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Innledning 

 
Internasjonalt Forum fylte 15 år 16.august 2012. Samme ettermiddag arrangerte forumet treff for nye medlemmer i 

Kjellerstuen på Stortinget. Jonas Gahr Støre innledet, Marit Nybakk og Lars Martin Mediaas orienterte om 

lagsarbeidet. 

 

Det er et robust, aktivt og voksende lag som nå har rundet 15 år. Forumets ambisiøse mål er å vekke interesse for 

utenrikspolitiske og internasjonale spørsmål i Oslo Arbeiderparti. I tillegg 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. 

 

Pr. 1.januar 2013 fusjonerte Internasjonalt Forum med Afrikansk Forum i Oslo Arbeiderparti. Afrikansk Forum 

blir Afrikagruppa i Internasjonalt Forum og får representasjon i styret, i representantskapet og i valgkomiteen i 

henhold til avtale (se omtale under Afrikagruppa). 

 

Internasjonalt Forum har 234 hovedmedlemmer (hvorav 44 fra Afrikansk Forum), som har betalt kontingent pr. 

1.januar 2013. 9 hovedmedlemmer fra Internasjonalt Forum og ca. 40 fra Afrikansk Forum hadde ikke betalt 

kontingent. Disse kommer i tillegg og vil bli fulgt opp gjennom 2013. Før dette årsmøtet har 231 allerede betalt årets 

kontingent. Internasjonalt Forum har i tillegg ca. 200 støttemedlemmer, som også får informasjon om og innkalling 

til møtene. 

 

Gjennom medlemsmøter, åpne møter, seminarer og gruppearbeid fungerer forumet som et internasjonalt verksted 

for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. I juni 2010 var vi 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. 

 

Fra 2012 kan vi trekke fram fellesmøtet med Tamilsk Forum med over 100 deltagere og seminaret om Kvinner i de 

kurdiske områdene, som samlet over 200 mennesker en lørdag formiddag på Blindern. Seminaret ble arrangert i 

samarbeid med Kurdisk Sosialdemokratisk Forum, kvinnenettverket i Oslo AP, Internasjonalt nettverk i Akershus 

AP og Universitetets Arbeiderpartilag. 

 

Internasjonalt Forum har i perioden i tillegg samarbeidet med bl.a. de internasjonale utvalgene i fylkespartiene i 

Nordland, Troms og Finnmark, AUF i Oslo og Næringspolitisk Forum. Debattene og møtene har også vært preget av 

det som skjer internasjonalt: situasjonen i Syria, utviklingen i Egypt og det amerikanske presidentvalget. 

 

Styret takker medlemmene og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet vårt. Beretningen bærer tydelig 

preg av stor innsats fra alle. 

 

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 Tone på Marits forværelse. 
 
 
 

     Styret i Internasjonalt Forum 
     v/Marit Nybakk 

     Leder 
 

 
 
 

    På vegne av styret i Internasjonalt Forum 

 

 

Marit Nybakk 

Leder 
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Styrets sammensetning  
 

Styrets sammensetning 

 

Årsmøtet 15.februar 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     Ingibjørg Jonsdottir(trakk seg i okt.) 

 Redaktør/webansvarlig    Ørjan Johansen 

 AU-medlem/web     Aslak Leesland 

 

Øvrige styremedlemmer: 

 Espen Barth-Eide 

 Roja Darian  

 Anne-Marie Donati 

 Lasse Efskind  

 Bjarne Eikefjord 

 Asbjørn Gardsjord  

 Kjell Gulbrandsen 

 Evelyn Hoen 

 Stine Karlsen 

 Perviz Kazai 

 Kim Gabrielli Noguera 

 Georg Oftedal 

 Helga Strømme 

 Line Tresselt 

 Arild Vollan  

 Elisabeth Walaas 

 Øyvind Grøslie Wennesland 

 

Revisorer: 

 Jo Heinum 

 Liv Thorstensen 

 

