Årsmøte Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti
Torsdag 1.3.18
Sted: Stortinget
Klokken 17.00
Åpning ved leder Marit Nybakk
Konstituering av årsmøtet
60 medlemmer hadde møtt frem. 35 hovedmedlemmer med stemmerett og 25
støttemedlemmer med talerett, men uten stemmerett.
Monica Mattsson Kämpe og Marit Nybakk ble valgt til dirigenter
Sekretærer: Lasse Efskind og Åse Thomassen
Til å underskrive årsmøteprotokoll: Kirsti Næss og Anders Kämpe
Årsberetningen
Leder i Internasjonalt Forum Marit Nybakk gikk igjennom forumets
årsberetning. Den var på forhånd gjort tilgjengelig på forumets nettsider. På
møtet ble det delt ut årsberetninger som var trykket ut.
Vedtak: Årsberetningen ble vedtatt.
Feil om at Tysklandsgruppa hadde arrangert valgvake i forbindelse med det
tyske valget skal sløyfes i den endelige årsberetningen.
Regnskap
Første nestleder i Internasjonalt Forum, Monica Matsson Kämpe gjennomgikk
forumets regnskap.
Vedtak: Regnskapet ble vedtatt

Vedtak over innkomne forslag på årsmøtet

Det var kommet inn 9 forslag til forumets årsmøte innen fristen. I tillegg kom
det et forslag om migrasjon og innvandring etter fristen. Det ble vedtatt
behandlet.

To andre innkomne forslag. Leder Marit Nybakk foreslo at disse skal behandles
på neste styremøte og tas på neste medlemsmøte
Vedtak: Marit Nybakks forslag vedtatt. De to forslagene skal behandles på neste
styremøte og tas på det neste medlemsmøtet.

1. Sanksjoner og okkupasjon

Bjørnar Utheim foreslo at forslaget ble sendt tilbake til styret. Utheims forslag
fikk 7 stemmer.
Forslaget ble deretter vedtatt med en endring forslått av Line Tresselt

Vedtak: Norge kan oppfordre til å innføre samme sanksjonstiltak mot israelske
bedrifter og enkeltpersoner
Se bakgrunn i eget skriv

2. To- stats løsningen
Vedtak: Arbeiderpartiet støtter to- stats løsningen innebærer at Israel og
Palestina lever side om side i fred innenfor sikre og internasjonalt anerkjente
grenser og oppfordrer regjeringen til fortsatt støtte prosessen.
Se bakgrunn i eget skriv.
3. Stans av eksport av våpen
Forslaget ble vedtatt med endringer.

Vedtak: Arbeiderpartiet vil at Norge skal stanse all eksport av våpen og
forsvarsmateriell til de land som er engasjert i krigføringen i Jemen. Manglende
tilgang til krigsområdene gjør at vi ikke kan garantere at ikke norske våpen eller
forsvarsmateriell brukes i krigen i Jemen.
Se bakgrunn i eget skriv.

4. Økonomiske virkemidler mot den israelske okkupasjon av Palestina

Forslaget ble vedtatt:
Vedtak:
 Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til næringslivet
som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp under folkeretts- og
menneskerettighetsbrudd.
 Norske offentlige aktører må trekke seg ut av økonomisk og finansielt
engasjement knyttet til brudd på folkeretten og menneskerettighetene
 Statens Pensjonsfond Utland må trekkes ut av alle selskap som er med på
å opprettholde okkupasjonen
 Det må innføres importforbud på varer som er produsert ved å bryte
folkeretten og menneskerettighetene
Bakgrunn: se eget skriv

5. Psykisk helse- globale utfordringer
Forslaget ble vedtatt uten endringer

Vedtak: Arbeiderpartiet vil jobbe med å løfte psykisk helse på den
internasjonale menneskerettighetsagendaen og på den måten fremme
avstigmatisering av psykiske lidelser i verden. Arbeiderpartiet mener det er
særlig viktig å arbeide for integrering av psykisk helse i programmet for mødre-.
og barnehelse.
Bakgrunn: se eget skriv

6. Kvinners rett til abort ved voldtekt i krig
Forslaget ble vedtatt

Vedtak: Arbeiderpartiet vil at Norge skal arbeide for at jenter og kvinner som
voldtas i krig, innen tre måneder har rett til abort på lik linje med andre
krigsrelaterte medisinske inngrep. Abort skal være en del av den ikkediskriminerende og nødvendige medisinske behandlingen som krigsofre har rett
til.

