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Innledning  

Internasjonalt Forum har lagt sitt 13. 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 150 hovedmedlemmer og resten 
støttemedlemmer. Gjennom medlemsmøter, åpne møter, seminarer og studietilbud 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! I 2010 er vi særlig stolte over å være de første som viste Vibeke Løkkebergs 
”Gazas Tårer” – lenge før premieren. 
 
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. 
 
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 og partisekretær Rune Tokle for god hjelp og støtte. Takk også til 
Folk og Forsvar og AOF. Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon og posttjeneste. Stortingets 
posttjeneste frankerer post og sender regning. Takk også til møteromstjenesten og kjøkkenet, og takk 
til Marita på Marits forværelse. 
 
 
 

    På vegne av styret i Internasjonalt Forum 

 

 

Marit Nybakk 

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

 
 
Styrets sammensetning 
 
Årsmøtet 2. mars 2010 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: 

Espen Barth Eide 
Anne-Marie Donati 
Lasse Efskind 
Ingrid Eide 
Bjarne Eikefjord 
Elisabeth Walaas 
Kjell Gulbrandsen 
Ingibjørg Jonsdottir 
Ingrid Aune 
Carina Jørgensen 
Ane Marte Nordvik 
Øyvind Wennesland 
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, Helga Strømme. 

 
Varamedlemmer: 
Carina Jørgensen, Henrik Schiander, Elisabeth Walaas, Espen Barth-Eide, Lasse Efskind, Anne-
Marie Donati 
 
Valgkomite 

Kjetil Hestad, leder 
Kjetil Skogrand 
Therese Ustvedt 
Pluss en representant fra styret – var i 2010 Anne-Marie Donati 
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Våre representanter i parti og folkevalgte organer 
 
Oslo Arbeiderparti: 
 
Oslo Arbeiderpartis styre: 
Jonas Gahr Støre og Monica Mattsson har i perioden sittet i Oslo Aps styre. 
 
Kvinnepolitisk styre: 
Hadia Tajik 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: 
Espen Barth-Eide ledet og Marit Nybakk var medlem i nominasjonskomiteen i Oslo AP som foreslo 
kandidater til bystyrelista for 2011. 
 
Oslo Arbeiderpartis årskvinnekonferanse: 
Marit Nybakk, Monica Mattsson og Hadia Tajik var på årskvinnekonferansen. 
 
Årsmøtet i Oslo AP: 
Marit Nybakk ledet redaksjonskomiteen for internasjonale saker på Oslo Arbeiderpartis årsmøte. 
 
 
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 og i IPU delegasjonen (Internasjonal 
Parlamentarisk Union). 
 
Regjeringen: 
Tidligere nestleder i Internasjonalt Forum, Jonas Gahr Støre, er landets utenriksminister. 
Styremedlem Espen Barth Eide er statssekretær i Utenriksdepartementet. 
Nestleder Monica Mattsson sitter i regjeringens sikkerhetsutvalg. 
 
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. Marit Nybakk leder sosialistgruppen i NATOs 
parlamentarikerforsamling. 
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Styrets arbeid 
 
Internasjonalt Forum har et styre med stor kapasitet og mye kompetanse på ulike deler av 
internasjonal politikk, bistand og sikkerhetsspørsmål. Ved å utfylle hverandre og være 
komplementære kan styret i sine diskusjoner bidra til gode debattmøter og andre aktiviteter, Hensikten 
er å kunne tilby spennende møter og seminarer der medlemmene ved å bryne seg på hverandre kan 
skape politikk. Styret gjenspeiler den dynamiske medlemsmassen i Internasjonalt Forum. Styret har i 
perioden avholdt 14 styremøter, i tillegg til en sosial sammenkomst hjemme hos styremedlem Henrik 
Schiander. På flere styremøter har det vært an politisk halvtime med eksterne og interne innledere, 
bl.a. Elisabeth Walaas som innledet om sentral-Asia, Espen Barth-Eide om NATOs strategiske 
konsept, John Karlsrud om feltsykehus i Tsjad, Henrik Hovland om Eritrea og Ingibjørg Jonsdottir om 
studiereise til Nord-Irak.  
 

Studiearbeid 
 

Nestleder Lars Martin Mediaas og styremedlemmer Hadia Tajik og Ingrid Aune har deltatt på 
Arbeiderpartiets sentrale lederskolering. Studieleder Turid Dankertsen var en av de som organiserte 
studieturen til Berlin (se nærmere omtale av denne senere i årsberetningen).  

