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”Haag-appellen for fred” er en omfattende agenda for fred, som er blitt til i samarbeid 
med hundrer av  organisasjoner og 10 000 enkeltpersoner som møttes til en 
fredskonferanse i Haag i mai 1999 og som nå arbeider for å følge opp de 50 punktene 
i handlingsplanen og de 9 kampanjene som ble startet under Haag-konferansen. 
 
Agendaen har fire hovedområder: 
1. Hovedårsaker til krig. Fredskultur 
2. Krigens folkerett, menneskerettigheter og institusjonsbygging 
3. Forebyggelse, løsning og omdanning av voldelige konflikter 
4. Nedrustning og sikkerhet for mennesker 
 
 
 

Haag-agendaen for fred og rettferd i det 21. århundre 

 
De 50 punkter i Haag-agendaen for fred:  
Haag-appellen vil: 
1. Bedre utdanning i fred, menneskerettigheter og demokrati. 
2. Motarbeide av skadelige virkninger av globalisering. 
3. Fremme mer bærekraftig og rettferdig bruk av miljøressursene. 
4. Få slutt på kolonialisme og nykolonialisme. 
5. Avskaffe intoleranse på grunnlag av rase, etnisk tilhørighet, religion og kjønn. 
6. Sikre rettferdighet mellom kjønnene. 
7. Fremme vern og respekt for barn og ungdom. 
8. Fremme internasjonalt demokrati og rettferdig global styring. 
9. Kjempe aktivt for ikkevold. 
10. Avskaffe gruppevold i lokalmiljøet. 
11. Mobilisere verdensreligionene for å omdanne voldskulturen til en kultur for fred 

og rettferd. 
12. Støtte den globale kampanjen for en internasjonal straffedomstol (CICC). 
13. Arbeide for å sikre menneskerettigheter i krig og i fred må samordnes best 

mulig. 
14. Styrke de internasjonale straffedomstolene. 
15. Fremme effektiv internasjonal justis for universelle forbrytelser. 



16. Utvide og styrke den mellomfolkelige domstol. 
17. Fremme styrket vern og erstatning til ofre for væpnet konflikt. 
18. Få slutt på vold mot kvinner i krigstid. 
19. Få slutt på bruken av barnesoldater. 
20. Stille gjerningsmennene til ansvar for forbrytelser mot folkeretten. 
21. Beskytte menneskerettsaktivister, humanitære hjelpearbeidere og de som 

advarer. 
22. Sikre at grasrotorganisasjoner er fortrolige med ordninger som gir vern etter 

folkeretten. 
23. Sikre til at grasrotorganisasjoner får gode kunnskaper om menneskerettighetene 

og folkeretten. 
24. Innarbeide vern av menneskerettigheter i konflikthåndtering og gjenoppbygging. 
25. Ta i bruk erfaringene fra sannhetskommisjoner og politisk amnesti. 
26. Sikre universelt og effektivt vern mot ulovlig fengsling. 
27. Sikre at krigserklæring underlegges demokratisk kontroll. 
28. Styrke Lokale krefter. 
29. Styrke FNs fredsbevarende muligheter. 
30. Gi prioritet til ordninger for tidlig varsling og rask reaksjon. 
31. Utvikling en sivil fredsprofesjon. 
32. Forbedre bruken av økonomiske sanksjoner. 
33. Bedre ordninger for humanitær intervensjon. 
34. Styrke kvinners rolle i fredsarbeidet. 
35. Slippe ungdommen til. 
36. Gi urepresenterte folk rett til selvbestemmelse. 
37. Styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner. 
38. Styrke regionale tiltak for fred. 
39. Fremme “Flerspors”-diplomati. 
40. Sikre at media bidra til å bygge fred. 
41. Bedre konflikt- og konsekvensanalyser i utviklingsprosjekter. 
42. Sikre en global handlingsplan for å forebygge krig. 
43. Avmilitarise den globale økonomien. 
44. Sikre en internasjonal konvensjon som forbyr atomvåpen. 
45. Stanse spredning og bruk av konvensjonelle våpen. 
46. Sikre Ratifisering og gjennomføring av Landminekonvensjonen. 
47. Stanse utvikling og bruk av nye våpentyper og ny militær teknologi. 
48. Sikre at konvensjonene om biologiske og kjemiske våpen etterleves av alle. 
49. Sikre at stater og konserner svarer for miljø- og helseskader som følge av 

militær virksomhet. 
50. Bygge en folkebevegelse for å avskaffe all krig. 
 
 
 



Handlingsprogram for fred 
 
EN PLAN FOR FRED - 
de 50 punktene 
 
Planen er utformet gjennom en bred internasjonal prosess, med omfattende 
innspill og kommentarer fra ulike grupper. Derfor vil ord, uttrykk og språk -
form kunne variere fra område til område, og gjen - takelser kan forekomme. 
 
Gruppe 1: Hovedårsaker til krig  og Fredskultur 
 
1. Bedre utdanning i fred, menneskerettigheter og demokrati. 
For å bekjempe den voldskulturen som preger dagens samfunn, må neste generasjon 
få en helt annen undervisning, en utdanning som ikke forherliger krig, men setter 
fred, ikkevold og internasjonalt samarbeid i sentrum. Haag-appellen vil lansere en 
verdenskampanje for å skaffe folk i alle samfunnslag fredsskapende kompetanse innen 
megling, omdanning av konflikter, konsensusbygging og ikkevoldelig sosial endring. 
Denne kampanjen skal 
• Kreve at fredsutdanning blir obligatorisk på alle nivåer i skolesystemet 
• Kreve at undervisningsmyndigheter gjennomfører systematiske tiltak for 

fredsutdanning på lokalt og nasjonalt plan 
• Appellere til bistandsinstitusjoner om å prioritere fredsutdanning som en del av 

lærerutdanningen og læremiddelutviklingen i mottakerlandene 
 
 
2. Motarbeide Skadelige virkninger av globalisering 
Økonomisk globalisering har ført til at store deler av verdens folk er blitt 
marginalisert, og at kløften mellom rike og fattige land er ytterligere økt. 
Haag-appellen går inn for en rettferdig global 
økonomi med særlig vekt på: 
• En internasjonal kampanje blant lokale, nasjonale, internasjonale og statlige 

organisasjoner for å fremme respekten for arbeidstakeres rettigheter. 
• Demokratisk reform av Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, Verdens 

handelsorganisasjon og andre internasjonale finansinstitusjoner. 
• Kontroll med det internasjonale finanssystemet. 
• At flernasjonale selskaper må stilles til ansvar, bl.a. ved utforming av 

internasjonale tillatelser og disse må trekkes tilbake ved grove brudd på 
internasjonale normer og standarder. 

• Nye kilder for finansiering av økonomisk utvikling, som moderat skattlegging av 
internasjonalvåpenhandel (Tobin-skatten). 

• Sletting av tunge gjeldsbyrder i verdens fattigste land og av de opprørende 
gjeldsbyrdene demokratiske regjeringer har arvet fra korrupte, udemokratiske 
regimer. 

• Anerkjennelse og gjennnomføring av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 
inkludert retten til utvikling, og rettigheter for barn og kvinner. 

