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Innledning 
 
Internasjonalt Forum har lagt sitt 12. år bak seg. Forumet er et aktivt og voksende lag 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. 
 
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 det er viktig at vi i Oslo Arbeiderparti har slike 
tilbud. Både medlemsveksten vår og deltagelsen på debattmøtene og aktiviteten i gruppene 
understreker at det er mange i partiet som er interessert i globale spørsmål, solidaritetsarbeid og 
sikkerhetspolitikk. Internasjonalt Forums hjemmeside, som oppdateres løpende, bidrar til 
oppmerksomhet omkring både forumet og internasjonale spørsmål. 
 
Laget har de siste årene vokst jevnt og trutt og er blitt et attraktivt debattforum for medlemmer i alle 
aldre. Internasjonalt Forum har nå ca 400 medlemmer, hvorav 140 hovedmedlemmer og resten 
støttemedlemmer. Gjennom medlemsmøter, åpne møter og seminarer har vi gjort vårt beste for å 
være et utenrikspolitisk verksted for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. Aktiviteten i gruppene er 
beskrevet i Beretningen. Debattmøtene og seminarene har hatt et stort oppmøte. Rekord så langt var 
møtet i oktober 2009 om en rød-grønn utenrikspolitikk med Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Det 
meldte seg på over 200, vi måtte på kort varsel flytte fra Kinosalen i Stortinget til en av salene på 
Grand! 
 
Med så stor interesse for internasjonale spørsmål synes styret det er spennende å jobbe med møtene. 
Vi er glad for å kunne gi et bredt tilbud til våre medlemmer innenfor de ulike delene av utenrikspolitikk 
og internasjonal politikk. 
 
Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med flere deler av arbeiderbevegelsen, bl.a. AOF, 
Internasjonalt nettverk i Akershus AP, AUF, Næringspolitisk Forum i Oslo AP, Universitetets 
Arbeiderpartilag,, Fredsforum i Oslo AP, kvinnenettverkene i Oslo og Akershus AP, Kurdisk 
Sosialdemokratisk Forum  og Tamilsk Sosialdemokratisk Forum. Perioden ble også preget av 
valgkamp og valgkampforberedelser. Her samarbeidet forumet tett med partikontoret og med andre 
forumslag som hadde ansvaret for sentrumsnære områder. Blant de seks første plassene på Oslo 
Arbeiderpartis Stortingsliste var tre hovedmedlemmer i Internasjonalt Forum! 
 
Styret takker alle medlemmer og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet vårt. En stor takk 
til de innlederne som har stilt opp for oss. Beretningen bærer 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. Takk 
for velvillighet i Stortingets resepsjon og posttjeneste. En særskilt takk til Kari Vikersveen og Torill 
Wivegh i Arbeiderpartiets gruppesekretariat i Stortinget. 
 
 

 
 

På vegne av styret i Internasjonalt Forum 
 
 

Marit Nybakk 
 leder 
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Verv og representasjon  
 

 

Styrets sammensetning 

 
Årsmøtet 12. mars 2009 valgte følgende styre: 

 
 
Arbeidsutvalget: 
 

Leder     Marit Nybakk 
1. nestleder/kasserer   Monica K. Mattsson 
2. nestleder/medlemsansvarlig  Lars Martin Mediaas 
Sekretær    Ingrid Langerud 
Studieleder    Turid Dankertsen 
Kvinnekontakt    Helga Strømme 
Redaktør/webansvarlig   Ørjan Johansen 
AU-medlem/web   Aslak Leesland 

 
 
Øvrige styremedlemmer (alfabetisk rekkefølge): 
 
 Espen Barth Eide 

Anne-Marie Donati 
Lasse Efskind 
Ingrid Eide 
Bjarne Eikefjord 
Nina Græger 
Kjell Gulbrandsen 
Terje Kalheim 
Saera Titti Khan 
Carina Jørgensen 
Yasmin Mujahid 
André Nerheim 
Henrik Schiander 
Hadia Tajik 
Arild Vollan 

 
Revisorer: 

Jørn Nygren 
Nina Tangnes Grønvold 

 

 

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i OAP 

 
Medlemmer:  
Marit Nybakk, Monica Mattsson, Lars Martin Mediaas, Ingrid Langerud, Arild Vollan. 
 
