
INTERNASJONALT FORUMINTERNASJONALT FORUMINTERNASJONALT FORUM   

ÅRSBERETNING 2016
ÅRSBERETNING 2016  

Innledning v/forumets 
leder 

2 

Styrets  sammensetning 3 

Økonomi. Regnskap. 
Globieprisen 

4 

Styrets  arbeide 4 

Medlemsmøter 5 

Sosiale medier.  
Temagrupper 

5 

Politiske innspill 
Repr i folkevalgte organer 

9 
10 

Innhold: 

• Internasjonalt  
Forum er en fo-
rumsforening i Oslo 
Arbeiderparti. 
 
Forumet ble stiftet 
16. august 1997 på 
Sørmarka. 
 
Målet var (og er) å 
øke interessen for 
internasjonale- og 
sikkerhetspolitiske 
spørsmål innad i 
Arbeiderpartiet. 
 
I dag er forumet 
det nest største  
partilaget i Oslo  
Arbeiderparti. 

 

” - Sammen er  
vi sterke - ” 
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Innledning:Innledning:   
Internasjonalt Forum er et aktivt og tydelig partilag i Oslo Arbeiderparti og 

et viktig debattforum om utenriks- og sikkerhetspolitikk i arbeiderbevegel-

sen. Internasjonalt Forum framstår som robust med engasjerte og kunns-

kapsrike medlemmer og tillitsvalgte. 

Laget har gjennom en 20-årsperiode arbeidet for å øke interessen for in-

ternasjonale spørsmål i Arbeiderpartiet. Vi har sett det som viktig at vi 

kan bidra til å bevisstgjøre medlemmene om nødvendigheten av en aktiv 

utenrikspolitikk og solidaritetsarbeid. Derfor arrangerte vi i forkant av programprosessen i 

2016 en workshop om framtidig sosialdemokratisk utenrikspolitikk.  

 

Debattmøtene om Tyrkia, Panama Papers og Brexit er eksempler på aktuelle temaer som fo-

rumet raskt har satt på dagsorden. 

I likhet med andre forumslag er Internasjonalt Forum et tilbud til dem som ønsker å være 

med og drøfte temaer innenfor et bestemt saksfelt eller en bestemt sektor. Styret mener at 

det er viktig å ha slike tilbud i Oslo Arbeiderparti. Vår aktivitet og deltagelsen på møtene vi-

ser at mange er opptatt av globale spørsmål, internasjonal solidaritet og sikkerhetspolitikk. 

Vår hjemmeside og Facebookside bidrar til oppmerksomhet om både forumet og internasjo-

nale saker.  

 

Pr. 1. januar 2017 har Internasjonalt Forum 280 betalende hovedmedlemmer og i overkant 

av 200 registrerte støttemedlemmer. I tillegg til forumets plenumsmøter og seminarer, ar-

rangerer også undergruppene temamøter. 

Internasjonalt Forum er et internasjonalt verksted for Oslo Arbeiderpartis medlemmer og har 

også status som Oslo Aps internasjonale utvalg. Årsmøtet i 2016 satte fokus på Midtøsten 

etter Iranavtalen. Forumet har også eget 1. maiarrangement. Vi har ansvaret for å legge 

ned blomster på Wergelandstatuen og holder appeller før vi går i tog til 1. maifrokost. 

Styret takker medlemmene og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet. Beret-

ningen bærer tydelig preg av stor innsats fra mange. 

 

Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon og Stortingets sikkerhetskorps. Takk til  

møteromstjenesten og kjøkkenet og takk til Grethe og Tone på presidentskapets forværelse. 

