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 Internasjonalt Forums Globiepris 
Globieprisen tildeles den, eller de, av forumets medlemmer, eller medlemmer av Arbeider-

partiet, 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 årsmøtet det etterfølgende året. 
Prisen for 2017 ble tildelt på årsmøtet i 2018 til:  

Marit Zahl Rindal og 
Perviz Khazai 

- Vårt mål er å øke interessen for  
   internasjonale spørsmål og sik- 
   kerhetspolitikk blant Arbeider-  
   partiets medlemmer - 

 

I løpet av beretningsåret  er det av-
holdt  12 medlemsmøter. Stort sett 

er det Brundtlandssalen på 
Youngstorget som har vært  

møtelokale. 
Det er benyttet kjente foredrags-
holdere med meget omfattende 
kompetanse på temaet de har  

innledet om. 
Tema har bl.a vært Midtøsten, Ko-

rea, høyrepopulisme, klima, kvinne-
helse, Iran og USA. Alle med godt 

oppmøte. 

”Der meninger brytes, skapes politikk” 
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Innledning v/Mari t  Nybakk,  leder  
2018 var første året Interna-
sjonalt Forums medlemsmøter 
ikke ble avholdt i et av stor-
tingets møterom. Unntaket var 
1. mai frokosten og et møte om 
Midtøsten tidlig i beretnings-
året.  
Den nyetablerte og nyoppusse-
de Brundtlandssalen, i 5. etasje 
i APs lokaler på Youngstorget, 
er blitt et toppmoderne  utstyrt 
møterom der Forumet stort 
sett har hatt sine møter i be-
retningsåret. Også Skøytemus-
set på Frogner har blitt brukt i 
samband med sommer– og ju-
lemøter. Styremøter har stort 
sett blitt holdt hos Folk og For-
svar og noen hjemme hos sty-
remedlem Perviz. Et par styre-
møter er blitt holdt i Gerhard-
senrommet på Youngstorget. 
I forkant av vår tradisjonelle 1. 
maifrokost i Kinosalen, Stor-
tinget, gjennomførte vi appeller 
og  bekransning av Werge-
landsstatuen i Spikersuppa. En 
innarbeidet tradisjon er at vi 
etter appellene marsjerer bak 
Oppsal Janitsjar opp til Stor-
tinget. Korpset spiller også før 
og etter appellene. Korpset går 
siden foran Oslo AP i 1.-
maitoget fra Youngstorget. 

 

bestemt saksfelt  eller en 
bestemt sektor. Vi tror at de 
tilbudene er viktige for 
mange partimedlemmer.  
Nytt av året er er Forumets 
NYHETSBREV, som sendes 
så vel hovedmedlemmer 
som støttemedlemmer. All 
ære til redaksjonen som har 
fått til et aktuelt og informa-
tiv medlemsskriv. 
Forumet har i 2018 hatt 12 
representanter i Oslo APs 
representantskap. I tillegg 
møter Kim Gabrielli Noguera 
og Marit Nybakk i OAPs sty-
re. 
Flere av våre tillitsvalgte 
jobber i eller er knyttet til 
internasjonale miljøer og or-
ganisasjoner. Det gir oss 
verdifull kompetanse.  
Takk til Stortingets sikker-
hetstjeneste, Monica i Folk 
& Forsvar, takk til Skøyte-
museet og Lasse, takk til 
Perviz for at vi får bruke 
hans leilighet og takk til 
Oppsal Janitsjar. 
Styret takker våre medlem-
mer og andre som har bi-
dratt til det levende debatt-
miljøet i Internasjonalt  
Forum. 
Der meninger brytes,  
skapes politikk. 

Forumet er pr 31. desember 
2018 registrert med 267 ho-
vedmedlemmer og ca 200 
støttemedlemmer. Vi er der-
med fortsatt det nest største 
laget i Oslo Arbeiderparti.  
Internasjonalt Forum er et til-
bud til Arbeiderpartiets med-
lemmer, som er opptatte av 
og engasjert i internasjonale 
spørsmål, bistand og sikker-
hetspolitikk. Vi er en viktig ni-
sje i partiet. Vi har nesten 
hver måned høyaktuelle te-
mamøter om utenrikspolitiske 
tema. Ved inngangen til nok 
et år med høyrestyrt utenriks-
politikk er det viktig for Inter-
nasjonalt Forum å kunne tilby 
et alternativ; - debattmøter 
om aktuelle temaer som høy-
repopulismen i Europa, 40 år 
med presteskapet i Iran og 
kvinnehelse i uland. 
 
