Nordisk IKFF- møte i Oslo 1-2 februar 2020
Referat fra møtet

KN/IKRØ pr 12.02.20

1. Om organisasjonen
Utveksling av informasjon v/representanter fra deltakernasjonene. Følgende spørsmål
knyttet til situasjonen i lokalavdelingene ble belyst:
Hvordan samarbeider vi internt? Hvordan er samarbeidet mellom de nordiske
seksjonene? Hva er utfordringene? Hva lykkes vi med?
Mange aktuelle momenter ble nevnt; her er noen:









Rekruttering, særlig av yngre, er en utfordring i alle seksjonene. Men Finland har
nylig fått en gruppe nye, unge medlemmer.
Arbeid med atomspørsmål og atomvåpenforbudet er sentralt i seksjonene. Det har
imidlertid vært lettere å få gehør for ICAN Citites Appeal i Norge enn i Sverige,
men nå høres Göteborg ut til å være på veg.
I Norge er det nå en utprøving av flatere styringsstruktur i organisasjonen.
Avdelingene er delegert mer ansvar og økonomi, noe som så langt virker ganske
positivt. Utprøvingen fortsetter til årsmøtet 2021 hvor organisasjonen på
bakgrunn av evaluering, skal avgjøre eventuell permanent endring i
styringsstrukturen.
SR 1325 og ny nasjonal handlingsplan (NAP) er på dagsorden i Danmark og
Sverige. En utfordring er at 1325 mer og mer ‚eies‘ av forsvaret, men dansk
IKFF er nå kommet med igjen i NAP-arbeidet. Den sosialdemokratiske
regjeringen i Danmark har ikke innfridd forventninger som IKFF hadde i forhold
til freds- og sikkerhets saker. Bl.a. vil de ikke kreve/legge fram noen rapport om
militærets forurensning/CO2-utslipp.
IKFF Sverige har sendt ut en enkét (rundspørrring) om militæret og miljøet til
politiske partier, organisasjoner, forskningsmiljøer. De fikk nesten ingen svar
(det var så «luddit» å svare på, fikk de vite!).

WILPF-saker v/internasjonal visepresident Margrethe Tingstad
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2. Miltæret og miljøet – hva kan gjøres?
Innlegg v Ingela Mårtensson og Titti Anita Wahlberg, Sverige
3. De viste også en video med tidligere norsk forsvarssjef Sverre Diesen.
Innlegg v Åse Møller-Hansen, Norge
4. IKFF og flyktningene
Hva er historien og erfaringene, og hvilken policy bør vi ha?
Innledning v v/Audgunn Oltedal, Berit Aasen og Kari Nes, Norge.
Erfaringer fra Danmark v/Ida Harsløf.

5. Atomvåpenforbudet etc
Hvordan kan vi øve påtrykk i våre land for å få dem til å underskrive FN-traktaten?
Anja Lillegraven fra Norske leger mot atomvåpen/ICAN innledet. Ny nettside:
https://www.icannorway.no/
Informasjon og diskusjon om bl.a.:



ICAN Cities Appeal
Bomben 75 år: Markering av Hiroshimadagen 6.aug., jf vedtak på nordisk IKFFmøte og nordisk fredsmøte på Åland i 2019.
Eva Fidjestøl orienterte om dekommisjonering av Norges 4 atomreaktorer. IKFF
Norge har fått midler for å opplyse om denne prosessen.

5. Russland: Hvordan kan vi bidra til et bedre naboforhold?


Informasjon om seminaret om Norden og Russland 3.-4.februar, og mulig søknad om
større seminar i 2021 v/ Liss Schanke, Norge.



Søknaden til Nordisk Ministerråd om fellesnordisk IKFF-prosjekt med St. Petersburg
ble avslått – hva nå? v/Marianne Laxén, Finland



NATO-øvelsen Aurora i Sverige 2020 v/ Lina Hjärtström, Sverige.

6. IKFF og flyktningene
Hva er historien og erfaringene, og hvilken policy bør vi ha?
Innledning v v/Audgunn Oltedal, Berit Aasen og Kari Nes, Norge.
Erfaringer fra Danmark v/Ida Harsløf.