 



 
3. Fremme mer bærekraftig og rettferdig bruk av miljøressursene. 
“De dominerende forbrukere i verden finnes stort sett blant de rike, mens 
miljøskadene fra forbruket i verden rammer de fattige hardest.” (Human Development 
Report 1998, UNDP). 
Haag-appellen støtter tiltak som: 
• Vil styrke folkeretten på miljøområdet, bl.a. ved å støtte prinsippet om et rent og 

sunt miljø som grunnleggende rettighet. 
• Tar opp problemene med overforbruk og skjev fordeling av miljøressurser. 
• Tar hensyn til de økende problemene som følger av urettferdig tilgang på 

vannressurser. 
• Støtter kampanjene for å redde verdens skoger og ulike dyrearter (inkludert 

menneskene) fra miljøødeleggelser. 
• Vil få slutt på militær ødeleggelse av miljøet og spesielt på militariseringen av 

urfolks områder. 
• Finner fram til alternative tilnærminger til bærekraftig utvikling. 
 
 
4. Få slutt på kolonialisme og nykolonialisme 
Urfolk og urepresenterte folk blir nektet retten til selvbestemmelse, er utsatt for etnisk 
og kulturelt folkemord, brudd på kulturell, språklig og religiøs frihet, og for militær og 
kjernefysisk dominans av deres liv, land- og vannområder. 
Haag-appellen støtter: 
• Koloniserte folks innsats for sin rett til selvbestemmelse. 
• Avskaffelse av kolonisering, slik det er formulert i internasjonale avtaler som 

“Erklæringen om uavhengighet for kolonier og deres befolkninger” og “Erklæringen 
om urfolks rettigheter”. 

• Opprettholding av FNs komite for avkolonisering inntil alle ikke-selvstyrte områder 
har gjennomført sin rett til selvstyre og uavhengighet.  

• Opprettelse av et permanent FN-forum for urfolk. 
• Slutt på industrilandenes dumping av giftige stoffer i utviklingsland. 
• Avvikling av militære baser på andre lands områder. 
 
 
5. Avskaffe intoleranse på grunnlag av rase, etnisk tilhørighet, religion og 
kjønn. 
Etnisk, religiøs og rasemessig intoleranse og nasjonalisme er hovedårsaker til 
væpnede konflikter i vår tid. 
Haag-appellen støtter: 
• Tiltak for å avskaffe utnytting av rasemessige, etniske, religiøse og kjønnsmessige 

ulikheter for politiske og økonomiske formål. 
• Gjennomføring av Konvensjonen for avskaffelse av alle former for 

rasediskriminering. 
• Forberedelser til FNs verdenskonferanse om rasisme, rasediskriminering, 

fremmedfrykt og liknende former for intoleranse (i år 2001). 
• At “hat-forbrytelser” skal tas inn i nasjonale lovverk. 
• Undervisning og lovgivning for å få slutt på motarbeiding av homofile og lesbiske. 
• Bruk av omvendt diskriminering inntil de negative konsekvensene av tidligere 

diskriminering er fjernet. 



 
 
 
6. Sikre rettferdighet mellom kjønnene 
Den “Macho-kulturen” som fortsatt preger de fleste samfunn har en høy pris. Menn får 
begrenset valgfrihet, og kvinner blir utsatt for systematisk vold både i krig og fred. 
Haag-appellen støtter: 
• At et betydelig antall kvinner skal delta i alle beslutnings- og politiske fora. 
• Tiltak for å anerkjenne og gjøre bruk av kvinner som fredsbyggere. 
• Gjennomføring av Konvensjonen mot all diskriminering av kvinner. 
• Endring av forvrengte og voldsfremmende kjønnsroller. 
 
 
7. Sikre vern og respekt for barn og ungdom 
Barn og ungdom blir fortsatt utnyttet og gjort til ofre, særlig i voldelig konflikter der 
skader på barn ikke bare blir en utilsiktet følge, men ofte er en del av selve 
krigsstrategien. 
Haag-appellen støtter tiltak for å: 
• Sikre allmenn godkjenning og gjennomføring av konvensjonen om barns 

rettigheter, inkludert avskaffelse av barnearbeid og forbudet mot bruk av 
barnesoldater. 

• Sikre humanitær bistand til og vern av barn i væpnede konfliktsituasjoner. 
• Rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet av barn som har vært utsatt for og fått 

psykiske skader av voldelig konflikt. 
• Anerkjenne barns og ungdoms rolle som fredsbyggere, ved å ta dem med i 

prosesser som skal skape fred. 
 
 
8. Fremme internasjonalt demokrati og rettferdig global styring. 
Demokrati på alle samfunnsnivåer er en forutsetning for å få erstattet makt med rett. 
Det må utvikles mer representative og demokratiske beslutningsprosesser hvis en skal 
komme fram til kontrollerte, ansvarlige regionale og globale styresett med bindende, 
gjennomførbare og rettferdige regelverk. 
Haag-appellen støtter: 
• Reform og demokratisering av FN, inkludert demokratisk styrking av 

Generalforsamlingen og utvidete konsultative rettigheter på alle nivåer i FN for 
representanter for det sivile samfunn, ikke-statlige organisasjoner og 
parlamentarikere. 

• Styrking av regionale institusjoner for å fremme fred ved respekt for folkeretten. 
• Endring av voteringsreglene i de internasjonale finansinstitusjonene, så små lands 

interesser får bedre vern. 
• Forslagene fra Kommisjonen for global styring (Commission on Global 

Governance), inkludert medvirkning fra det sivile samfunn i globale 
styringsprosesser. 

• Reform av FNs sikkerhetsråd slik at det blir mer demokratisk sammensatt og 
beslutningsprosessen mer åpen. 

 
 
 



9. Fremme aktiv kamp for ikkevold 
Det er en vanlig oppfatning at vold og krigføring er en del av menneskets natur, men 
dette er aldri blitt bevist. Tvert imot er det mange eksempler på at aktiv ikkevold er et 
effektivt middel for aktiv samfunnsendring. 
Haag-appellen støtter: 
• At forherligelse av militarisme erstattes med aktiv ikkevold.  
• En kampanje for å avskaffe eller redusere volden i media og dagligtale. 
• Tiltak rundt FN-året for fredskultur (2000) og FNs tiår for fred og ikkevold for 

verdens barn (2001-2010). 
 
 
10. Avskaffe gruppevold i lokalmiljøet 
Vold i lokalsamfunn åpner veien for konflikter på nasjonale og internasjonale nivåer. 
Haag-appellen vil: 
• Støtter tiltak for å tilbakeføre til samfunnet ungdom og deres foresatte som er blitt 

marginalisert med voldelig adferd som resultat, ofte som følge av dårlige 
økonomiske muligheter. 

• Fremme lokale fredsinitiativ, bl.a. innlevering av våpen, fredsleirer og opplæring i 
konfliktløsning. 

 
 
11. Mobilisere verdensreligionene for å omdanne voldskulturen til en kultur 
for fred og rettferd. 
Religioner har vært årsak til krig, men har også muligheten til å få til utvikling av en 
fredskultur. De må engasjeres i gjennomføringen av veier til fred. 
Haag-appellen støtter: 
• Økumenisk samarbeid og samarbeid mellom ulike religioner for nedrustning og 

globalt fredsarbeid. 
• Styrking av religiøs sameksistens og forsoning. 
 
