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16. august 1997 var en 
varm, fin sommerdag i 
Oslo, en lørdag for å 
være helt nøyaktig.  
Den flotte naturen uten-
for Sørmarka, LOs konfe-
ransesenter, hadde en 
viss kreativ effekt på oss 
åtte medlemmer i Oslo 
Arbeiderparti som møttes 
til lunch og idedugnad;  
Ørjan Johansen, Aslak 
Leesland, Nils Sivertsen, 
Andreas Olsen, Kjell Jo-
hansen, Siv Svardal, Kirs-
ti Pettersen og Runar  
Todok.  
I 1997 var Bill Clinton 
president i USA, Boris Jel-
tsin styrte i Russland, 
Torbjørn Jagland hadde 
fortsatt noen måneder 
igjen som statsminister i 
Norge. Folk lyttet til Puff 
Daddy`s ”I`ll be missing 
you”. På kino så man 
”Event Horizon” - om et 
romskip som forsvinner 
inn i et svart hull i ver-
densrommet med mann 
og mus. På TV gikk 
”South Park” sin seiers-
gang. Samme året fikk 
verden sin første klonede 
sau, Dolly. J.K. Rowling 
ga ut sin første bok om 
Harry Potter. Prinsesse 
Diana døde i en trafikk-
ulykke, og Internasjonalt 
Forum blir stiftet av de 
åtte ovennevnte på  
Sørmarka, LOs konferan-
sesenter. 

Det hele startet på Sørmarka 

- en forumsforening i Oslo Arbeiderparti -  

Ideen om en forening i 
fylkespartiet som skulle 
ha fokus på utenriks– og 
sikkerhets/
forsvarspolitikk ble tatt 
opp først av Nils Sivert-
sen og Ørjan Johansen, 
som sammen tok kon-
takt med Aslak Lees-
land, som da var ansatt 
i AOF. Vi ville trenge en 
viss finansiering for å få 
til en oppstart gjennom 
kursing og for å synlig-
gjøre behovet innad i 
fylkespartiet. AOF hadde 
slike midler tilgjengelig. 
Disse tre begynte plan-
leggingen av et opp-
startsmøte på vårparten 
i 1997. 16. august satte 
vi oss i to biler og kjørte  

til Sørmarka. 
Idedugnaden endte 
opp med at gruppa 
etablerte et interim-
styre med Aslak 
Leesland som leder 
og Ørjan Johansen 
som sekretær.  
Samme dag ble et tre 
siders notat over-
sendt styret i Oslo Ar-
beiderparti for god-
kjenning og informa-
sjon om etableringen 
av forumslaget og 
valg av interimstyret. 
Notatet inneholdt vi-
sjoner om hva vi had-
de tenkt oss og hvor-
dan forumet skulle 
utvikle seg. Navnet 
Internasjonalt Forum  

kom først på plass ved en 
senere anledning etter at 
interimstyret hadde vur-
dert 4-5 forskjellige for-
slag. Kaare Sandegren og 
Nina Græger tiltrådte in-
terimstyret senere på 
høsten. Styret hadde mø-
ter en gang i måneden 
under hele interimsperio-
den. Det ble avholdt et 
helgeseminar på Sørmar-
ka om internasjonal han-
del og menneskerettighe-
ter og et temamøte om 
Russland ble arrangert 
høsten 1997. Interessen 
for det nye forumet viste 
seg å være stor, allerede 
på konstituerende åsmøte 
i februar/98 var med-
lemstallet steget til 130.

 

Et tillbakeblikk 
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etablert nettverk innad i 
fylkespartiet.  
Rapporten ble skrevet 
av Kjetil Skogrand, Nina 
Græger m.fl og overle-
vert vår Stortingsgruppe 
i desember 1997.  
 
Forumets interimstyre 
vedtok følgende målset-
tinger:  
- Øke interessen for in-
ternasjonale spørsmål 
og sikkerhetspolitikk 
blant OAPs medlemmer.  
- Være premissleveran-
dører til miljøer hvor in-
ternasjonale spørsmål 
blir diskutert. 
- Formidle informasjon 
om internasjonale spørs-
mål. 

