vi har arrangert en gang 

ønsker vi å kunne invitere enda flere som kan delta og ha muligheten til å dekke 

reisekostnader, utlegg og kanskje betale for noen litt større artister. Selv om vi fortsatt skal ha 

hovedfokus på frivillighet og et flerkulturelt samarbeid, og et samarbeid med den yngre 

https://www.facebook.com/Kongsbergfredslag/
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generasjonen. Vi har også behov for bedre markedsføring og da kommer eventuelle midler 

godt med. Etterfesten hvor det skal være servering har vi også et ønske om å utvide, sånn at 

folk blir igjen og det kan skapes dialog. I fjor ble hele konserten filmet med et mobilkamera, i 

år ønsker vi å streame konserten med ordentlig utstyr til vår Facebook-side og YouTube-

kanal.  

Estimert budsjett  

Leie av kirken 3000 kr  

Reisekostnader 4000 kr 

Honorar 6000 kr  

Mat 3000 kr  

Markedsføring 6000 kr  

Leie av kamera ol til streaming og fotografering 3000 kr  

 

Samlet beløp: 25.000  

 

 

Alt godt 

Vilde Håvardsrud  

Kongsberg Fredslag  
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Micheline Egge Grung og Tormod Heier: 

Bokprosjekt 

25.000,- 

Fra: Micheline Egge Grung <Micheline.Grung@inn.no> 

Date: tir. 31. mar. 2020 kl. 22:07 

Subject: Søknad om støtte til bokutgivelse og boklansering 

To: post@ivarjohansen.no <post@ivarjohansen.no> 

Cc: Heier, Tormod <theier@fhs.mil.no> 

Til Fredsstiftelsen ved leder Ivar Johansen. 

Vedlagt er søknad om støtte for 2020 til bokutgivelse og boklansering i 2021. Bokskissen er også vedlagt. 

Til Fredsstiftelsen v. leder Ivar Johansen      

 

Søknad om støtte til bokutgivelse og boklansering –  

«Stortinget og den lange krigen» 

 

Vi viser til kunngjøring om at Fredsstiftelsen tildeler midler for 2020, og søker med dette om 

kr. 25 000,- i støtte til utgivelse og lansering av boka «Stortinget og den lange krigen», som 

skal komme ut på Gyldendal forlag våren 2021. Mer konkret søker vi om støtte til å leie sal på 

Litteraturhuset i Oslo slik at boka kan presenteres for et bredt publikum. Forlaget forutsetter 

ekstern finansiering, og eventuell støtte fra Fredsstiftelsen vil komme selve bokutgivelsen til 

gode også. 

 

«Stortinget og den lange krigen» er en vitenskapelig antologi som anlegger juridiske og 

statsvitenskapelige perspektiver for å diskutere Stortingets ansvar og rolle i de krigene der 

norske styrker har deltatt helt siden Golfkrigen i 1991 (se vedlagte bokskisse). De juridiske 

analysene vil blant annet omhandle reglene i folkeretten og Stortingets ansvar for at Norge 

følger folkeretten, historien til våre konstitusjonelle spilleregler, dagens konstitusjonelle 

rettstilstand og om Stortinget kan ha brutt landets konstitusjonelle regler. De 

statsvitenskapelige analysene vil blant annet dreie seg om hvordan Stortinget har forvaltet 

sitt politiske ansvar i krig og fred, Stortingets politiske og moralske dilemma mellom FN og 

NATO samt komparative perspektiver: Hvordan kan det ha seg at mens parlamentene i 

Storbritannia, Frankrike og Danmark har innskrenket regjeringens myndighet over 

militærmakten, så har ikke våre folkevalgte engang diskutert spørsmålet?  