 

Gruppe 2: Krigens folkerett, menneskerettigheter og institusjonsbygging. 
 
12. Støtte den globale kampanjen for en internasjonal straffedomstol (CICC). 
Haag-appellen vil støtte NGO-koalisjonens arbeid for å få den internasjonale 
straffedomstolen etablert som permanent institusjon. Arbeidet drives som en intens 
informasjons- og opplæringskampanje, og gjennom aktiv deltaking i FNs forberedende 
kommisjon for den internasjonale straffedomstolen. CICC vil gjennom 
Haag-appellen komme i kontakt med nye samarbeidspartnere, og bygge på verdifull 
erfaring om argumentasjon og nettverking fra andre internasjonale kampanjer, som 
den Internasjonale landminekampen. 
 
 
13. Arbeide for å sikre menneskerettigheter i krig og i fred må samordnes 
best mulig. 
Haag-appellen er oppmerksom på den økende overlappingen mellom de to områdene 
vern av menneskeretter i krig og menneskerettigheter i fred. 
Denne utviklingen er avgjørende for et effektivt vern av de som blir utsatt for brudd 



på menneskerettighetene og folkeretten. Haag-appellen vil foreslå endringer i 
utviklingen og praktiseringen av lovverket på disse områdene, for å få tettet store 
“hull” i vernet og å få harmonisert disse sentrale områdene innen folkeretten. 
 
 
14. Styrk de internasjonale straffedomstolene. 
De internasjonale tribunalene for det tidligere Jugoslavia og Rwanda er de første 
skrittene det internasjonale samfunnet har tatt etter 2. verdenskrig for å stille 
enkeltpersoner til ansvar for krigsforbrytelser og andre brudd på folkeretten.  
Haag-appellen vil: 
• At mistenkte krigsforbrytere på frifot må tiltales og arresteres.  
• Belyse tribunalenes arbeidsmåter og beskyldninger om at de er partiske. 
• Fremme gode gjensidige kontakter mellom domstolene, det sivile samfunn og 

internasjonale organisasjoner på alle nivåer.  
• Støtter FNs arbeid for å få etablert et internasjonalt tribunal som skal etterforske 

og behandle folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i Kambodsja. 
 
 
15. Sikre effektiv internasjonal justis for universelle forbrytelser: 
Det er nå allment erkjent at krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden og brudd på 
universelt aksepterte menneskerettigheter er et internasjonalt anliggende, som går ut 
over nasjonale grenser. Ikke alle som begår en universell forbrytelse kan eller bør bli 
stilt for Den internasjonale straffedomstolen når den blir etablert, eller for et ad hoc 
tribunal som for Rwanda og det tidligere Jugoslavia.  
Det sivile samfunn og nasjonalt rettsvesen må gjøre sin del, slik Spania 
forsøkte i forhold til Pinochet.  
Haag-appellen vil:  
• Oppfordre til at nasjonale lovgivere og rettsvesen over hele verden inkluderer 

prinsippet om universell jurisdiksjon for slike forbrytelser og regler om erstatning i 
sitt eget lov verk.  

• Sikre at de som begår graverende brudd på menneskerettigheter, særlig mot barn, 
må blir stilt for retten. 

 
 
16. Utvide og styrke den mellomfolkelige domstol  
Den mellomfolkelige domstol må bli kjernen i en mer effektiv internasjonal rettsorden.  
Haag-appellen vil:  
• At det legges fram forslag for styrket sammenheng mellom nasjonale, regionale og 

internasjonale rettsinstanser, med en mer omfattende rettsorden som mål. 
Utvidelse av domstolens funksjoner med hensyn til å avgi betenkninger (“advisory 
opinions”) og som meglingsinstans er tiltak som kan bidra til et slikt mål.  

• At representanter for det sivile samfunn, regionale og internasjonale organisasjoner 
må få adgang til domstolen.  

• At det innføres tvungen domsmyndighet over stater.  
• At samarbeid mellom internasjonale juridiske institusjoner og andre fora for 

tvistebehandling stimuleres. 
 
 
17. Styrke vern og erstatning til ofre for væpnet konflikt. 



Etter 2. verdenskrig er fokus for konfliktene radikalt endret. Sivile blir stadig oftere 
angrepsmål, og det blir såret og drept vesentlig flere sivile enn militært personell. 
Haag-appellen vil:  
• Kreve bedre vern for de mest utsatte ofrene, og for de som oftest rammes av 

krigføring og spredning av konvensjonelle våpen, bl.a. internt fordrevne, 
flyktninger, kvinner og barn. 

• Arbeide for at private soldater og halvstatlige paramilitære styrker mer konsekvent 
etterlever krigens folkerett og menneskerettighetene, og vil studere FNs rolle i 
konfliktsituasjoner. 

• Kreve at ofre for væpnet konflikt og brudd på menneskerettighetene får erstatning 
gjennom et system av nasjonale, regionale og internasjonale fond for erstatning og 
andre tiltak for å sikre ofrenes interesser på egnete måter. 

 
 
18. Få slutt på vold mot kvinner i krigstid. 
I dag rammer krig, væpnet konflikt og militære baser i fremmede land kvinner, 
ungdom og barn mer enn noen gang tidligere. Kvinner og deres familier blir stadig 
oftere utsatt for vold og krigsforbrytelser som voldtekt, seksuelle overgrep, 
tvangsprostitusjon og sexslaveri. Ofre og overlevende møter også en rekke problemer 
fordi de blir internt fordrevet, må flykte eller blir presset av myndighetene fra å kreve 
sin rett i forhold til overgrep fra utenlandsk militært personell. 
Haag-appellen vil:  
• at grunnleggende vern for kvinner inkluderes i statuttene for Den mellomfolkelige 

domstol 
• foreslå flere endringer i utvikling og gjennomføring av folkeretten for å sikre 

kvinners rettigheter og verdighet under væpnet konflikt. 
 
 
19. Få slutt på bruken av barnesoldater 
Det er anslått at over 300 000 barn under 18 år for tiden deltar i væpnede konflikter 
over hele verden. Hundretusener flere er med i militære styrker og grupper og kan 
når som helst bli sendt i kamp. Koalisjonen for å avskaffe bruken av barnesoldater, 
UNICEF og det internasjonale Røde Kors arbeider aktivt for å heve minstealderen til 
18 år.  
Haag-appellen vil: 
støtter koalsisjonen når de krever:  
• At regjeringer og alle væpnede grupper ikke rekruttere barn under 18 år  
• At barnesoldater øyeblikkelig dimitteres.  
• At disse barnas behov skal komme med i fredsavtaler og 

demobiliseringsprogrammer.  
• At det blir slutt på denne samvittighetsløse virksomheten, og barna må få attføring 

og bli tilbakeført til samfunnet.  
Haag-appellen vil:  
gi andre organisasjoner mulighet til å bidra til disse kampanjene og til å forsøke andre 
måter å sikre barns rettigheter på. 
 