 

Marit Nybakk 

Leder, styret i Internasjonalt Forum 
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Styrets sammensetningStyrets sammensetning   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

Årsmøte 15. februar 2015 valgte følgende 

styre: 

 

Arbeidsutvalget: 

Leder: Marit Nybakk 

1.nestleder: Monica K. M. Kämpe 

2.nestleder / medlemsansvarlig: Kim Ga-

brielli  

Sekretær: Linn-Cathrin Juell  

Studieleder: Åse Thomassen  

Kvinnekontakt: Ellen Lothe  

Redaktør / Webansvarlig:  

Ørjan Johansen 

AU-medlem, web:  

Aslak Leesland 

 

Øvrige styremedlem-

mer: 

Perviz Kazai, Knut Sverre 

Lasse Efskind, Line Tresselt 

Kjell Gulbrandsen, Marta 

Skretteberg, Bjarne Eike-

fjord, Turid Dankertsen, 

Arild Vollan, lnger-Anne 

Blindheim Madsen, Hassen 

Kalifa, Halvor Bruun, Ah-

med Ali-Wais, Kathra Saba, 

Vlora Haxhimehmedi,  

Georg Oftedal og Eva Brat-

holm. I tillegg har de nye 

lederne av Midtøstengrup-

pa og Asiagruppa, Vigdis 

Kjelseth og Johan Osbakk 

tiltrådt styret med tale- og forslagsrett. 

Revisorer: 

Jo Heinum, Liv Thorstensen 

Representantskapet i OAP 

Marit Nybakk, Dag Einar Thorsen, Monica M. 
Kämpe, Kim Gabrielli Noguera, Line Tresselt, 
Hassen Kalifa, lnger-Anne Blindheim, Kjell 
Gulbrandsen, Roja Darian, Ahmed Ali-Wais,
Lasse Efskind, Ellen Alexandra Lothe  

          Felles epostadresse er: 

          repskap@internasjonaltforum.no           

Vararepresentanter:  

Bjarne Eikefjord, Ørjan Johansen, Ingrid 
Langerud, Peter Myklebust, 
Åse Thomassen, Arild Vollan, 
Linn-Cathrine Juell, Per Fredrik 
Pharo, Marta Skretteberg, 
Knut Sverre, Signe Brudeset, 
Julie Nybakk Kvaal.  

 

Valgkomite: 

Leder: Ane 

Kristine  

Djupedal 

Medlemmer: 

Hassen Kalifa 

Ingrid  

Langerud. 

Representant 

fra styret 

tiltrer. 

Bjarne Eike-

fjord har vært 

styrets repre-

sentant i 

perioden.   

                      

”Noen mennesker går foran og leder.  

De andre kommer bak -  

og kritiserer.” 
Seneca 
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Regnskap og økonomiRegnskap og økonomi   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

Økonomien i laget er stabilt. De  

fleste møter går i balanse på grunn 

av utlodning og ved bidrag fra styre-

medlemmer. 

Internasjonalt Forum får også inn en del 
bingoinntekter som i utgangspunktet tilhører 
Oslo Arbeiderparti. Etter avtale overføres 
derfor midlene til OAP. 
I samråd med Oslo AP kan forumet i enkelte 
tilfeller disponere deler av inntektene til ut-
giftskrevende arrangementer, som f.eks. ut-
gifter til musikkorps 1. mai. 

Internasjonalt Fo-

rum har et stort 

og aktivt styre 

med stor kompe-

tanse på ulike de-

ler av internasjo-

nal politikk. Ved å 

utfylle hverandre 

kan styret i sine 

diskusjoner bidra til gode debattmøter og 

andre aktiviteter. Hensikten er å kunne 

tilby spennende møter om foredrag med 

høy kvalitet. Det er viktig også at vi ar-

rangerer medlemsmøter der det skapes 

politikk ved at deltagerne kan bryne seg 

på hverandre. I 2016 ble det f.eks. ar-

rangert en workshop med temaet   

 

 

Vår egen pris, 
Globieprisen - til-
deles den eller de 
av Internasjonalt 
Forums medlem-
mer,  eller andre 
innen Arbeiderbe-
vegelsen, som 
over tid, initiativ 
og personlig enga-

sjement i Forumets virksomhet eller i annen 
sammenheng, har bidratt til å fremme Inter-
nasjonalt Forums mål.”  
Prisen deles ut som diplom på forumets års-
møter.  
 