 

Globieprisen 
 
Globieprisen tildeles den eller dem av forumets medlemmer eller medlemmer i Arbeiderpartiet som 
over tid, gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltakelse i forumets virksomhet, har bidratt 
vesentlig til å fremme Internasjonalt Forums mål. Prisen deles ut som diplom på forumets årsmøte det 
etterfølgende året.  
 
På årsmøtet 2. mars 2010 fikk følgende prisen for 2009: 
 

 Halle Jørn Hansen for sitt utrettelige arbeid for landene i Sør, spesielt Afrika gjennom tiår. 
Hansen var NRKs Afrikakorrespondent i en i årrekke, informasjonssjef i NORAD og sjef for 
utenlandsavdelingen og generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Halle Jørn Hansen har også vært 
engasjert i nyhetsformidling om Sør i Europa og er nå leder av Internasjonalt nettverk i 
Akershus Arbeiderparti. 

 
 Ingrid Langerud for aktivt styrearbeid i Internasjonalt Forum og for sitt engasjement i 

Europeisk Ungdom og som nestleder i Europabevegelsen. 
 

Regnskap og økonomi 
 
Økonomien i laget er brukbar. De fleste møter går med et lite overskudd i form av utlodning på 
møtene. Størstedelen av utgiftene går til porto, bevertning og gaver til foredragsholdere. Se eget 
regnskap til årsmøtet i 2011.  
 

Internasjonalt Forums kandidater til bystyret 2011 
 
Første nestleder Monica Mattsson, styremedlem Carina Jørgensen og tidligere styremedlem Henrik 
Hovland står alle på bystyrelista til Oslo Arbeiderparti. Styremedlem Lasse Efskind står på 
kommunestyrelista i Asker kommune. Internasjonalt Forum har også flere BU-kandidater. 
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Fane 
 
Internasjonalt Forum har i perioden fått laget en egen fane, tegnet av styremedlem Lasse Efskind. 
Styret har derfor tatt initiativ til at det er sydd en fane, der klode-emblemet er med sammen med røde 
tunger. Etter tegning ble fanen sydd i Spania av "Abbas" gamle klesdesigner Emme Britten. Med på 
kjøpet fulgte to uniformsjakker, da Emme syntes disse hørte til!  Selve fane-rammen ble laget av en 
snekker ved Tyrifjorden: Lars L Fjeldstad. På den måten fikk man en rimelig total-løsning. Litt spesielt 
er at på toppen av fanen troner et gammelt metall fanehode fra "Arbeidernes Idrettsforbund" AIF som 
står inskriptert. Med velvilje kan det leses "Arbeiderpartiet, Internasjonalt Forum". Lasse fikk denne for 
mange år siden som takk for et foredrag om idrett og politikk, og har nå gitt det til fanen 
 
 

 
 

 

Mitt Arbeiderparti 
 

Internasjonalt Forum har også opprettet en side eller sone på Mitt Arbeiderparti, som er partiets nye 
satsing på sosiale medier. Flere i styret har bidratt med gode innlegg. Det er også gledelig at andre 
medlemmer er aktive på nettsidene. Med Mitt Ap er det også enklere for styret å kommunisere med 
medlemmene og få tilgang til medlemsregisteret, noe som har gitt oss flere aktive og bedre kontakt 
med medlemmene. 
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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. Redaksjonen er særdeles fornøyd med referatene fra forumets 
toppaktuelle medlemsmøter. Noe av dette stoffet er registrert brukt i andre media. Fortsatt er 
hovedseksjonen, REISE, mest besøkt. Nå har den fått tilført nok en subseksjon, Elvekryss. 
Forhåpentligvis klikker enkelte av de som sjekker reisemål også på andre deler av hjemmesiden. Vi 
har fått epost fra flere steder og land i verden – særlig fra Russland og Østeuropa - som tipser oss om 
lokale hjemmesider som de gjerne ser lenket til vår hjemmeside. Googler man Internasjonalt Forum så 
kommer vår hjemmeside øverst, av flere hundre tusen henvisninger. 
 
Antall besøkende er relativt stabilt, men varierer etter årstiden, der høst/vinter er den tiden da siden 
brukes mest. Vi har, også i dette beretningsåret, fått flere nye medlemmer innmeldt 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 Globieprisen, 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.  
 