 
20. Stille gjerningsmennene til ansvar for forbrytelser mot folkeretten. 
Nyere nasjonal og regional rettspraksis åpner for at ofre for alvorlige brudd på 



menneskerettighetene og folkeretten kan få stilt gjerningsmennene til ansvar. 
Denne rettigheten finnes i en del nasjonale og regionale domstoler som den 
europeiske og den interamerikanske menneskerettsdomstolen, og det har ført 
til rettssaker mot private aktører, som f.eks. leiesoldater, våpenprodusenter og andre.  
Haag-appellen vil:  
arbeide for at denne rettigheten utvides til hele den internasjonale rettsorden. 
 
 
21. Beskytte menneskerettsaktivister, humanitære hjelpearbeidere og de 
som advarer. 
I 1998 ble det drept flere sivile feltarbeidere fra FN enn militære fredsbevarende 
styrker. Dessuten er utallige menneskerettsforkjempere og hjelpearbeidere fra 
nasjonale, regionale og internasjonale organisasjoner såret eller drept i tjeneste. 
Haag-appellen vil:  
• Kreve bedre beskyttelse for menneskerettsaktivister og hjelpearbeidere i felten 
• Foreslå metoder for å overvåke og redusere overgrep mot dem. 
• Oppfordre til bedre beskyttelse av de som advarer, dvs mennesker som avslører 

brudd på folkeretten eller annen ulovlig virksomhet fra myndigheter, firmaer og 
andre institusjoner, og som dermed risikerer karriere og, i enkelte tilfeller, sitt eget 
liv. 

 
 
22. Sikre at grasrotorganisasjoner er fortrolige med ordninger som gir vern 
etter folkeretten. 
Det finnes stadig flere muligheter for grasrotsorganisasjoner til å motvirke brudd på 
humanitær lov og folkeretten, både via regionale og internasjonale ordninger. 
Haag-appellen vil:  
• Sørge for tiltak for opplæring og økt oppmerksomhet om slike metoder og for 

hvordan organisasjoner kan arbeide for åpen tilgang til og bruk av dem.  
• Gi aktivister muligheter til å lære hvordan de kan bidra til å avsløre overgripere i 

sine egne lokalsamfunn, og få dem stilt til ansvar for sine handlinger. 
 
 
23. Sikre at grasrotorganisasjoner får gode kunnskaper om 
menneskerettighetene og folkeretten. 
Økt sannsynlighet for internasjonal innblanding i væpnet konflikt forsterker behovet 
for effektiv opplæring av fredsbevarende personell i menneskerettigheter og 
humanitære spørsmål. Dette kan bidra til økt oppmerksomhet om og respekt for 
bestemmelsene i folkeretten. Det er også behov for at de som gir lover og de som 
håndhever dem i de ulike land blir mer oppmerksom på menneskerettigheter og 
folkerett.  
Haag-appellen vilr:  
At opplæring i slike spørsmål gjøres obligatorisk for advokater, dommere og politikere. 
 
 
24. Sikre at vern av menneskerettigheter innarbeides i konflikthåndtering og 
gjenoppbygging. 
Internasjonal og regional intervensjon i konflikter er stadig mer vanlig, særlig for å 
løse konflikter og gjenreising etterpå. Det internasjonale samfunn har tatt stadig mer 



ansvar for politisk, juridisk, sosial og økonomisk gjenreising av samfunnsinstitusjoner 
etter at konflikten er over.  
Haag-appellen vil:  
Gå inn for tiltak som sikrer at langsiktig og systematisk vern av menneskerettigheter 
står sentralt i disse prosessene. 
 
 
25. Ta i bruk Erfaringene fra sannhetskommisjoner og politisk amnesti  
I de siste tiårene har det vært en sterk utvikling av metoder for gjenopbygging av 
samfunn etter konflikt.Særlig gjelder det bruken av sannhetskommisjoner og politiske 
amnestier som i Sør-Afrika, som virkemidler til å “helbrede” samfunn som er splittet 
av krig, væpnet konflikt og apartheid.  
Haag-appellen vil:  
Vurdere positive og negative erfaringer med tidligere sannhetskommisjoner og 
politiske amnestier, og nye forslag til sannhetskommisjoner i Bosnia, Øst-Timor 
og andre steder. 
 
 
26. Sikre universelt og effektivt vern mot ulovlig fengsling 
Mange tusen personer blir hvert år arrestert på politiske, etniske eller annet ulovlig 
grunnlag. De og deres representanter trenger et effektivt system for å få varslet om 
den situasjonen de er i, før de blir drept, torturert eller forsvinner.  
Haag-appellen vil: 
At artikkel 9 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter må skjerpes med et 
raskt og effektivt system for å sikre at ulovlig fengslede blir satt fri og kan anke sin 
sak inn for regionale eller overnasjonale menneskerettsorganer eller domstoler. 
 
 
27 Sikre at krigserklæring underlegges demokratisk kontroll. 
Intet undergraver demokratiet mer enn at et lands regjering eller militære 
myndigheter har fullmakt til å erklære krig.  
Haag-appellen oppfordrer:  
alle land og internasjonale organisasjoner til å utforme grunnlov og lovverk slik at det 
kreves godkjenning fra landets folkevalgte for å gå til krig, bortsett fra når 
nødsituasjoner krever øyeblikkelige tiltak for selvforsvar. 
 
 

Gruppe 3: Forebygge, løse og omforme voldelige konflikter. 
 
28. Styrke lokale krefter. 
Altfor ofte blir voldelige konflikter “løst” av aktører utenfra som tar lite eller ingen 
hensyn til ønsker fra de som skal leve med løsningen. Derfor får slike løsninger ofte et 
kort liv.  
Haag-appellen mener at: 
Skal forsøk på å hindre, løse og omforme voldelig konflikt bli effektive i det lange løp, 
må de baseres på omfattende deltakelse fra lokale grupper som vil bygge freden.  
Støtte til slike lokale krefter er avgjørende for en varig fred. Støtten 
kan variere fra opplæring, trening og utvikling av frivillig samfunnsinnsats til 



finansiering av lokale fredsinitiativ og fokusering i media på lokale fredsarbeidere. 
 
29. Styrke FNs fredsbevarende muligheter. 
FN er stadig det beste håpet for å oppnå fred i verden gjennom flernasjonalt 
samarbeid. Mer enn noen gang er det livsviktig at det sivile samfunn gir sterk støtte 
til FNs mål og hensikt, hvis organisasjonen skal kunne utvikle seg fullt ut som vokter 
av internasjonal fred og sikkerhet.  
Haag-appellen mener at: 
Slik støtte bør særlig fokusere på demokratisk reform av FN, og på styrking av FNs 
evne til å forhindre voldelige konflikter, omfattende brudd på menneskerettighetene 
og folkemord. Et virkemiddel kan være oppretting av permanente fredsstyrker i FNs 
regi, for humanitær intervensjon i konflikter, og lansering av alternative 
finansieringskilder for FNs fredsoperasjoner. 
 
 
30. Ordninger for tidlig varsling og rask reaksjon må prioriteres. 
Ressursene de nasjonale myndigheter og statlige organisasjoner bruker for å 
forebygge voldelige konflikterer utilstrekkelige, særlig sammenlignet med det som må 
brukes når konfliktene bryter ut: humanitær intervensjon, nødhjelp, fredsskapende 
operasjoner og allmenn gjenreising av krigsskadede samfunn.  
Haag-appellen mener at: 
• Det sivile samfunn må gå foran for å vise at konflikthindring er både mulig og et 

bedre alternativ enn å reagere etter at konflikten er et faktum, fra et menneskelig 
og fra et kostnadsperspektiv.  