 

Konstituerende årsmøte 
ble arrangert i OAPs lo-
kaler i 7. etg, 
Youngstorget 19. febru-
ar 1998. Årsmøtet ved-
tok å videreføre oven-
nevnte formålsparagra-
fer med et tillegg om at 
vi skulle aktivt drive re-
krutteringsarbeide og at 
det skulle utgis et ny-
hetsbrev. Valgkomiteens 
leder, Dagfinn Austad, la 
fram en enstemmig inn-
stilling for de 63 med-
lemmene som hadde 
møtt opp.  
Kaare Sandegren ble 
valgt som ny leder. Han 
var leder for LOs inter-
nasjonale avdeling, tidli-
gere statssekretær og 
Næringsbyråd i Oslo. 
Nesleder ble Nina Græ-
ger, mens sekretær ble 
Ingrid Marie Utvik. Øvri-
ge styremedlemmer: 
Marit Nybakk, Siri Bjer-
ke, Kjell Johansen, Nils  

”Den eneste 

hemmeligheten bak 

enhver suksess er  

hardt arbeid.”  

(Mark Twain) 

KONSTITUERENDE ÅRSMØTE OG DRIFTSÅR 1998 

MÅLSETTINGER OG TENKETORG Sørmarka 

Mange av de som tidlig 
meldte seg inn i forumet, 
allerede før vi var for-
meldt etablert som et fo-
rumslag, ble rekruttert 
fra de ca 35 som hadde 
deltatt i et sikkerhetspoli-
tisk tenketorg - for de 
som husker Jaglands ide 
om politisk nytenkning og 
engasjement i partiorga-
nisasjonen.  
Ørjan Johansen ba på 
høsten 1996 styret i OAP 
om tillatelse til å etablere 
et tenketorg om ”Norsk 
sikkerhetspolitikk inn i 
det 21. århundre.” Som 
et av de få tenketorgene 
resulterte dette tenketor-
get opp med en vellykket 
rapport og dermed et  

Kaare Sandegren 

Sivertsen, Ørjan  
Johansen, Aslak 
Leesland, Kirsti Pet-
tersen og Khalid Mah-
mood. 
Vara: Karin Yrvin,
Haavard Malvik, Hel-
ga Strømme, Kjetil 
Skogrand og Thor Ol-
sen. 
Ordstyrer under års-
møtet var Knut Roger 
Andersen. 
 
I løpet av driftsåret 
fram mot 1999 fikk 
det nye forumslaget 
55 hovedmedlemmer 
og 195 støttemed-
lemmer. De fleste var 
allerede medlemmer i 
partiet, men ønsket 
seg en annen politisk 
arena enn å drive 
med kommunal poli-
tikk.  
Forumet fikk etablert 
sin webside på vinte-
ren 1998, som en av 

de 2000 første i Norge 
med .no-adresse. Finansi-
ering ble ordnet via AOF 
og annonseinntekter fra 
OBOS og Statoil.  
Det ble arrangert 12 te-
mamøter og 2 helgesemi-
narer det første året.  
Forumet fikk vedtatt utta-
lelser om situasjonen i 
Midtøsten og Kosovo i 
OAPs representantskap. 
Seks forslag ble over-
sendt Arbeiderpartiets 
landsmøte hvor de ble 
vedtatt. 
Vårt Tsjekkiaprosjekt, om 
demokratiutvikling, med 
støtte fra UD bør nevnes. 
Forumets medlemmer 
deltok på flere turer til så 
vel Brussel, som Wien, 
København og Berlin.  
Gode rekrutterere dette 
året var Kjell Gulbrand-
sen og Nils Sivertsen.  
Medlemsbladet ble sendt 
ut til medlemmene 4 
ganger det første året. 
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Årsmøtet i 1999 ble av-
holdt 11. februar. Godt 
oppmøte nok en gang. 
Nye inn i styret var Turid 
Dankertsen, Eirik Torp 
med Kjetil Skogrand og 
Mona Eid som vara. 
Det registreres at økono-
mien i laget ikke er spesi-
ell god. Våre inntekter er 
basert på kontingentan-
del. Laget har 67 hoved-
medlemmer og 220 støt-
temedlemmer. 13 møter/
ekskursjoner er arrang-
ert. Vi utgir en egen valg-
kampavis i 4000 eksemp-
larer, som viste seg kun-
ne vært fordoblet utfra 
interessen.  
I 1999 ble det etablert 8 
arbeids/temagrupper in-
ternt i Forumet.  
1. mai arrangementet 
holdt forumet foran 
Fredsmonumentet på 
Youngstorget, i sama r-
beid med LO-Oslo. Inter-
nasjonalen avsunget uni-
sont markerte avslutning 
på arrangementet. Nina 
Græger var utmerket le-
der av arrangementet.
Frokosten ble inntatt på 
Stortinget.  
Gamle protokoller viser at 
vi hadde et svært godt 
samarbeid med Oslo Ar-
beidersamfunn og Akers-
hus AP. 
På årsmøtet i 2000 fikk 
forumet ny leder, Helga 

