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Innledning 

 
Internasjonalt Forums 14. år ble spesielt og krevende for alle. Internasjonalt ble 2011 preget av finanskrise, tsunami 
og jordskjelv i Japan og den arabiske våren. I Internasjonalt Forum gledet vi oss over at Fredsprisen gikk til tre 
strålende kvinner, en hyllest også til Sikkerhetsresolusjon 1325: Kvinner fred og sikkerhet. Og vårt naboland 
Danmark fikk rødgrønn regjering. 
 
I Norge vil 2011 for alltid bli husket for terroren og massemordet 22. juli. Angrepet på vår ungdom, som ble tatt fra 
oss fordi de sto for de beste verdiene i det norske samfunnet: demokrati, likestilling, toleranse, internasjonal 
solidaritet. Vi har følt smerten og tapet. Men det er foreldre, søsken og kjærester som kjenner den bunnløse sorgen, 
det enorme tomrommet som særlig har vært merkbart gjennom julehelgen. Vi har alle et ansvar for de pårørende og 
de overlevende, både fra Utøya og fra Regjeringskvartalet. 
 
Internasjonalt Forum er et aktivt og voksende lag i Oslo Arbeiderparti. Forumets ambisiøse mål er å vekke interesse 
for utenrikspolitiske og internasjonale 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. Medlemsveksten og aktiviteten til 
Internasjonalt Forum viser at mange er opptatt av globale spørsmål, solidaritetsarbeid og sikkerhetspolitikk. 
Internasjonalt Forums hjemmeside bidrar til oppmerksomhet om både forumet og internasjonale spørsmål. 
 
Internasjonalt Forum har pr. dato ca. 450 medlemmer, hvorav  ca 180  hovedmedlemmer og resten 
støttemedlemmer. Det er økning på 30 hovedmedlemmer fra i fjor, 18 av dem er nyinnmeldte i Arbeiderpartiet i 
2011 mens resten har vært medlemmer i andre partilag. Vi har altså hatt en medlemsvekst på 16 prosent, og over ti 
prosent av våre medlemmer er helt nye i Arbeiderpartiet. Gjennom medlemsmøter, åpne møter, seminarer og 
gruppear beid fungerer forumet som et internasjonalt verksted for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. I juni 2010 var i 
svært stolte over å ha vært de første som viste Vibeke Løkkebergs film ” Gazas Tårer” – før premieren. I 2011 bør 
nordområde-seminaret i Bodø i mai trekkes fram. Der var Internasjonalt Forum arrangør  sammen med 
Arbeiderpartiets Fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark. 26 deltok fra Oslo, fordelt på AUF, partistyret i OAP og 
Internasjonalt Forum. Møtene våre har dekket et bredt spekter i fra Stormakten Brasil til Hatets Europa. Styret er 
glad for å kunne gi et bredt tilbud til våre medlemmer. Våre temagrupper er også et tilbud til medlemmer som 
ønsker å jobbe nærmere med en spesiell region. 
 
Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med bl.a. Fylkespartiene i Nordland, Troms og Finnmark, AOF, 
AUF i Oslo og Næringspolitiske Forum.  
 
Styret takker alle medlemmer og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet vårt. 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 til AOF og Folk og 
Forsvar. 
 
Og takk for velvillighet i Stortingets resepsjon, Stortingets sikkerhetskorps og posttjenesten. Stortingets posttjeneste 
har av og til frankert post for oss og sendt regning, en praktisk og smidig ordning. 
Takk også til møteromstjenesten og kjøkkenet, og takk til Marita og Tone på Marits forværelse. 
 