Varamedlemmer:  
Carina Jørgensen, Henrik Schiander, Nina Græger, Andre Nerheim, May- Lisbeth Myrhaug. 
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Internasjonalt Forums representanter i parti og folkevalgte organer 

 
Oslo Arbeiderparti: 
 
Oslo Arbeiderpartis styre:  
Helga Strømme har i perioden sittet i Oslo Aps styre 
 
Kvinnepolitisk styre:  
Monica Mattsson har i perioden sittet i styringsgruppen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo  
 
Næringspolitisk Forum:  
Den til enhver tid sittende leder i Internasjonalt Forum tiltrer styret i Næringspolitisk Forum i Oslo 
Arbeiderparti 
 
Nominasjonskomite:  
Monica Mattsson var medlem i nominasjonskomiteen i Oslo AP som foreslo kandidater til 
Stortingsvalget 2009 
 
Årskvinnekonferansen:  
Marit Nybakk og Carina Jørgensen representerte Internasjonalt Forum på Oslo Arbeiderpartis 
årskvinnekonferanse 17. januar 2009. Monica Mattsson var på konferansen i egenskap av å være 
styremedlem i nettverket. 
 
 
Storting og Regjering: 
 
Stortinget: 
Marit Nybakk er 3. visepresident og medlem av Stortingets presidentskap. Nybakk sitter i NATOs 
parlamentarikerforsamling, der hun er leder av Sosialistgruppa. Hadia Tajik er Stortingsrepresentant 
og sitter i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen. 
 
Regjeringen: 
Tidligere nestleder i Internasjonalt Forum, Jonas Gahr Støre, er landets utenriksminister 
Espen Barth Eide er statssekretær i Forsvarsdepartementet 
 
Regjeringens sikkerhetsutvalg: 
Tidligere nestleder Kjetil Skogrand leder Regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustning 
 
Internasjonalt parlamentarikernettverk for atomnedrustning og ikke-spredning (PNND): 
Marit Nybakk sitter i rådet for PNND. 
 
Party of European Socialists: 
Espen Barth Eide sitter i presidiet i PES/PSE. 
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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 av og til en politisk (halv)time med ekstern eller intern innleder 
om aktuelle utenrikspolitiske eller forsvarspolitiske saker. Styret har i perioden avholdt 16 styremøter. 
 

Globieprisen 
 
Globieprisen tildeles den eller dem av forumets medlemmer eller medlemmer i Arbeiderpartiet 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 forumets årsmøte det etterfølgende 
året. På årsmøtet 12. mars 2009 fikk følgende prisen for 2008: 
 

Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet, for sitt utrettelige arbeid mot 
menneskehandel og vold mot kvinner 

 
Anne-Marie Donati for mange tiårs arbeid i NORAD, for solidaritet og utvikling og for trofast 
arbeid i Internasjonalt Forums styre 

 
Sverre Lodgaard, for sitt arbeid som tidligere NUPI-direktør og særlig for arbeidet for 
atomnedrustning og ikke-spredning. 

 

Regnskap og økonomi 
 
Økonomien i laget er brukbar. De fleste møter går med et lite overskudd takket være utlodning på 
møtene. Størstedelen av utgiftene går til porto, trykking, bevertning og gaver til foredragsholdere. Se 
eget regnskap til årsmøtet i 2010. 
 