• Spesiell vekt bør legges på å  
1) øremerke større ressurser til å forebygge konflikter,  
2) opprette og videreutvikle nettverk for tidlig varsling av konflikter 
3) mobilisere nødvendig politisk vilje til rask reaksjon på advarsler som 

kommer. 
 
 
31. Utvikle av en sivil fredsprofesjon 
Det er et raskt økende behov for sivile fredsarbeidere som valgobservatører, 
menneskerettighetsarbeidere, eller generelle observatører. Men tallet på spesialtrente 
sivile for slike oppdrag øker ikke. Det er et stort behov for flere sivile, kvinner og 
menn, som har fått spesiell opplæring i metoder for konfliktløsning, 
megling, forhandling mv, og for å få dem utplassert i konfliktområder der de kan drive 
med fredsbyggende oppgaver.  
Haag-appellen mener at: 
Det langsiktige målet må være å bygge opp en internasjonal gruppe av spesialtrente 
sivile som kan kalles til tjeneste i konfliktområder på kort varsel. 
 
 
32. Sikre at bruken av økonomiske sanksjoner forbedres 
Økonomiske sanksjoner er et av de groveste virkemidler det internasjonale 
diplomatiet rår over. Sanksjoner kan ødelegge hele underlaget for det samfunnet de 
er rettet mot. De kan påføre uskyldige samfunnsborgere store lidelser. FNs 
generalsekretær Kofi Annan har krevd at økonomiske sanksjoner “må bli mer effektive 
og mindre skadelige”.  



Haag-appellen mener at: 
• Vi må finne bedre måter å målrette økonomiske sanksjoner på, så de lederne de 

skal påvirke ikke kan forskyve virkningen til uskyldige sivile.  
• Av hensyn til barna bør ikke sanksjoner innføres uten at det samtidig fastsettes 

bindende humanitære unntak som lar seg gjennomføre. 
• Dessuten bør virkningene på barn og andre utsatte grupper overvåkes. 
 
 
33. Bedre ordninger for humanitær intervensjon 
Haag-appellen mener at: 
Som et bidrag til å unngå fremtidige folkemord og grove brudd på 
menneskerettighetene må det utvikles ordninger som gjør humanitær intervensjon 
mulig uten at menneskeliv settes i fare. 
 
 
34. Styrke kvinners rolle i fredsarbeidet 
Konflikt og krig er ikke kjønnsnøytrale. Bortsett fra reproduksjonen er antakelig krig 
det området der den kjønnsbaserte arbeidsdelingen er tydeligst. Derfor opplever 
menn og kvinner krig og konflikt forskjellig og står ulikt mht. makt og innflytelse. 
Haag-appellen mener at: 
Det er behov for:  
• Konkrete initiativ for å belyse det gjensidige forholdet mellom likestilling og 

fredsbygging. 
• Å styrke kvinners mulighet til å delta i fredsbyggende virksomhet.  
• Lik deltaking av kvinner på beslutningsnivå i konfliktløsningsprosesser. Derfor må 

myndighetene forplikte seg til å ta med kvinner som representanter for det sivile 
samfunn og å bygge og styrke kvinners fredsnettverk på tvers av landegrensene. 

 
 
35. Slippe ungdommen til 
Det er uansvarlige ledere som starter krig, men det er sivil og militær ungdom som er 
de mest utsatte målene. Det er mange eksempler på at unge mennesker i 
konfliktsituasjoner finner måter å overvinne etablerte fordommer på og kreative 
løsninger på konflikter, og å engasjere seg i meningsfylte forsonings- og 
fredsskapende prosesser. At ungdom får delta i fredsprosesser er nødvendig for å 
bryte voldsspiraler, og for å redusere og unngå konflikter. 
Haag-appellen mener at: 
• Ungdommens erfaring, deres perspektiver og forslag må bli hørt, tatt hensyn til og 

brukt på alle samfunnsnivåer.  
• Vi må dele våre visjoner med hverandre, være åpne for nye ideer og være villige til 

å lære gjennom en reell kontakt mellom generasjonene, en kontakt basert på 
gjensidig respekt, tillit og ansvarlighet. 

 
 
36. Sikre at urepresenterte folk få sin rett til selvbestemmelse. 
Mange av dagens voldelige og langvarige konflikter foregår mellom stater og 
urepresenterte folk. Konfliktene preges av ekstremt ulike styrkeforhold mellom 
partene. Derfor er urepresenterte folk ofte ute av stand til på egen hånd å til å få 
statene med på forhandlinger om fredelige løsninger på konfliktene. 



Konfliktene fortsetter som regel i flere tiår og fører med seg store lidelser og kulturell 
rasering. Avvisning av retten til selvbestemmelse har ført til mange og lange 
konflikter, som stort sett fortsatt er uløste. 
Haag-appellen mener at: 
• For å motvirke den ubalansen i makt som driver slike konflikter, må det 

internasjonale statlige og sivile samfunn gi aktiv støtte til folkenes rett til 
selvbestemmelse. De må engasjere seg i slike konflikter og arbeide for at de blir 
løst på fredelige måter. 

• Det er vesentlig å erkjenne at det ikke er retten til selvbestemmelse som fører til 
konflikt, men avvisningen av slike rettigheter. Derfor må den internasjonalt 
anerkjente retten til selvbestemmelse få aktiv støtte som et virkemiddel for å 
forebygge og løse konflikter. 

 
 
37. Styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner 
Mangfoldet i organisasjonenes virksomhet for å forebygge, løse og omdanne konflikter 
er med på å gi arbeidet styrke. Men effektiviteten blir ofte begrenset 
av mangel på koordinering mellom grupper som engasjerer seg på samme område. 
Resultatet blir ofte at det sløses med knappe ressurser på grunn av dobbeltarbeid og 
manglende samarbeid.  
Haag-appellen mener at: 
Økt effektivitet på dette området er avhengig av nye nettverk 
for samarbeid og fellesskap mellom organisasjonene. 
 
38. Styrke regionale tiltak for fred. 
Haag-appellen mener at: 
Det å styrke regionale institusjoner for fred, som Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE), Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU), 
Organisasjonen av Sørøst-asiatiske nasjoner (ASEAN), Organisasjonen av 
amerikanske stater (OAS), vil bidra til at lite kjente konflikter får oppmerksomhet 
og at det blir gjort forsøk på å løse dem. 
 
 
39. Fremme “Flerspors”-diplomati 
I det 21. århundre må “fler-spors”(multi-track)-diplomatiet bli vanlig for forebygging, 
løsning og omdanning av voldelige konflikter. Denne formen for diplomati forutsetter 
samarbeid mellom ulike samfunnssektorer - regjeringer, ikke-statlige organisasjoner, 
religiøse grupper, media, partene i arbeidslivet, enkeltmennesker - for å forebygge 
konflikter og bygge fred. Den innebærer et flerfaglig perspektiv på fredsbygging: at 
enkeltmennesker og organisasjoner blir mer effektive når de samarbeider enn de er 
hver for seg, og at konfliktsituasjoner består av en stor og komplisert vev av parter og 
faktorer som må behandles i sammenheng.  
Haag-appellen mener at: 
Hvert spor i systemet har sitt eget perspektiv, sin tilnærming og sine ressurser å 
tilføre og alle må tas i bruk for å bygge freden. 
 