For beretningsåret 2016 ble prisen tildelt:  
Anniken Huitfeldt og  
Jan Mellembakken 

 

«En sosialdemokratisk 

utenrikspolitikk». Sty-

ret gjenspeiler den 

dynamiske medlems-

massen i Internasjo-

nalt  

Forum. Styret har i 

perioden avholdt mini-

mum ett møte pr. må-

ned i tillegg til enkelte 

ekstraordinære styre-

møter i forbindelse med nominasjonen til 

Stortingsvalget og behandling av program 

og forslag til Arbeiderpartiets landsmøte. 

”Forvent mye av deg selv, mindre av andre. Det vil spare 

deg for mye forargelse.” 
Konfucius 

GlobieprisenGlobieprisen 

Styrets arbeideStyrets arbeide  

Tegnet av Lasse Efskind.  
”Det første amerikanske  
flyet som lander på Cuba.” 

HHELGA MARIE ELGA MARIE   
STRØMME  STRØMME  --  født 23. sefødt 23. sep-p-

tetemmber 1935, gikk bort 20. juni  ber 1935, gikk bort 20. juni  
2016. Helga var 2016. Helga var   

forumets leder  fra 2000 til forumets leder  fra 2000 til 
2004. Helga vil bli savnet. 2004. Helga vil bli savnet.   



S I D E  5  

MedlemsmøterMedlemsmøter   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

. 

 

 

 

 

Årsmøte 15. februar: 

Årsmøtet ble avholdt 15. februar med de 

faste årsmøtesakene. I tillegg innledet 

journalist Sidsel Wold om «Min fiendes 

fiende er min venn – Midtøsten etter Ira-

navtalen». 

 

30. mars: 

Utfordringene i Europa. 

Innledere: Jonas Gahr Støre, Arbeider-

partiets leder. 

 

26. april: 

Panama Papers og skatteparadis. 

Innledere: Nestleder i Stortingets Fi-

nanskomite, Marianne Marthinsen og 

journalist i Aftenposten, Sigurd Bjørne-

stad. 

 

1. mai 2016: 

Internasjonalt Forum arrangerte,  

tradisjonen tro, 1. mai ved Wergelandsta-

tuen i Spikersuppa med etterfølgende 1. 

mai-frokost i Kinosalen i Stortinget. 

Appellanter ved Spikersuppa: Marit Ny-

bakk og Marianne Marthinsen. 

Oppsal Janitsjar spilte og ledet an i 1. 

mai-tog opp til Stortinget, der det ble ser-

vert frokost i Kinosalen. Under frokosten 

underholdt Øyvind Boye Løvold fra The 

Voice. 

 

14. juni 2016: 

Politisk verksted om Framtidig sosialde-

mokratisk utenrikspolitikk. 

Åpningsinnlegg: Marit Nybakk. 

Innledere: Anniken Huitfeldt, Kim  

Gabrielli.Gruppearbeid  
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MedlemsmøterMedlemsmøter   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

9. august 2016: 

BREXIT – veien videre. 

Innleder: Espen Barth Eide 

 

30. august 2016: 

Tyrkia. 

Innleder: Norges ambassadør til Tyrkia,  

Janis Bjørn Kanavin. 

 

20. oktober 2016: 

Forsvarets Langtidsplan (LTP). 

Innledere: Leder av Utenriks- og for-

svarskomiteen, Anniken Huitfeldt. Forfat-

ter Henrik Hovland og Karsten Friis, seni-

orforsker i NUPI. 

 

 

 

 

 

 

24. november 2016: 

Høyrepopulisme på framgang: Valget i 

USA. Innledere: Hadia Tajik, nestleder i 

Arbeiderpartiet og Hilde Restad, første-

amanuensis ved Bjørknes Høyskole 

21. desember: 

Julemøte – som ble avholdt i Skøytemu-

seet ved Frogner Stadion. 

Tema: Radikalisering i Norge. 

Innleder: Forfatter Åsne Seierstad. 

