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Årsberetning Internasjonalt Forum 
Arbeidsåret  26. mars 2007 – 4. februar 2008 

 
Forord 

10  ÅR MED INTERNASJONALT FORUM 

Internasjonalt Forum har lagt sitt tiende år bak seg og fortsetter framgangen som et av de mest 
aktive og største lagene i Oslo Arbeiderparti. Internasjonalt Forums ambisiøse mål er å vekke 
interesse for utenrikspolitiske spørsmål hos stadig flere og bidra til å styrke den politiske 
debatten om globale spørsmål og Norges rolle og plassering i verdenssamfunnet. 
 
Internasjonalt Forum ble da også stiftet fordi enkelte medlemmer i Oslo AP savnet muligheter 
for å kinne diskutere og få informasjon om internasjonal politikk innad i partiet. Det konkrete 
initiativet ble tatt av Ørjan Johansen og Nils Sivertsen. Internasjonalt Forum ble etablert 16. 
august 1997 på Sørmarka. Der ble det nedsatt et interimsstyre, bestående av de 8 som deltok 
på Sørmarka, ledet av Aslak Leesland. Fra høsten –96 til våren –97 ble det arrangert et 
tenketorg om ”norsk sikkerhetspolitikk inn i det 21 århundre”. Deltakerne på tenketorget, ca 
35 personer, var nesten uten unntak blant de første som meldte seg inn i Internasjonalt Forum. 
Internasjonalt Forum hadde sitt konstituerende årsmøte 19. februar 1998 på partikontoret, 
med 63 oppmøtte. Kaare Sandegren ble valgt til første leder i Internasjonalt Forum. Forumet 
ble etterhvert etablert som et partilag i Oslo Arbeiderparti. 
 
Internasjonalt Forum vedtok bl.a. følgende mål for laget: 

Øke interessen for internasjonale spørsmål blant medlemmene i OAP.  
Være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres.  
Formidle informasjon om internasjonale spørsmål. 

 
Med økonomisk støtte fra AOF opprettet Internasjonalt Forum sin egen nettside med Ørjan 
Johansen som redaktør og Aslak Leesland som medarbeider. Hjemmesiden er fortsatt svært 
aktiv og en god kilde for informasjon om globale spørsmål og norsk utenriks- og sikkerhets-
politikk. De første årene hadde også forumet et medlemsblad, med Ørjan Johansen, Håvard 
Malvik, Kjetil Skogrand, Siv Svardal og Karin Yrvin som redaksjonskomite. 
 
Internasjonalt Forum ble raskt et populært lag. Etter få måneder hadde forumet 130 medlem-
mer, hvorav de fleste i starten var støttemedlemmer. 
 
Laget har jevnt og trutt vokst og har de senere år særlig vært attraktivt som et internasjonalt 
debattforum. Pr. 15. januar 2008 hadde Internasjonalt Forum 374 medlemmer, hvorav 135 
hovedmedlemmer og resten støttemedlemmer. Gjennom arbeidsgrupper, medlemsmøter og 
seminarer har vi gjort vårt beste for å være et utenrikspolitisk verksted for Oslo Arbeiderpartis 
medlemmer, Aktiviteten i arbeidsgruppene er beskrevet andre steder i beretningen. Her skal 
bare nevnes at den sist oppnevnte undergruppa, om kvinner i utviklingpolitikk og 
utenrikspolitikk, kanskje har vært den mest aktive i perioden, med jevnt over 20 tilstede på 
hvert møte og med allsidige innledere. Medlemsmøtene og seminarene har hatt et oppmøte på 
mellom 45 og 120 deltagere.  
 
I likhet med andre forumslag er Internasjonalt Forum et tilbud til dem som ønsker å være med 
og drøfte temaer innenfor et bestemt saksfelt. Styret mener at det er viktig at vi i Oslo 
Arbeiderparti har slike tilbud. Medlemsveksten som vi opplever, deltagelsen på møtene og 
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aktiviteten i gruppene understreker at det er mange i partiet som er interessert i globale spørs -
mål, solidaritetsarbeid og sikkerhetspolitikk. Også hjemmesiden, som oppdateres løpende, 
bidrar til oppmerksomhet omkring både forumet og internasjonal politikk.  
 
Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med flere deler av arbeiderbevegelsen, bl.a. 
med kvinnenettverket i Oslo AP,  AOF, Internasjonalt Nettverk i Akershus AP, LO, AUF, 
Næringspolitisk Forum i Oslo AP, Arbeiderpartiets internasjonale utvalg og partiets 
fraksjoner i utenriks- og forsvarskomiteene på Stortinget. Internasjonalt Forum sendte en 
rekke forslag inn til partiets landsmøte og fikk mye av dette inn i den internasjonale 
uttalelsen. Forslaget om Vest-Sahara ble vedtatt på landsmøtet i sin helhet.  
 
Styret takker alle medlemmer og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet som 
Internasjonalt Forum har.  En stor takk til de innledere som har stilt opp for oss. Beretningen 
bærer et tydelig preg av stor innsats fra alle. En særlig takk til partikontoret i Oslo for god 
hjelp og støtte. Takk også til Folk og Forsvar og AOF for praktisk og økonomisk bistand. 
Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon og posttjeneste. En særskilt takk til Kari Vikers -
veen og Torill Wivegh i Arbeiderpartiets gruppesekretariat i Stortinget. 
 

Marit Nybakk 
 styreleder 

 
 
Styrets sammensetning  
Styret ble valgt på årsmøtet 26. mars 2007 (hele styret er på valg hvert år):  

 
Arbeidsutvalget : 

Marit Nybakk   leder  
Kjetil Skogrand  1. nestleder  
Monica K. Mattsson 2. nestleder 
Ingrid Langerud  sekretær  
Turid Dankertsen,  kasserer 
Ørjan Johansen,  web-ansvarlig og redaktør  
Aslak Leesland,  studieleder 
Helga Strømme,  kvinnekontakt 
 

Øvrige styremedlemmer: 
Barth Eide, Espen  
Berg, Hanne 
Berggrav, Bjørn Erik  
Christiansen, Lene S. 
Donati, Anne-Marie  
Eide, Ingrid  
Eikefjord, Bjarne  
Græger, Nina  
Gulbrandsen, Kjell  
Hovland, Henrik  
Khaliffa, Hassen  
Schiander Henrik 
Steinland, Cathrine  
Torp, Eirik Sundquist 
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Revisorer: 
 Jørn Nygren  
 Nina Tangnes Grønvold  
 
Valgkomite: 

Valgkomitéen hadde ikke innstilt på ny valgkomité, i påvente av mulige 
vedtektsendringer. Årsmøtet ga styret mandat til å nedsette denne senere.  
Styret oppnevnte følgende valgkomite 7. januar: 
 
Jørn Nygren, leder  
Yasmin Mujahid 
Carina Jørgensen 
Lars Martin Mediås  
Kaare Sandegren 

 
Medlemmer til representantskapet i Oslo Arbeiderparti: 
 Marit Nybakk 
 Kjetil Skogrand 
 Monica K. Mattsson 
 Ingrid Langerud* 
 
Varamedlemmer til represenatantskapet: 
 1 - Henrik Hovland* 
 2 – Henrik Schiander 
 3 – Nina Græger  
 4 – Eirik Sundquist Torp 
 5 – Helga Strømme  
 6 – Lene S. Christiansen 
 
* Ingrid Langerud har tilbrakt deler av året i Frankrike, og Henrik Hovland har i denne 
perioden møtt fast i representantskapet 
 
Årsmøtet vedtok også å sette ned en vedtektskomité fram til årsmøtet i 2008.  
Vedtektskomitén har bestått av: 
 Peter Myklebust (leder)* 
 Henrik Hovland 
 May Lisbeth Myrhaug 
 Helga Strømme  
 Cathrine Steinland 
 
*Peter Myklebust har valgt å trekke seg fra komitéen underveis i perioden, og er erstattet av 
Ola Mannsåker. 
 

Andre verv som er relevante for Internasjonalt Forum. 