 
40. Sikre at media blir brukt for å bygge fred 
Media spiller en vesentlig - og kontroversiell - rolle i konfliktsituasjoner. Media har 



muligheten til både å skjerpe og å roe ned konflikter. De kan derfor spille en sentral 
rolle både i forsøk på å forebygge og løse voldelig konflikter, og på å bidra til 
forsoning. 
Haag-appellen mener at: 
Bortsett fra medias tradisjonelle rolle med å rapportere fra konflikter kan de også 
bidra til fredsbygging på mange ulike måter. Særlig vekt bør det legges på  
• å arbeide for objektive og ikke provoserende reportasjer, så media bidrar til fred i 

stedet for krig 
• å gjøre mer for å bruke media i nye, kreative måter for å fremme fred og 

forsoning. 
 
 
41. Bedre konflikt- og konsekvensanalyser i utviklingsprosjekter 
Haag-appellen mener at: 
Det sivile samfunn må oppfordre nasjonale, bilaterale og internasjonale 
finansinstitusjoner til å innarbeide konfliktforebyggende faktorer i sin planlegging og 
virksomhet.  
Slike faktorer bør omfatte:  
• å analysere hvilke konsekvenser foreslåtte utviklingsprosjekter vil ha i form av 

konflikter 
• bruk av institusjonsbyggende og kompetansebyggende tiltak i ulike former for 

tvisteløsninger og fredsskaping. Slike tiltak kan være meglingssentre, 
forhandlingstrening, opplæring i konfliktløsning, toleranseutvikling, og 
tillitsskapende tiltak. 

 
 

Gruppe 4: Nedrustning og sikkerhet for mennesker (human security) 

 
42. Utvikle en global handlingsplan for å forebygge krig. 
Haag-appellen støtter  
den “Globale handlingsplan for å forebygge krig” som vil supplere tiltak for 
menneskerettigheter og fredelige konfliktløsninger med å: 
• styrke globale og regionale sikkerhetsinstitusjoner, 
• erstatte ensidig militær intervensjon med flernasjonalt 
• forsvar mot aggresjon og folkemord 
• forhandle frem omfattende, trinnvis nedbygging av militære styrker, våpen og 

budsjetter, med et globalt defensivt forsvarsssystem som mål. 
 
 
43. Avmilitarisere den globale økonomien. 
Haag-appellen mener at: 
• Fred i det 21. århundret krever at ressurser må flyttes fra militære til sivile formål 

som betyr sikkerhet for mennesker.  
• Nedrustning må bety drastisk nedskjæring av våpen, militære styrker og 

budsjetter. 
• Militærøkonomien må omformes til en fredsøkonomi. 
• Det må settes av ressurser til tiltak for menneskehetens beste, som grunnleggende 

rettigheter til mat, husvære, undervisning, arbeid, helse, sikkerhet og fred.  
• Dette krever global respekt for FN-pakten og utvikling av ikke-militære 



sikkerhetssystemer og fredsskapende institusjoner 
• Som et første skritt i retning av nedrustning og avmilitarisering støtter Haag-

appellen Kvinnenes fredsappell (Women’s Peace Petition) som oppfordrer til 5 % 
årlig nedskjæring av militærutgiftene, og til at de betydelige ressursene som 
frigjøres skal brukes til tiltak for menneskelig sikkerhet og fredsundervisning. 

 
 
44. Sikre en internasjonal konvensjon som forbyr atomvåpen. 
Atomvåpen eksisterer fortsatt, og kan bli brukt som følge av uhell, feilberegning eller 
bevisst planlegging. Dette truer hele menneskeheten og livet på jorda. Verdens stater 
har folkerettslige forpliktelser etter artikkel 6 i Ikkespredningsavtalen og kjennelsen i 
Den mellomfolkelige domstol.  
Haag-appellen mener at: 
Verdens stater bør de i løpet av fem år forhandle fram en konvensjon som forbyr 
produksjon, bruk og trussel om bruk av atomvåpen og har bestemmelser om tilsyn og 
håndheving som sikrer at våpnene faktisk blir ødelagt. 
 
45. Stanse spredning og bruk av konvensjonelle våpen. 
Håndvåpen, lette våpen og landminer utgjør en farlig sikkerhetstrussel. Bruken av 
slike våpen fører i de fleste tilfeller til sivile dødsfall, og har gjort det lettere å utnytte 
unge mennesker som soldater. Planer for avmilitarisering må omfatte innsamling og 
ødeleggelse av slike våpen, og skaffe tidligere soldater andre materielle ytelser og 
alternative yrkesmuligheter. 
Haag-appellen støtter  
den internasjonale kampanjen mot håndvåpen og oppfordrer alle stater til å forhandle 
fram og håndheve en internasjonal kodeks for eksport av alle typer konvensjonelle 
våpen, også lette våpen og håndvåpen. 
Tiltak for å redusere mengdene av våpen omfatter: 
• kontroll av legale overføringer mellom stater, 
• overvåking av bruk og lagring av lette våpen innenfor statene,  
• hindring av ulovlige overføringer til de som vil krenke menneskerettighetene, 

innsamling, fjerning og ødelegging av overskuddsvåpen fra konfliktområder,  
• økt åpenhet og rapportplikt,  
• minsking av etterspørselen ved å motvirke voldskultur, motvirke at private har 

våpen, fremme effektiv avvæpning og sørge for at tidligere soldater gjenopptas i 
samfunnet. 

 
 
46. Ratifisere og gjennomføre Landminekonvensjonen . 
Haag-appellen mener at: 
Alle stater bør undertegne, ratifisere og etterleve Landminekonvensjonen av 1997, 
som ble åpnet for undertegning i desember 1997 og trådte i kraft 1. mars 1999. 
Minerydding er en livsviktig hastesak. Dessuten legger den internasjonale 
landminekampanjen stor vekt på at regjeringene ødelegger sine minelagre som en 
form for “preventiv minekampanje”. Kampanjen ber også alle stater bidra aktivt til å 
få fjernet landminer. 
Åpenhet om lagre og andre spørsmål som gjelder landminer er vesentlig. Det bør 
settes av større økonomiske midler til å bistå ofrene, til minerydding, informasjon om 
landminer og rehabilitering av barn og deres nærmiljø. 



 
 
47. Stans utvikling og bruk av nye våpentyper og ny militær teknologi. 
Haag-appellen vil:  
• Etterlyser metoder for å vurdere virkningene av nye våpentyper (bl.a. utarmet 

uran) og ny teknologi, og til å avgjøre om nye våpentyper bryter folkeretten. FNs 
menneskerettighetskomite mot diskriminering og for vern av minoriteter har tatt 
med våpen med utarmet uran på listen over “masseødeleggelsesvåpen med 
vilkårlig virkning”.  

• Oppfordrer det internasjonale samfunn til å ta opp spørsmålet om forbud mot 
produksjon, handel og bruk av slike våpen. 