 

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i OAP 

 

Medlemmer: 

Marit Nybakk, Monica Mattsson, Lars Martin Mediaas, Ane Marte Nordvik, Arild Vollan, Helga Strømme, 

Asbjørn Gardsjord 

 

Varamedlemmer: 

Espen Barth-Eide, Ingrid Langerud, Kjell Gulbrandsen, Lasse Efskind, Elisabeth Walaas, Ingibjørg Jonsdottir, 

Georg Oftedal 

 

Valgkomite 

 Therese Ustvedt, leder 

 Kjetil Skogrand 

 Pluss en representant fra styret –  

 

Likestilling 

I styret er det 50% av hvert kjønn. I Arbeidsutvalget er det 71% kvinner, i resten av styret 41% kvinner. 
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Våre representanter i parti og folkevalgte organer 
Representanter i parti og folkevalgte organer som er medlem i Internasjonalt Forum. 

 

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. 

 

Arbeiderpartiets internasjonale seminar: Marit Nybakk, Monica Mattsson, Lars M.Mediaas, Bjarne Eikefjord og 

Roja Darian deltok. 

 

Oslo Arbeiderpartis årskvinnekonferanse: 

Monica Mattsson, Ingibjørg Jonsdottir og Roja Darian. 

 

Oslo Arbeiderpartis kvinnenettverk: 

Roja Darian sitter i styringsgruppen.  

 

Programarbeid Arbeiderpartiet: 

Hadia Taijk satt i partiets integreringsutvalg og i programkomiteen i partiet foran landsmøtet.  

 

Årsmøtet i Oslo AP: 

Marit Nybakk ledet redaksjonskomiteen for Trygghetsprosjektet på Oslo Arbeiderpartis årsmøte. 

Monica Mattsson ledet redaksjonskomiteen for internasjonale saker og Kim Gabrielli satt i komiteen. 

 

AUF i Oslo 

Vegard Grøslie Wennesland var leder av AUF i Oslo i 2012. 

 

Stortinget: 

Marit Nybakk er tredje visepresident og medlem av Stortingets presidentskap. Nybakk sitter i NATOs 

parlamentarikerforsamling, der hun er leder av Sosialistgruppa. Marit Nybakk er president i Nordisk Råd for 

2013. 

Oslo Arbeiderparti har i dag 6 plasser på Stortinget. På tre av de seks øverste plassene satte nominasjonsmøtet i 

2012 opp medlemmer fra Internasjonalt Forum: Hadia Tadjik, Jonas Gahr Støre og Marit Nybakk.  

 

Regjeringen: 

Tidligere nestleder i Internasjonalt Forum, Jonas Gahr Støre, er helse- og omsorgsminister. 

Styremedlem Espen Barth-Eide er utenriksminister. 

Tidligere styremedlem Hadia Tajik er kulturminister.  

Nestleder Monica Mattsson sitter i Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske utvalg. 

 

Internasjonalt parlamentarikernettverk for atomnedrustning og ikke-spredning (PNND): 

Marit Nybakk sitter i rådet for PNND. 

 

Party of European Socialists: 

Espen Barth-Eide satt i presidiet i PES.  

 

NATO: 

Marit Nybakk leder sosialistgruppen i NATOs parlamentarikerforsamling. 

 

Nordisk Råd 

Marit Nybakk er Nordisk Råds president i 2013.  
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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 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 hadde sommeravslutning - 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 Signe Brudeset om Sosialist-internasjonalen. 

 

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 15. februar fikk følgende prisen for 2011: 

 

Arbeiderpartiets Kvinner-Kan-kurs som nå er oversatt til ca. 50 språk. Jenter fra AP, Norsk Folkehjelp og 

fagbevegelsen reiser verden rundt og holder  women – can – do – it – kurser for kvinnelige politikere. Prisen til 

Kvinner-kan kurs ble tatt imot av Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. 
Rune Tokle fikk prisen for arbeidet han gjorde for Internasjonalt Forum. Tokle var ikke til stede, og vil få 

overrakt prisen på et senere årsmøte. 