 

DE FØRSTE ÅRENE MED FORUMET 
 

Helga Strømme - aktiv til det siste 

Strømme, 
etter at 
Kaare 
Sande-
gren valg-
te å trek-
ke seg. 
Nye inn i 
styret var 
Kristine 
Norden-
son, 
Yasmin 
Mujahid, 
Chandra 
Shukla, 
Gry De-
vold, Hen-
rik Hov-
land og Kjell Gulbrandsen. 
Samme år innstiftet Inter-
nasjonalt Forum sin Globie-
pris og tildelte den til 3 av-
troppende styremedlem-
mer; Kaare Sandegren, 
Nina Græger og Kjetil 
Skogrand. Året etter fikk 
Marit Nabakk, Aslak Lees-
land og Ørjan Johansen pri-
sen. Seks arbeidsgrupper 
satte sitt preg på forumets 
politiske virke; Europa, Sik-
kerhet– og konfliktløsning, 
Innvandrerspørsmål, Latin-
Amerika og Bistand. Mid-
tøstengruppa ble etablert 
senere på året sammen 
med Barentsgruppa. Vi 
prøvde oss som selgere i år 
2000 ved å prøve å selge 
100 utmerkede gensere 
med forumets logo - det 
gikk skeis, bare 12 bestil-
linger kom inn. Forumet 
reiste på tur til Stockholm 
for å besøke Sosserna og få 
info foran Sveriges overta-
kelse av formannskapet i 
EU. I 2001 kom angrepet 
på USA, noe som nok fikk 
flere til å interessere seg 
for utenrikspolitikk og for-
svar. 
Jeg husker vi skrev i et av 
medlemsbladene: ” Verden  

Medlemsbladet -  INFOBREV.  Mellom 12-20 A4 sider. 4 x pr år. 

blir neppe den samme etter 
terroranslaget mot World 
Trade Center og Pentagon.” 
Det viser seg å holde stikk. 
Utfordringene er minst like 
store i dag som da. Terror-
anslag mot myke sivile mål 
er blitt vanlig. En annen 
stor internasjonal endring 
var innføringen av Euro fra 
januar 2002. Forumets Mid-
tøstengruppe, ledet av Vi-
dar Birkeland, arrangerte 
for 2. gang tur til Midtøsten 
via Beirut til Syria, Jordan 
og Israel. Gruppen fikk bl.a 
møte Yassir Arafat.  
 
Nåværende leder i Arbei-
derpartiet, Jonas Gahr Stø-
re, ble valgt inn i forumets 
styre som nestleder i 2003, 
men allerede på høsten 
2004 måtte han, pågrunn 
av sin nye jobb i Røde 
Kors, fratre. Vi må også 
nevne Jørn Nygren som si-
den oppstart har påtatt seg 
revisjon av forumets regn-
skap foran årsmøtene. Vi 
arrangerte 11 aktuelle 
medlemsmøter i 2003. Vi 
tok som i 2001, det fulle  

ansvaret for valg-
stands ved Natio-
nalteater stasjon 
under valgkampen 
i 2003.  
Av temagruppene 
kan nevnes Mid-
tøstengruppa som i 
tillegg til studietur 
hadde 4 aktuelle 
møter om situasjo-
nen i Midtøsten.
Hassen Khalifa 
kom inn i styret i 
2003 og har siden 
vært medlem. Han 
var svært sentral 
da forumet inklu-
derte medlemme-
ne i Afrikansk fore-
ning da denne ble 
nedlagt. 
Dette året ble so-
meravslutningen 
litt spesiell i og 
med at forumet 
dro til sjøs med 
marinen med fest-
ningen utenfor 
Drøbak som mål. 
Tur til København 
ble det også for fo-
rumets medlem-
mer. 
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Løkkebergs film 
” Gazas tårer” før premi-
eren. 
 