 
 
STYRET I INTERNASJONALT FORUM 
V/ Marit Nybakk, leder 
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Styrets sammensetning  
 
Styrets sammensetning 
 
Årsmøtet 27. mars valgte følgende styre: 
 
Arbeidsutvalget: 
 Leder      Marit Nybakk 
 1. nestleder/kasserer    Monica K. Mattsson 
 2. nestleder/medlemsansvarlig   Lars Martin Mediaas 
 Sekretær     Ane Marte Nordvik 
 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 
 Stina Torjesen 
 Bjarne Eikefjord 
 Kim Gabrielli 
 Kjell Gulbrandsen 
 Ingibjørg Jonsdottir 
 Ingrid Aune 
 Evelyn Hoen 
 Asbjørn Gardsjord 
 Øyvind Grøslie Wennesland 
 Henrik Schiander 
 Stine Karlsen 
 Arild Vollan 
 
Revisorer: 
 Jo Heinum 
 Liv Thorstensen 

 
 
Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i OAP 
 
Medlemmer: 
Marit Nybakk, Monica Mattson, Lars Martin Mediaas, Ingrid Langerud, Arild Vollan, Helga Strømme. 
 
Varamedlemmer: 
Ane Marte Nordvik, Espen Barth Eide, Stina Torjesen, Kjell Gulbrandsen, Asbjørn Gardsjord, Kjetil 
Hestad. 
 
Valgkomite 
 Kjetil Hestad, leder 
 Kjetil Skogrand 
 Therese Ustvedt 
 Pluss en representant fra styret – var i 2011 Anne-Marie Donati 
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Våre representanter i parti og folkevalgte organer 
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 Taijk var på årskvinnekonferansen. 
 
Programarbeid Arbeiderpartiet: 
Hadia Taijk satt i partiets integreringsutvalg foran landsmøtet og er nå oppnevnt til medlem i den nye 
programkomiteen i partiet. 
 
Årsmøtet i Oslo AP: 
Marit Nybakk ledet redaksjonskomiteen for internasjonale saker på Oslo Arbeiderpartis årsmøte. 
 
AUF i Oslo 
Vegard Grøslie Wennesland er leder av AUF i Oslo. 
 
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 utenriksminister. 
Styremedlem Espen Barth Eide er forsvarsminister. 
Nestleder Monica Mattsson sitter i Utenriksdepartementets 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 med seminarer der medlemmene får gode foredrag og kan skape 
politikk ved å bryne seg på hverandre. Styret gjenspeiler den dynamiske medlemsmassen i 
Internasjonalt Forum. Flere av styremedlemmene leder også tematiske undergrupper, som i perioden 
har hatt spennende møter med innledere av høy kvalitet. Gruppene er også premissleverandører for 
forslag og uttalelser til styret, årsmøtet og til Oslo AP innenfor sine temaområder. 
 
Styret har i perioden avholdt 14 styremøter. Styret har hatt to sosiale sammenkomster - hos Henrik 
Schiander 27. januar - og hos Lasse Efskind 27. juni. 
 
På enkelte styremøter har det vært politisk (halv)time med eksterne og interne innledere. Eksempler 
er Espen Barth Eide om NATO`s strategiske konsept og Vidar Birkeland om Syria. 
 

Globieprisen 
 
Globieprisen tildeles den eller de av forumets medlemmer eller medlemmer av 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 17. mars 2011 fikk følgende prisen for 2010: 
 
Elisabeth Walaas for aktivt internasjonalt arbeid og diplomatisk virksomhet gjennom flere tiår, bl.a. 
Politisk rådgiver for handelssaker, statssekretær i UD med ansvar for Europa og Handelssaker, 
ministerråd ved den norske EU delegasjonen i Brüssel og ambassadør i Kroatia. Skrev bl.a. to svært 
viktige Stortingsmeldinger: Europameldingen og meldingen om norske bedrifters samfunnsansvar ved 
etableringer i utlandet. Styremedlem i Internasjonalt Forum til 2011. 
 
Lasse Efskind tidligere skøyteløper (verdensrekord 500 og 1000m) og forfatter, lege og sivilingeniør. 
Får Globieprisen for et aktivt internasjonalt engasjement gjennom et langt liv. Har blant annet – 
sammen med venner – syklet i Iran, Vietnam og Colombia. Er også kunstner og laget utstillingen 
”Malerier mot fundamentalisme” i februar 2011. Sitter i Forumets styre. Fikk laget ny fane til oss! 
 