Redaksjonen ønsker i framtiden å skille ut referatene fra våre medlemsmøter med en egen avdeling 
på startsiden, dvs. at vi får fire seksjoner på startsiden fremfor tre som i dag. Dette arbeidet er 
iverksatt og endringen vil være på plass på hjemmesiden i løpet av kort tid.  
 
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland. 
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Medlemsmøter og studietur 
 
 
2. mars 2010: Årsmøte i Internasjonalt Forum. 
 
I tillegg til de faste punktene på dagsorden, delte Internajonalt Forum ut sin årlige Globiepris til Halle 
Jørn Hansen og Ingrid Langerud. Halle Jørn Hansen innledet til debatt om Angola. Monica Mattsson 
og Hadia Tajik var dirigenter, Aslak Leesland var referent. Kjetil Hestad og Ralf Stahlke ble valgt til å 
skrive under protokollen.  
 
Årsmøtet vedtok følgende syv forslag: 
 

- NATOs strategiske konsept og atomnedrustning 
- Integrering 
- Tusenårsmålene 
- Vennskapsby i Palestina 
- Demokrati og menneskerettigheter for det iranske folket 
- Statens pensjonsfond utland og folkeretten 
- Kamp mot æresdrap og steining 

 
 
24. mars 2010: Møte om Forsvaret 2012: Norges største omstillingsprosjekt?  
 
Innleder: Forsvarsminister Grete Faremo. Møtet ble arrangert i samarbeid med Internasjonalt nettverk 
i Akershus Arbeiderparti.  

 
 
15. april 2010: Foran tilsynskonferansen om ikke-spredningsavtalen. 
 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet på åpent møte om forventningene til tilsynskonferansen, 
ikke minst etter ny vilje hos USA og Russland til atomnedrustning. 

 
 
18. mai 2010: Kina i det nye geopolitiske bildet. 
 
Partisekretær Raymond Johansen, som nylig var kommet hjem etter tjenestereise til Kina innledet til 
debatt. 
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17. juni 2010: Medlemsmøte med visning av Vibeke Løkkebergs film ”Gazas Tårer”.  
 
Internasjonalt Forum var først ute med å vise den omtalte og prisbelønte filmen Gazas Tårer. 
Forumets Midt-østen gruppe hadde forberedt arrangementet, og møtet ble ledet at Øyvind 
Wennesland, leder av Midt-østen gruppa. Marit Nybakk holdt åpningsinnlegg og daværende 
generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Petter Eide, holdt appell etter filmframvisningen i Stortingets 
auditorium. 

 
 
22. september 2010: Foran mid-term-valget i USA – Obamas skjebneår. 
 
I samarbeid med Akershus Arbeiderpartis internasjonale nettverk arrangerte Internasjonalt Forum et 
møte om kongressvalget i USA med professor Ole Moen fra Universitetet i Oslo. 
 
 
12. oktober 2010: Brennpunkt Pakistan. 
 
Innleder på møtet var Pakistankjenner og forfatter Laila Bokhari, som også lanserte og lest fra sin nye 
bok ”Hellig krig”. 

  
 
 
 
26. oktober 2010: Afrikas Horn – flere kriger eller håp om en bedre framtid? 
 
Etter innspill fra Afrikagruppa arrangerte Internasjonalt Forum seminar om Afrikas Horn. Innledere: 
Mohammed Abdailla og Kassim Gaboudoale fra Universitetet i Oslo og statssekretær Espen Barth-
Eide. Møtet ble ledet av Afrikagruppas leder Aslak Leesland. 
 
 
4. november 2010: Internasjonal finanskrise og nye økonomiske maktstrukturer. 
 
Møtet ble arrangert i samarbeid med Universitetets Arbeiderpartilag og Næringspolitisk Forum. 
Innleder: Finansminister Sigbjørn Johnsen.  
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22. november 2010: Sosialdemokratiet i Europa. 
 
Innledere: Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, leder av Sosialdemokratene i 
Stockholm, Riksdagsledamot Veronica Palm og stipendiat ved Universitetet i Oslo og spesialist på 
britisk politikk, Øyvind Bratberg. 

   
 
20. desember 2010: Julemøte om USA og verden med bakgrunn i Wikileaks. 
 
Innleder: Norges USA-ambassadør Vegger Strømmen. Servering av snitter, kaker og gløgg.. 
 
 
20. januar 2011: Folkeavstemming i Sør-Sudan: Ny stat, kaos eller begge deler? 
 