Internasjonalt Forums kandidater til Stortingsvalget 
 
Oslo Arbeiderparti fikk inn seks representanter ved Stortingsvalget. 
Tre av de seks første plassene på Oslo Arbeiderpartis liste til 
Stortingsvalget  2009 var medlemmer i Internasjonalt Forum: 
 

Marit Nybakk, 2. plass 
Jonas Gahr Støre, 4. plass 
Hadia Tajik, 6. plass 

 
 

Valgkamp 2009 
 
Internasjonalt Forums valgkamputvalg besto i 2009 av Ingrid Langerud (leder), Lars Martin Mediaas, 
Bjarne Eikefjord, Kjetil Skogrand, Carina Jørgensen, Helga Strømme, Saera Khan. 
 
Internasjonalt Forum hadde ansvaret for plassen foran Nationaltheatret og hadde gjennomsnittlig 
stand og utdeling av materiell og roser to ganger i uken de siste fire ukene før valget. Styret vil rette en 
takk til alle som bidro i valgkampen og på Internasjonalt Forums stands.  
 
Flere politikere og kandidater holdt appell og gatemøter: Marit Nybakk, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, 
Marianne Martinsen, Truls Wickholm, Saera Khan. Oslo Aps Røde Kasser (med bl.a. Marit Nybakk, 
Truls Wickholm, Tone Tellevik Dahl, Rina Mariann Hansen og Rune Gerhardsen) stilte flere ganger.  
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Hjemmesiden  
 
www.internasjonaltforum.no 
 
Hjemmesiden er blitt oppdatert flere ganger hver uke i beretningsåret. Det er kommet flere positive 
tilbakemeldinger fra besøkende. 
 
Vår Portal kan være nyttig for folk som er interessert i utenrikspolitiske spørsmål der de vil kunne finne 
massevis med informasjon. Vi registrerer imidlertid at en annen av våre hovedseksjoner, REISE, er 
den som fortsatt blir aller mest besøkt. Forhåpentligvis avlegger besøkende der også andre deler av 
hjemmesiden. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere steder og land i verden som tipser oss om lokale 
hjemmesider som de gjerne ser lenket til vår hjemmeside.  
 
Googler man Internasjonalt Forum kommer vår hjemmeside øverst, av over en halv million 
henvisninger.  
 
Antall besøkende er relativt stabilt, men varierer etter årstiden, der høst/vinter er den tiden da siden 
brukes mest.  Vi har fått, også i dette beretningsåret, flere nye medlemmer via hjemmesiden. 
 
Informasjon om alle medlemsmøter er blitt lagt ut på hjemmesiden i god tid før møtene avholdes. Alle 
uttalelser som er vedtatt i Internasjonalt Forum er lagt ut på hjemmesiden. Det samme gjelder 
lagssaker som Globie, diverse hurtiglinker, en mengde subseksjoner og en poll som prøver å 
gjenspeile en viss aktualitet. Det blir jevnlig lagt ut bakgrunnsstoff og kommentarer til den aktuelle 
internasjonale utviklingen hentet fra andre nettmedier. I samband med våre temamøter er det skrevet 
en del kvalitative referater, lagt ut på hjemmesiden, og som vi vurderer å kopiere opp til interesserte. 
 
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland. 
 
 

http://www.internasjonaltforum.no/
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Medlemsmøter 
 

12. januar 2009: Medlemsmøte om sexkjøploven 
Internasjonalt Forum inviterte til seminar om sexkjøploven og menneskehandel, i 
samarbeid med kvinnenettverkene i Oslo og Akershus AP samt AUF i Oslo. 
Innledere var Europaparlamentariker Inger Segelström (bildet), som var saksordfører 
i Riksdagen for den svenske loven, Internasjonalt Forums leder Marit Nybakk, 
Politioverbetjent Harald Bøhler (leder av Politiets STOPgruppe), sjef for 
voldsavsnittet ved Oslo Politikammer, Øyvind Nordgarden, og Tove Smaadahl, leder 
av Krisesentersekretariatet. Åpnings- og sluttkommentarer ved Gro Tvedt Andersen 
og Torunn Skottevik fra Kvinnenettverket og Helen Ingrid Andreassen, leder AUF i 
Oslo. 
 