Eller da vi i juni 2014 
som første organisasjon 
viste Anja Breiens film 
om Yezidiene i Irak.  
 
I 2011 hadde vi gledet 
oss over at fredsprisen 

gikk til tre strålende 
kvinner, en hyllest til 
Sikkerhetsrådets re-
solusjon 1325 om 
kvinner, fred og sik-
kerhet. 
 
I 2011 bør også 
Nordområdesemina-
ret i Bodø trekkes 
fram. Der var Inter-

nasjonalt Forum initia-
tivtaker og arrangør 
sammen med partiets 
fylkeslag i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
Men i Norge vil 2011 all-
tid bli husket for terro-
ren og massemordet. 
Angrepet på vår ung-
dom, som ble  
tatt fra oss fordi de sto  

DE SISTE ÅRENE (av Marit Nybakk) 

Marit Nybakk - på valg-
kamp ved Nationalteate-

Ved årsmøtet i 2004 
valgte Helga Strømme å 
tre tilbake. Årsmøtet 
valgte Marit Nybakk som 
ny leder. 
 
Utviklingen av Interna-
sjonalt Forum har vært 
som en eventyrreise. Fra 
de 8 interesserte som 
møtte på Sørmarka for 
20 år siden til dagens fo-
rum med 306 hovedme d-
lemmer og nesten like 
mange støttemedlem-
mer. Oslo Arbeiderpartis 
nest største lag.  
 
Internasjonalt Forum am-
bisiøse mål er å vekke 
interesse for utenriks-
spørsmål hos stadig flere 
og styrke debatten om 
globale spørsmål og Nor-
ges rolle og kvalitet.  
 
Noe jeg mener forumet 
har greid. 
 
Noen minneverdige øye-
blikk:  
 
Luften dirret av spenning 
da 200 medlemmer møt-
te fram for å høre nyut-
nevnt utenriksminister og 
Internasjonalt Forums 
medlem Jonas Gahr Støre 
i oktober 2005. Vi måtte 
avholde møtet i Håndver-
kerens store sal for å 
kunne si ja til alle som 
meldte seg på. 
 
Nesten like mange kom 
da vi i 2009 satte folke-
mordet på tamilene i Sri 
Lanka på dagsorden. 
NRKs Sverre Tom Radøy 
og vår egen Raymond Jo-
hansen innledet til de-
batt.  
 
I juni 2010 var vi stolte 
over å kunne vise Vibeke 

Valgkamp -  med bl.a Marit Nybakk, Bjarne Eikefjord og Lars Martin Mediaas   
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Akerhaug og Jan Bøhler 
og et med Åsne Seier-
stad. La meg særlig tak-
ke Espen Barth Eide og 
Sidsel Wold, som begge 
har stilt opp for oss flere 
ganger.  
 
De siste årene har vi 
hatt ansvaret for 1. ma i 
arrangementet ved Wer-
gelandstatuen og hatt 
frokost etterpå. Oppsal 
Janitsjar spiller og går 
foran oss opp til Stor-
tinget. 
 
Det bør legges til at fo-
rumet er flinke til å 
fremme aktuelle forslag 
til Oslo Ap og partiet 
sentralt og til Regjering 
og Storting. 
 
Måtte de neste 20 år bli 
like bra! 
 

 

 

Marit Nybakk - på valg-
kamp ved Nationalteate-

for de beste verdiene i 
vårt samfunn: demokrati, 
toleranse, solidaritet. 
 
I august 2014 kom 180 
for å høre på Erik Fosse 
og Jonas Gahr Støre om 
Palestina.  
 