 

 

Regnskap og økonomi 
Økonomien i laget er stabil. De fleste møter går i balanse på grunn av utlodning på møtene. 

Størstedelen av utgiftene går til porto, bevertning og gaver til foredragsholdere.  

 

Internasjonalt Forum får også en del bingoinntekter, som kun brukes i samråd med Oslo Arbeiderparti.  Se for 

øvrig eget regnskap for 2012 til årsmøtet. 

 

Sosiale medier 
 

Laget er tilstede på Facebook og på Mitt Arbeiderparti, og har gode besøkstall begge steder. På sidene legges det 

ut invitasjon til møter, artikler om møter og arrangementer forumet har hatt og bilder fra disse, og en hel del 

praktisk informasjon. Medlemmer og aktive i laget bidrar også med kommentarer og spørsmål, og vår 

tilstedeværelse på sosiale medier er dermed ikke bare en effektiv kanal for å spre informasjon om våre møter, 

men også viktig for å bygge en lagsfølelse og bidra til kommunikasjon flere veier.  
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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.  

 

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. 
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Årsmøte og medlemsmøter  
Internasjonalt Forum har godt besøkte medlemsmøter, og hyppige medlemsmøter. I 2012 

hadde vi 15 åpne møter, og det kommer som regel mellom 70 og 150 til hvert møte. 

Innlederne og temaene vi setter på dagsorden faller tydeligvis i smak hos lagets medlemmer – 

det er mange av våre 234 betalende medlemmer og 269 støttemedlemmer som vi er glade for 

å se på flere av forumets møter gjennom året. Samtidig ser vi at laget også favner vidt og at 

forskjellige temaer tiltrekker seg forskjellige deler av medlemsmassen, slik at det på hvert 

møte er en variert gruppe av gamle og nye folk.  

 

26. januar 2012: Russland etter 20 år uten kommunisme 
 

To Moskva-korrespondenter fra NRK, Hans Wilhelm Steinfeld og Elnar Seljevold, trakk opp 

perspektiver på Russlands utvikling den siste tiden, og så på hvilke veier Russland kan utvikle 

seg framover. 

 

Årsmøte, 15. februar 2012 

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet til debatt om Midt-Østen og Nord-Afrika. 

Om lag 70 medlemmer var tilstede på årsmøtet, som ble ledet av Monica Mattsson og Kim 

Gabrielli.  

 

Blant de faste postene er utdelingen av Globieprisen til 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.  I år ble prisen gitt til Rune 

Tokle, partisekretær i Oslo Ap, og til «Kvinner Kan». Det er et kurs som har som mål å øke 

kvinners deltagelse i samfunnet. Det er utviklet av norsk arbeiderbevegelses kvinnebevegelse, 

og brukes aktivt både i Norge og i mange andre land. Hadia Tajik tok i mot prisen på vegne 

av kurset og kvinnenettverket. 

 

 
Globiepris til "Kvinner Kan -kurs" tas i mot av Hadia 

Tajik. 

 
Perviz Kazai mottar merke for 20 års medlemskap. 
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Følgende medlemmer ble tildelt merker/plakett for langvarig medlemsskap i Arbeiderpartiet. 

 

- Mer enn 20 års medlemskap: Henrik Hovland,  Helga Strømme og  og Perviz Kazai. 

Nasir Saaed, Tone Kvammen, Kirsti Ness, Hassen Khalifa og Gro Ødegård var ikke 

tilstede og får merket på neste årsmøte. 

- Mer enn 30 års medlemskap: Hanne Berg. Torill Stokland og Elisabeth Walaas var 

ikke tilstede og får merket på neste årsmøte. 

- Mer enn 40 års medlemsskap: Finn Erik Thorsen. 