 

Når boka lanseres våren 2021, vil Norge markere et selsomt jubileum: Da har landet vært mer 

eller mindre sammenhengende i krig i 30 år. Neste vår åpner også valgkampen til 

mailto:Micheline.Grung@inn.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:post@ivarjohansen.no
mailto:theier@fhs.mil.no
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stortingsvalget i september 2021. Vi håper og tror at utgivelsen og en bred og markant 

lansering av de viktige spørsmålene som boka stiller kan invitere til bred offentlig debatt – 

ikke bare blant våre folkevalgte og i de politiske partiene, men også i de mange ulike delene 

av det norske samfunnet (se vedlegg). 

 

Gausdal/Oslo 31. mars 2020 

 

Micheline Egge Grung og Tormod Heier 

redaktører 

  

Vedlegg: Bokskisse 

Stortinget og den lange krigen – bokskisse 

Micheline Egge Grung og Tormod Heier (red) 

Nedenfor beskrives bokens hovedidé, hvem den er skrevet for samt hvilke rammer og innhold vi ser 

for oss. Skissen er ment som grunnlag for videre samtale med forlaget. 

 

 

1) Tema 

Boken skal være en vitenskapelig antologi med tolv kapitler som går i dybden på ett tema. Temaet 

som drøftes er Stortingets ansvar og rolle når Norge går til krig i utlandet. Det finnes ingen 

monografier eller antologier som analyserer Stortingets rolle på dette politikkområdet. Dette er 

oppsiktsvekkende, av to grunner. Norge, et lite land med 5,3 millioner innbyggere, har ifølge 

Forsvarsdepartementet blitt en middels stor militærmakt i NATO. Norge eksporterer militærmakt 

som aldri før.2 Og når myndighetene velger å bruke det norske forsvaret i krig, er det en av de mest 

alvorlige beslutningene en politiker kan ta.  

 

Eksisterende faglitteratur analyserer i hovedsak innsatsen til de norske militære styrkene og 

vurderingene som er gjort av ulike regjeringer i 1990- og 2000-årene. Enkelte artikler og 

utvalgsrapporter har riktignok drøftet Stortingets involvering,3 men det finnes ingen bøker som på 

                                                           
2
 Se blant annet Janne Haaland Matlary og Magnus Petersson, NATO's European Allies: Military Capability and Political Will, 

London: Palgrave Macmillan 2013.  
3
 Se for eksempel Stein Ørnhøi, ”Om stortingsregjereri og regjeringsmakt”, Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 4, 2003; Eirik Holmøyvik, 

”Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege utfordringar i fortid og notid”, Jussens Venner, nr. 3, 2012; Benjamin de 
Carvalho og Iver B. Neumann (red.) Small State Status Seeking. Norway’s Quest for International Standing. London: Routledge, 
2014; Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten F. Rønnfeldt (red.) Norge i internasjonal operasjoner. Mellom idealer og 
realpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2014; Tor Inge Harbo, ”Grunnlovens grense for anvendelse av den norske 
forsvarsmakten”, s. 151–164 i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2, 2018; Ida Andenæs Galtung, «Om ‘krig’ i Grunnloven § 26», 
Stortingets utredningsseksjon, Perspektiv nr 4, 2018; Jan Petersen et al., «Evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene 
2011», Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo, 13. september 2018; Tormod Heier, Rune Ottosen og Terje 
Tvedt (red.) Libya. Krigens uutholdelige letthet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019.  
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systematisk vis beskriver, forklarer og analyserer folkeforsamlingens overordnede ansvar og rolle når 

landet går til krig. Et sentralt spørsmål er hva Norges konstitusjonelle spilleregler sier. 

Tolkningsrommet er stort og svarene tvetydige. Det er et åpent spørsmål om Stortinget kan og bør 

samtykke til å gå til krig. Likeledes er det uklart hva Stortinget, på vegne av nasjonen, har fått igjen for 

de beslutningene som er tatt om å føre krig i så vel Sentral-Asia som i Midtøsten og i Nord-Afrika.  