Lars Martin Mediaas en ekte internasjonalist. Har gått på videregående skole i Tanzania, tok ett år av 
sin cand.mag. ved Griffith University i Australia hvor han studerte International Business og er 
utdannet siviløkonom i Frankrike. Tidligere hovedstyremedlem i ANSA,  sentralstyremedlem i 
Europeisk Ungdom og Europabevegelsen. Er nestleder i Internasjonalt Forum. Er nå daglig leder i 
tenketanken Progressiv.  
 

Regnskap og økonomi 
 
Økonomien i laget er brukbar. De fleste møter går i balanse på grunn av utlodning på møtene. 
Størstedelen av utgiftene går til porto, bevertning og gaver til foredragsholdere. Under møtet om 
sultkatastrofen i Somalia og på Afrikas Horn gikk inntektene til Flyktningehjelpen. Se eget regnskap til 
årsmøtet i 2011. 
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Mitt Arbeiderparti og Facebook 
 

Internasjonalt Forum opprettet i 2010 en side på Mitt Arbeiderparti, som er partiets nye satsing på 
sosiale medier. Denne oppdateres jevnlig, og her ligger innkallinger til møter, referater i ettertid, bilder 
fra flere av våre arrangementer, og mye annen informasjon.  I 2011 ble den også knyttet til vår side på 
Facebook. Tidlig i 2012 ble også menystrukturen endret, slik at det nå er lettere å finne nyttig og viktig 
informasjon om laget. De som besøker siden har først og fremst funnet den via Google eller andre 
steder på Mitt  Arbeiderparti eller Oslo Arbeiderparti sine nettsider. Også utrop.no, nettportalen med 
nyheter om det flerkulturelle Norge, har bidratt med mange besøkende. I 2011 hadde siden 755 
«unike visninger». 
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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. Googler man Internasjonalt Forum kommer hjemmesiden først, siden 
er lett å finne. Det har vært  49404  besøkende  i året som gikk, og mange av innmeldingene kommer 
via denne siden. 
 
Vår portal kan være nyttig for folk som er interessert i utenrikspolitiske spørsmål, her finnes mye 
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.  
 
Antall besøkende er relativt stabilt, men varierer etter årstiden. Høst og 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 vil fortløpende arbeide med å gjøre hjemmesiden mest mulig brukervennlig. Vi tar gjerne 
imot tips om hva du gjerne vil finne på hjemmesiden. 
 
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland. Aslak skriver de fleste referatene fra 
medlemsmøtene, her har også Evelyn Hoen bidratt i perioden. 
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Medlemsmøter og studietur 
 
20. januar 2011: Folkeavstemning 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 har vært nestleder i UNICEF og er nå FN`s 
spesialutsending i Sør-Sudan. 

 
 
17.mars 2011. Årsmøte i Internasjonalt Forum 
 
I tillegg til de faste postene, delte Internasjonalt Forum ut Globieprisen til Elisabeth Walaas, Lasse 
Efskind og Lars Martin Mediaas. 
 
Følgende medlemmer ble tildelt merker/plakett for langvarig medlemsskap i Arbeiderpartiet:  

• 20 års medlemskap: Elisabeth Walaas, Arild Vollan, Espen Barth Eide og Astrid Steenbuch. 
• 30 års medlemskap: Marit Nybakk 
• 40 års medlemskap: Aslak Leesland 
• 50 års medlemskap: Turid Dankertsen 
• 60 års medlemskap: Kjell Gulbrandsen 

Det er bare hovedmedlemmer som kan få merket og tildeling skjer bare på lagets årsmøter:  
 

     
 
Hadia Tajik og Lars Martin Mediaas var dirigenter. Ørjan Johansen var sekretær. Aud Watnebryn og 
Ralph  Stahlke ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Årsmøtet vedtok følgende forslag: 
 

1. Ja til klageordning for Barnekonvensjonen 
2. Internasjonale reaksjoner når det begås massedrap på egen befolkning. 
3. Støtte til nye demokratier i Nord-Afrika. 
4. Fortsatt støtte til Sør-Sudan. 
5. Solidaritet med Vest-Sahara. 
6. Hjelp til Japan. 
7. Likhet for kvinner i å skape Egypts framtid. 