 

Årsmøtet vedtok følgende forslag: 

 

 Næringslivssamarbeid med Afrika 

 Fond for støtte til demokratiske bevegelser i konfliktområder 

 Støtt kvinnene etter den arabiske våren 

 Reaksjoner når det begås massedrap på egen befolkning 

 Internasjonale operasjoner 

 Sosial boligbygging 

 Et aktivt og samfunnsansvarlig næringsliv etter den arabiske våren 

 Slå ring rundt EØS avtalen 

 Økt dialog med Kina 
 

 

12. april 2012. Kina – den nye stormakten 

 

En diskusjon om Kinas rolle i internasjonal politikk i årene fremover: hvordan takler Kina 

rollen som stormakt og hva betyr Kinas vekst for norsk utenrikspolitikk? 

 

To eksperter på Kina holdt innlegg om kinesisk innenriks- og utenrikspolitikk: 

Stein Hansen spurte om Kinas nye lederskap vil lykkes med å ivareta økonomisk vekst og 

politisk stabilitet, mens Stein Tønnesson diskuterte om kinesisk utenrikspolitikk under nye 

ledere er gått fra reaktiv til proaktiv? 

  

Stein Hansen er sosialøkonom med 45 års erfaring som rådgiver og analytiker på et bredt 

spektrum av utviklingsspørsmål og har i de siste 25 årene vært særlig engasjert på oppdrag 

relatert til utviklingen i Kina, både nasjonalt og på provinsnivå for utviklingsbankene, norske 

og kinesiske myndigheter. 

  

Stein Tønnesson er forskningsprofessor og tidligere direktør ved PRIO. Han leder 

forskningsprogrammet ’East Asian Peace’ ved universitetet i Uppsala og er ekspert på 

utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia. 
  

 

19. april 2012: Et forsvar for vår tid. Langtidsplanen for Forsvaret. 

 

Forsvarsminister og styremedlem i Internasjonalt Forum Espen 

Barth Eide fortalte om den nye langtidsplanen for Forsvaret, som 

ble lagt fram måneden før. Her la regjeringen blant annet fram 

forslag om anskaffelse av kampfly, valg av kampflybase, endringer 

i Hæren og endringer i Heimevernet. 
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1. mai ved Wergelandstatuen 

 

 
 

Tradisjonen tro hadde Internasjonalt Forum et arrangement ved Wergeland-statuen 1.mai 

kl.10.00. Over 100 mennesker kom og hørte på. Marit Nybakk, Hadia Tajik og Ingrid Aune 

holdt appeller. Oppsal Janitsjar spilte. Leder av 1.maikomiteen, Lars Martin Mediaas, var 

konferansier. 

 

Oppsal Janitsjar ledet oss i tog opp til Løvebakken, der vi hadde 1.mai-frokost i Kinosalen. 

Næringspolitisk Forums medlemmer var invitert til arrangementet. 

Her holdt Mahmood Amiry Moghaddam appell. Han har grunnlagt Iran Human Rights, som 

han leder, og snakket om situasjonen i landet. Moghaddam har fått Amnestys 

menneskerettighetspris for sitt arbeide, men er også leder for «Laboratoriet for molekylær 

nevrovitenskap» ved Universitetet i Oslo og har gjennom årene fått flere utmerkelser og priser 

for fremragende forskning.  

Operasanger Allister Kindingstad ga oss et underholdende foredrag og smakebiter av sitt kurs 

«Opera for dummies» og fikk varmet opp forsamlingen og ledet an i allsangen av de klassiske 

arbeidersangene. Kindingstad var som akustikk-ingeniør med på å bygge operaen, men har nå 

blitt sanger og står nå i stedet på scenen i Operaen. Han har medvirket i musikaler som 

Mamma Mia, da den ble satt opp i Oslo, og har hatt roller på mange norske teaterscener. 
 

 

9. mai 2012. India og Norge: Kunnskapspartnere i en ny tid? 

