Fredspolitisk plattform
IOGT inviterer enkeltmennesker og organisasjoner til samarbeid med
utgangspunkt i tilslutning til denne fredspolitiske plattformen. Plattformen er
en veileder for å klargjøre og beskrive hvilke områder IOGT i Norge vil
konsentrere sitt engasjement i arbeidet for fred.
1. Innledning
Fredsarbeidet er forankret i IOGTs prinsipper og historie. IOGTs grunntanke
er å frigjøre mennesker til et rikere liv. Vår organisasjon kjennetegnes av å
verdsette det enkelte menneske og ha tro på menneskers evne til å oppnå
resultater gjennom samarbeid.
Mye av idégrunnlaget IOGT bygger på, kommer også til uttrykk i FNs
menneskerettighetserklæring. IOGT hevder at alle mennesker er likeverdige –
uavhengig av etnisitet, hudfarge, seksuell legning, religion, kjønn eller politisk
oppfatning. Alle mennesker har rett til personlig utvikling, frihet og lykke.
Enhver har ut fra sine forutsetninger plikt til å arbeide for sin nestes vel og
medvirke til menneskehetens framsteg. Vårt idégrunnlag skal være en
frigjørende kraft for mennesker som opplever virkningene av krig, fattigdom,
analfabetisme, sykdom, lediggang og menneskefiendtlig maktutøvelse.
2. Handling for utvikling og fred
Ut fra en erkjennelse av at arbeidet for fred er omfattende og ressurskrevende
vil vi prioritere å fremme utvikling og fred gjennom samarbeid og engasjement
i
• Bistandsorganisasjonen FORUT
• Lokale og nasjonale tiltak og organisasjoner
2.1 Bistandsorganisasjonen FORUT
FORUT
er
en
politisk
uavhengig
og
livssynsnøytral
norsk
bistandsorganisasjon eid av freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT,
Juvente og Juba. FORUTs visjon er en fredelig verden uten fattigdom der alle
er sikret menneskerettigheter, og der rusmidler ikke hindrer velferd, trygghet
og folks utviklingspotensial. FORUTs oppdrag er å bekjempe fattigdom og
mobilisere for en mer rettferdig og solidarisk verden. FORUT vil forbedre folks
livskvalitet
gjennom
deres
deltakelse
i
utviklingsprosesser,
holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.
Vår høyeste prioritet er gjennom et aktivt eierskap å stimulere våre
medlemmer til å bidra til utvikling og fattigdomsreduksjon innenfor
programområdene
• Rusmidler og utvikling
• Krisehåndtering og rehabilitering
•
•

Kvinner og likestilling
Barnerettigheter

Grunnlaget er IOGTs policy og verdier, internasjonale humanitære normer,
samt prioriteringene som er lagt for norsk utviklingspolitikk og humanitær
innsats.
2.2 Lokale og nasjonale tiltak og organisasjoner
IOGT er en betydelig internasjonal bevegelse og har lange tradisjoner i
engasjement innenfor fredsbevegelsen i Norge. Vi vil videreføre dette
engasjementet. Arbeidet for demokrati, utvikling og fred må forankres og
støttes på lokalplanet. Mange fredsbyggende aktiviteter bør drives fram i
lokalsamfunnet. Vi ser verdien av å samarbeide både med organisasjoner og
enkeltpersoner om informasjonstiltak og for å øve innflytelse når vi engasjerer
oss i aktuelle samfunnsspørsmål.
Viktige utfordringer er å fremme:
• forståelse og vennskap mellom jordens folk
• rettssikkerhet og menneskerettigheter
• tiltak for nedrustning
3. Vår rolle som fredsorganisasjon i Norge
IOGTs viktigste roller i fredsarbeidet i Norge skal være
• Oppslutning om og deltakelse i FORUTs ulike programområder
• Styrking av ressursgrunnlaget for FORUT
• Øke forståelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt for rusmidlers rolle
som hinder for utvikling
• Fokus på rusmidler som en viktig selvstendig årsak til konflikter, vold,
krigshandlinger og undertrykking.
• Formidle tilbud og stimulere til deltakelse i lærings og
kunnskapsformidling innenfor utviklings- og fredsarbeid
4. Organisering
Sentralstyret for IOGT i Norge er ansvarlig for at fredsarbeidet til enhver tid
har en fremtredende rolle i organisasjonen. Sentralstyret utpeker et av sine
medlemmer til å ha spesiell oppmerksomhet om aktuelle temaer.
Vedkommende skal også koordinere IOGTs innsats og representasjon i
samarbeidende organisasjoner og organer innenfor dette feltet.