 

 
22. januar 2009: Møte med representanter for Fatah 
Styret og Midt-Østengruppa inviterte medlemmene til møte med representantene for Fatah som var i 
Norge som Arbeiderpartiets gjester. 

 
 
26. januar 2009: Fellesmøte om kurdernes situasjon 
Internasjonalt Forum i samarbeid med Grünerløkka Ap, Fredsforum og kurdisk 
sosialdemokratisk forum inviterte til åpent møte om kurdernes situasjon. Innledere 
var statsviter Abdollah Hejab og statssekretær i UD Raymond Johansen (bildet). 
 
  
12. februar 2009: Iran-seminar 
Seminar om Iran 30 år etter at Kohmeini tok makten. Innledere: Forsker Sverre 
Lodgaard (bildet), NUPI, menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-
Moghaddam og Perviz Kazai, tidligere iransk diplomat i Norge og representant for 
NCR-Iran. Seminaret var organisert og ble ledet av Midt-Østengruppa. 
 
 

 

23. februar 2009: Medlemsmøte om situasjonen i Øst-Kongo  
Innledere: Forsker Morten Bøås, FAFO, generalsekretær Elisabeth Rasmusson 
(bildet), Flyktningehjelpen, statssekretær Espen Barth Eide. 
 
 
  
  
4. mars 2009: Medlemsmøte om Sri Lanka  
Medlemsmøte i samarbeid med Oslo Arbeiderparti og Akershus Arbeiderpartis 
Internasjonale Nettverk. Innledere: Sverre Tom Radøy (bildet), forfatter og journalist i 
NRK, og statssekretær Raymond Johansen, UD. Det var 170 deltakere på møtet. 
Møtet måtte flyttes til Håndverkeren pga. stor påmelding. 
 
  

 
12. mars 2009: Årsmøte i Internasjonalt Forum 
I tillegg til de faste punktene på dagsorden, innledet Arbeiderpartiets gruppeleder i 
bystyret, Rune Gerhardsen, om Oslo som internasjonal by under tittelen ”Oslo sett 
fra Trafalgar square. Triumfbuen, Brandenburger Tor – en forestilling i en akt om 
Oslo og verden”. Tove Smaadahl (bildet) fra Krisesentersekretariatet takket for 
Globieprisen og holdt en appell (se eget punkt om Globieprisen) 
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30. mars 2009: Seminar om Nordområdene. 
Innledere: Marit Nybakk, Thorvald Stoltenberg (bildet), Russlands ambassadør til 
Norge, Sergey Andreev og USAs ambassadør til Norge, Benson K. Whitney. 
Seminaret var organisert og ble ledet av Nordområdegruppa. 

 

1. mai-feiringen: 
Tradisjonen tro hadde Internasjonalt Forum et arrangement ved Wergelandstatuen i 
Spikersuppa 1. mai på formiddagen. Appeller ved: Forumets leder og 
Stortingsrepresentant Marit Nybakk, AUF i Oslos leder, Khamshajiny Gunaratnam og 
Stortingsrepresentant Saera Khan (bildet). Oppsal Janitsjar spilte og de mange 
fremmøtte gikk i tog fra Spikersuppa opp på Løvebakken. 1. mai-frokosten ble inntatt i 
Stortingets Kinosal (Arbeiderpartiets grupperom), da Kjellerstua var under oppussing. 
1. mai arrangementet og frokosten ble arrangert i samarbeid med Næringspolitisk 
Forum. Leder av 1. mai-komiteen var Lars Martin Mediaas. 
 

 
2. juni 2009: Medlemsmøte om Pakistan 
Direktør Jan Egeland og forsker Laila Bokhari (bildet) fra NUPI samt journalist Syed 
Mujahid Ali innledet om temaene regional destabilisering og forholdet til Afghanistan, 
Talibans frammarsj og den interne flyktningesituasjonen. 
 