 

Nominasjon foran Stortingsvalget: 
Internasjonalt Forum lanserte  
Espen Barth-Eide på stortingslista etter at 
Marit Nybakk trakk seg fra nominasjonen.  
Espen fikk 5. plassen. Hovedmedlem i foru-
met, Jonas Gahr Støre, ble nominert på førs-
teplassen 

 
Skrive– og retorikkurs: 
Forumets studieleder holdt  ovennevnte kurs 
for medlemmene i september.  
Det samme kurset ble, i samarbeid med Stu-
dieutvalget/OAP, holdt for studielederne i 
parttilagene 20. oktober. 
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Sosiale medierSosiale medier   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

Vår hjemmeside,  
www.internasjonaltforum.no er blitt utdatert 
med årene. Kanskje ikke uventet siden vi 
var blant de 2000 første i Norge som fikk 
webside med .no-adresse. 
Det er imidlertid ikke så enkelt for en orga-
nisasjon som oss, uten egne midler, å gå til 
en oppgradering, som fort kan koste opptil 
kr 50000. 
Hjemmesiden vi har nå er unik og one off. Vi 
har tittet på muligheten av å få ny webside 
basert på en WP-plattform og muligheten av 
å ha lenker til sponsorer innen arbeiderbe-
vegelsen nederst på websiden. Vi antar at vi 
vil ha på plass en ny webside innen valget.   
Websiden er et viktig elektro-
nisk arkiv for forumet og et 
sted der vi arkiverer alle re-
feratene fra våre møter.   
Aslak leesland og Ørjan Jo-
hansen har hatt ansvar for 
websiden. 
 

  
 
 
 
Vår facebookside har et stabilt antall følgere. 
Vi har valgt ikke å bruke penger på annonse-
re. Til gjengjeld har vi sluppet noen form for 
hatytringer eller personangrep på fb-siden. 
 
Facebooksiden blir oppdatert flere ganger i 
uken. Her annonserers også alle våre med-
lemsmøter. 
Vår facebookgruppe er bygget opp annerle-
des ved at folk kan legge inn lenker og/eller 
skrive sine kommentarer på gruppens vegg. 
Det har gått rimelig bra  

Det er flere i forumets styre 
som er satt opp som mode-
ratorer/administratorer på 
facebook. 
 
Enkelte av temagruppene har 
egne facebooksider. 

”Ingen vei er for lang hvis du går den 

sammen med gode kamerater.” 
Japansk ordtak 

Afrikagruppa 

Leder: Aslak Leesland 

Afrikagruppa arrangerte to møter i 2016, 

ett om utviklingen i Egypt med Kristian 

Takvam Kindt, FAFO,  som innleder og 

ett med byråd Geir Lippestad som innle-

det om integreringspolitikk i Oslo. Begge 

møtene var godt besøkt, og det ble be-

sluttet å følge opp den varslede 

 

 

 

integreringsmeldingen i Oslo kommune. 

Gruppa utarbeidet også et forslag om-

norsk engasjement i forhold til den ustabi-

le politiske utviklingen i Sahelsonen i Afri-

ka som senere ble vedtatt med små end-

ringer.  

Ledelsen ved Aslak, Ahmed og Hassen 

holder nær kontakt med gruppa og bistår 

i vanskelige saker. 

 

 

Sikkerhets- og Nordområdegruppa 

Lederne: Monica Mattsson og Bjarne Eike-

fjord har hatt et felles møte der de to 

gruppene ble slått sammen. 

                     Internasjonalt ForumInternasjonalt ForumInternasjonalt Forum   

TemagrupperTemagrupper   
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TemagrupperTemagrupper   

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

Tysklandsgruppa 
Leder:  
Henning Fagerhøi 
Tysklandsgruppa 
har i 2016 repre-
sentert Arbeider-
parti og Interna-
sjonalt Forum på 
følgende tilsetning-
er: 
25 mai: 
Mottakelse i anled-
ning Nordrhein-
Westfalens minis-
terpresident Han-
nelore Krafts besøk 
i Kongeriket Norge. 
På residensen til 
Tysklands Ambas-
sadør Dr. Axel Berg 
12 okt.: Mottagelse 
ved Tysklands nye 
Ambassadør, Dr. Thomas Götz i forbindelse 
med "Tag der deutschen Einheit" på Gamle 
Logen. 
8 des.: Mottakelse på Stortinget i anledning 
Willy Brandt prisen. 
Vi har også gjort våre egne arrangementer: 
16 feb.: Ramstein  
Amerikansk sikkerhetspolitikk i Tyskland og 
Europa. Av og med: Robin Allers (Institut for 
Forsvarsstudier). Sted: Taxi Take Away 
14 mars: Tysklands tre viktige delstatsvalg 
En analyse over valgene i de tyske delstate-
ne Baden-Würtemberg, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt og den høyrepopulisteske 
bølgen. Av og med : Dag Einar Thorsen 
Sted: partikontoret 
21 juni Politisk Grill: Tysk-norske handels-
forbindelser og Industri 4.0 
Av og med: Torstein Tvedt Solberg 
(Arbeiderpartiet) Andreas Totzauer (Norsk-
tysk Handelskammer) 
Heidi Arnesen Austlia (IKT-Norge) 
Line Tresselt (Debattleder) 
Sted: utendørs, St.Hanshaugen 
 