7. Atomvåpenforbudet etc
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Informasjon om seminaret om Norden og Russland 3.-4.februar, og mulig søknad om
større seminar i 2021 v/ Liss Schanke, Norge.



Søknaden til Nordisk Ministerråd om fellesnordisk IKFF-prosjekt med St. Petersburg
ble avslått – hva nå? v/Marianne Laxén, Finland



NATO-øvelsen Aurora i Sverige 2020 v/ Lina Hjärtström, Sverige.

HVA NÅ?

 Konkrete vedtak på møtet
1. MIGRASJON
a) Uttalelse om flyktninger
Audgunn Oltedal fra Norge, Ida Arneson og Desirée Sterner fra
Sverige samt Marianne Laxén fra Finland utformet uttalelsen. VEDLEGG 8
Uttalelsen sendes til Nordisk råd og Nordisk Ministerråd (ansvar Norge)
og til de enkelte lands regjeringer (ansvar alle seksjoner), og gjerne til pressen.
b) Etablering av nordisk nettverk
Nettverksgruppa utgjøres av Audgunn Oltedal fra Norge, Ida Arneson og
Desirée Sterner fra Sverige og Sirkku Järvelä fra Finland. I tillegg blir Ida
Harsløf fra Danmark og Kari Nes fra Norge med i gruppa. Om noen av disse
ikke har anledning til å være med, finner de en annen til å erstatte dem.
Audgunn tar initiativ til kontakt med gruppa. Planen er å avholde første møte
(Skype eller telefon) i løpet av mars måned.
På neste nordiske møte får vi høre hvordan det går med arbeidet.
2. MILITÆRET OG MILJØET
Etablering av et nordisk nettverk med utgangspunkt i Åse-Møller Hansens og Titti
Wahlbergs samarbeid. Suppleres med dansk og evt. finsk kontaktperson. Åse tar
initiativ til kontakt med gruppa.
På neste nordiske møte får vi høre hvordan det går med arbeidet.
3. HIROSHIMADAGEN
«Deltagarna i WILPF: nordiska möte 1-2.2.2020 var eniga om att använda
Hiroshima dagen den 6.8 2020 (75 år sedan den första atombomben) till en
gemensam stor manifestation i alla nordiska länder och på så många orter som
möjligt mot användning av kärnvapen och för att förespråka att de nordiska
länderna skriver under FN:s kärnvapenförbudsavtal. Vi föreslår att WILPF
(international) uppmanar alla sektioner att uppmärksamma dagen och att i
samband med den förespråka att länderna skriver under FN:s
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kärnvapenförbudsavtal.» (tekst Marianne Laxén)
Vi sender dette til WILPF International v. Margrethe Tingstad.
Det kan også være aktuelt å markere f.eks. FN-dagen for forbud mot atomvåpen,
26. september, og minne om at det er 75 år siden den første atombomben.
God idé: Desirée foreslår at #Hiroshima75år (eller lignende) kan brukes som
hashtag der det er aktuelt gjennom hele året, ikke bare 6.august.
4. SAMARBEID MED RUSSLAND

Ny søknad sendes Nordisk Ministerråd (ansvar Marianne Laxén).
Liss opplyste at IKFF Norge følger opp det nordisk-russiske seminaret i Oslo 3.-4.2. 2020
med en søknad til det norske utenriksdepartementet i februar 2020 om nytt og større
nordisk/russisk seminar i 2021 og nordisk-russisk planleggingsmøte høsten 2020.
Hvis denne søknaden innvilges, kan det være aktuelt å diskutere mulige felles
temaer/samarbeid med søknaden/prosjektet til Nordisk Ministerråd. Liss holder Marianne
orientert.

 Nytt nordisk møte – når og hvor?
Nytt nordisk møte blir i Sverige, kanskje i Göteborg, som fyller 400 år i 2021.
Felicia undersøker mulighetene, i samarbeid med styret.
Foreslått tid på året omtrent som i år,
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