  

 

 
 

 

 

 
17. august 2009: Medlemsmøte om Iran etter presidentvalget. 
Innledere: NRK-korrespondent Sidsel Wold, MRforkjemper Mahmood Amiry-
Moghaddam (bildet) og styremedlem i Internasjonalt Forum, Lasse Efskind. 

  
 
28. september 2009: Medlemsmøte om EUs skjebnehalvår – under svensk 
ledelse. 
Innledere: Nestleder i Utenriksutskottet i Riksdagen Urban Ahlin (bildet), Internasjonal 
sekretær i Arbeiderpartiet, Kathrine Raadim og Espen Barth Eide, styremedlem i 
PES/PSE. 

 

 
 
20. oktober 2009: Medlemsmøte om en ny rødgrønn utenrikspolitikk. 
Innleder var utenriksminister Jonas Gahr Støre (bildet). Dette var forumets best 
besøkte møte noensinne med om lag 220 deltakere.  

 

 

 
 
11. november 2009: Medlemsmøte/seminar om kjønnslemlestelse. 
Innledere: Ragnhild Elise Johansen fra Verdens Helseorganisasjon, Statssekretær 
Astri Aas-Hansen (bildet), norsksomalier Ubah Abduquadir fra Holmlia AP-lag og 
forumets leder, Stortingsrepresentant Marit Nybakk. Møtet ble organisert og ledet av 
Kvinnegruppa. 

   

 

 
  



Internasjonalt Forums Årsberetning 2009 9 

 
23. november: Medlemsmøte om økende globale helseutfordringer og 
tusenårsmål 4 og 5 
Innledere: Dagfinn Høybråten (bildet), leder i KrF, og Norges representant i styret for 
vaksinestiftelsen GAVI, Dr. Tore Godal, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og Dr. 
Leif Edvard Aarø fra Universitetet i Bergen. 

 

 
 
15. desember 2009: Julemøte - 20 år siden Berlinmurens fall: Hatets Europa. 
Innleder: Hans-Wilhelm Steinfeldt, NRK-journalist. Steinfeld ga i høst ut boka ”Hatet i 
Europa” og hadde ”Hatets Europa – 20 år etter murens fall” som tema for sin 
innledning. Det ble servert gløgg og kaker. Dette var et av årets best besøkte møter. 

 
 

 

Studiearbeid 
Det er ikke organisert noe studiearbeid i InFos egen regi. Opplærings- og studietilbudet for forumets 
medlemmer er gitt via Studieutvalget i Oslo Arbeiderparti i beretningsåret. Nye partimedlemmer har fått 
tilbud om omvisning i Storting og Rådhus der en av våre valgte representanter har orientert om 
virksomheten. Det er ingenting i veien for at ”gamle” medlemmer kan være med på omvisningene. 

 
Medlemmene fikk også i beretningsåret tilbud om å delta på Partiskolen i regi av Studieutvalget, trinn I 
og trinn II. Hvert av trinnene er delt inn i tre studiekvelder der hovedvekt er lagt på hvordan man skal 
drifte et partilag som styremedlem, kasserer, sekretær og leder. Videre er det bl.a skolering i 
taleteknikk og hvordan bruke media for å formidle laget og partiets syn på forskjellige saker. 
Ved behov arrangerer også Studieutvalget kurs i oppdatering av websider. 

 

 

Arbeidsgruppene 
 
 

Europagruppa 

 Europagruppen fokuserer på spesielle forhold i Europa og hvilken betydning disse har for Norge. 

 Gruppen innhenter kunnskap om europaspørsmål. 

 Gruppen søker å klargjøre hvilke muligheter Norge har til å påvirke prosesser for bedre å kunne 
ivareta norske interesser. 

 Europagruppen er i ferd med å formulere mer detaljerte mål og tiltak for sitt arbeid. 