 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt årsmøtets foredrag: Utviklingen i Nord-Afrika. 
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1.mai 2011 
 
Tradisjonen tro hadde Internasjonalt Forum et arrangement ved Wergelandstatuen 1.mai kl.10. Over 
100 personer hørte på appellene. Marit Nybakk holdt åpningsappell, Espen Barth Eide hadde 
hovedappellen og Abdullah  Alsabeehg holdt ungdomsappell. Oppsal Janitsjar spilte. Leder av 1.mai 
komiteen, Lars Martin Mediaas, var konferansier. 
 
Oppsal Janitsjar ledet oss i tog opp til Løvebakken der vi hadde 1.mai-frokost i kinosalen – AP`s 
grupperom i Stortinget. Næringspolitisk Forums medlemmer var invitert til arrangementene. 
 

   
 
19. – 21.mai: Politisk verksted i Bodø 
 
Internasjonalt Forum arrangerte 19 – 21.mai i samarbeid med fylkespartiene til Arbeiderpartiet i 
Nordland, Troms og Finnmark et seminar om nordområdene i Bodø. Også Oslo APs styre og AUF i 
Oslo deltok i Oslodelegasjonen, som talte 26 av til sammen ca. 80 deltagere. Blant innlederne var 
utenriksminister Jonas Gahr Støre, fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, statssekretær i 
Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen, Internasjonalt Forums leder og visepresident i Stortinget 
Marit Nybakk, Tore Lundberg fra NATEC, generalmajor Morten Haga Lunde, varaordfører Linda Beate 
Randal i Sør-Varanger, stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten og leder av Barentssekretariatet, 
Rune Rafaelsen. 
 
Deltagerne hadde roseaksjon i Bodø sentrum og omvisning på flymuseet. 
 
 

23.mai: Etter Osama-Bin Laden – Et tidsskille 
 

 
Innledere: Gro Holm, utenrikskommentator i 
NRK og Ola Bøe-Hansen, kommandørkaptein 
ved Forsvarets stabsskole. 
 
 
 
 
 
 

14. juni: Revolusjon, reform og samfunnsbygging – 
hvilken rolle spiller kvinnene? 

 
Innledere: Espen Barth Eide (som da var statssekretær i UD) 
Oberstløytnant og Phd.stipendiat Lena P. Kvarving fra Forsvarets 
Høyskole og Marit Hernæs, Norsk Folkehjelp. 
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4. oktober: Sultkatastofen i Somalia og på Afrikas Horn: 
det politiske bakteppet. 
Innledere: Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret og 
FN`s spesialutsending på Afrikas Horn, Cindy Holst, 
seniorforsker på PRIO og Svenn Mollekleiv, President i 
Røde Kors. 
 
 
 

31. oktober: Brasil – en annerledes stormakt 
 

Innlede
re: Vegard Bye, tidligere NUPI, nå selvstendig konsulent, Harald Martinsen, NHO og Diis Bøhn, LO. 
 
 
28. november: Hatets Europa – Framveksten av ekstremisme 

 
Innledere: Journalist og forfatter Øyvind Strømmen, 
forfatter av boka ”Det mørke nettet og Vegard Grøslie 
Wennesland, leder av AUF i Oslo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20. desember: Julemøte om fredsprisen og arbeid for videre fred og utvikling. 
 