 

Den 9. mai fortsette vår BRICS-rekke, hvor vi stille spørsmålet om India og Norge er 

kunnskapspartnere i en ny tid. Eva Bratholm innledet over temaet «India og Norge: fra 

bistand til teknologi og samarbeid.» Mens Rina Sunder stilte spørsmålet «Norsk næringsliv i 

India: en effektiv aktør?» 

 

Eva Bratholm jobbet tidligere som ambassaderåd på den norske ambassaden i Delhi og er i 

dag er hun Kommunikasjonsdirektør i NORAD. Eva har også en lang karriere som journalist 

bak seg og har vært tilknyttet både NRK, Dagbladet, Dagsavisen og Arbeider-Avisa.  

 

Rina Sunder er kulturbrobygger og spesialiserer seg på å assistere norske bedrifter som vil inn 

i, eller allerede er til stede i Asia. Rina har en særlig kompetanse på India, inkludert Indisk 



 

Internasjonalt Forums Årsberetning 2012 
 

11 

forretningskultur og indisk næringsliv. Hun vendte tilbake til Norge i 2008 etter å ha bodd åtte 

år i Singapore, Frankrike og Australia. Rina har grunnlagt enteringINDIA. 
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15. mai 2012: Sri Lanka.

 

Den 15. mai var det tre år siden den brutale 

krigen på Sri Lanka ble avsluttet. 

Vil FNs omstride resolusjon bidra til at 

menneskerettighetsbruddene granskes, 

var spørsmålet Erik Solheim og Suresh 

Premachandran, parlamentariker fra Tamil 

Nasjonal Allianse (Sri Lanka) diskuterte.  

 

 

 

22. mai 2012: Europautredningen  

 

Fredrik Sejersted holdt et velinformert og 

underholdende kåseri om Norges forhold til EU, og 

ga oss mye kunnskap fra Europautredningen han 

ledet.  
 

27. juni 2012. Vår felles framtid – hvordan ser den 

ut etter Rio-toppmøtet? 

 

Utviklingsminister Heikki Holmås var i Rio. Han ga oss sine refleksjoner om hva som 

skjedde i Rio, og hva veien er videre. Møtet var i Skøytemuseet på Frogner Stadion. 

 

Etter møtet var det sommeravslutning for Internasjonalt Forum, med omvisning på 

Skøytemuseet av Lasse Efskind. 

 

9. juli 2012 - We Want Peace. Markering foran Stortinget 

 

I byer over hele verden var det markeringer for fred i Sudan den 9. juli. Internasjonalt Forum 

og Oslo Ap var medarrangør av markeringen i Oslo, sammen med en rekke frivillige 

organisasjoner og AUF. 

 

       
 

 

16. august 2012 – Jonas Gahr Støre møter nye medlemmer 

 

Internasjonalt Forum inviterte nye medlemmer til samtale med Jonas Gahr Støre, Marit 

Nybakk og styret. 16.august var det også 15 år siden Internasjonalt Forum ble stiftet. Det ble 

en god og aktiv diskusjon. Det ble blant tatt initiativ til å starte to nye arbeidsgrupper, en 

klimagruppe og en gruppe som vil jobbe med internasjonal migrasjon.
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Torsdag 20. september 2012. Brennpunkt Syria 
 

Robert Mood, generalmajor og nylig hjemvendt sjef for FNs observatørstyrke i Syria, innledet 

om situasjonen i landet. 

           
 

 

12. november 2012: Religion og konflikt 

  

Med Lars Gule og Laila Bokhari 

Lars Gule er forfatter av boken Ekstremismens kjennetegn (2012) og tidligere  

Generalsekretær i Human-Etisk forbund.  

Laila Bokhari er statsviter og forsker og var medlem av 22. juli-kommisjonen. Hun er 

forfatter av boken «Hellig vrede» (2010), og har med familien startet en barneskole i Pakistan. 