 
Koordinator for gruppa er Lars Martin Mediaas, lars.martin.mediaas@gmail.com  

 

Afrikagruppa 

Det ble i løpet av året diskutert om afrikagruppa skulle omdannes til en "utviklingsgruppe". Forslaget 
fikk ikke tilslutning i gruppa. Det har blitt avholdt to gruppemøter. Et forslag til uttalelse om oppfølging 
av tusenårsmålene ble utarbeidet. Det ble påbegynt en diskusjon om forslag til ramme for en mini-
seminar/afrikamøte i Internasjonalt Forums regi. Gruppa hadde ved slutten av perioden 16 
medlemmer og planlegger økt aktivitet i kommende periode. 
 
Koordinator for gruppa er Aslak Leesland, aslak.leesland@aof.no  
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Kvinner i utviklingsland (Kvinnegruppa) 

Kvinnegruppa engasjerer seg i likestilling og tiltak for å bedre kvinners stilling internasjonalt gjennom 
norsk utenrikspolitikk. Kvinnegruppa sprer informasjon til gruppemedlemmer, videresender 
nyhetsbrev, formidler informasjon om filmer og andres møter, også Forumets, samt invitasjoner til 
møter med utenlandske gjester i Stortinget.  
  
2009 var et valgår og Kvinnegruppa, som alle andre, var aktivt med i valgkampen. Særlig på 
Internasjonalt Forums stand ved Nationaltheatret stasjon. 
  
Kvinnegruppa har i 2009 stått som arrangør for to medlemsmøter som begge var godt besøkt. Det ene 
møtet var i begynnelsen av året og hører derved med til fjorårets beretning. Det siste møtet var i høst 
og handlet om ”Kjønnslemlestelse (Omskjæring av kvinner)”med innledning v/ Dr Ragnhild Elise 
Johansen, Verdens Helseorganisasjon i Genève (avdeling for reproduktiv helse og forskning) og med 
kommentarinnlegg om ”Den norske handlingsplanen mot kjønnslemlestelse” v/ Astri Aas-Hansen, 
statssekretær i Justisdepartementet, ”Hva slags tiltak virker” v/ Ubah Abduquadir, norsksomalier fra 
Holmlia AP-lag og ”Norges internasjonale innsats mot kjønnslemlestelse” v/ Marit Nybakk, leder av 
Internasjonalt Forum. 
 

Koordinator for gruppa er Helga Strømme, helga.stromme@broadpark.no.  
 

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. 01.01.2010 disse registrerte medlemmer: 
 
Bjarne Eikefjord, Wikholm Marit, 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, Sverre Jervell, Jacob Børresen, Ingrid Eide, 
Helga Marie Strømme, Harald Opsand, Hanne Berg, Gerd Knutsen, Elnar Seljevold, 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. 

 Bidra med innspill til Regjeringens nordområdepolitikk. 
 

Nordområdegruppa hadde til sammen to møter i 2009. I tillegg arrangerte gruppa, sammen med styret 
i Internasjonalt Forum, et seminar 30. mars med god deltakelse over temaet: ”Brennpunkt 
Nordområdene” hvor blant andre Marit Nybakk, Thorvald Stoltenberg, Sergey Andreev, Russlands 
Ambassadør og Benson K. Whitney, United States Ambassadør deltok som innledere. 
 
Medlemmer i gruppa deltok aktivt i valgkampen, og har på ulike måter bidratt til policyutvikling i innen 
gruppas kjerneområde. 
 

Koordinator for gruppa er Bjarne Eikefjord, bjaei@online.no  

 

Midtøstengruppa 

Registrert som medlemmer av gruppa: Siri Thowsen, Ørjan Johansen, Stein Losnegård, Toralf 
Engravslia, M.r. Amiry-Moghaddam, Ellen Romming, Claes Lampi, Jan Mellombakken, Vegard W. 
Wennesland, Jan Mellombakken.  
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Gruppa jobber for å holde seg oppdatert om situasjonen i regionen. Noen møter er holdt i gruppa, 
mesteparten går via telefon og e-post. 