 Klimagruppa 
Leder: Inger-Anne Blindheim Mattssen 
Klimagruppa har arrangert et åpent med-
lemsmøte om Paris-avtalen i januar 2016.    

Midt-Østengruppa 

Leder: Vigdis Kjelseth fra september. Jan 

Mellembakken fram til september. 

Midtøsten-gruppa har hatt tre interne møter 

hvor aktuelle saker ble drøftet, forslag be-

handlet og sirkulert via epost. Før sommeren 

ble det arrangert et møte med Israels am-

bassadør Raphael Schutz der alle vanskelige 

tema i Israel-Palestina konflikten ble berørt 

og drøftet. Gruppa har kommet med innspill 

til forumets årsmøte og til Landsmøtet i ap-

ril/17. 

   

Latin-Amerikagruppa 
leder: Marta Skretteberg 
Leder i LA-gruppa har blitt konsultert om 
spørsmål og utvikling i Latin Amerika, med 
vekt på fredsforhandlingene i Colombia og 
den økonomiske og politiske situasjonen på 
Cuba. Gruppa har også gitt innspill om volds-
situasjonen i Mellom-Amerika. LA-gruppa 
satser på et møte om Cuba som tema i 2017. 
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Politiske innspillPolitiske innspill  

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

20.- 23 april 2017 har Arbei-
derpartiet sitt Landsmøte der 
nytt partiprogram vil bli ved-
tatt. Internasjonalt Forum har 
sendt inn 11 forslag til Lands-
møtet via Oslo Arbeiderparti.  
Forslagene ble vedtatt på Foru-
mets styremøte 24. november . 
 
- Finans som strategisk sat-
singsområde i utenrikspoli-
tikken 
Arbeiderpartiet vil definere f i-
nans som et strategisk område 
i utenrikspolitikken. 
- Internasjonal avtale mot 
hemmelighold, skatteunn-
dragelse og ulovlig kapitalflyt  
Arbeiderpartiet vil at Norge skal ta rollen 
som en pådriver for reguleringer innen det 
økonomiske området: Sammen med andre 
stater vil vi starte jobben for en internasjo-
nal avtale mot hemmelighold, 
skatteunndragelse og ulovlig 
kapitalflyt, og regulering på 
andre relevante områder. 
- Global finansskatt som 
utløser finans til små og 
mellomstore selskaper 
Arbeiderpartiet vil jobbe for at 
det blir innført en global finansskatt som 
sørger for kreditt til små og mellomstore sel-
skaper i alle land inkludert i OECD-området 
- Fagligpolitisk engasjement og tre-
partssamarbeid sentralt i utenrikspoli-
tikken 

Arbeiderpartiet mener at ar-
beidstakerrettigheter og tre-
partssamarbeid skal stå 
sentralt i norsk utenrikspoli-
tikk. Norge bør gå foran in-
ternasjonalt og styrke dette 
arbeidet både i det multila-
terale samarbeidet, men 

også på landnivå gjennom kompetanseover-
føring og økonomisk støtte. 
- Finansieringsordning til internasjonale 
klimaprosjekter 
Arbeiderpartiet vil at Norads næringslivsord-
ning utvides til å også omfatte prosjekter i 
internasjonale klimamarkeder/sektorer.  