Innleder: Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister og en av forhandlerne da fredsavtalen i 
Sudan (Comprehensive Peace Agreement) ble vedtatt. Frafjord Johnson er i dag nestleder i UNICEF. 

 

 
1. mai 2010  

Tradisjonen tro hadde Internasjonalt Forum et arrangement ved Wergelandstatuen i Spikersuppa 1. 
mai kl. 10.00. I pøsregn hørte over 60 mennesker på tre appeller og Oppsal Janitsjar.  
 
Marit Nybakk hadde åpningsappell, Rune Gerhardsen hovedappell og styremedlem Ingrid Aune 
ungdomsappell.  
 
Oppsal Janitsjar – ledet oss i tog opp til Løvebakken. Over 100 mennesker kom til 1. mai frokosten i 
Kinosalen – Arbeiderpartiets grupperom i Stortinget. Næringspolitisk Forums medlemmer var også 
invitert.  
 
Leder av 1. mai komiteen var Lars Martin Mediaas. 
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Studietur til Berlin 24.-28. september 

 
Det var i alt 22 deltakere med på turen.  
  
Lørdag 25. september 
  
De fleste bodde på Sylter Hof hotell.  Felles lunsj på hotellet  med representanter fra SPD hvor 
programmet ble gjennomgått. Vår kontakt gjennom hele opplegget var Biermann som hadde vært vår 
kontakt i forhold til vårt studieopphold.  
  
Etter lunsj byvandring i Kreutzberg (Berlins største innvandrerbydel) med den meget engasjerte som 
veiviser.  
  
Om kvelden var det mottakelse i forhold til SPDs kongress (kongressen feiret 20 års-jubileumfor 
sammenslåing av sosialdemokratene fra Øst- og Vest-Tyskland. 
  
Ved åpningen av kongressen neste dag holdt Marit Nybakk en tale til kongressen som ble meget godt 
mottatt. 
 
 
  
Søndag 26. september møte om nedrustning. Innleder var Uta Zapff, medlem av Riksdagen. 
  
Mandag  27. september besøk i den norske ambassaden ved ambassadøren som ga oss en innføring 
i tyske forhold, og samarbeidet mellom Norge og Tyskland. 
  
Møte i Friedrich Ebert-stiftelsen; orientering om nedrustning. 
  
Arbeidslunsj i Riksdagen med Ulla Schmidt, riksdagsmedlem, tidligere helseminister. 
  
Avsluttet med omvisning i Riksdagsbygningen. 
  
Tirsdag 28. september møte med SPDs internasjonale avdeling, Ronald Klaproth,  i Willy Brand-haus, 
SPDs hovedkvarter. 
  
Spesielt takkes vår eminente tolk Kim Gabrielli. 
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Arbeidsgruppene  
 

Afrikagruppa 

Gruppa hadde ansvaret for Internasjonalt Forums seminar om Afrikas Horn 26. oktober. Seminaret var 
godt besøkt og informativt. Referat ble lagt ut på InFos hjemmeside. Seminaret ga etniske nordmenn 
som var til stede en oversiktlig innføring i situasjonen i deler av området. Tilstedeværende innvandrere 
fra regionen fikk anledning til å utveksle synspunkter med en sentral beslutningstaker mht norsk 
politikk overfor området. 

Det er blitt avholdt to gruppemøter i perioden, ett for å planlegge det nevnte seminaret og ett med Liv 
Tørres om utviklingen i Sør-Afrika. 

Koordinator for gruppa er Aslak Leesland (e-post: aslak.leesland@aof.no)  
 
 

Kvinner i utviklingsland (Kvinnegruppa) 

 
Kvinnegruppa engasjerer seg i spørsmål om likestilling og tiltak for å bedre kvinnenes stilling 
internasjonalt gjennom norsk utenrikspolitikk. Kvinnegruppa sprer informasjon til gruppemedlemmer 
gjennom å videresende nyhetsbrev, formidle informasjon om filmer og andres møter, også Forumets, 
sende invitasjoner til møter i Stortinget og besøk av utenlandske gjester. 

  

Kvinnegruppa stod i 2009 som arrangør av et medlemsmøte i Forumet om FN-resolusjon 1325 om 
kvinner, fred og sikkerhet, med Helga Hernes og Anne-Cathrine Berger som innledere. FN-
resolusjonen ble vedtatt i oktober 2000. I forbindelse med markeringen av jubileet holdt Grete 
Faremo Norges innlegg i Sikkerhetsrådets debatt om hvor langt 1325-arbeidet er kommet. Hun hadde 
med seg 6 millioner kroner som en gave til et prosjekt i regi av UN Women, for å øke kvinners 
deltakelse i fredsmekling.  

