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 INTERNASJONALT INTERNASJONALT   FORUMFORUM --   en forumsforening i  OsloAP en forumsforening i  OsloAP --     

Globieprisen for 2016 
Globieprisen tildeles den eller de av forumets medlemmer, eller medlem-
mer av Arbeiderpartiet, som over tid, gjennom initiativ, personlig engasje-
ment 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. 
Prisen for 2016 ble tildelt: Åse Thomassen og Arild Vollan 

”Vårt mål er å øke 
interessen for interna-
sjonale spørsmål og 
sikkerhetspolitikk 
blant  
Arbeiderpartiets  
medlemmer” 
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Innledning:  
 

 

 

 

2017 var det året Internasjo-
nalt Forum fylte 20 år.  
16. august 1997 møttes åtte 
medlemmer fra Oslo Arbeider-
parti på Sørmarka til lunsj og 
idedugnad: Ørjan Johansen, 
Aslak Leesland, Nils Sivertsen, 
Andreas Olsen, Kjell Johansen, 
Siv Svardal, Kirsti Pettersen og 
Runar Todok, Det var Ørjan og 
Nils som tok initiativet. Sam-
men med Aslak fra AOF ble det 
så innkalt til et møte på Sør-
marka for å starte en forumsfo-
rening i Oslo Arbeiderparti med 
ansvar for utenriks- og sikker-
hetspolitikk. 

Etter 20 år er Internasjonalt 
Forum et aktivt og tydelig par-
tilag i fylkespartiet. Og også et 
viktig debattforum om uten-
riks- bistands- og sikkerhetspo-
litikk i arbeiderbevegelsen. In-
ternasjonalt Forum fremstår 
som robust og solid med enga-
sjerte og kunnskapsrike med-
lemmer og tillitsvalgte. 

Med inngangen på nok et år 
med en Høyrestyrt utenrikspo-
litikk, er det viktig for Interna-
sjonalt Forum å kunne tilby et 
alternativ: debattmøter om ak-
tuelle temaer som BREXIT, Ca-
talonia, Jerusalem og Myanmar
(Burma). Og et sommermøte 
21. juni om nettopp en alterna-
tiv og sosialdemokratisk uten-
rikspolitikk. Mange Ap-
medlemmer er opptatt av glo-
bale spørsmål og hvordan Nor-
ge håndterer disse utenriks- og 
sikkerhetspolitisk. 

Forumslagene i partiet repre-
senterer et tilbud nettopp til 
dem som ønsker å være med 
og drøfte temaer innenfor et 
bestemt saksfelt eller en be-
stemt sektor. Slike tilbud er 
også viktige.  

Vi har nå 20 års erfaring med 
å formidle temaer knyttet til 
globale temaer og utviklings-
trekk. Vår hjemmeside og Fa-
cebookside bidrar til oppmerk-
somhet om både forumet og 
internasjonale saker. 
 
Pr. 1. januar 2018 har Inter-
nasjonalt Forum 279 betalen-
de hovedmedlemmer ( og 26 
hovedmedlemmer som ikke 
betalte før nyttår). Vi har også 
svært mange som ønsker å 
stå som støttemedlemmer hos 
oss.  

 
 

I tillegg til plenumsmøtene, 
har vi også undergrupper 
som arrangerer møter.  
Her nevnes Tysklandgruppa, 
Afrikagruppa og Mid-
tøstengruppa som aktive 
grupper med drivende flinke 
ledere.  
Internasjonalt Forum har 
også status som internasjo-
nalt utvalg i Oslo Ap. 
 
Årsmøtet har også eget 1.-
mai arrangement ved Wer-
geland statuen og marsjerer 
derfra til 1. maifrokost med 
Oppsal Janitsjar. 
 
Styret takker medlemmene 
og andre som har bidratt til 
det levende debattmiljøet.  
Beretningen bærer preg av 
stor innsats fra mange. 
 