Mange AP-medlemmer er 
opptatt av globale spørsmål 
og hvordan Norge håndterer 
disse utenriks– og sikkerhets-
politisk. Forumet har flere te-
magrupper. Forumslagene i 
fylkespartiet representerer 
nettopp et tilbud til dem som 
ønsker å være med på og 
drøfte temaer innenfor et  
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Styrets  sammensetning 
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Årsmøtet 2018 valgte følgende  styre: 

Arbeidsutvalget: 

Leder: Marit Nybakk 

1. Nestleder/kasserer: Monica K. M. Kämpe 

2. nestleder / medlemsansvarlig:  

Kim Gabrielli Noguera 

Sekretær: Ørjan H. Johansen  

Studieleder: Åse Thomassen  

Kvinnekontakt: Ellen Lothe  

Redaktør / Webansvarlig:  

Aslak Leesland 

AU-medlem: Amina Ibrahim 

 

Øvrige styremedlemmer: 

Perviz Solgi Kazai, Lasse Efskind, Line Tres-

selt, Bjarne Eikefjord, Turid Dankertsen, 

Hassen Khalifa, Halvor Bruun, Marianne 

Marthinsen, Torgeir Larsen, Espen Barth 

Eide, Ingrid Eide, Per Fredrik Pharo 

 

Følgende styremedlemmer har av forskjelli-

ge årsaker vært nødt til å trekke seg i beret-

ningsåret: Torgeir Larsen, Åse  

Thomassen og Siril Herseth. Det har bl.a 

medført endringer i vår representasjon i 

Oslo APs representantskap. 

Amina Ibrahim er av styret konstituert som 

studieleder etter Åse Thomassen. 

Representantskapet i OAP 

Marit Nybakk, Monica M. Kämpe, Kim Ga-
brielli Noguera, Bjarne Eikefjord, Line Tres-
selt, Hassen Khalifa, Ahmed Ali-Wais, Ellen 
Alexandra Lothe, Espen Barth Eide, Amina 
Ibrahim, Marianne Marthinsen*, Lasse Ef-
skind*. 
*= ikke valgbar. Vara flyttet opp. 
 

Felles epostadresse til så vel faste som vara-

representanter i forumets repskapsgruppe: 

          repskap@internasjonaltforum.no 

 

Vararepresentanter:  

Ørjan Johansen, Vigdis Kjelseth, Åse Tho-
massen*, Peter Myklebust, Per Fredrik Pharo, 
Julie Nybakk Kvaal, Ralf Stalhke, Inger Anne 
Blindheim Madsen, Turid Dankertsen, Halvor 
Bruun, Siril Herseth*, Torgeir Larsen*. 
*= Trukket seg i løpet av beretningsåret. 
 
Det ble valgt 5 nye vararepresentanter til re-
presentantskapet, på ekstraordinært årsmøte  
29. oktober, som supplement til at 2 av vara-
representantene rykket opp til faste plasser,  
Ørjan Johansen og Vigdis Kjæseth.  
I tillegg til at tre nye vara ble valgt som ers-
tatning for de tre som måtte trekke seg i be-
retningsåret og etter de to som rykker inn på 
fast plass. 
Disse fem er: 
Hanne Tverli, Hanne Berg, Marit Rindal,  
Perviz Khazai og Henning Fagerhøi.  
Protokoll er lagt ut på websiden. 
 
 
Revisorer: 
Jo Heinum og Liv Thorstensen. 
 
Valgkomite: 

Leder: Ane Kristine Djupedal 

Medlemmer: Hassen Kalifa, Ingrid Langerud. 
Bjarne Eikefjord. 
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Regnskap og  økonomi 
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Økonomien i laget er stabil, og laget har en 
brukbar egenkapital.  
Inntektene består i overføring av konting-
entandel fra partiet sentralt, avgifter fra 
støttemedlemmer, loddsalg på en del av 
medlemsmøtene og bidrag fra styrets med-
lemmer.  
Internasjonalt Forum får også inn en del 
bingoinntekter, som i utgangspunktet over-
føres Oslo Arbeiderparti etter regning. 
15 % av disse inntektene kan imidlertid be-
nyttes av laget, og det dekker de fleste ut-
giftene ved større arrangementer, som f.eks 
1. mai arrangement (musikkorps, standstil-
latelse) og valgkamp. Utgiftene på øvrige 
styre-og medlemsmøter holdes lave.  
 