Bakgrunn: se eget skriv

7. Menneskehandel- vår tids slaveri
Forslaget ble vedtatt

Vedtak: Arbeiderpartiet vil forebygge menneskehandel ved å støtte offentlige og
frivillige aktører som gjennom opplysningsarbeid og bevisstgjøring reduserer
etterspørselen etter varer og tjenester tilbudt av ofre for menneskehandel.
Se vedtaket i sin helhet i eget skriv.
Bakgrunn: se eget skriv

8. Menneskehandel- vår tids slaveri

Forslaget ble vedtatt med én endring

Vedtak: Arbeiderpartiet vil
 ha et internasjonalt forbud mot kjøp av sex
 ha et styrket internasjonalt samarbeid for å avdekke kriminelle nettverk
som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon
 at Verdens helseorganisasjon i samarbeid med bistandsorganisasjoner
intensiverer helsearbeidet rettet mot kvinner som er utsatt for prostitusjon,
samt deler informasjon med Interpol og lokalt politi om mulig
prostitusjon
 at IOC skal jobbe systematisk mot prostitusjon i forbindelse med
idrettsarrangementer
Bakgrunn: se eget skriv

9. Genetisk behandling og ingeniørkunst
Forslaget med vedtatt uten endringer.

Vedtak: De nye medisinske teknikker for genetisk manipulasjon reiser nye
etiske dilemma. Man bør se positivt på genetiske metoder for helbredelse og
lindring av sykdommer. Men man bør strengt lovregulere og kontrollere detteGenetiske teknikker for kunstig stimulering eller forsterkning av naturlige
funksjoner bør i hovedsak forbys. Dette gjelder også andre dyr enn mennesket.
Men en videreutvikling innen landbruk og avl kan være positivt. Lover og
kontroll må forankres i FN og andre internasjonale organer slik at oppfølging
kan bli mest mulig globalt effektiv.

Bakgrunn: se eget skriv

10.Finansiering av FN

Vedtak: Årsmøtet slutter seg til intensjonen i forslaget. Forslaget oversendes
styret. Styret kommer tilbake med et nytt forslag på et senere medlemsmøte.
Bakgrunn og forslag: se eget skriv

11.Innvandring
Forslaget kom inn etter fristen, men ble likevel behandlet
Forslaget ble vedtatt uten endringer:
Vedtak: AP skal være tydelige i innvandringsdebatten. Det er særlig viktig for å
styrke innvandrerkvinnenes situasjon.
Bakgrunn: se eget skriv.

Globie- prisen

Globie- prisen ble delt ut til:
Perviz Khazai
Marit Lindal

Jubileer
40 – års merke
Geir Ketil Røste
20- års merke
Svanhild Nedregård
Monica Mattsson Kämpe

Valg

Årsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling uten endringer. Vervene fordeler seg
slik:

Arbeidsutvalget

Leder Marit Nybakk
Første Nestleder og kasserer Monica Mattsson Kämpe
Andre nestleder Kim Gabrielli
Sekretær Ørjan Johansen
Redaktør og web Aslak Leesland
Kvinnekontakt Ellen Alexandra Lothe
Studieleder Åse Thomassen
AU- medlem Amina Ibrahim

Øvrige styremedlemmer

Perviz Solgi Khazai

Ingrid Eide
Halvor Brrun
Marianne Marthinsen
Lasse Efskind
Bjarne Eikefjord
Siril Herseth
Espen Barth Eide
Hassen Khalifa
Turid Dankertsen
Per Fredrik Pharo
Torgeir Larsen

Revisorer: Jo Heinum og Liv Thorstensen

Valgkomite: Ane Kristine Djupedal(leder)
Hassen Khalifa
Ingrid Langerud

Representantskap

Faste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marit Nybakk
Espen Barth Eide
Monica Mattson Kämpe
Kim Gabrielli
Line Tresselt
Hassen Khalifa
Amina Ibrahim
Bjarne Eikefjord
Marianne Marthinsen

10. Ahmed Ali Weiss
11. Ellen Alexandra Lothe
12. Lasse Efskind

Vara
1. Ørjan Johansen
2. Vigdis Kjelseth
3. Peter Myklebust
4. Åse Thomassen
5. Per Fredrik Pharo
6. Siril Herseth
7. Torgeir Larsen
8. Inger Anne Blindheim Madsen
9. Ralf Stahlke
10.Turid Dankertsen
11. Halvor Bruun
12. Julie Nybakk Kvaal

Marit Nybakk avsluttet årsmøtet. Deretter holdt Torgeir Larsen et foredrag om
sikkerhetssituasjon med etterfølgende debatt.

Ved protokollet:

Åse Thomassen

Lasse Efskind

Protokoll vitner:

Kirsti Næss

Anders Kämpe