Takk for velvillighet i Stor-
tingets resepsjon, Aps grup-
pesekretariat og hos Stor-
tingets sikkerhetskorps. 
Takk også til møteroms tje-
nesten og kjøkkenet.  
 
Takk – fram til 1. oktober til 
Grethe og Tone hos Marit på 
presidentskapets forværel-
se. 

    Marit Nybakk    Marit Nybakk 

 Leder, styret i Internasjonalt Forum 

AUFere sammen med oss under valgkam-
pen på Egertorget. Glimrende represen-
tanter for partiet. 
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Styrets sammensetning 

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

Årsmøte 27. mars 2017 valgte følgende  

styre: 

Arbeidsutvalget: 

Leder: Marit Nybakk 

1. nestleder: Monica K. M. Kämpe 

2. nestleder / medlemsansvarlig:  

Kim Gabrielli  

Sekretær: Linn-Cathrin Juell  

Studieleder: Åse Thomassen  

Kvinnekontakt: Ellen Lothe  

Redaktør / Webansvarlig:  

Ørjan H. Johansen 

AU-medlem, web:  

Aslak Leesland 

 

Øvrige styremedlemmer: 

Perviz Solgi Kazai, Knut Sverre, Lasse Ef-

skind, Line Tresselt, Bjarne Eikefjord, Turid 

Dankertsen, Arild Vollan, lnger-Anne Blind-

heim, Hassen Khalifa, Halvor Bruun, Ahmed 

Ali-Wais, Vlora Haxhimehmedi, Vigdis Kjel-

seth, Johan Osbakk, Amina Ibrahim, Georg 

Oftedal. I beretningsåret har Vlora Haxi-

medhmedi flyttet utenlands og Georg Ofte-

dal byttet til ny jobb som er uforenlig med 

partipolitisk verv. 

 

Revisorer: 

Jo Heinum, Liv Thorstensen 

 

Valgkomite: 

Leder: Ane Kristine Djupedal 

Medlemmer: Hassen Kalifa, Ingrid Langerud, 

Bjarne Eikefjord. 

Representantskapet i OAP 

Marit Nybakk, Dag Einar Thorsen, Monica M. 
Kämpe, Kim Gabrielli Noguera, Line Tresselt, 
Hassen Khalifa, lnger-Anne Blindheim, Ingrid 
Langerud, Ahmed Ali-Wais, Lasse Efskind, El-
len Alexandra Lothe  
 

Felles epostadresse til så vel faste som vara-

representanter er: 

          repskap@internasjonaltforum.no 

 

Vararepresentanter:  

Bjarne Eikefjord, Ørjan Johansen, Åse Tho-
massen, Peter Myklebust,  Ingrid Eide, Arild 
Vollan, Linn-Cathrine Juell, Per Fredrik Pharo, 
Knut Sverre, Signe Brudeset, Julie Nybakk 
Kvaal. 
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Regnskap 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 av våre møter går i balanse på grunn 
av utlodning og ved bidrag fra styremedlem-
mer. 
 
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. 
 
Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. 

 

 

I tillegg deltok andre medlemmer av In-

ternasjonalt Forum på standsaksjoner 

med mer. 

Styrets arbeide  

 

Styret har avholdt minimum ett styremøte 
pr. mnd. Internasjonalt Forum har et stort 
og aktivt styre med stor kompetanse på uli-
ke deler av utenriks– og sikkerhetspolitikk. 
Det betyr gode debatter i styret, i tillegg til 
at det har blitt lagt vilje på praktisk arbeid, 
standsvirksomhet etc. I perioden var styret 
sterkt engasjert under stortingsvalgkampen. 
Det er imponerende å oppsummere innsat-
sen etter valgkampen der hver enkelt styre-
medlem har lagt ned ca en ukes arbeidsinn-
sats for å fronte partiet i hovedstaden. Totalt 
har styret og medlemmene lagt ned i nær-
heten av et halvt årsverk i samband med 
valgkampen i 2017. 
Valgkampen: 
Følgende valgkamputvalg ble satt ned av 
styret, for å planlegge og gjennomføre valg-
kampen i 2017: 
Halvor Bruun, leder, Kim Gabrielli, leder 
Amina Ibrahim, Bjarne Eikefjord, Espen 
Barth Eide, Marit Nybakk, Line Tresselt, 
Linn-Ca Juell, Ahmed Ali Wais, Asefa Tage-
gen, Vigdis Kjelseth, Ørjan Johansen, Johan 
Osbakk. Ellen A. Lothe, Åse Thomassen, 
Hassen Khalifa, Knut Sverre og Perviz  
Khazai. 