  
Kvinnegruppa planlegger et nytt medlemsmøte om emnet i Forumet i 2011.  
 
Koordinator for gruppa er Helga Strømme (e-post: 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. 01.01.2011 disse registrerte medlemmer: 

Bjarne Eikefjord, Trygve Pedersen, Bjørnar Bolsøy, Trond A. Larsen, Thomas Colin Archer, Rune 
Rafaelsen, Remi Strand, Ole Jakob Sørensen, Olav Ofstad, Marit Nybakk, Sverre Jervell, 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 fem møter i 2010.  

mailto:aslak.leesland@aof.no
mailto:helga.stromme@broadpark.no
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Gruppa har siden høsten 2009 arbeidet med å arrangere et samarbeidsseminar med fylkespartiene i 
Nordland, Troms og Finnmark. Planene for dette ble trukket videre opp i samarbeidsmøte med 
int.sekr. Finnmark Arbeiderparti, 11.06. Det ble avholdt et møte i Kirkenes 25.09. og i Oslo 8. 
desember, hvor fylkespartiene slutter seg til planene og deltar i videre planlegging. 

Seminaret er planlagt til 19. – 21. mai 2011 i Bodø. 

Koordinator for gruppa er Bjarne Eikefjord (e-post: bjaei@online.no). 

 

Midt-Østen gruppa 

Øyvind Wennesland tok over ledelsen av gruppa ved forrige årsmøte, og var blant annet ansvarlig for 
medlemsmøte med filmvisning av Vibeke Løkkebergs ”Gazas tårer”.  
 
Koordinator for gruppa er Øvind Wennesland (e-post: oyvindw56@hotmail.com).  
 
 

Sikkerhetsgruppa 

Internasjonalt Forum har også i denne perioden hatt en sikkerhetsgruppe ledet av Espen Barth-Eide 
med Monica Mattsson som sekretær.  
 
Koordinator for gruppa er Espen Barth Eide (e-post: ebei@mfa.no).  
  
 

Nye arbeidsgrupper og vennskapsgruppe 

Internasjonalt Forum har overtatt ansvaret for SPD Freundkreis i Oslo (Aps vennskapsgruppe med det 
sosialdemokratiske partiet i Tyskland). 
 
Vi har besluttet etablering av en Kinagruppe, ledet av Kim Gabrielli og en Indiagruppe, ledet av Marte 
Ingul. 
 
 
 
 
 

 
 

Lyst til å være aktiv i en arbeidsgruppe?  
Ta kontakt med gruppeleder, eller styret i Internasjonalt Forum! 

mailto:bjaei@online.no
mailto:oyvindw56@hotmail.com
mailto:ebei@mfa.no
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Uttalelser og forslag 
 
Uttalelser fra årsmøtet 
 

- NATOs strategiske konsept og atomnedrustning 
- Integrering 
- Tusenårsmålene 
- Vennskapsby i Palestina 
- Demokrati og menneskerettigheter for det iranske folket 
- Statens pensjonsfond utland og folkeretten 
- Kamp mot æresdrap og steining 

 
Disse forslagene ble også oversendt årsmøtet i OAP. Med unntak av vennskapsby Palestina ble 
forslagene innlemmet i innstillingen fra redaksjonskomiteen for internasjonale saker på OAPs 
årsmøte, en innstiling som ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelser til kommende landsmøte i DNA april 2011: 
 

- Solidaritet med Vest-Sahara 
- Fortsatt støtte til Sør-Sudan 
- En bedre veteranpolitikk – støtte til våre soldater 
- Endring av sivil verneplikt 
- Bedre dyrevern 
- Inkorporering av S-resolusjon 1325 i NATO: 

 
Disse forslagene ble også sendt årskvinnekonferansen i Oslo AP. 
 
Programarbeid 
 
Internasjonalt Forum har også i perioden engasjert seg i programarbeidet i Oslo AP. En undergruppe 
med Monica Mattsson, leder, Turid Dankertsen, Ane Marte Nordvik og Øyvind Wennesland laget 
utkast til innstilling, som ble bearbeidet av leder Marit og nestleder Lars Martin i arbeidsutvalget før 
den ble endelig behandlet i styret og oversendt Oslo AP. 
 

 

 

 

 

Oslo 7. mars 2011, 
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