3. september samme år 
fylte vi Kinosalen med et 
møte om det grønne skif-
tet. 
Vi markerte NATOs 65 år 
med Ine Marie Eriksen 
Søreide og fikk et fantas-
tisk foredrag av vår egen 
Espen Barth Eide om 
Brexit. Vi har flere gang-
er hatt møte om Kina og 
om Iran. Fredsforhand-
lingene i Colombia, utvik-
lingen i Venezuela og 
framveksten av ISIL har 
stått på dagsorden. Vi 
har også hatt møter om 
norsk Jihad, et med Lars  

Det samme har Raymond Johansen 
gjort  

General Robert Mood har innledet 
på medlemsmøte hos oss 
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og noen møter har tatt 
for seg hele    regioner 
som Midt-Østen og La-
tin-Amerika. I tillegg til 
plenumsmøtene kommer 
en rekke mindre møter 
avholdt i undergrupper 
av forumet. Ved nærme-
re gjennomgang er det 
slående at Midt-Østen 
og Afrikas Horn er de 
områdene som har fått 
størst oppmerksomhet i 
antall møter, ikke bare 
gjennom fokus på be-
stemte land, men også   
under titler som profes-
sor Terje Tvedts 
”Kampen om Nilens 
vann”, Sidsel Wolds ”Min 
fiendes fiende er min 
venn” (om Midt-Østen) 

og Jonas Gar Støres 
”Krise i Europa og vår 
i Midt-Østen”. 
 
Fra Bolivars sønner til 
vannet i Nilen: 
Tematisk har møtene 
i stor grad fokusert 
på aktuelle men også 
potensielle konflikter, 
på utviklingsproble-
mer, den økonomiske  
situasjonen og fattig-
dom. Temaer som is-
lamisme, flyktning-
strømmene og 
kjønnslemlestelse har 
vært gjenstand for 
egne møter. Innleder-
ne har vært akademi-
kere, journalister og 
politikere ispedd en-

kelte diplomater. En rek-
ke med forelesere som 
kan gjøre mangt et uni-
versitetsinstitutt misun-
nelig. Fokuset har hele 
tiden ligget på å forklare 
den aktuelle situasjonen, 
men i stor grad også på å 
peke på veien framover. 
Tyngdepunktet har ikke 
bare ligget på spørsmåle-
ne hva og hvorfor, men 
også på hva som bør gjø-
res. 
 
Politiske uttalelser:  
Det har neppe blitt av-
holdt noe årsmøte hvor 
det ikke har blitt vedtatt 
uttalelser knyttet til ut-
viklingen i sør. I  all ho-
vedsak gjenspeiler de te-
maene som har blitt be-
rørt på møtene i plenum, 
men ofte har de knyttet 
an til dagsaktuelle hen-
delser i vedkommende 
område.  
Uttalelsene utpreges sær-
skilt ved at det legges 
vekt på oppfordringer til 
norske myndigheter om å 
treffe tiltak. I stor grad 
har disse uttalelsene fun-
net støtte i Oslo Arbeider-
parti, og de har satt spor 
etter seg i den internasjo-
nale uttalelsen som blir 
vedtatt på Arbeiderparti-
ets landsmøter. Interna-
sjonalt Forum har i denne 
sammenheng fungert 
ikke bare som et miljø for 
læring, men også som et 
politisk verksted. 

MED FOKUS PÅ DET GLOBALE SØR 
Møter gjennom 20 år:  
Internasjonalt Forum har 
gjennom årene avholdt 
en lang rekke møter med 
situasjonen i land i det 
globale sør på dagsorde-
nen. Vi nevner i fleng: 
Nord-Korea, Brasil, 
Egypt, India, Venezuela, 
Syria, Tyrkia, Pakistan, 
Iran, Sør-Sudan, Kina, 
Sør-Afrika, Eritrea og -
hvis vi våger å regne om-
rådet som en del av sør: 
Kaukasus. Noen av lan-
dene har blitt behandlet 
på mer enn et møte, 

 
Et 20 år gammelt 
bilde av redaktør 
er på sin plass? 
De som har bi-
dratt til dette hef-
tet er:Marit Ny-
bakk, Aslak Lees-
land og Ørjan 
Johansen (red.) 