1.mai Kinosalen 

Wroclaw 
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. 

 

 

 

 

Bilder fra valgkampen 2017 

En gang pr 
uke, manda-
ger, beman-
net forumet 
valgboden 
på Karl  
Johan.  
Øvrige 
standsaksjo-
ner var stort 
sett på Eger-
torget. 
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Medlemsmøter  

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

20. februar: Fokus på Syria 

Innleder: seniorrådgiver og forsker Ceci-

lie Hellestvedt. 

 

Årsmøte 27. mars 

Med vanlige årsmøtesaker, samt utdeling 

av hedersmerker og Globieprisen. Gamle 

styremedlemmer ble takket av og nye 

ønsket velkommen 

Innleder: Espen Barth Eide om fredsfor-

handlingene på Kypros 

 

1. mai 2017: 

Tradisjonen tro bekranset forumet Wer-

gelandstatueen i Spikersuppa på morge-

nen. Appellanter var bystyrerepresentant 

Andreas Halse og stortingsrepresentant 

Marit Nybakk. Oppsal Janitsjar spilte. 

Deretter gikk det i samlet avmarsj med 

musikkorpset i front opp til Stortinget der 

det ble servert 1.mai frokost i kinosalen. 

Underholdning ved Allister Killingstad, 

operasanger ved den Norske Opera og 

med bakgrunn fra diverse musicals. 

22. mai - søkelys på Saudi Arabia: 

Innleder: Tidligere norsk ambassadør i Saudi 
Arabia Karl Schiøtz Wibye. 

7. juni - Kinas globale utfordringer: 
Innledere: Jo Inge Bekkevold, IFS, Henning 
Kristoffersen, sosialantroprolog og Kinaeks-
pert og Odd Inge Kvalheim, internasjonal 
sekretær i AP. 
 
21. juni - Sommermøte på skøytemuseet 
Sosialdemokratisk utenrikspolitikk. 
Innledere: Kim Gabrielli og Dag Einar Thor-
sen 
 
16. august - Jubileumsmøte 
20-års markering av forumets stiftelse. 
Innledere: Frode Jacobsen, Marit Nybakk og 
Vegard Bye. Se for øvrig siste side av beret-
ningen. 
 
12. september - besøk Jødisk Museum 
Omvisning og foredrag på Jødisk Museum, 
Oslo. Ved faglig leder Mats Tangestuen.  
Foran turen til Polen. 
 
25. september - Tyskland etter valget 
Innleder: stortingsrepresentant Sverre Myrli 
 
19. oktober - Brennpunkt Catalonia 
Innleder: Espen Barth Eide 
 
11. desember - Myanmar 
Innleder: Stein Tønnesson, seniorforsker ved 
PRIO. 
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Forumet har sendt inn følgende innspill til 
våre folk i utenriks– og forsvarskomiteen, 
samt til styret i fylkespartiet. Uttalelsene er 
lagt ut på hjemmesiden slik at du må lime 
inn adressen i nettleseren din for å lese 
dem: 
 
- LANDMAKTUTREDNINGEN: 
https://www.internasjonaltforum.
no/2/11/26/uttalelse-forsvarsbudsjett-og-
landmakt/ 
 
 
- KURDERNES SITUASJON; 
https://www.internasjonaltforum.
no/2/10/22/et-selvstendig-kurdistan-mulig-
eller-umulig/ 

 