 

Norske myndigheter har systematisk underkommunisert denne tematikken. Likevel har 

Riksrevisjonen, forskere og journalister registrert en økende grad av hemmelighold fra 

myndighetenes side.4 Slike «tematiske blindsoner» er, i følge riksrevisor Per Kristian Foss og Fritt Ord-

direktør Knut Olav Åmås, problematiske. Dette er fordi norsk krigføring i utlandet kan bli en lukket og 

elitistisk prosess uten tilstrekkelig demokratisk innsyn og kontroll. Å kaste mer lys over dette temaet 

har imidlertid en bred allmenn interesse, og lanseringen vil derfor legges til stortingsvalget i 2021. Da 

vil stortingspolitikerne og andre politiske aktører måtte forholde seg til et selsomt 30-årsjubileum: At 

Norge har vært involvert i en sammenhengende rekke av kriger, fra Gulfkrigen i Persiabukta i 1991, 

via Balkankrigene i 1990- og 2000-årene, til de såkalte «krigene mot terror» i Afghanistan, Irak, Mali, 

Middelhavet og Det indiske hav samt i luftkrigen over Libya i 2011. For å understreke viktigheten av 

boken vil Stortingets presidentskap, med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i spissen, skrive 

et fyldig forord til boken. Det vil også være aktuelt å lansere boken for stortingsrepresentantene i 

forbindelse med oppstart av valgkampen i 2021.   

 

2) Mål, hensikt og metode 

Målet med antologien er å fremskaffe ny kunnskap om Stortingets ansvar og roller i beslutninger der 

norske soldater sendes ut i krig. Tittelen «Stortinget og den lange krigen» henspiller på det faktum at 

landets øverste folkevalgte organ i tre tiår har måttet forholde seg til ulike regjeringer som har valgt 

militærmakt som foretrukket virkemiddel. Alle disse krigene har vært såkalte wars of choice; ikke 

wars of necessity.  

Hensikten med boken er å formidle kunnskap til det norske samfunnet. Denne kunnskapen er ikke 

tidligere samlet og analysert på tvers av statsvitenskapelige, juridiske og militærfaglige disipliner. 

Fordi vi i dag har en ny generasjon med politikere og embetsfolk, som ikke besitter en «institusjonell 

hukommelse» fra den tiden da militærmakt først og fremst ble ansett som et nasjonalt og territorielt 

nødvergeinstrument, er denne kunnskapen viktig. Det er også et behov for mer kunnskap fordi flere 

av krigene der Norge har deltatt, som i Afghanistan, Irak og Libya, har gitt begrensede resultater. Det 

trengs kunnskap om hvilken risiko det er å bruke militærmakt i land som norske myndigheter kjenner 

lite til. Vi mener det også er nødvendig å sikre studenter, journalister og allmenheten for øvrig 

                                                           
4
 Se for eksempel Riksrevisjonen, «Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning», Dokument 3-10 

(2016–2017), Oslo 30. mai 2017.  https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-
2017/ArkiveringStatligForvaltning.pdf; Knut Åmås et al., «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for 
borgerne», NOU 2017:7, Oslo 7. mars 2017; Elisabeth Eide og Rune Ottosen (red.) Den lengste krigen. Mediedekning av krigen 
i Afghanistan, Oslo: Abstrakt forlag 2013; og Tormod Heier, Et farligere Norge?, Oslo: Fagbokforlaget 2019, ss. 161–179.   

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/ArkiveringStatligForvaltning.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-2017/ArkiveringStatligForvaltning.pdf
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oppdatert kunnskap om hvorfor og hvordan norske myndigheter går til krig, hvilket ansvar de folke-

valgte har, og hvordan det lovgivende organet forvalter dette ansvaret.  

Metoden vi bruker er å samle noen av landets fremste forskere innen politikk, jus og militærmakt for 

å diskutere og analysere hvilken rolle og funksjon Stortinget har hatt i denne sammenheng. 

 

3) Tematisk innhold  

Boken er delt i fire. Del I tar for seg folkerettslige og konstitusjonelle spørsmål.  Har Norges kriger 

vært innenfor folkerettens rammer? Hva er kompetansefordelingen mellom Stortinget og 

regjeringen? Kan og bør Stortinget samtykke til å bruke landets styrker i krig? Det er også et spørsmål 

om det i henhold til Grunnloven er tillatt å bruke norske styrker til andre formål enn selvforsvar. 

