Sivile fredsstyrker
Nyhetsbrev fra Norges Fredslag
Tre partier vil utrede sivile fredsstyrker!
De tre stortingspartiene KrF, Venstre og SV har nå alle
vedtatt utredning av sivile fredsstyrker i sine
partiprogrammer. Her er de endelige tekstene:
Venstre:
”Sivile fredsstyrker er et konsept for å styrke den sivile
dimensjonen av internasjonal krisehåndtering, der
freds- og konflikteksperter utplasseres i
konfliktområder for å støtte opp om lokal innsats for
fred. Venstre ønsker å vurdere en slik ordning også i
Norge.”
(…)
”Derfor vil Venstre:
 Utrede innføring av en sivil fredsstyrke i et
samarbeid mellom staten og det norske
sivilsamfunnet.”
SV:
SV vil derfor innføre en kortere samfunnstjeneste hvor
den vernepliktige kan velge mellom å tjenestegjøre i
Forsvaret eller i en fornyet siviltjeneste rettet inn mot
viktige samfunnsoppgaver. I forbindelse med dette vil
SV utrede en ordning med sivile fredsstyrker.
KrF:
KrF ønsker at ungdom skal ha mulighet og plikt til å
gjøre en samfunnsinnsats. I denne sammenhengen bør
også en ordning med sivile fredsstyrker utredes.
Formuleringen i Senterpartiets program falt ut i siste
runde da programmet skulle redigeres ned, men uten at
det ble foretatt en realitetsbehandling av forslaget. Vi
håper derfor fortsatt at også Sp vil støtte forslaget når
det kommer til stykket.

Redd Barna slutter seg til kampanjen!
Redd Barna har sluttet seg til kampanjen for sivile
fredsstyrker og dermed blitt den første store norske
bistandsorganisasjonen som gjør dette. Vi takker for
støtten, og regner med at flere organisasjoner følger
etter før valget!
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Kortfilm om sivile
fredsstyrke ferdig
NFL har fått laget en 26 min
lang kortfilm om sivile
fredsstyrker, i samarbeid med
Kirkens Nødhjelp og
International Alert.
Filmen heter ”Folk lagaer
fred” og kan snart sees på
www.fredslaget.no og på
YouTube. NFL takker Norad
for økonomisk støtte til
produksjonen.

FD kutter støtten til
Forsete
Forsvarsdepartementet har
avslått NFLs søknad om
fortsatt støtte til Forsete –
Akademi for Fredsbygging – i
2009. Begrunnelsen er at
prosjektet ikke er rett mot
Forsvarets personell, selv om
støtteordningen er rettet mot
opplysningsarbeid overfor
befolkningen. FD har således
ikke forholdt seg til Stortingets
intensjoner med ordningen, og
NFL er overrasket og skuffet.

Månedens sitat
”For us to struggle, the
forces being so unequal,
must appear insane. But if
we consider our opponent’s
means of strife and our
own, it is not our intention
to fight that will seem
absurd, but that the thing
we mean to fight will still
exist. They have millions of
money and millions of
obedient soldiers; we have
only one thing, but that is
the most powerful thing in
the world – Truth.”
- Leo Tolstoj

Kampanjen støttes av: Alternativt Nettverk, Attac Norge, Changemaker, Internasjonal
Kvinneliga for Fred og Frihet, Juvente, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkepartis Ungdom,
Norges Fredsråd, Norges Unge Venstre, Norsk Fredssenter, Norsk Tjenestemannslag, Press,
Redd Barna, Senterungdommens Landsforbund, Sosialistisk Ungdom, Sivile Vernepliktiges
Tjenestemannsutvalg og Stiftelsen Korsvei.
Norges Fredslag
Postboks 8922 Youngstorget
0028 Oslo

post@fredslaget.no
www.fredslaget.no
org.nr: 886 028 032