 
- Vi fordømmer ETNISK RENSNING i Myan-
mar: 
https://www.internasjonaltforum.
no/2/12/20/styret-i-info-vil-fordomme-
etnisk-rensning-i-myanmar/ 

 

Politiske innspill 

Fra turen til Polen 

Eldste og yngste deltaker på turen legger ned blomster på vegne av 
gruppen ved minnesteinen over drepte norske jøder i Birkenau 

   Modell av Wavelslottet i Krakow 
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Temagrupper  

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

Tysklandsgruppa 
Leder:  
Henning Fagerhøi.  
Gruppa har gjennomført tre møter i beret-
ningsåret: 
 
- Hva vil EØS-motstanderne? 26. april 
- Valgvake, det tyske valget. 24. september. 
- Arbeidsplikt for sosialklienter. 14.  
  desember. 
 
MidtØstengruppa 
Leder:  
Vigdis Kjelseth. 
 
Midtøstengruppen har hatt fire interne møter 
i løpet av 2017. To i vårhalvåret og to på 
høsten. Det er mye aktivitet på facebook 
gruppen og litt mindre aktivitet i gruppen. 
 
Det møter mellom 5-10 personer på møte-
ne - ofte er det de samme personene. Mid-
tøstenspørsmål er aktuelle i INFO og Mid-
tøstengruppen har tatt initiativ til og fått 
gjennomslag for medlemsmøter både om 
Syria og Saudi-Arabia. Disse møtene har 
vært en stor suksess med mange fremmøtte 
medlemmer.  
 

Afrikagruppa 

Leder: Aslak Leesland 

Det ble gjennomført bare et møte i grup-

pa i 2017 - med byrådssekretær Bettina 

Thorvik (AP) og Shoab Sultan (MDG) om 

byrådets integreringsmelding. Møtet var 

godt besøkt. Det ble videre arbeidet for å 

få til et åpent møte om arbeids– og bolig-

situasjonen for innvandrere. Det viste 

seg vanskelig å få til på høstparten, men 

vil bli forsøkt gjennomført i 2018. 

Følg for øvrig med på den nye hjemmesi-

den, der vil artikler fra Afrika legges ut 

med jevne mellomrom. 

 

 

 

 

. 
 
   
 
 

Facebook 

Forumet har egen facebookside med ca 800 

følgere. Der legges det ut aktuelle artikler 

som deles fra internasjonale medier, egne ar-

tikler og naturligvis alle arrangementer som 

holdes i regi av forumet. Oppdatering flere 

ganger pr uke. I tillegg har forumet en egen 

facebookgruppe som følges av ca 500 perso-

ner. Der kan medlemmene legge ut lenker el-

ler egne artikler.To av temagruppene har 

egne facebook sider; Midtøstengruppen (ca 

160 følgere) og Afrikagruppen, som har fær-

re følgere og litt mindre aktivitet. Facebook 

er en glimrende måte å nå ut til medlemme-

ne med informasjon om medlemsmøter og 

annet. Administratorer har vært Ørjan Johan-

sen, Aslak Leesland, Halvor Bruun, Kim G. 

Noguera og Line Tresselt.  I tillegg har Vigdis 

Kjelseth og Ørjan Johansen vært admin på  

Midtøstengruppas fb-gruppe. 
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Ny webside; www.internasjonaltforum.no  

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

Forumet publiserte sin nye hjemmeside på 
vår jubileumskveld 16. august. 
 
Internasjonalt Forum fikk tidlig (1998) en 
moderne løsning for hjemmesiden som gjor-
de det enkelt å publisere innhold. Systemet 
vi har brukt fram til august 2017 var et 
norskutviklet system, men som ikke ble vi-
dereutviklet  og derfor ikke oppfylte dagens 
krav og standarter. Vi valgte derfor å bytte 
ut systemet med et ”open source system”, 
Worldpress. Dette er et gjennomprøvd sys-
tem, som er under konstant utvikling. Det er 
flere millioner websider globalt som benytter 
Worldpress. Systemet er gratis i utgangs-
punktet. Det samme gjelder stadige oppgra-
deringer via internett. Man må imidlertid 
regne med å betale for eventuelle tilpasning-
er og design. Vi har hele tiden tilgang til sis-
te versjon og sikkerhetsoppdateringer.  
 