 

Del II dreier seg om Stortingets praksis. Hvordan har Stortinget agert når Norges allierte henvender 

seg og ber landet om å delta i krig? I hvilken grad har de folkevalgte involvert seg i de vanskelige 

avveiningene som følger med spørsmålet om å krige eller ikke? Har stortingssalen vært en arena for 

ærlig, åpen og kritisk debatt, i tråd med Grunnlovens bestemmelse (§100) som sikrer ytringsfrihet – 

også for stortingsrepresentantene? Og har de folkevalgte ført et akseptabelt tilsyn med krigenes 

gang? Et tema her er også Stortingets utenrikspolitiske dilemma mellom idealpolitikken i FN og 

realpolitikken i NATO.  

 

I Del III presenteres komparative analyser der jus, politikk og militærmakt settes inn i en bredere 

internasjonal kontekst. Stemmer våre konstitusjonelle regler og praksis over ens med andre land som 

det er naturlig å sammenligne seg med? I hvilken grad skiller våre folkevalgtes praksis – i spørsmål om 

krig og fred – seg fra den praksisen som gjøres i andre europeiske parlamenter? 

 

I den avsluttende Del IV samles trådene, samtidig som boken skuer fremover: Hvilke rettslige og 

politiske slutninger kan utledes av spørsmålet om Stortingets praksis de siste 30 årene? Hvordan kan, 

eller sågar bør, Norges folkevalgte håndtere den nye «normaltilstanden», der militærmakt har blitt et 

mer alminnelig virkemiddel i utenriks- og sikkerhetspolitikken? Og hvilke hensyn og argumenter er 

det rimelig at Stortinget tar opp til vurdering når Norge i årene som kommer igjen blir bedt om å stille 

med styrkebidrag utenfor landets grenser? 

 

4) Målgrupper  

Boken retter seg mot fire målgrupper. Den største målgruppen er studenter og ansatte ved norske 

universitets- og høgskolemiljøer. Blant disse er det særlig fem institutter som peker seg ut: Institutt 

for statsvitenskap på UiO, Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU, Institutt for offentlig rett 

ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen samt Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo 

Met. I tillegg kommer også Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, 

Universitet i Sørøst-Norge i Drammen, Universitet Nord i Bodø, Norges arktiske universitet i Tromsø 

og NMBU på Ås. Disse institusjonene utdanner kandidater på bachelor- og masternivå innenfor 

fagområder der boken vil være relevant pensumlitteratur. Ved Forsvarets høgskole, som samlet sett 



64 
 

består av tre krigsskoler og en stabsskole, undervises det også i politikk, samfunn og militærmakt. 

Bidragsyterne i boken er i hovedsak professorer innenfor sine fagfelt, og vil skrive sine respektive 

kapitler med henblikk på hva studentene bør ha på pensumlistene sine.     

 

Den andre målgruppen er frittstående forskningsinstitusjoner som til daglig ligger på utsiden av 

universitets- og høgskolesektoren, og der det forskes på politikk, jus og militærmakt. De viktigste 

aktørene her er Institutt for fredsforskning (PRIO), Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Forsvarets 

forskningsinstitutt, Institutt for forsvarsstudier i Oslo og Christian Michelsens Institutt i Bergen. Boken 

vil også være relevant for tenketanker som Agenda, Civita og Manifest.  

 

Den tredje målgruppen er politikere, politiske rådgivere, byråkrater samt embetsmenn- og kvinner 

som til daglig jobber med utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske problemstillinger i norsk 

statsforvaltning. De viktigste aktørene her vil være de politiske partienes utenrikspolitiske 

talspersoner og embetsverket i visse avdelinger og seksjoner i Utenriksdepartementet og 

Forsvarsdepartementet. Også Statsministerens kontor, Regjeringens sikkerhetsutvalg, Justis- og 

beredskapsdepartementet og den strategiske toppledelsen i Forsvaret er aktuelle målgrupper. 