Det ble holdt et stormøte om Iran hvor Sissel Wold og Mahmood Amiry Moghaddam innledet. 

Uttalelse om Statens pensjonsfond Utland/Oljefondet om uttrekk av israelske selskap som driver 
virksomhet inne i de okkuperte områder på Vestbredden og i Gaza. (Oppfordring til AP sentralt). 

Det ble sendt brev til Shirin Ebadi i forbindelse med opplysningene om at hun i Iran var fratatt sin 
Nobelprismedalje og inndragning av de penger som følger denne utnevnelsen. 

Det er også i denne perioden holdt møte med LOs internasjonale avdeling som har et tett samarbeid 
med Fatah.  

Oppfordring gjennom e-post til å møte i forskjellige fora som behandler Midt-Østenspørsmål. 
Medlemmer av gruppa har møtt på Fafos (Fagbevegelsens Forskningsinstitutt) frokostmøter, spesielt 
hva gjelder Midt-Østen. 

Koordinator for gruppa er Turid Dankertsen, tmargda@online.no  

 

Sikkerhetsgruppa 

 
Koordinator for gruppa er Espen Barth Eide, espen-barth.eide@fd.dep.no.  
 

 

 

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

Internasjonalt Forum! 

mailto:espen-barth.eide@fd.dep.no
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Uttalelser og forslag 
 

Uttalelser fra Internasjonalt Forums årsmøte 12. mars 2009: 

 Situasjonen mellom israelere og palestinere 

 Stopp krigshandlingene på Sri Lanka 

 Korrupsjon og opium- alvorlige hindre for afghansk utvikling 
 

Uttalelsene ble oversendt til DNA v/ internasjonal sekretær, utenriksfraksjonen på Stortinget, Oslo 
Arbeiderparti og Utenriksdepartementet. 

 
  
Forslag til årskvinnekonferansen i Oslo Arbeiderparti i 2009: 

 Tiltak mot menneskehandel og for å få prostituerte ut i opplæring og arbeid 
 
Uttalelsen ble vedtatt av årskvinnekonferansen.  
 
   
Forslag til Arbeiderpartiets Landsmøte i 2009: 

 Beskyttelse av mennesker på flukt fra klimaendringer: Folkerettslig definisjon 

 Et absolutt forbud mot tortur globalt 

 Nordområdene og forsvars- og sikkerhetspolitikken 

 Norges forhold til et mer selvbevisst Russland 

 Verden er avhengig av at det oppnås fred mellom palestinere og israelere 

 Tiltak for ofre for menneskehandel 

 Norge som fredsnasjon 

 Menneskerettigheter i Iran 

 Eliminering av alle atomvåpen  

 Skatteparadis 
 
Uttalelsene ble sendt til DNAs Landsmøte via styret i Oslo Arbeiderparti. Flere av uttalelsene 
reflekteres i partiprogrammet og den internasjonale uttalelsen som Landsmøtet vedtok.  
 
  
Brev til Utenriksministeren og Finansministeren om Statens Pensjonsfond Utland: 
Styret har i perioden sendt brev til Utenriksministeren og Finansministeren om Statens Pensjonsfond 
Utland og investeringer i okkuperte områder (Vest Sahara og Palestina ble særskilt nevnt). 
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Jeg levde mer end jeg sang 

Jeg tanker, harm og jubel slang 
Omkring meg, hvor jeg gæsted; 
At være, hvor det netop galdt, 

Det var meg nesten mer end alt, som ved min pen ble fæstet. 
  
  

Alt sant og stærkt har vokse-sted 
Og kanskje også evighed, 
Om sværten ej det fanger, 

Og han som tenkte minst derpå, 
Men tør i livets slingring stå, 

Blir bedste folke-sanger,- 
  
 
 

Bjørnstjerne Bjørnson,  
Siste Sang, 1870,Vers 3 og 4 av 16. 

 
 
 

 