Styret i Oslo Arbeiderparti: 
Helga Strømme sitter som vararepresentant i partistyret.  
I valgkomiteen som er satt ned foran årsmøtet i Oslo Arbeiderparti, har Internasjonalt 
Forum to medlemmer: Helga Strømme og Kirsti Næss.  
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Representasjon på landsmøtet: 
Marit Nybakk ,Ingrid Eide og Ørjan Johansen var delegater fra Oslo Arbeiderparti på 
Arbeiderpartiets landsmøte i april.  Forumet hadde sendt inn en rekke forslag.  
Forumets delegater engasjerte seg særskilt i kampen mot prostitusjon og internas jonal 
menneskehandel og i arbeidet mot atomvåpen, samt et forslag om å innføre 
straffeansvar for å lede barnesoldater i krig.  
Landsmøtet vedtok med to tredjedels flertall at det skal fremmes en lov mot kjøp av 
sex. 

 
Regjeringen: 

Tidligere nestleder i Internasjonalt Forum, Jonas Gahr Støre, er landets utenriks minis-
ter! 
Styremedlem Espen Bart Eide er statssekretær i Forsvarsdepartementet.  Raymond 
Johansen, som er støttemedlem i InFo, er statssekretær i UD.  

 
Stortinget: 

Leder Marit Nybakk er 2. nestleder i Stortingets Utenrikskomite, i Den utvidede 
utenrikskomiteen, i Europautvalget(tidligere EØSutvalget) og sitter i NATOs 
parlamentarikerforsamling. 

 
Arbeiderpartiets Internasjonale utvalg: 

Både Marit Nybakk, Kjetil Skogrand, Raymond Johansen, Jonas Gahr Støre og Espen 
Barth Eide er i partiets internasjonale utvalg. 

 
Regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustng: 

Kjetil Skogrand leder Regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustning. Forumets 
støttemedlem Stine Rødmyr, sitter i utvalget.  

 
Andre kontaktpunkter: 

Espen Bart Eide sitter i presidiet i PES/PSE Parti Socialiste Europeen  (Party of 
European Socialists). Monica Mattsson er geralsekretær i Folke og Forsvar.  
 
 

Styrets arbeid 
Internasjonalt Forum har et styre med stor kapasitet og mye kompetanse.  Dette gjør møtene 
og arbeidet i styret spennende og lærerikt.  I tillegg til rutinemessige styresaker, uttalelser og 
planlegging av debatt- og medlemsmøter, har styret på mange av møtene hatt en politisk 
halvtime, der en eller flere har innledet om aktuelle utenrikspolitiske eller forsvarspolitiske 
saker.  Det har både vært eksterne og interne innledere.  
 
Styret har i perioden avholdt 14 styremøter.  
 

 
Medlemstallet i vekst 
Internasjonalt Forum har fortsatt medlemsveksten i perioden. Forumet har et jevnt tilsig av 
både hoved - og støttemedlemmer og har nå til sammen 372 medlemmer. Forumet er attraktivt 
for dem som primært ønsker å drive med internasjonale spørsmål  og som er engasjert i 
internasjonalt solidaritet, utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk. 
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Hjemmesiden - www.internasjonaltforum.no: 
Hjemmesiden er blitt oppdatert jevnlig hver uke i beretningsåret. Det er kommet flere tilbake -
meldinger fra besøkende om at siden er veldig innbydende og lett å finne fram i. I slutten av 
beretningsåret fikk vi på plass en ny PORTAL, som er en klar forbedring fra den gamle som 
vi kun hadde i et år. Vi tror at de fleste som er interessert i utenrikspolitiske sp ørsmål vil kun -
ne finne massevis med informasjon i forumets nye portal etter hvert. Antall besøkende er 
relativt stabilt, men varierer sterkt etter årstiden, der høst/vinter er den tiden da siden brukes 
mest. Vi registrerer opptil ca 50000 besøkende pr mnd . Vi har vurdert å bytte diskusjons-
forumet, som ble lite brukt, til en blogg, men ulempene er imidlertid såpass mange at vi har 
lagt planene på is. Foreløpig er diskusjonsforumet lagt "i skjul" på hjemmesiden. Vi vil 
eventuelt vurdere å åpne det igjen hv is det viser seg å være interesse for å bruke den for 
eksempel til å diskutere programarbeid/rådslag fram mot neste valg. Vi har fått, også i dette 
beretningsåret, flere nyinnmeldinger via hjemmesiden. Informasjon om alle medlemsmøter er 
blitt lagt ut på hjemmesiden sammen med uttalelser o.a. som gjenspeiler virksomheten i InFo. 
Det blir også jevnlig lagt ut bakgrunnsstoff og kommentarer til den aktuelle internasjonale 
utviklingen hentet fra medienes dekning på Internett. Antall lenker gjør at www.inter nasjo-
naltforum.no kommer høyt opp når man søker på nettet. Hjemmesiden får et lite tilskudd fra 
AOF til å dekke årlig domeneavgift og plass på webhotell.  
 