 

Journalister fra de ulike mediehusene og den mer allment samfunnsengasjerte borger er også en 

viktig målgruppe.    

 

5) Omfang  

Boken vil bestå av 12 kapitler, der hvert kapittel utgjør cirka 45.000 tegn (med mellomrom), eller ca. 

6500 ord. Hvert kapittel blir da på ca. 10-11 sider (12 pkt., 1.5 linjeavstand), som totalt sett gir ca. 

200-220 boksider.    

 

6) Komplementær litteratur 

Boken er unik fordi det ikke tidligere er laget et samleverk der statsvitere, jurister og eksperter på 

militærmakt går sammen om å analysere Stortingets rolle i krig. Like fullt inngår boken i en bredere 

forskningstradisjon der myndighetenes militære maktbruk tidvis settes under lupen. De viktigste 

verkene her er Erik Colban, Stortinget og utenrikspolitikken. Oslo: Universitetsforlaget 1961; Torbjørn 

L. Knutsen, Gunnar Sørbøe og Svein Gjerdåker (red.), Norges utenrikspolitikk, Oslo: Cappelen Damm 

1997; Rolf Tamnes, «Oljealder», Norsk utenrikspolitisk historie, bind 6, Oslo: Universitetsforlaget, 

1997;  Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.), Norsk utenrikspolitisk praksis, 

Oslo: Cappelen Damm, 2007; Ola Rambjør Heide, «Legal implications of Norwegian NATO 

membership”, Legal implications of NATO membership: Focus on Finland and five allied states”, Juha 

Rainne (red), 2008; Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib, Jus og militærmakt, Oslo: 

Gyldendal, 2009; Magne Frostad, ”Folkerettens krigsbegrep”, Lov og rett, 2010, s. 344–362; ”Ståle 

Eskeland, De mest alvorlige forbrytelser, Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2011; Magne Frostad, 

”Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål”, Tidsskrift for 

strafferett, 2011, s. 45–64; Gunnar Fermann (red.), Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering, Oslo: 

Cappelen Damm, 2013; Eirik Holmøyvik, ”Bruk av norske styrkar utanfor Noreg – statsrettslege 
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utfordringar i fortid og notid”, Jussens Venner, nr. 3, 2012; Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten 

F. Rønnfeldt (red.) Norge i internasjonal operasjoner. Mellom idealer og realpolitikk. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2014; Christoffer C. Eriksen, ”Utredning av konstitusjonelle rammer for norsk 

deltakelse i internasjonale operasjoner”, vedlegg I til Evaluering av norsk deltakelse i Libya-

operasjonene i 2011, Rapport fra Libya-utvalget, 2018; Tormod Heier, Rune Ottosen og Terje Tvedt 

(red.) Libya. Krigens uutholdelige letthet. Oslo: Cappelen Damm, 2019; Cecilie Hellestveit og Gro 

Nystuen, Krigens folkerett. Norge og vår tids kriger, Oslo: Universitetsforlaget, 2020.  

  

7) Framdrift 

Arbeidet ledes av de to redaktørene Micheline Egge Grung og Tormod Heier. Sistnevnte har tidligere 

redigert ti bøker som er publisert på ulike forlag i inn- og utland. Det første møtet gjennomføres ved 

Forsvarets høgskole i uke 10 (mars 2020). Her presenteres rammebetingelsene som kapitteleierne må 

forholde seg til, blant annet bokens formål, forventninger til den enkelte samt litt om prosjektets 

kvalitet og fremdrift. Samtidig vil medforfatterne få anledning til å diskutere egne og andre 

medforfatteres problemstillinger. Dette gjør vi for å klargjøre tematiske grensesnitt, unngå unødig 

overlapping, og for å sikre utfyllende og komplementære analyser på tvers av statsvitenskapelige og 

juridiske fagfelt.  

