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skrevet av Trine Eklund, 01. september 2009

Det er med stor glede jeg ser at SV regnes som
FREDSPARTIET i norsk politikk. Det er
hovedårsaken til at jeg stemmer SV og gikk fra SP til SV
for flere år siden. Norge, Europa og ikke minst Verden
trenger ikke flere kriger for å løse konflikter, men en
jevn, konstant oppbygging av fredsrelaterte tiltak med
løsing av de mange konflikter ved å
snakke,forhandle,megle og respektere ulikheter. Verden
består av et mangfold som skaper konflikter og uenighet,
men det er et mangfold vi skal ta vare på og akseptere,
og konfliktene er vi nødt til å løse uten mer krig,
imperalisme, overlegenhet, arroganse eller annen form
for vold.Derfor er SV framtidens politiske parti og 100%
nødvendig i dagens politikk nasjonalt såvel som

http://www.ivarjohansen.no/temaer/internasjonal-politikk/2026-fredsbevegelsen-sv.html
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Ønsker du
tilsendt
nyhetsbrev?
Ivar Johansen ønsker
som folkevalgt å være
i aktiv dialog med
fagmiljøer,
organisasjonsliv og
andre interesserte om
de saker som er til
behandling eller
burde vært tatt opp - i
bystyret, KS eller
andre fora han er
aktiv.
Han sender derfor
med jevne
mellomrom saker ut
på "høring" for å
innhente synspunkter
eller sender ut
nyhetsbrev om saker
som er til behandling
eller kan være av
interesse. Du kan
abonnere på dette.
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internasjonalt !
GRATULERER SV, bruk betegnelsen "FREDSPARTI"
for alt det er verd, ikke minst nå i valgkampen og i de
kommende 4 år sammen med SP og AP i regjering. Med
denne utmerkelsen skal vi vinne valget 14 sept.
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