• Større avtalen om det ytre rom (Outer Space Treaty) fra 1967 som forbyr 
utplassering av masseødeleggelsesvåpen i verdensrommet. Avtalen er ratifisert av 
91 land, og bestemmer at landene skal unngå virksomhet som kan medføre 
skadelig forurensing av verdensrommet og skadelige endringer av miljøet på jorda. 
Denne avtalen forutsetter at alle etterlever den, for å hindre utplassering av våpen 
i verdensrommet. 

 
 
48. Sikre at konvensjonene om biologiske og kjemiske våpen etterleves av 
alle. 
Haag-appellen mener at: 
• Alle stater bør ratifisere konvensjonene om biologiske (BWC) og kjemiske (CWC) 

våpen som en del av en global innsats for å avskaffe alle masseødeleggelsesvåpen. 
• Alle land bør gjøre klare vedtak for å gjennomføre disse avtalene uten unntak. De 

bør også delta i pågående tiltak for å øke respekten for dem. 
• Ingen stat bør fatte vedtak eller lage lovgivning som utvanner gjennomføringen av 

disse avtalene. 
• Alle stater som har ratifisert BWC og CWC bør behandles likt i forhold til handel 

med transportmidler og utstyr som faller innenfor disse avtalene og kan brukes til 
både sivile og militære formål (dual use).  

• For å sikre internasjonal ansvarlighet bør kontrollen med eksport utføres av 
organisasjoner som er etablert i henhold til avtalene. 

• Stater som er bundet av BWC bør forsterke artikkel X, som skal fremme utveksling 
av bakteriologisk informasjon og materiale for fredelige formål. 

• Forskningsinstitusjoner, vitenskapelige organisasjoner og enkeltforskere bør 
forplikte seg til ikke å delta med vilje i forskning og undervisning som fremmer 
utvikling og bruk av kjemiske og biologiske våpen. 

• Utvikling av nye biologiske og kjemiske stoffer som ikke har entydig fredelige 
anvendelser bør forbys, selv om slik virksomhet har defensive formål. 

 
 
49. Sikre at stater og konserner svarer for miljø- og helseskader som følge av 
militær virksomhet. 
Atommaktene må erkjenne et spesielt ansvar for helse- og miljøvirkninger av testing, 
produksjon og bruk av kjernefysisk materiale.  
Haag-appellen oppfordrer: 
til større åpenhet og ansvarlighet ved all militær virksomhet og konsekvensene for 
miljø og helse. 



Haag-appellen mener at: 
Regjeringer må starte eller utvide programmer for overvåking, opprydding og 
tilbakeføring av tidligere militære testområder. De må sørge for erstatning til 
tidligere ansatte på slike områder og til sivilt og militært personell på slike områder og 
i tilgrensende lokalmiljøer. 
Nedbygging av atomvåpen og kjemiske våpen i industrilandene må ikke føre til 
eksport av giftig kjemisk og kjernefysisk av fall til utviklingsland.  
Stater og konserner må frigi informasjon om virkningene av militær produksjon, 
testing og bruk ved militærbaser og andre områder, for å sikre åpenhet og forenkle 
tilbakeføringen. 
 
50. Bygge en folkebevegelse for å avskaffe all krig. 
Avskaffelse av krig vil kreve oppbygging av institusjoner og ressurser for å sikre og 
gjennomføre tidligere gjennombrudd (som avtalene som forbyr kjemiske og biologiske 
våpen, landminer og atomvåpenprøver). Det vil også kreve fart i de vanskelige 
forhandlingene om forbud mot alle atomvåpen, og stans i flommen av håndvåpen og 
lette våpen. 
Haagappellen sikter på  
en verden uten vold, med nye prinsipper for internasjonal adferd, som begrenser 
militær makt og bekjenner seg til ikkevold og respekt for folkeretten. 
Det sivile samfunn har en stor oppgave i å demokratisere internasjonale forhold og 
med å styrke internasjonale fredsskapende ordninger. Organisasjoner og 
enkeltpersoner har brakt folkenes krav helt fram til det internasjonale nivå, og har 
skapt et “nytt diplomati”. 
Haag-appellen bekrefter at  
det sivile samfunn må være med i internasjonale og overnasjonale forhandlinger om 
nedrustning og sikkerhet i det 21.århundre. 
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De fire organisasjonene som tok initiativet til Haag-appellen og Haag-
agendaen er: 
Det internasjonale fredsbyrå,  
Internasjonale leger mot atomvåpen,  
Internasjonal forening av jurister mot atomvåpen og  
World Federalist Movement. 
 
Underveis har over tusen organisasjoner og over titusen enkeltpersoner 
sluttet seg til, bl.a.: 
Abolition 2000 • African Law Students and Young Lawyers' Association • African 
League of Human Rights and Peace Culture • Afronet • American Friends Service 
Committee • Amnesty International • Arab Lawyers' Union • Azerbaijan Women & 
Development Centre • Center for Energy and Environmental Studies • Children of 
Chernobyl Foundation • Conversion for the Environment Foundation • Coordination 
Centre of Arab Peace Organizations • EarthAction International • Economists Allied for 
Arms Reduction • Educating Cities, Latin America • European Centre for Conflict 
Prevention • European Law Students' Association • Forum Asia • The Fourth World 
Center for Indigenous Law and Politics • Franciscans International • Friends of the 
Earth, International Secretariat • Global Kids • Helsinki Citizens' Assembly • 
International Alert • International Commission of Jurists • International Federation of 
Medical Students' Associations • International Federation of Metal Workers • 
International Fellowship of Reconciliation • International Institute for Peace Through 
Tourism • International Network of Engineers and Scientists • Lawyers Committee for 
Human Rights • Lawyers' Committee for Nuclear Policy (LCNP), • The Ligue des 
Jeunes pour Promotion de la Paix • M. K. Gandhi Institute for Non-Violence • National 
Peace Council, UK • NGO Committee on Disarmament • Norwegian Peace Alliance • 
Nuclear Age Peace Foundation • Nuclear Free and Independent Pacific Movement 
Center • Pacific Campaign for Disarmament and Security • Pakistan Peace Coalition • 
Pan-African Reconciliation Council • Parlimentarians for Global Action • Pax Christi 
International • Peace Boat • Peace Child International • PeaceLinks, Sierra Leone • 
Pugwash Conferences on Science and World Affairs • Saferworld • Servas 
International • Servicio Paz Y Justicia en America Latina (SERPAJ-AL) • Society for 
International Development • State of the World Forum, Middle Power Initiative • The 
Hague International Model United Nations • Third World Network • Transnational 
Institute • UMTAPO, South Africa • UNICEF • UNIFEM • United Nations of Youth 
Foundation • Unrepresented Nations and Peoples Organization • War Child • Women 
for Peace • Women's Centre for Peace and Development • Women's Environment and 
Development Organization • Women's International League for Peace and Freedom • 
World Conference on Religion and Peace • World Federalist Movement • World Order 
Models Project • Worlds Veterans Federation • Worldwatch 
Institute • International Committee of the Red Cross og UNESCO deltar som 
observatører. 
 