 

Ved behov vil det deretter bli gjennomført en ny workshop i uke 39 (september 2020), der 

førsteutkastene diskuteres blant kapitteleierne. Etter eventuelle bearbeidelser fra denne workshopen 

sender redaktørene andreutkastene (anonymisert) frem til forlaget for ekstern kvalitetssikring. Dette 

skjer innen 15. oktober. En fagfelle leser deretter gjennom og kommenterer på utkastene, med frist 

innen 15. november. Deretter vil kapitteleierne ha 14 dager på seg til å rette opp de feil og mangler 

som fagfellen eventuelt måtte ha. Redaktørene bruker deretter de siste ukene før jul til å binde de 

ulike kapitlene sammen; dels ved aktivt å gå inn i kapitlene med kryssreferanse til andre kapitler, og 

dels ved å skrive et innledningskapittel der bokens struktur og «røde tråd» kommer tydelig frem.  

I begynnelsen av januar 2021 oversendes kapitlene som et samlet manus til forlaget, med forord, 

innholdsfortegnelse, alle kapitler og en forfatterpresentasjon. Etter dette starter prosessen i forlaget 

med språkvask, ombrekking, samt 1. og 2. korrektur; dette skjer i et samspill mellom 

forlagsredaktøren, de to redaktørene for boken, og de respektive kapitteleierne. Etter trykking 

planlegges det med lansering i Oslo medio-ultimo april/primo mai 2021, når valgkampen starter før 

stortingsvalget 2021.    

 

8) Bokens uttrykk og illustrasjoner 

Det blir sannsynligvis ingen illustrasjoner, bilder, tabeller eller kart i boken. Det blir i all hovedsak en 

ren tekstbok. Dette reduserer produksjonskostnadene. Det er ønskelig med en innbundet bok 

(hardback), gjerne langs samme spor som Per Martin Nordheim-Martinsen (red.), Det nye 

totalforsvaret (Oslo: Gyldendal 2019), som er meget pen. En innbundet bok gir et tyngre og mer 

autoritativt uttrykk, noe som er viktig fordi innholdet i sin helhet handler om landets mektigste organ 

– Stortinget. Samtidig vil boken få et mer tidløst preg over seg, noe som er å foretrekke fordi det ikke 
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finnes andre norske bøker med et tilsvarende tungt, tverrfaglig og analytisk perspektiv på landets 

lovgivende organ. Boken er i tillegg ført i pennen av noen av landets presumptivt fremste fagfolk 

innenfor rettsvitenskap og statsvitenskap. Boken bør også se pen ut fordi den mest sannsynlig vil stå i 

bokhyller rundt om i det norske statsapparatet, på partikontorer, i departementer og i ulike 

regjerings- og stortingslokaler der makten er samlet. 

 

Omslaget på boken bør være nøkternt, med et tidløst og klassisk uttrykk som kommuniserer faglig 

tyngde, alvor og troverdighet. Boken bør ha en kort forfatterpresentasjon bakerst og en 

index/stikkordregister. I tillegg er det ønskelig med en relativt fyldig innholdsfortegnelse. Hver av 

forfatterne får kanskje en bok hver, redaktørene to?  

 

9) Forfatterpresentasjon  

 

Christoffer C. Eriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans publikasjoner 

omfatter bøker og fagartikler om blant annet statsrett, global styring og folkerett. Han var medlem av 

det regjeringsoppnevnte Libya-utvalget som i 2018–2019 utarbeidet rapporten Evaluering av norsk 

deltakelse i Libya-operasjonene i 2011. 

 

Ida Andenæs Galtung er jurist og arbeider i Finansdepartementet. Hun har arbeidet ved Stortingets 

utredningsseksjon der hun skrev en rapport om krigsbegrepet i Grunnloven § 26. 

 

Micheline Egge Grung er statsviter og høyskolelektor ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer hvor 

hun underviser i og forsker på normative spørsmål knyttet til staters internasjonale forpliktelser, 

folkeretten som rettssystem og begrunnelser for internasjonale sanksjoner og straff.  