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland.  
 
 
Globie-prisen 
Globieprisen tildeles den eller dem av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeider-
partiet, som over tid, gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltagelse i forumets 
virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme InFos mål.  Prisen deles ut som diplom på InFos 
årsmø te etterfølgende år.  Globie-prisen 2006 ble tildelt: 

 Hill-Marta Solberg, for sitt arbeid med norsk nordområdepolitikk og klimaspørsmål 
 knyttet til arktiske områder som leder av Arktisk Råds parlamentarikerforsamling.  
  
 Tertit Aasland, for sin deltakelse i samfunnsdebatten på et bredt felt med bl.a. NUPI, 
 departementet for utvikling og Utenriksdepartementet som tidligere arbeidssteder. 
 
Prisvinnerne ble overrakt hvert sitt diplom. 
 
 
Regnskap og økonomi  
Økonomien i laget er bra.  De fleste møter går med et lite overskudd i form av utlodning på 
møtene.  
 
Størstedelen av utgiftene går til porto, trykking, bevertning og gaver til foredragsholdere.  
Inntekter på loddsalg er meget bra.  
 
I samarbeid med Oslo Arbeiderparti får forumet overføring av bingopenger. D isse kan bare 
brukes i samråd med Oslo Arbeiderparti og primært til valgkamprelatert virksomhet.   Se 
regnskapet.  
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Møter og andre arrangementer  
Årsmøte 26. mars 2007  
62 møtende medlemmer.  I tillegg til beretning, regnskap, valg og andre faste poster, ve dtok 
årsmøtet uttalelser om følgende temaer:  
 

a) Politioffiserer fra det irakske innenriksdepartementet bør ikke få trening i Norge.  
b) Kjønnslemlestelse – en forbrytelse mot menneskeheten. 
c) Klimaendringene 
d) Til kamp mot atomvåpen 
e) Innfør straffeans var for å lede barnesoldater  
f) Uttalelse om steining 
g) Uttalelse om Israel-Palestina konflikten 

 
Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med Grete Berget, Europabevegelsen og  Liv 
Monica Stubholt, Utenriksdepartementet (SP), som snakket om henholdsvis ”50 år med 
Romatraktaten” og ”Regjeringens aktive Europapolitikk” 
 
Seminar 12.april 2007; Den nye arbeidsdagen i Nordområdene  : 
Stortingsrepresentant og leder av InForum, Marit Nybakk, åpnet seminaret. Deretter 
redegjorde utenriksminister Jonas Gahr Støre  for regjeringens plan for nordområdene. Lena 
Amalie Hamnes tok for seg Fisk, Penger og Pirater, før Johan Petter Barlindhaug gikk 
nærmere inn på industrielle perspektiver for Nordområdene.  
  
Seminaret ble avrundet med panelkommentarer fra Petter Haas Brubakk fra NHO, Rune 
Rafaelsen fra Barentssekretariatet og Grethe Fossli fra LO. 
  