Medlemsmøtene til forumet har 
alltid vært godt besøkt med fra 50-
60 til over 100 oppmøtte. Vi antar at 
vi har truffet bra når tema er valgt.  
Møtene holdes vanligvis i kinosalen 
på Stortinget.  
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Marit Nybakk, nåværen-
de leder av Forumet 
(siden 2004) er fortsatt 
stortingsrepresentant og 
visepresident på Stor-
tinget. Hun avslutter sin 
lange periode på Stor-
tinget etter valget i sep-
tember. Stor takk for  
innsatsen! 

 

Forumet 
har hvert 
år arrang-
ert egen 1. 
mai-
markering 
om morge-

nen med påfølgende fro-
kost i kinosalen på Stor-
tinget. Med unntak av 
det første året da ma r-
keringen ble avholdt ved 
fredsstatuen på 
Youngstorget så holdes 
markeringen ved Werge- 

Globiepris, 1. mai markeringer og sommeravslutninger  

Noen nevnt, men ingen glemt! 
 

landsstatuen i Spiker-
suppa. Det holdes 
vanligvis en ung-
domsappell forut før 
hovedappell. Deretter 
går de oppmøtte i tog 
bak Oppsal Janisjar 
opp Karl johan til 
Stortinget for å spise 
frokost.  
Juleavslutninger 
hvert år er samord-
net med et aktuelt 
temamøte der vi ser-
verer pepperkaker og  

gløgg.
Sommeravslutninger har 
bl.a blitt arrangert på Ho-
vedøya, som picnic, som 
tur med Marinens gamle 
minesveipere til Oscars-
borg festning og i de se-
nere år på Skøytemuseet. 

Undomsappellant en tidligere 1.mai - Ingrid  
Johansen Aune - nå ordfører i Malvik kommune 

Forumet introduserte sin 
egen ærespris, GLO-
BIEPRISEN, i 2000. Den 
tildeles hvert år til en el-
ler flere i Arbeiderbeve-
gelsen som på sin måte 
har fremmet forumets 
mål om å øke interessen 
for utenrikspolitikk i par-
tiet. Prisen utdeles påføl-
gende år på forumets 
årsmøte i form av et dip-
lom. Vi gratulerer alle 
som i årenes løp er blitt 
æren til del.  

Jonas Gahr Støre satt i forumets 
styre i nesten to år i begynnelsen 
av tusenårsskiftet, som nestleder.  
I dag leder av Arbeiderpartiet, stats-
ministerkandidat, og med hoved-
medlemskap i Internasjonalt Forum. 

Internasjonalt Forum har i noen av de seneste 
årene hatt 3 av 6 representanter, som har repre-
sentert Oslo AP har på Stortinget, som sine med-
lemmer. Om andre lag noen gang har hatt så 
stor andel av Oslobenken er usikkert. Forumet er 
i dag det nest  største laget i Oslo Arbeiderparti. 

Hadia Tajik, nåværende stortingsre-
presentant fra Oslo og nestleder i 
Arbeiderpartiet, satt i forumets styre 
i to år. 

Espen Barth Eide, tidligere uten-
riksminister og forsvarsminister, 
har sittet i Infos styre i mange år. 
Tilbake etter FN-oppdrag og står 
nå på stortingslista. Han er ho-
vedmedlem i Forumet.   

Blant med-
lemmene 
finnes det 
flere tidlige-
re statssek-
retærer og 
politiske råd-
givere.  
Noen vil vi 
helt sikkert  
høre fra i 
framtiden.  
Andre talen-
ter vil dukke 
opp. Vi skal 
være deres 
nettverk in-
ternt og eks-
ternt. 
 

Forumet vil være der, også i framtiden, for de 
som har interesse for utenrikspolitikk og for de 
som vil forandre verden. Sammen er vi sterke! 
Internasjonalt Forum fikk for noen år siden en 
egen fane, sydd og designet i Spania (se bilde 
på første side). Fanen er gitt av Lasse Efskind. 