Innledere: Marit Nybakk, en av forslagsstillerene bak årets fredspris, og Elisabeth Rasmusson, 
generalsekretær i Flyktningehjelpen. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Visning av dokumentarfilmen ”Pray the Devil back to Hell”,om Leymah Roberta Gbowees 
massemobilisering av kvinner som førte til Charles Taylors fall og fred og demokrati i Liberia. 
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Valgkamp 2011 
 
Internasjonalt Forum satte ned følgende valgkamputvalg: 
Lars Martin Mediaas, leder, Asbjørn Gardsjord, Bjarne Eikefjord, Helga Strømme, Ingibjørg Jonsdottir, 
Stina Torjesen, Øyvind Grøslie Wennesland, Ali Ajmi , Stein Chr. Salvesen, Kristine Døsen, 
Balasingham Yogarajah,Jens Mjaugedal, Osman Jaber. 
 
Flere styremedlemmer og medlemmer av forumet deltok også aktivt i valgkampen og ga veldig viktige 
bidrag.  
 
Det ble en annerledes valgkamp. Vi startet valgkampen i sorg. Med 22. juli som bakteppe var egentlig 
oppslutningen om og innsatsen i valgkampen fra medlemmenes side helt utrolig. Det ble nedlagt mye 
bra arbeid. 
 
Valgkampen var imidlertid dempet. Oslo Arbeiderparti avlyste  flere planlagte tiltak, bl.a. gatemøter og 
flere dueller. 
 
Internasjonalt Forum hadde, tradisjonen tro, ansvaret for stands ved Nationalteatret. Vi delte ut 
materiell og roser og snakket med folk. 
 
Internasjonalt Forum laget sin egen valgkampbrosjyre: «Oslo – en samlet og internasjonale by». Dette 
var på initiativ fra Ørjan Johansen, som lagde det første utkastet. Endelig versjon ble laget av Asbjørn 
Gardsjord, Stina Torjesen, Nina Taraldsen og Lars Martin Mediaas. 
 
Internasjonalt Forum valgte å avlyse arrangement på Sognsvann på grunn av 22. juli. 
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Temagruppene  
 

Afrikagruppa 
 
2011 har vært et reorganiseringsår for Afrikagruppa. Gruppa fikk nye medlemmer utover høsten, og 
teller nå i alt 24 stykker. Lenge søkte vi etter et samlende fokus for å gi en ny vri til arbeidet. Vi fant det 
i perspektivet ”partnere, ikke klienter” og det ekspanderende næringslivssamarbeidet med de sterkt 
voksende økonomiene i mange afrikanske land. Gruppa planla to møter i løpet av høsten, men det 
ene måtte utsettes av praktiske grunner til umiddelbart over nyttår. Det ene som ble gjennomført 
fokuserte på Norfund og hadde Stein Tønnesson ved PRIO som innleder. 
Leder: Aslak Leesland, Aslak.leesland@aof.no. 
 
 

Europagruppa 
Gruppen har i 2011 bidratt til oppstarten av SPD Oslo, og vil fortsette dette samarbeidet. 
Europagruppen var også representert på Re:NEW Progressive Convention, som ble arrangert av 
Arbeiderpartiets europeiske «moderparti» PES. I 2011 begynte et arbeid med å samkjøre 
Europagruppen med PES Oslo, som er en del av PES Activists. Det var kontakt med Hedmark Ap i 
forbindelse med oppstaren av PES Hedmark, og med Europeisk Arbeiderungdom med tanke på å 
starte opp bygrupper flere steder i landet. Det har ikke vært møter i arbeidsgruppen i 2011. 
Leder: Lars Martin Mediaas, lars@mediaas.no 
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Kinagruppa 
Kinagruppa ble opprettet på årsmøtet i 2011. Kim Gabrielli ble valgt av styret til å lede arbeidsgruppa. 
Det har blitt avholdt tre interne møter og to åpne temamøter i 2011. Temamøtene satte fokus på den 
norsk-kinesiske menneskerettighetsdialogen og ”Det nye Kina”. Innledere var henholdsvis Koen 
Wellens og Cecilie Figenschou Bakke (begge fra Norsk senter for menneskerettigheter) og Henning 
Kristoffersen (kinaekspert/Det Norske Verita). Begge møtene var godt besøkt. I tillegg har Kinagruppa 
jobbet aktivt med å sette i gang en seminarrekke om BRIKS-landene i 2011/2012. Gruppas 
medlemmer har sakte men sikkert økt og teller 19 personer ved utgangen av 2011. 
Leder: Kim Gabrielli, kgabrielli@hotmail.com. 
 