Medlemsmøte 30.mai 2007; Atomvåpen - Trusselen som ikke forsvinner 
Hvor står ikke-spredningsregimet? Hvor står nedrustningsprosessen? Innleder: Morten 
Bremer Mærli, Seniorforsk er, Norsk utenrikspolitisk institutt, og Norges ledende ekspert på 
temaet 
 
1. mai 2007 
Tradisjonen tro arrangerte Internasjonalt Forum en kort markering ved Wergelandstatuen 1. 
mai. Der 1. nestleder Kjetil Skogrand ønsket velkommen og holdt en kort åpnings appell. 
Deretter ble det holdt en internasjonal appell ved Gry Larsen, politisk rådgiver i 
Utenriksdepartementet og tidligere leder i AUF, fulgt av en kort appell om trafficking ved 
Ozoamaka Okoroafor.  
 
Etter markingen samlet de fremmøtte seg i Stortinget s kjellerstue for frokost før avmarsj til 
toget. På Youngstorget.  
. 
 
 
Sommermøte 26. juni 2007; Hva skjer i Russland?  
Innledning ved Norges ambassadør i Moskva, Øyvind Nordsletten 
 
Studietur til Brussel 1- 3. oktober 2007 
Sju av Internasjonalt Forums medlemmer deltok på studieturen til Brussel. Reisen ble planlagt 
i forbindelse med Internasjonalt Forums 10- årsjubiluem og ble gjennomført i samarbeid med 
LOs Brusselkontor. Turen hadde også fem deltakere fra LO. Deltakerne dekket i 
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utgangspunktet selv utgiftene, men det ble gitt et tilskudd på 250 kroner per person fra Folk 
og Forsvar. 
 
På programmet var møter med Den norske delegasjonen til EU, EFTA. Statoil/Hydro og den 
norske NATO-ambassadøren, foruten med LO -kontoret og opplæringsavdelingen til Euro -
LO. 
 
Medlemsmøte 22. oktober 2007 – Klima i Arktis 
Innledning ved parlamentarisk leder Hill-Marta Solberg. 
 
Medlemsmøte 21. november 2007 – Kinas rolle i Afrika  
Innledninger ved:  
Professor Helge Rønning: ”Kina – imperialist eller velgjører?” og  
Statssekretær Raymond Johansen ”Kinas aktive Afrika-politikk – en utfordring for den norske 
Afrika-strategien?” 
 
Seminar 4. desember 2007 - Saudi-Arabia – et lukket land 
Innledninger ved: Thomas Hegghammer, Forsvarets Forskningsinstitutt: ”Stabilitet og reform 
i Saudi-Arabia”, Anita Pretap, tidligere sjef for CNN, South Asia Bureau; ”Å leve i Saudi-
Arabia som kvinne” og Arne Walther; ” Saudi Arabia og Gulfen i globalt energipolitisk 
perspektiv” 
 
Jule- og jubileumsmøte 18. desember 2007  
Forumet kombinerte sitt årlige jule møte med å feire at vi er blitt 10 år.  
 
Kåseri ved Bjørn Tore Godal; ”Fra Berlin til energi og klima”. Hilsningstaler fra internasjonal 
sekretær Kathrine Raadim - DNA og Jan Bøhler – Oslo AP. 
 
Andre møter:  
Internasjonalt Forum var svært aktive på Arbeiderp artiets og AOFs årlige seminar om interna -
sjonale spørsmål på Gardermoen 1. 0g 2. desember.  
Valgt fra forumet møtte Monica Mattsson, Helga Strømme og Bjarne Eikefjord.  
Fra AOF møtte Aslak Leesland. Fra Internasjonalt utvalg og Utenrikskomiteen møtte Marit 
Nybakk. Fra Internasjonalt Utvalg møtte Kjetil Skogrand. Marit var også innleder om bistand 
og ledet seminaret på dag 2.  
 
Lagledersamlinger: Marit, Kjetil, Monica og Helga har delt på å representere Internasjonalt 
Forum på Oslo Arbeiderpartis lagledersaml inger. Turid Dankertsen representerte 
Internasjonalt Forum på Oslo Aps informasjonsmøte om fylkespartiets bingovirksomhet.  
 
 
Valgkampen 
Oppsummering, valgkampaktiviteter for Internasjonalt Forum. 
 
Internasjonalt Forum konsentrerte i valgkampen 2007 innsatsen rundt noen hovedaktiviteter. I 
tillegg støttet Forumets medlemmer opp under valgkampaktiviteter fra andre deler av partiet. 
Målsettingen var å sette internasjonale spørsmål og saker på dagsordenen.   
 