 

Tor Inge Harbo er statsviter og jurist, og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Harbos 

forskningsinteresser spenner fra internasjonal integrasjon og -rett, inklusive menneskerettigheter, til 

norsk forvaltnings- og forfatningsrett. Han har vært gjesteforsker blant annet ved University of 

Oxford og ved Harvard University.  

 

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole. Han 

har redigert en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og underviser ved 

ulike universiteter og høgskoler i Norge.  

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans publikasjoner omfatter 

forfatningsrett og rettshistorie. Han er medlem av Veneziakommisjonen, som er en europeisk juridisk 

ekspertgruppe som gir juridisk assistanse som har betydning for utviklingen av demokrati og rettstat. 

Sigrid Redse Johansen er generaladvokat for Forsvaret. Hun har tidligere arbeidet med forskning og 

undervisning innen krigens folkerett og operasjonell rett, og har og har blant annet gitt ut boken The 

Military Commander's Necessity. The Law of Armed Conflict and its Limits (Cambridge: Cambridge 

University Press 2019).   
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Torbjørn L. Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har gitt 

ut flere bøker om fagartikler om norsk utenrikspolitikk. 

 

Rune Ottosen er professor emeritus i medievitenskap ved Oslo Met. Han har gitt ut en rekke bøker 

om pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen.  

 

Geir Ulfstein er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker 

innen folkerettslige temaer. Han er direktør for PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale 

domstolers legitimitet ved Det juridiske fakultet, UiO. 

 

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han ledet blant annet Makt- og 

demokratiutredningen 1998–2003, og var Preses i Det Norske Vitenskaps Akademi 2009–2011. Han 

har en doktorgrad fra The LondonSchool of Economics, samt en rekke forskningsopphold i utlandet. 

Hans siste bok heter Det globale statssystemet (2018). 
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Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet: 

Møte om nedrustning, kjernefysisk sikkerhet, miljø og klima  

10.000,- 

Fra: Elisabeth Koren <e-koren@online.no> 

Dato: 31. mars 2020 kl. 23:38:16 CEST 

Til: "Ivar Johansen (post@ivarjohansen.no)" <post@ivarjohansen.no> 

Kopi: Liss Schanke <liss.schanke@gmail.com>, Ikff sentralbord <ikff@ikff.no> 

Emne: Søknad til Fredsstiftelsen 

 Vi viser til Fredsstiftelsens utlysning om utdeling av midler til fredsarbeid i 2020. 

Vedlagt følger søknad med to vedlegg om støtte til møte om nedrustning, kjernefysisk sikkerhet, miljø og klima 

i Oslo høsten 2020 med presentasjon av ideen om Fredsdepartement. 

Spørsmål til søknaden kan rettes til Liss Schanke, Liss.schanke@gmail.com, mobil 95227573 eller Elisabeth 

Koren, e-koren@online.no, mobil 41626733 

Vennlig hilsen 

for Landstyret i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet 

Elisabeth Koren 

 

Fredsstiftelsen  

ved leder Ivar Johansen 

 

         Oslo 31.3.2020 

 

SØKNAD FRA IKFF’S LANDSSTYRE 

 

Bakgrunn 

Internasjonal Kvinneliga fro Fred og Frihet www.ikff.no er opptatt av at dagens situasjon med 

miljøkrise, klimakrise og nå også koronakrise synliggjør behovet for en ny norsk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk.  

Ingen av disse utfordringene lar seg løse ved tradisjonelt militært forsvar 

 – verken med tradisjonelle eller kjernefysiske våpen.  

Samtidig innebærer et tradisjonelt militært forsvar enorme utgifter, som vi helt enkelt ikke har råd til 

hvis vi samtidig skal løse andre viktige samfunnsutfordringer.  