 

 

21. november 2012: 4 nye år for Obama 

Wegger Strømmen, Norges ambassadør i Washington, fortalte om den politiske situasjonen i 

USA etter valget. 

 

 

20. desember 2012 Julemøte. Hvor går Egypt? 

 

Innledning ved Tor Wennesland,Norges ambassadør til Egypt trakk opp linjene fra 

juleevangeliet, hvor Maria og Josef flykter med den nyfødte Jesus til Egypt, via religionens 

betydning og stilling, til den politiske situasjonen i Egypt og hvordan Norges arbeid opp mot 

de som ble nye makthavere i arabiske land før og etter den arabiske våren. Internasjonal 

sekretær Signe Brudeset orienterte om Ap’s internasjonale arbeid, særlig i Egypt. Etterpå var 

det gløgg og kaker. 
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Temagruppene  
 

Afrikagruppen 

Gruppen hadde tre møter i 2012: 

 Næringslivssamarbeid m/Eivind Fjeldstad fra Norwegian-African Business 

Association  

 NORFUND m/Stein Tønnesson fra NORFUNDs styre. 

 Bistand m/Liv Tørres, gen.sek. i Norsk Folkehjelp. 

 

Det ble utarbeidet en uttalelse om norsk samarbeid med afrikanske land som ble vedtatt på 

InFos årsmøte. 

 

Afrikansk Forum har gått kollektivt inn i Internasjonalt Forum og blir hoveddelen av 

Afrikagruppen. Det betyr en nyorganisering og en ny giv i gruppen. 

 

Det foreligger en undertegnet avtale mellom Internasjonalt Forum og Afrikansk Forum. Blant 

annet får Afrikansk Forum valgt inn 2 representanter i Internasjonalt Forums styre. Afrikansk 

Forum får det antall representanter som medlemstallet pr. 1.januar 2013 tilsier. 

 

Leder i Afrikagruppen er Aslak Leesland. 

 

Europagruppen 

Det har gjennom året vært mye kontakt mellom gruppen og PES Activists i andre land. 

Gruppens leder var valgt ut til å delta på en europeisk valgkampskolering på vårparten. På 

høsten var Magnus Malnes tilstede på PES Congress i Brussel. 

 

Leder i gruppen er Lars Martin Mediaas. 

 

Kinagruppen 

Det har blitt avholdt ett internt planleggingsmøte og fem åpne temamøter i 2012. Temamøtene 

satte fokus på Kinas stormaktsambisjoner. «Oljefondets» investeringer i Kina, sosiale medier 

i Kina, individets plass i det kinesiske samfunnet og internmigrasjon i landet. I tillegg har 

gruppe hatt et møte med representanter for den kinesiske ambassaden.  

 

Gruppen har vedtatt to politiske uttalelser: «Økt dialog med Kina» og «Norsk asiastrategi for 

Arktis». Begge forslagene har pekt på muligheter og utfordringer i norsk utenrikspolitikk 

knyttet til Kina.  

 

Leder i gruppen er Kim Gabrielli Noguera.  

 

Kvinnegruppen 

Kvinnegruppen har hatt ett møte i perioden, der temaet var Ingibjørgs forskningsprosjekt om 

Nord-Irak. Leder har vært Ingibjørg Jonsdottir. I løpet av perioden har Ane Marte Nordvik 

overtatt som leder. 
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Midtøstengruppen 

Gruppen har levert flere uttalelser til årsmøtet og Arbeiderpartiets landsmøte. 

Leder har vært Øyvind Grøslie Wennesland. 
 

Kurdistangruppen 

Kurdistangruppen sto for et av Internasjonalt Forums mest vellykkede arrangement i 2012 i et 

seminar om kvinnenes situasjon i de kurdiske områdene. 

 
Gruppen samarbeider tett med RKR – Det norske råd for kurdernes rettigheter – og prøver å 

ha arrangementer hvor alle kurdiske organisasjoner blir invitert og alle kan delta i. Den har 

også deltatt på hytteturer som RKR har arrangert. Gruppen har hatt fire møter. 