Internasjonalt Forum hadde ansvaret for løpeseddelut deling ved Nationalteatret Stasjon. Vi 
hadde også gatemøter med politikere, blant annet Rina Mariann Hansen,Marianne Martinsen, 
Marit Nybakk. Både Byrådslederkandidat Rune Gerhardsen og ordførerkandidat Nina Bachke 
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var til stede ved standen til Internasjonalt Forum med showene sine.  Internasjonalt Forum 
bidro også til valgkapboden.  
Bjarne ledet valgkampgruppa, som ellers besto av Helga Strømme, Bjørn Erik Berggrav og 
Henrik Schiander. Gruppa koordinerte valgkampen vår.  
 
Styret vil rette en stor takk til alle medlemmer som stilte opp og gjorde en skikkelig jobb i 
valgkampen. 
 
 
Gruppene 

Nordområdegruppa  

Barents-gruppa ble etablert våren 2000, og har siden hatt et høyt aktivitetsnivå. Gruppa skiftet 
i november 2005 navn til Nordområdegruppa. Gruppa har pr. 01 .01.2008 disse registrerte 
medlemmer: 
 
Bjarne Eikefjord, Wikholm Marit, Turid Dankertsen, Trygve Pedersen,  Trond A. Larsen, 
Thomas Colin Archer, Rune Rafaelsen, Roger W. Holland, Remi Strand, Ole Jakob Sørensen,  
Olav Ofstad, Monica K. Mattsson, May-Lisbeth Myrhaug, Marit Nybakk,   Kjell 
Gulbrandsen, Kjell Arne Bratli, Jørgen Kaurin,  Sverre Jervell,  Jacob Børresen, Ingrid Eide,  
Harald Opsand,  Hanne Berg, Gerd Knutsen, Folde Synnøve, Elnar Seljevold, Hans P. 
Andresen, Christopher Hoelfeldt-Lund, Finn Erik Dahl, 
 
Formål med gruppa er:    

• Sette Barents-samarbeidet igjen på det politiske sakskartet.  
• Sette utviklingen av Nordkalotten på det politiske sakskartet.  
• Utvikle politisk samarbeid mellom Oslo og de nordlige fylkespartier. 
• Skape bedre forståelse mellom Barents-regionen og det øvrige Norge  
• Støtte opp rundt Regjeringens nye nordområdepolitikk.  

 
Praktiske tiltak: Initiere politiske aktiviteter for økt samhandling og utveksling.  

Initiere handlingsprosjekter i forhold til kartlagte behov. 
Bidra med forankring av Regjeringens politikk overfor parti og 
fagbevegelse. 

 
Nordområdegruppa hadde til sammen 4 møter i 2007.  
Gruppa planla og gjennomførte et større seminar i Stortinget 12. april 2007.  
Gruppa hadde medansvar for medlemsmøte i InForum høsten 2007.  
 
Gruppas medlemmer deltok også på InForums stand ved Nationaltheateret og i andre 
valgkampaktiviteter i valgkampen 2007. 
 
Ansvarlig for gruppa er Bjarne Eikefjord. (bjai@online.no) 
 
 

Midtøsten-gruppa 

Registrert som medlemmer av gruppa:  Jens  Chr. Haatvedt, Gerd Knudsen, Berit Moen, Siri 
Thowsen, Ørjan Johansen, Stein Losnegård, Toralf Engravslia, M.r. Amiry-Moghaddam, 
Torill Eide, Ellen Romming, Claes Lampi, Akhtar Nadeem, Bahari Mojgan og Turid 
Dankertsen. 
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Mesteparten av kontakten går via epost. Flere av med lemmene har deltatt på forskjellige 
arrangement i forskjellige organisasjon som arbeider med Palestina-Israel-spørsmål.  
 
Berit Moen var på en Palestinareise denne høst. Hennes   rapport står på vår hjemmeside.  
 
En uttalelse om "Situasjonen i de palestinske selvstyreområdene" ble vedtatt på vårt møte i 
juni hvor det ble bedt om at InternasjonaltForum tok et initiativ overfor DU i forhold til 
situasjonen mellom Fatah og Hamas.  Den ble sendt  UD. 
 