Regnskap for 2018 legges fram i eget doku-
ment i årsmøtelokalet. 

lering av medlemmene  i beretningsåret, 

men alle  medlemmer har fått tilbud om 

opplæring via studieutvalget i Oslo Arbei-

derparti.  

 

Medlemskontakt:  

Vi har arrangert et ”velkomstmøte” for 

nye medlemmer i beretningsåret. Dette 

fant sted 23. august i APs lokaler på 

Youngstorget. Nestleder i forumet, Kim 

Gabrielli og styremedlem Espen Barth 

Eide orienterte om forumets virksomhet 

og partiets politikk. 

Styrets  arbeide  

 

Styret har avholdt omtrent ett styremøte pr. 
mnd. Internasjonalt Forum har et stort og 
aktivt styre med stor kompetanse på ulike 
deler av utenriks– og sikkerhetspolitikken. 
Det betyr gode debatter i styret, i tillegg til 
at det har blitt lagt vilje på praktisk arbeid, 
standsvirksomhet etc.  
 
Følgende datoer ble det avholdt styremøter i 
beretningsåret: 
12. februar, 21. mars, 23. april, 4. juni,  
25. juni, 27. august, 17. september,  
1. oktober, 5. november, 3. desember. 
 
Ad-hoc grupper: Styret har oppnevnt to 
ad-hoc grupper, hhv om Oslo som interna-
sjonal by og om Integrering, ledet av Marit 
Nybakk og Line Tresselt, begge med innspill 
til det nye byprogrammet foran kommune-
valget til høsten. 
 
Studiearbeid: Studieleder, valgt på årsmø-
te i 2018, valgte å trekke seg fra vervet et-
ter noen måneder. Styret har konstituert 
Amina Ibrahim som ny studieleder fram til 
neste årsmøte.  
Vi har ikke hatt noen form for intern sko- 
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.  

Bilder fra beretningsåret 
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Medlemsmøter  

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

15. februar: ”Jerusalem som Israels ho-

vedstad — slutten på drømmen om en 

egen palestinsk stat?” Innledning ved 

professor Erik Fosse, stortingsrepresen-

tant Espen B. Eide og Vigdis Kjeldseth. 

 

1. mars:  ”Årsmøte 2018.” Før årsmøtet 

innledet tidligere statssekretær Torgeir 

Larsen om Norge og Russland. 

 

19. mars: ”Kvinnehelse i u-land.”  

Innledning ved lege Berit Austveg, som 

har lang erfaring med kvinners seksuelle 

og reproduktive helse fra flere land i sør. 

 

1. mai: Tradisjonen tro sto Forumet for 

morgenarrangementet i Spikersuppa med 

appeller og bekransning av Wergeland-

statuen. Møteleder var Kim Gabrielli. Ap-

peller ved Kamzy Gunaratnam, Oslos va-

raordfører, og Marit Nybakk, Forumets 

leder. Operasanger Allister Kindingstad 

var forsanger under frokosten. 

 

28. mai: ”Sosialdemokratiets utvikling i 

Europa, hva skjer?” Innledning ved And-

reas C. Halse, kronikkforfatter i Aftenpos-

ten og leder i Svensson stiftelsen, og 

Tarjei Skirbekk, tidligere politisk rådgiver 

i UD, Agenda og ved EU i Brüssel.   

 

21. juni: ”Trump pluss Kim = sant?” Om 

utviklingen i Korea. Innledning ved pro-

fessor Øystein Tunsjø. Hyggelig sommer-

møte på skøytemuseet med mat og drikke. 
 
23. august: Orienteringsmøte for nye med-
lemmer. Ved Espen Barth Eide og Kim Ga-
brielli. 
 
16. oktober: ” Høyrepopulismens frammarsj 
i Europa.” Innledning ved Sylo Taraku og Jan 
Bøhler. 