 

Det er et stort utviklingsmiljø rundt Word-
press der det utvikles en rekke tilleggsfunk-
sjoner, for eksempel spesialutviklet funksjo-
nalitet som man har bruk for.  
I dag foregår en stadig større del av besøk 
på hjemmesiden fra mobiltelefoner. Det er 
derfor viktig at hjemmesiden er designet og 
fullt ut tilpasset dette. Vår nye hjemmeside 
er tilrettelagt for dagens og framtidens bruk 
av internett. 
 
Systemet åpner for stor grad av samarbeid 
og at flere personer kan bidra med å jobbe 
med innholdet.  
Flere fra forumets styre har deltatt på opplæ-
ring i bruk av den nye hjemmesiden. 
Det er imidlertid følgende tre som har hoved-
ansvar for den daglige oppdateringen; 
Ørjan Johansen, Aslak Leesland og Halvor 
Bruun. 

Fra medlemsblad til moderne webside 

Bildene er fra festmiddag på jødisk restaurant i Krakow oktober 2017 og fra hovedinngang til Auschwitz 
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20-års jubileum og tur til Polen 

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

•  
I dag, 20 år etter oppstart, er forumet det  nest største partilaget i Oslo  Arbeiderparti.   

 
 
  
  
  
Beretning vedtatt på styremøte 12. februar 2018 

Marit Nybakk (sign), Monica Mattsson Kämpe(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),  

Knut Sverre (sign), Ingrid Eide (sign), Perviz S. Khazai (sign), Line Tresselt (sign),. 

Styret  i forumet nedsatte på vårparten en 

arbeidsgruppe, under ledelse av Ørjan  

Johansen, som skulle utarbeide forslag til 

hvordan Internasjonalt Forum skulle mar- 

kere sin 20-års dag 16. august 2017. 

Det ble lagt fram et forslag for styret, som 

ble enstemmig godkjent. 

Dagen ble markert med et medlemsmøte, 

nøyaktig på dagen 20 år etter at et  

Interimstyre ble etablert på Sørmarka og 

begynte arbeidet med å bygge opp  

Internasjonalt Forum. Selv om det var  

midt på sommeren var symboleffekten 

stor ved å legge markeringen til selve  

stiftelsesdatoen. I tillegg til markeringen i 

Stortingets kjellerstue, med ca 60  

oppmøtte, ble det bestemt at vi skulle utgi 

et jubileumshefte hvor man orienterte om 

oppstart og virksomhet gjennom 20 år. 

For å lese  heftet må du lime inn  

følgende webadresse i din nettleser: 

     https://www.internasjonaltforum.

no/2017/08/09/det-hele-startet-pa-

sormarka/ 

På jubileumsfesten 16.august, med mat 

og drikke, holdt fylkespartiets leder 

Frode Jacobsen hilsningstale. Forumets 

leder Marit Nybakk holdt jubileumstale  

og Vegard Bye orienterte om situasjo- 

nen i Venezuela. Møteleder: Monica 

Mattsson Kämpe. Sang ved Grorud  

Arbeiderkor, som imponerte stort.  

Samme kveld ble forumets nye webside 

publisert, med samme adresse som  

tidligere. Som siste del av 20-års marke 

ringen ble det gjennomført en særdeles 

vellykket tur for en gruppe av forumets 

medlemmer til det sørlige Polen for å  

besøke Auschwitz/Birkenau samt byene  

Wroclaw og Krakow. Foran turen besøk- 

te vi det jødiske museet i Oslo. 

Reisebrev fra turen ligger ute på vår 

hjemmeside. Lim inn adressen i din 

nettleser så får du opp info fra turen: 

    https://www.internasjonaltforum.

no/2/10/11/reisebrev-fra-polen-

oktober-2017/ 

 