- Oljefondet skal investere i 
nye markeder og i infrastruk-
tur 
Arbeiderpartiet vil jobbe for at 
Statens pensjonsfond utland får 
mandat til å investere i unotert 
infrastruktur prosjekter og at 
Statens pensjonsfond utland i 
større grad skal investere i nye 
markeder i det globale sør og øst 
enn i dag. 
- Global maktomveltning 
Arbeiderpartiet vil jobbe aktivt 
for reform og større representati-
vitet i det internasjonale syste-
met – enten det er i Det interna-
sjonale pengefondet Verdensban-

ken, Verdens handelsorganisasjon eller FN, 
slik at disse bedre gjenspeiler den globale 
maktforskyvningen mot sør og øst. 
- Økt norsk innsats på Afrikas Horn og 
Sahel 

Arbeiderpartiet vil bidra til en 
omfattende og langvarig euro-
peisk innsats rettet mot de 
grunnleggende konfliktårsakene 
i landene på Afrikas Horn og 
gjennom Sahel. 
- Barnevernet og innvand-
rermiljøene  

Det må settes inn ressurser med sikte på å 
skape økt tillit mellom Barnevernet og mino-
ritetsgruppene. Økt kompetanse, bedret dia-
log og økt kulturkunnskap. 
- Barnevennlig klageordning for barn og 
unge i Norge  
Arbeiderpartiet vil at Barneombudet får man-
dat til å behandle individuelle klager fra barn 
og unge i saker som gjelder brudd på deres 
rettigheter. 
- Økonomiske virkemidler mot den isra-
elske okkupasjon av Palestina 
Arbeiderpartiet vil at norske myndigheter ut-
arbeider en skriftlig anbefaling til næringsli-
vet som fraråder økonomisk samkvem som 
støtter opp under folkeretts- og menneske-
rettighetsbrudd. I tillegg må Statens Pen-
sjonsfond Utland trekkes ut av alle selskap 
som er med på å opprettholde okkupasjonen. 

 

Tegnet av styremedlem Lasse Efskind 

”You should never, never be a   

                        bystander!” 
Overlevende fra Auschwitz 
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Representanter i folkevalgte organerRepresentanter i folkevalgte organer  

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  

Leder av Internasjonalt Forum tiltrer 

styret i Næringspolitisk Forum. 

Våre representanter i parti og folke-

valgte organer: 

 

-    Jonas Gahr Støre er Arbeider-

partiets leder. 

-    Kim Gabrielli sitter i partistyret i 

Oslo Arbeiderparti.  

-    Marit Nybakk ledet redaksjons-

komiteen for nasjonale og inter-

nasjonale saker på Oslo Arbei-

derpartis årsmøte. 

-    Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide 

ble nominert på Stortingslista for 

2017-2021. 

-    Lasse Efskind er vararepresentant i 

Asker kommunestyret. 

-    Marit Nybakk og Kim Gabrielli sitter i 

Arbeiderpartiets internasjonale utvalg. 

-    Åse Thomassen og Roja Darian  

   representerte Internasjonalt Forum 
   på Oslo Aps Årskvinnekonferanse. 

 

 
 
 
 

 
Beretning vedtatt på styremøte 6. mars  2017Beretning vedtatt på styremøte 6. mars  2017 

Marit Nybakk (sign), Monica Mattsson (sign), Kim Noguera Gabrielli (sign), Linn Cathrine Juell (sign),  
Åse Thomassen (sign), Ørjan H. Johansen (sign), Aslak Leesland (sign),  Turid Dankertsen (sign), 

Arild Vollan (sign), Bjarne Eikefjord (sign). Lasse Efskind (sign), Vlora Haxhimehmedi (sign),  
Ahmed Ali-Weis (sign), Hassen Khalifa (sign), Ellen  A. Lothe (sign),  Inger Anne  Blindheim (sign),  

Martha Skretteberg /sign), Knut Sverre (sign), Kjell Gulbrandsen (sign), Perviz S. Khazai (sign), 
Line Tresselt (sign), Georg Oftedal (sign), Eva Bratholm (sign), Kathra Saba (sign).  

The Dome, ruinen som sto igjen i Hiroshima sentrum etter 6/8-1945.  

 
 

Deler av  
styret 

2016-17 