29. oktober: ” Klimautfordringene.”  
Innledninger ved tidligere finansminister 
Kristin Halvorsen og Kjetil Lund, næringsby-
råd i Oslo. Åpning ved Per Fr. Pharo, styre-
medlem i Forumet. 
 
29. oktober: Ekstraordinært årsmøte for å 
velge nye vararepresentanter for Forumet til 
Oslo APs representantskap. 

19. november: ”USA etter mellomvalget.” 
Innledning ved Audun Tjomsland, tidligere 
NRK korrespondent i USA, og Thor Steinhov-
den, FAFO. 

18. desember: Julemøte i Skøytemuseet 
med gløgg, pepperkaker og gulrotkake. 
Tema: ”40 år med presteskapet i Teheran”. 
Fokus på kvinnens situasjon etter 40 år med 
et fundamentalistisk islamsk styre. 
Kåseri ved Mina Bai, norsk-iransk forfatter. 

Omfattende referater fra alle våre medlemsmøter 
er lagt ut på vår hjemmeside;  
www.internasjonaltforum.no.   
Du kan finne ut mer ved å gå inn på hjemmesiden 
og søke opp møtereferatene du er interessert i. 
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Midtøstengruppa 

Leder: Kjersti Næss. Midtøstengruppen har 

hatt ett internt møte i løpet av 2018, 22. 

mai. Om tre ulike syn på boikott som virke-

middel mot Israels foolkerettsbrudd. Innle-

dere; Odd-Inge Kvalheim, Øystein Grønning 

og Kirsti Ness. Gruppa har sendt inn to for-

slag til APs Landsmøte i april 2019 via Foru-

met, ”Stopp våpeneksport til krigen i Jemen” 

og ”Økonomiske virkemidler mot Israels 

brudd på folkeretten:”  

Facebooksiden oppdateres jevnlig. 

 

Afrikagruppa 

Leder: Aslak Leesland. Gruppa har ikke hatt 

noen aktivitet i beretningsåret.  

Reorganisering er under diskusjon. 

 

Miljøgruppa: 

Leder: Per-Fredrik Pharo. 

Gruppa tok initiativ og sto for medlemsmøtet 

om klimautfordringene 29.oktober der Kristin 
Halvorsen redegjorde bredt for klimautvik-
lingen på kloden og Kjetil Lund snakket om 
utslipp og klimapolitikk i Oslo og om klimapo-
litiske virkemidler generelt. 

Forsvarsforum 
Leder: Anders Kâmpe og Ørjan  
Johansen 
Gruppa ble etablert på høstparten med todelt 
lederskap hvorav Anders Kampe skal være 
gruppas leder, mens Ørjan Johansen skal 
fungere som kontaktperson innad i styret. 
Foreløpig har gruppa hatt bevisst begrenset 
rekruttering, men ønsker at medlemmer med 
interesse for forsvaret tar kontakt. Det er 
opprettet en facebookside, som oppdateres 
ganske ofte. Gruppa har sendt inn et forslag, 
vedtatt av forumets styre, til Landsmøtet i 
april/19, om styrking av landforsvaret.  
 
Tysklandsgruppa 
Gruppa har byttet leder iløpet av beretnings-
året. Gunnar Høgstmyr var leder fram til 
desmber da Henning Fagerhøi igjen overtok 
som leder. Gruppa har gjennomført et internt 
møte: ”Wer hat uns verraten? Die Sozialde-
mokraten!.” Gruppa har hatt ordinære møter 
ca en gang pr måned for å diskutere politiske 
hendelser og utviklingen i Tyskland. 
 

Innsendte innspill til Landsmøtet i AP, 
april 2019: 
 
1. Stopp norsk våpeneksport til krigen i  
    Jemen 
2. Øk virkemidler mot Israels brudd på  
    folkeretten. 
3. Forsvar av egne landområder er en  
    nødvendig forsikring. 
4. Internasjonal konvensjon mot økonomisk  
    hemmelighold. 
5. Fossilfritt Statens pensjonsfond - utland! 
6. Psykisk helse - globale utfordringer 
7. Kvinners rett til abort ved voldtekt i krig 
8. Menneskehandel - vår tids slaveri 
Alle forslag (pdf) er i sin helhet lagt ut på  
forumets webside. 