I desember ble arrangert et seminar om Saudi-Arabia. Det var meget gode og interessante 
innledere.  Spesielt nevnes Anita Pratap som har bodd i Saudie-Arabia i 4 år.   Hun hadde mye 
kontakt med kvinner.  Hun har blant annet  vært CNNs medarbeider i mange år, sjef for Sør -
Asia-seksjonen i CNN.  En omtale av seminaret finnes  p å vår hjemmeside.  
 
Vårt medlem M.r Amiry-Moghaddam har vært mye i media, spesielt hva gjelder steining og  
avstraffelse av kvinner i Iran. Han fikk årets menneskerettighetspris   for sitt arbeid som 
utrettelig forkjemper for menneskerettighetene i Iran. 
 
Vi er stolte over å ha ham som medlem.  
 
 Vi ønsker et omfattende seminar om Iran i neste periode.  
 
Koordinator er Turid Dankertsen (tmargda@online.no) 
 
 
Europagruppa 
 
Medlemmer 
Gruppen har siden oppstarten i mai 2004 økt antallet medlemmer jevnt og trutt. Alle har 
tilknytning til Internasjonalt forum. Fire av medlemmene har meldt seg ut i 2007 på grunn av 
flytting. Pr. januar 2008 har Europagruppen ca. 35 registrerte medlemmer. 
 
Ansvarlig/koordinator for gruppen: styremedlem i Internasjonalt forum, Nina Græger.  
 
Formål  
Det er gledelig at så mange av Internasjonalt forums medlemmer ønsker å engasjere seg i 
europaspørsmål gjennom Europagruppen i en tid der EU ikke er på den norske politiske 
dagsorden og flertallet mot norsk EU-medlemskap har vært stabil t. 
 
Europagruppen har følgende hovedmål med sin aktivitet:  
 

• Øke oppmerksomheten omkring relevansen av EU for norsk politikk og 
utenrikspolitikk i Arbeiderpartiet generelt og i OAp spesielt  
 

• Være et tilbud til Europa - og EU-interesserte medlemmer i Internasjonalt forum og 
synliggjøre at Europa fremdeles er viktig i Arbeiderpartiets politikk  

  
• Bidra til å heve og vedlikeholde kunnskapsnivået om utviklingen i Europa og EU 

blant gruppens medlemmer i en tid der media er lite opptatt av dette 
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Møter 
Europagruppen har lagt vekt på å kommunisere og debattere over email, og har i 2007 fungert 
mest som et Europa-nettverk. Vi har kun hatt ett ordinært medlemsmøte i inneværende 
periode:  
29. januar innledet leder i Europabevegelsen i Oslo og medlem i Internasjonalt fo rum, Lars 
Martin Mediaas, til debatt om den politiske utviklingen i EU, med vekt på 
konstitusjonsforliket, Europaparlamentets neste valg (2009) og PES’ rolle. Møtet ble av 
praktiske årsaker avholdt på Europahuset.  
 
 
 
 
Andre aktiviteter 
Utenom møtene har gr uppen utvekslet meninger og synspunkter på aktuelle europeiske 
spørsmål og relevante Europarelaterte arrangementer (seminarer, konferanser) i Oslo som er 
åpne for alle, og på saker vi ønsker å ta opp til diskusjon i gruppen eller partiet.  
 
På medlemsmøtet  i januar diskuterte vi muligheten for å komme med innspill til PES’ 
programprosess, og tar også sikte på å lage en uttalelse til OAPs årsmøte om EUs betydning 
globalt og regionalt.  
 
Koordinator: Nina Græger (ng@nupi.no)  
 
 

Afrikagruppa 

Gruppa har hatt 15 medlemmer. Første halvår 2007 ble det gjennomført et møte hver måned. 
Fokus har først og fremst vært på Afrikas Horn, men også til en viss grad på det sørlige 
Afrika. Gruppa tok pause i møtevirksomheten etter sommerferien, dels fordi en av de 
drivende kreftene reiste på et lengre arbeidsoppdrag i Sudan. Gruppa vil ta opp igjen 
virksomheten vinteren 2008 med særlig fokus på DNAs programdebatt.  
 