 

Leder er Roja Darian. 

 

Nordområdegruppen 

Barents-gruppen ble etablert våren 2000, og har siden hatt et høyt aktivitetsnivå. Gruppe 

skiftet i november 2005 navn til Nordområdegruppen. Gruppen har 20 registrerte medlemmer. 

 

Formål med gruppen 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 

 

Nordområdegruppen hadde til sammen seks møter i 2012, hvorav ett var med 

ledere/representanter for Nordland, Troms og Finnmark Ap og Internasjonalt Forum 14.april. 

 

Seminar 

Gruppen har siden høsten 2011 arbeidet med å arrangere et samarbeids-seminar med 

fylkespartiene i Nordland, Troms og Finnmark, basert på den enighet som ble oppnådd i 

fellesmøtet 14.april. Meningen er å følge opp det som ble etablert ved seminaret i Bodø 2011. 

 

Ansvarlig for gruppen er Bjarne Eikefjord. 
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Sikkerhetsgruppen 

Etter en periode med lav aktivitet, ble denne gruppen vekket til live igjen før sommeren 2012. 

Formålet er å ta opp og diskuterer ulike forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, og å øke 

interessen for denne typen politikk blant IFs medlemmer. Gruppen har et tyvetalls 

medlemmer, og en aktiv kjerne på 8 – 10 personer. Det har vært avholdt 4 møter i gruppen, 

hvorav et hadde innledning av (daværende) forsvarsminister Espen Barth Eide. I tillegg har 

det vært jevnlig telefon og mailkontakt mellom gruppens medlemmer. Gruppen har også 

kommet med en rekke forslag til uttalelser, som er lagt frem for styret i Internasjonalt Forum.  

 

Sikkerhetsgruppen ledes av Monica K. Mattsson. 

Uttalelser: 
 På årsmøtet: se under punktet om årsmøtet 2012. 

De samme uttalelsene ble sendt Oslo Arbeiderpartis årsmøte. 

 Til landsmøtet i Arbeiderpartiet: 

o forberedelser for Kina i Nord 

o opprettelse av militære reserveenheter (elitestyrker f.eks. i HV) 

o flytting av FSK/HJK fra Rena til Gardermoen 

o gjennomgang av etterretningstjenestene 

o styrke Politiets krisehåndteringsevne 

o bedre sikring av nasjonal infrastruktur 

o om Palestina 

o stopp drapene i Syria! 

o narkotikarelatert dødsstraff i Iran 

 

I tillegg støttet Internasjonalt Forum innsendte forslag fra Vestre Arbeidersamfunn om 

etablering av kriseråd og gjenopprettelse av Forsvars- og beredskapskomiteen. 

Vi støttet også forslagene fra Korsvoll Arbeiderpartilag om offentliggjøring av rapporten fra 

TIPH, Temporary International Presence in the City of Hebron, og om støtte til flyktninger fra 

Vest-Sahara i Algerie. 

 

 

 

Oslo, 7. februar 2013 

 

Marit Nybakk /s/ Monica Mattsson /s/ Lars Martin Mediaas /s/ 
Ane Marte Nordvik /s/ Turid Dankertsen /s/ Ørjan Johansen /s/ 
Roja Darian /s/ Anne-Marie Donati /s/ Espen Barth Eide /s/ 
Lasse Efskind /s/ Bjarne Eikefjord /s/ Kim Gabrielli Noguera /s/ 
Asbjørn Gardsjord /s/ Kjell Gulbrandsen /s/ Evelyn Hoen /s/ 
Perviz Khazai /s/ Stine Karlsen /s/ Georg Oftedal /s/ 
Helga Strømme /s/ Line Tresselt /s/ Arild Vollan /s/ 
Elisabeth Walaas /s/ Øyvind Wennesland /s/  
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