I styret sitter bl.a.: Cora Weiss, president (IPB), • Phon van den Biesen, sekretær 
(IALANA), • William Pace (WFM), • Victor Sidel (IPPNW), • Peter Weiss (IALANA), • 
Colin Archer (IPB) 
 



Noen av personene bak Haag-appellen for fred 
Karamat Ali, Pakistan • Walden Bello, Thailand • Alejandro Bendana, Nicaragua • Prof. 
Norman Borlaug, USA • Alicia Cabezudo, Argentina • Kevin Clements, Storbritannia • 
Mairead Maguire Corrigan, Irland • Jonathan Dean, USA • Marion Gräfin Donhoff, 
Tyskland • Alfredo Perez Esquivel, Argentina • Irina Grushevaya, 
Belarus • Rev. Theodore M. Hesburgh, USA • Sarah Kinobe, Uganda • Hans Koshnik, 
Germany • Hans Hellighet Dalai Lama, Tibet • Dr. Bernard Lown, USA • Graca Machel, 
Mosambik • Rigoberta Menchu-Tum, Guatemala • Arthur Miller, USA • HH Dronning 
Noor, Jordan • Masahida Ota, Japan • Gregory Peck, USA • Shimon Peres, Israel • 
Admiral Ramdas, India • Jose Ramos-Horta, Øst-Timor • Michael Renner, Worldwatch, 
USA • Prof. Joseph Rotblat, Storbritannia • Oscar Arias Sanchez, Costa Rica • Gopal 
Krishna Siwakoti, Nepal • Aung San Suu Kyi, Burma • Maj-Britt Theorin, Sverige • 
Erkebiskop Desmond Tutu, Sør-Afrika • Sir Peter Ustinov, Storbritannia • Carl 
Friedrich von Weizsacker, Tyskland • Elie Wiesel, USA • Jody Williams, USA • Christa 
Wolf, Tyskland • 
 



Haag-kampanjene for fred 
Under Haag-appellens konferanse i Haag i mai 1999 ble tolv internasjonale kampanjer 
startet. Ta kontakt for å få nærmere opplysninger. (Kanskje du kan gi ditt bidrag, 
økonomisk, eller ved å gjøre kampanjen og dens mål kjent, eller støtte det som måtte 
være i gang i Norge, eller få til ny lokal aktivitet?): 
 
Kampanjemål og kontaktpersoner/organisasjoner: 
 
1.Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 
The adoption of, and adherence to, enforcement of, an Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child prohibiting the military recruitment and use in 
hostilities of any person under 18 years of age. 
 
International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers , 
Geneva Executive Centre,  
11-13 ch. des Anemones, 
CH-1219 Geneva. 
Tel: + 41 22 917 8169, Fax:+41 22 917 8082.  
E-mail: child.soldiers@wanadoo.fr 
http://www.child-soldiers.org
 
2 .International Campaign to Ban Landmines 
To increase the number of signatures and ratifications of the Mine Ban Treaty, to 
monitor its implementation; plus de-mining and victim support. 
 
ICBL Resource Center, 
Osterhausgt 27, 
N-0183 Oslo,  
Norway  
Tel: +47 22 362 200, Fax:+47 22 362-280; 
E-mail:resource@icbl.org 
http://www.icbl.org
 
3.Campaign for an International Criminal Court 
To promote the ratification of the ICC treaty by at least 60 states. Senegal,Trinidad 
and Tobago, and San Marino have already ratified the treaty. 
 
Coalition for an International Criminal Court ,  
c/o W F M , 
777 UN Plaza, New York , 
N.Y. 10017, USA; 
Tel: +1 212 687 2176; Fax:+1 212 599 1320; 
E-mail: cicc@igc.org; 
http://www.iccow.org
 
4 .Educate for Peace 
To introduce peace and human rights education into the curriculum of all educational 
institutions. 

http://www.child-soldiers.org/
http://www.icbl.org/
mailto:cicc@igc.org
http://www.iccow.org/


 
(1) International Peace Bureau (IPB),  
41 rue de Zurich, 
CH-1201 Geneva.  
http://www.ipb.org
 
(2) Hague Appeal for Peace,  
E-mail: hap99@igc.org
Tel:+1 212 687 2623, Fax:+1 212 661 2704 
http://www.haguepeace.org
 
5. Abolish Nuclear Weapons 
To work for the establishment of a treaty to eliminate nuclear weapons. 
Abolition 2000,  
c/o NAPF,  
1187 Coast Village Road PMB 121, Suite 1, 
Santa Barbara, 
California 93108, U S A , 
Tel:+1 805 965 3443, Fax:+1 805 568 0466,  
E-mail: A2000@silcom.com
http://www.napf.org/abolition2000/index.html
 
6. International Action Network onSmall Arms 
To reduce the demand for, and sale of, small arms by civilians and governments 
worldwide. 
International Action Network on Small Arms, 
Box 422, 37 Store Street,  
London, WC1E 7BS 
E-mail: contact@iansa.org  
http://www.iansa.org
 
7.Global Action to Prevent War 
To transform the present war system into a war-prevention system by the early 
decades of the 21st Century. 
http://www.globalactionpw.org 
E-mail: globalactionpw@idds.org
Tel:+1 212 870 2391. 
 
8.Women in Peace-Building 
To achieve the full participation of women in all aspects of the peace process. 
International Alert Gender Campaign 
Tel: +44 171 793 8383; fax: +44 171 793 7975; 
E-mail: gendercampaign@international-alert.org
 
9.Campaign Against Depleted Uranium Weapons 
To ban the production, development, sale and use of depleted uranium weapons. 
 
(1) MTP,  
60 Pine Street, Suite 2,  

http://www.ipb.org/
mailto:hap99@igc.org
http://www.haguepeace.org/
mailto:A2000@silcom.com
http://www.napf.org/abolition2000/index.html
mailto:contact@iansa.org
http://www.iansa.org/
mailto:globalactionpw@idds.org
mailto:gendercampaign@international-alert.org


Lewiston, 
ME 04240, USA  
Tel: +1 207 783 5091; fax:+1 207 783 5096 
E-mail: miltoxpr@ime.net    
 
(2) CADU, One World Centre, 
6 Mount St, 
Manchester M2 5NS, UK  
Tel:+44 161 834 8301, fax:+44 161 834 8187  
E-mail: gmdcnd@gn.apc.org
 
10. End Genocide  
To create the international institutions and political will to end genocide forever. 
World Federalist Association (USA),  
418 7th St. S E , 
Washington DC 2003, USA 
tel: +1 202 546 3950 or 800 932 0123, fax: +1 202 546 3749 
E-mail: endgenocide@wfa.org
http://www.endgenocide.org
 
11.International Network on Disarmament and Globalization 
To investigate the effects of economic globalization and the rise of transnational 
corporations on efforts to promote peace and international disarmament. 
International Network on Disarmament and Globalization, 
405-825 Granville Street, 
Vancouver, British Columbia V6Z 1K9, Canada 
Tel: +1 604 687 3223; Fax:+1 604 687 3277 
E-mail: sstaples@canadians.org
 
12.International Poor People’s Campaign for Economic Justice 
To build an international movement to end the violence of poverty once and for all. 
Kensington Welfare Rights Union/Poor People’s Economic Human Rights Campaign:  
P.O. Box 50678, Philadelphia,  
PA 19132, USA  
Tel: +1 215 203 1945; Fax: +1 215 203 1950 
E-mail: kwru@libertynet.org
http://www.libertynet.org/kwru
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