Koordinator: Aslak leesland  (aslak.lesland@aof.no) 
 

Kvinner i utviklingsland 

Internasjonalt Forum arrangerte et seminar i 2006 med tittelen ”Kvinner i utviklingsland” som 
også ble besøkt av den iranske fredsprisvinneren Shirin Ebadi. Ca. 60 personer deltok og ca. 
40 melde seg etterpå for danne en ny temagruppe ”Kvinner i utviklingsland”. Gruppen har 
hatt nær kontakt m ed Kvinnenettverket i Oslo, og mange deltar også på Kvinnenettverkets 
møter.  
 
Gruppen hadde ett møte i 2006/2007 og har fulgt opp i 2007/ 2008 med fire nye møter med 
omkring 20 deltakere på hvert møte. Gruppen har til må vesentlig fungert som et verksted f or 
å utarbeide forslag til norsk utenrikspolitikk overfor kvinner i utviklingsland. Allerede i 
forrige årsberetning omtaltes en uttalelse gitt til bistandsministeren i forbindelse med 8.mars 
oppsummering. Denne var basert på uttalelsene om kvinner som Inte rnasjonalt Forum har 
laget de foregående årene. De tre neste møtene i 2007 har vært benyttet til utarbeidelse av 
Internasjonalt Forums kommentarer i forkant til UDs ”Handlingsplan for kvinners rettigheter 
og likestilling i utviklingssamarbeidet 2007 – 2009”. Gruppen baserte sitt arbeid på UDs 
høringsforslag fra 2006 og informasjon bl.a fra politisk rådgiver i UD Gry Larsen. Gruppen 
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arbeider ved utgangen av beretningsperioden med et forslag til kvinnerettet norsk 
utenrikspolitikk som et innspill til den varslede Stortingsmeldingen fra UD om dette temaet. 
 
Andre temaer som har inngått i gruppen arbeid  

- Gro Tvedt Andersen, lederen av Kvinnenettverket i Oslo innledet om hersketeknikker 
overfor kvinner, 

- Peter Myklebust innledet om råd til arbeidssøkende om hvordan  det norske 
arbeidsmarkedet fungerer.  

- Marit Nybakks orientering fra FNs konferanse for parlamentarikere i NY 7/2 – 9/3 om 
Sesjonene om Kvinner som særlig omhandlet vold og overgrep mot jenter og kvinner og 
sluttdokumentet ”Commission on the Status of Women” og UNFPAs 
bakgrunnsomformasjon om arbeidet med kjønnslemlestingen og feminiseringen av 
HIV/AIDS gjennom spredningen til kvinner ved ubeskyttet sex. 

 
Leder av gruppen er Helga Strømme (  helga.stromme@broadpark.no),  
 

Sikkerhetsgruppa 

Sikkerhetsgruppa til Internasjonalt Forum ble startet opp i september 2006. Gruppa hadde to 
møter i første halvdel av 2007, men hatt liten aktivitet i 2. halvår. Det har vært imidlertid vært 
gode diskusjoner når gruppa har v ært samlet. Det har også vært noe kontakt på mail utenom 
møtene.  
 
Det er 23 registrerte medlemmer. Leder av gruppa er Espen Barth Eide (espen-
barth.eide@fd.dep.no) 
 
 
Uttalelser og forslag 
Internasjonalt Forum har sendt inn en rekke forlag både til Oslo Arb eiderpartis 
årskvinnekonferanse , til partiets landsmøte og på vårt eget årsmøte i 2007.  
Årsmøtet 26. mars vedtok følgende uttalelser:  

- Om trening av politioffiserer fra Irak 
- Kjønnslemlestelse - en forbrytelse mot menneskeheten 
- Klimaendringene 
- Til kamp mot atomvåpen 
- Innfør straffeansvar for å lede barnesoldater  
- Om steining 
- Israel-Palestinakonflikten 

 

Lyst til å være aktiv i arbeidsgruppene? 
Ta kontakt med gruppeleder, eller 

styret i Internasjonalt Forum!! 