Politiske innspill 

Temagrupper 

Innspill til årsmøtet i OAP 2018: 
 
1. Sanksjoner og okkupasjon 
2. Støtte til to-statsløsningen 
3. Stans all våpeneksport til GCC-landene 
4. Virkemidler mot israelsk okkupasjon av  
    Palestina 
5. Psykisk helse- globale utfordringer 
6. Kvinners rett til abort ved voldtekt i krig 
7. Menneskehandel - vår tids slaveri 
8. Genetisk behandling og ingeniørkunst 
 
Alle forslag (pdf) ligger i sin helhet ute på 
forumets webside. 
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Nyhetsbrev  

I N T E R N A S J O N A L T  F O R U M  
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Facebook 
Forumet har egen facebookside med ca 860 

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 i underkant av 

500 personer. Der kan medlemmene legge ut 

lenker eller egne artikler. Tre av temagrup-

pene har egne facebook sider; Mid-

tøstengruppen (ca 160 følgere), Afrikagrup-

pen og Forsvarsforum. Facebook er en glim-

rende måte å nå ut til medlemmene med in-

formasjon om medlemsmøter og annet. Ad-

ministratorer har vært Ørjan Johansen, Aslak 

Leesland, Halvor Bruun, Kim G. Noguera og 

Line Tresselt.  I tillegg har Kirsti Næss og Ør-

jan Johansen vært admin på  

Midtøstengruppas fb-gruppe. 

I oktober 2018 ble det første nyhetsbrevet 
sendt ut til medlemmene basert på en mal i 
programvaren Mailchimp, som ble installert i 
august etter kort kursing av redaksjonen. 
Det første nyhetsbrevet ble fulgt opp av to 
nye utsendelser i henholdvis november og 
desember. Innhold og utsendelsesdato er 
blitt diskutert innad i styret foran utsendel-
sene. Primært ønsker vi å bruke Nyhetsbre-
vet til informasjon om aktiviteter i forumet, 
informasjon om vedtak og innspill i Interna-

sjonalt Forum 
og meldinger 
fra Oslo Arbei-
derparti. Oftest 
vil det være 
lenker til mer 
omfattende 
tekst/
dokument, som 
er lagt ut på fo-
rumets web-
side. 
I tillegg vil det 
være lenker til 
tre aktuelle ar-
tikler på vår 
webside i hvert 
nyhetsbrev. 
Ansvarlige er 
Aslak Leesland 
og Halvor Bru-
un.  
Styrets  

medlemmer bidrar når det er ønsket. 
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www.internasjonalt forum.no 
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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 system, som er 
under konstant utvikling. Det er flere millio-
ner websider globalt som benytter World-
press. Systemet er gratis i utgangspunktet. 
Det samme gjelder stadige oppgraderinger 
via internett. Man må imidlertid regne med å 
betale for eventuelle tilpasninger og design. 
Vi har hele tiden tilgang til siste versjon og 
sikkerhetsoppdateringer.  
Det er et stort utviklingsmiljø rundt Word-
press der det utvikles en rekke tilleggsfunk-
sjoner. 

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; 
Aslak Leesland, Halvor Bruun og Ørjan Jo-
hansen. Websiden oppdateres jevnlig. En 
svært viktig funksjon er at man kan finne alt 
vesentlig arkivmateriale fra forumets virk-
somhet lagret på hjemmesiden. I tillegg til at 
det legges ut referater fra hvert eneste møte 
forumet arrangerer. De er det er verdt å 
lese! 
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Beretning vedtatt på styremøtet 4. mars 2019Beretning vedtatt på styremøtet 4. mars 2019 
Marit Nybakk (sign), Monica Mattsson Kämpe (sign), Kim Noguera Gabrielli (sign), Ørjan Johansen (sign),  

Aslak Leesland (sign), Amina Ibrahim (sign), Turid Dankertsen (sign), Bjarne Eikefjord (sign), Lasse Efskind (sign),  
Espen Barth Eide (sign), Hassen Khalifa (sign), Ellen A. Lothe (sign), Ingrid Eide (sign), Perviz  Khazai (sign),  

Line Tresselt (sign), Per Fredrik Pharo (sign), Halvor Bruun (sign).  

Internasjonalt Forum ble etablert 16. august 1997, på Sørmarka, LOs konferansesenter  