 

Militarisme- klima og miljø 

IKFF har lenge vært opptatt av å se nedrustning og kjernefysisk sikkerhet i sammenheng med klima og miljø. Det gjelder 

både produksjon, avfall, prøving, lagring av atomvåpen - for ikke å snakke om skadene ved bruk av atomvåpen. Krig, fred, 

miljø og klima var hovedtema for vårt landsmøte 2019 og for temaheftet Fred og Frihet nr 1/2019, 

https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/Fred-og-frihet-1-2019-helt-ferdig-2.pdf.  Vi har i 2020 utgitt heftet 

mailto:Liss.schanke@gmail.com
mailto:e-koren@online.no
http://www.ikff.no/
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/05/Fred-og-frihet-1-2019-helt-ferdig-2.pdf
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«Trygghet for hvem? -om militære klimautslipp, krig som forretningside og veier til fred». https://www.ikff.no/wp-

content/uploads/2019/10/ORG-ikff-digital-191004-1.pdf. Vi har også nylig utgitt et hefte «Militær miljø-og 

klimapåvirkning» med støtte av UNESCO, som vedlegges søknaden. 

 

Koronakrisen aksentuerer behovet for fredelig globalt samarbeid   

Koronakrisen aksentuerer sårbarheten ved en globalisert økonomi og problematiserer ytterligere NATO og andre staters 

satsing på militær opprusting som svar på vår tids sikkerhetspolitiske trusler og behov.  

Erfaringene fra koronakrisen øker behovet for ny forsvars- og sikkerhetspolitikk 

Militærvesenet hjelper ikke mot koronavirus, klima- og miljøkrise, atomtrussel eller andre farer som 

truer i en globalisert verden 

Koronakrisen viser at tradisjonelt militært forsvar er utilstrekkelig: 

 Militært forsvar og våpen beskytter oss ikke mot pandemier  

 Militært forsvar er ekstremt dyrt – koronakrisen gjør det nødvendig å omdisponere offentlige 

budsjetter  

 Koronakrisen er en global krise der alle land må stå sammen, vi er ikke tjent med å opprettholde 

et fiendebilde av Russland   

 

En ny forsvars- og sikkerhetspolitikk trenger nye strukturer, bl.a. et fredsdepartement  

IKFF mene at Norge trenger et fredsdepartement, et departement som kan samordne Norges arbeid 

for fred – også i kriser der militært forsvar ikke er relevant. Vi tror etablering av et fredsdepartement 

kan ha kan ha samme positive effekt på politikk, kompetanse, byråkratisk samordning, budsjetter og 

rammevilkår for frivillige organisasjoner som etableringen av miljøverndepartement har hatt. IKFF har 

diskutert dette i lengre tid og ønsker å fremme forslag om opprettelse av et fredsdepartement i 

forbindelse med partienes programarbeid foran stortingsvalget 2021. Vi håper å få med oss flere 

andre organisasjoner og har kontakt med blant annet Besteforeldrenes Klimaaksjon, Bestemødre for 

Fred, Fredsbevegelsen på Nesodden og Kvekersamfunnet. Vi har utarbeidet et eget hefte om 

fredsdepartement som vedlegges søknaden. 
 

Aktivitet 

IKFF vil holde et åpent møte om nedrustning, kjernefysisk sikkerhet, miljø og klima på Litteraturhuset 

eller annet egnet lokale i Oslo høsten 2020 og presentere ideen om Fredsdepartement 

 

Målgruppe 

Politiske partier, medlemmer av miljø- og fredsorganisasjoner, folk i Oslo-regionen 

 

Budsjett 

Lokalleie        6000 

Servering til deltakerne      1000 

Materiell (Løpesedler og materiell)     3000  

Vi vil også spre dette materiellet digitalt. 

Reiseutgifter for innledere      2000 

Som kostnader                12000  

https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/10/ORG-ikff-digital-191004-1.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2019/10/ORG-ikff-digital-191004-1.pdf
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Egenandel IKFF       2000  

Søknadsum                    10 000  

 

 

 

 

For IKFFs landsstyre 

Elisabeth Koren 

 

2 vedlegg (opplysningsbrosjyrer fra organisasjonen) gjengis ikke her, men ligger vedlagt 

søknaden. 