Vi vil øke interessen for in-
ternasjonale spørsmål! 
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Høsten 2017 vil preges 
av forumets deltakelse i 
valgkampen. Vi har van-
ligvis stand på Egertor-
get og en dag pr uke 
har vi ansvaret for valg-
boden på Karl Johan.
Tidligere har forumets 
valgkampstand vært ved  
Nationalteateret stasjon. 
Forumet har to hoved-
medlemmer på  
Oslopartiets stortingslis-
te; Jonas Gahr Støre og 
Espen Barth Eide.  
Videre planlegges  

Turer med 
forumet - og i 
samarbeid 
med andre 

Forumets styre i Jubileumsåret 

Internasjonalt ForumInternasjonalt ForumInternasjonalt Forum   

Forumet har deltatt i alle valgkamper siden 1997.  Nesten et halvt årsverk legges ned pr valgkamp!!!  

Høstmøter 
JUBILEUMSÅRET 
Utover å markere 20-års da-
gen 16. august med et med-
lemsarrangement på Stor-
tinget, pluss dette heftet 
kommer ny webside. Den vi 
har nå er blitt helt utdatert. I 
begynnelsen av oktober drar 
en gruppe medlemmer på 
historisk reise til Auschwitch. 
 
I forkant av reisen, i septem-
ber, vil vi besøke det Jødiske 
Museet i Calmeyersgate i 
Oslo i. 

Arbeidsutvalget: 
Marit Nybakk, leder 
Monica Mattsson Kämpe,  
1. nestleder 
Kim Gabrielli Noguera, 2. nestleder 
Linn-Cathrin Juell, sekretær 
Ørjan H. Johansen, red. 
Ellen Lothe, kvinnekontakt 
Åse Thomassen, studieleder 
Aslak Leesland, redaksjonen 
 
Styremedlemmer: 
Line Tresselt 
Bjarne Eikefjord 

Vigdis Kjelseth 
Lasse Efskind 
Johan Osbakk 
Turid Dankertsen 
Arild Vollan 
Amina Ibrahim 
Halvor Bruun 
Hassen Khalifa 
Ahmed Wais 
Inger Anne Blindheim 
Vlora Haxhimehmedi 
Ingrid Eide 
Georg Oftedal * 

 
* måtte trekke seg fra styret i juni pågrunn av ny 
jobb i den Britiske Ambassaden. 

følgende møter høs-
ten i jubileumsåret: 
18. september:  
Landmaktsutredning-
en, som er siste pus-
selbit i hvordan 
forsvaret skal se ut 
framover. I oktober 
inviterer vi den nye 
utenriksministeren til 
forumet. Vi forutset-
ter valgseier! I no-
vember: Kvinners re-
produktive helse. 
Desember: Julemøte 
på Skøytemuseet. 

ALLE SKAL MED. Ny regjering i 2017!  

Møt oss under  
valgkampen! 

Nevnt i tilfeldig rekkeføl-
ge og uten hensyn til år:  
 
Vi har gjennomført et 
opplegg i Tsjekkia innen 
demokratiutvikling og 
møter med søsterparti i 
landet der flere fra foru-
met deltok.  
 
Vi har vært i møte med 
Sosserna i Stockholm i 
forkant av at Sverige 
overtok ledervervet i EU.  
Vi har vært i så vel Kø-
benhavn og Berlin i møte 
med sosialdemokratiske 
partier.  
 
Representanter fra Foru-
met har deltatt på Folk og 
Forsvars reiser til så vel 
Wien som Brüssel.  
 
En stor delegasjon fra Fo-
rumet har besøkt Tunis 
etter den arabiske våren. 
 
Medlemmer i forumet har 
besøkt flere land i Midtøs-
ten; Syria, Jordan, Liba-
non, Irak og Iran. På et 
av møtene fikk gruppen 
møte palestinernes nå av-
døde leder, Yassir Arafat. 

Forumet har fått mye støtte og hjelp fra 
partikontoret/OAP, særlig i startfasen.  
Fra hustrykkeriet hos Landspartiet har vi 

alltid blitt 
møtt med po-
sitiv imøte-
kommenhet 
når vi har 
hatt behov 
for trykking. 