Kvinner i utviklingsland (Kvinnegruppa) 
Tar opp temaer knyttet til kvinner i sør. Har hatt fire  møter i perioden og  forberedte medlemsmøtet 
14.juni om kvinners situasjon når freden skal bygges. 
Leder: Helga Strømme, helga.stromme@gmail.com. 
 
 

Midt-Østen gruppa 
Gruppa arrangerer møter og filmvisninger om aktuelle tema i Midt-Østen. Blant annet har Vidar 
Birkeland, ansatt i UNRWA i Damaskus, orientert gruppa om utviklingen i Syria. 
Leder: Øyvind Grøslie Wennesland, oyvind.groslie.wennesland@arbeiderpartiet.no. 

 

Nordområdegruppa 
Barentsgruppa ble stiftet i 2000 og skiftet i 2005 navn til Nordområdegruppa. Gruppa har et høyt 
aktivitetsnivå. Formålet med gruppa er blant annet å sette nordområdene på det politiske sakskartet, 
utvikle politisk samarbeid mellom Oslo og de nordligste fylkespartiene og forberede og arrangere 
møter og seminarer om nordområdene. 
 
Gruppa har hatt 7 møter i perioden, hvorav 3 var møter sammen med ledere/representanter for de 
nordligste fylkespartiene. Gruppa planla og gjennomførte seminaret om nordområdene i Bodø( se 
egen omtale). 
 
Høsten 2011 har gruppa arbeidet med planer for videreutvikling av samarbeidet med fylkespartiene i 
Nord-Norge. 
 
Leder: Bjarne Eikefjord, bjaei@online.no. 
 
 

Sikkerhetsgruppa 
Ledes av Espen Barth  Eide med Monica Mattsson som sekretær. Tar opp og diskuterer forsvars og 
sikkerhetspolitiske spørsmål. Kontakt Monica på mkm@folkogforsvar.no.  
 
 

Nye arbeidsgrupper og vennskapsgruppe 
 
Ad.hoc gruppe for å følge opp årsmøtevedtak om bistand til Nord-Afrika 
Lasse Efskind, leder, Stina Torjesen, Jan Mellombakken, Øyvind Wennesland, Turid Dankertzen, 
Georg Oftedal, Henrik Hovland, Veronica Herlofsen, Anne-Marie Donati, Kjell Gulbrandsen, Kim 
Gabrielli. 
 
Freundeskreis SPD 
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Internasjonalt Forum har overtatt ansvaret for SPD Freundeskreis i Oslo (Aps vennskapsgruppe med 
det sosialdemokratiske partiet i Tyskland). Gruppa ledes av Wolfgang Biermann med Kjetil Hestad 
som nestleder og Åse Thomassen som sekretær. 
 
Vervestrategi 
Styret satte ned en gruppe bestående av Lars Martin Mediaas (leder), Vegard Grøslie Wennesland og 
Stine Karlsen som skal se på hvordan laget kan få flere medlemmer, flere besøkende på møtene og 
styrke kontakten både mot innvandrermiljøer, forskere og studenter innen internasjonal politikk samt 
yngre folk i kunnskapssektoren.  
 

 
 

Uttalelser og forslag 
 
Uttalelser fra årsmøtet 

- Ja til klageordning for Barnekonvensjonen 
- Internasjonale reaksjoner når det begås massedrap på egen befolkning 
- Støtte til nye demokratier i Nord-Afrika 
- Fortsatt støtte til Sør-Sudan 
- Solidaritet med Vest-Sahara 
- Hjelp til Japan 
- Likhet for kvinner til å skape Egypts framtid 
 
Styret har også vedtatt flere uttalelser om Midt-Østen, etter forslag fra Midt-Østengruppa. 

 
 
Uttalelser til landsmøtet i DNA 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-res.1325 i NATO 

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

Forum! 


