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GLOBIEPRISEN for 2018 ble tildelt LOs internasjonale avdeling ved leder Vidar Bjørnstad.  
Internasjonalt Forums `ærespris` ble tildelt Ingrid Eide. Hun ble hedret for sin innsats gjennom 
hele sitt aktive liv. Hun har bla. stiftet PRIO( Fredsforskningsinstituttet) og jobbet i FNs Utvik-
lingsprogram. Hun har vært aktiv sentralt i Nei til Atomvåpen. Ingrid har vært Stortingsrepresen-
tant fra Oslo Ap og har sittet i bystyret. Hun har også vært aktiv i Kvinneliga for Fred og Frihet og 

var i mange år amanuensis ved Institutt for Sosiologi, Universitetet i Oslo. 
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IINNLEDNING NNLEDNING   
v/leder, Marit Nybakk:  
 
Den politiske debatten var i 
2019 preget av kommune-
valgkamp, også av den 
lange valgkampen på vår-
parten. 
Internasjonalt Forum bidro 
aktivt for å få gjenvalgt det 
rød-grønne byrådet i Oslo. 
Det holdt så vidt, Raymond 
og co fortsatte, men Arbei-
derpartiet gjorde et dårlig 
valg i hele landet. Organi-
sasjonsarbeid, rekruttering og skolering er der-
for viktige prioriteringer framover. 
 
Også i Europa har de sosialdemokratiske partie-
ne store utfordringer. I Frankrike ble det tidlige-
re så stolte Parti Socialiste nesten utradert. 
Elendig også i Nederland. I det tidligere Øst- Eu-
ropa er sosialdemokratiske partier nesten ikke-
eksisterende. Lyspunktene er Spania, Portugal 
og Danmark. Det ser ut som om 
europeiske velgere ikke lenger tror 
at sosialdemokratene kan løse ti-
dens grunnleggende problemer og 
utfordringer: arbeidsledighet, inn-
vandring og integrering.  Høyrepo-
pulistiske partier fosser fram. Det-
te er en alvorlig og langvarig 
trend. I vårt grannelag – nærmest 
på vår dørstokk – er situasjonen 
enda dystrere, med knebling av pressen, politisk 
kontroll med domstolene og kraftige angrep på 
likestilling, bl a kvinners rett til abort. Interna-
sjonalt Forum har i våre debatt/medlemsmøter 
forsøkt å fokusere  på utviklingstrekk både i og 
utenfor Europa. Og selvfølgelig de store globale 
utfordringene: Brannene i Amazonas. Kurdernes 
situasjon i dagens Tyrkia og Atomnedrustning/
spredning – for å nevne noen av temaene. Den 
topp moderne og velutstyrte Brundtlandsalen på 
Youngstorget har stort sett huset våre medlems-
møter. Julemøtet og sommermøtet har vært av-
holdt i Skøytemuseet på Frogner Stadion. Flere 
styremøter har vært holdt hjemme hos Perviz, 
andre hos Monica i Folk og Forsvar, noen i Ger-
hardsenrommet i Arbeiderpartiet. Flere av våre 
tillitsvalgte jobber i eller har verv i internasjona-
le miljøer og organisasjoner. Det gir oss verdifull 
kompetanse. Takk til partikontoret og Landspar-
tiet. Takk til Monica i Folk og Forsvar, Lasse som 
ordner Skøytemuseet, og styremedlem Perviz. 
Takk til medlemmene våre, til undergruppene og 
til foredragsholderne. Alle har bidratt til det le-
vende debattmiljøet i Internasjonalt Forum.  
- DER MENINGER BRYTES,  
  SKAPES POLITIKK - 

 STYRETS SAMMENSETNINGSTYRETS SAMMENSETNING: 
Årsmøtet i 2019 valgte følgende styre: 
 
Arbeidsutvalget: 
Leder:                                   Marit Nybakk 
Første nestleder:                    Ørjan Johansen 
Andre nestleder:                    Kim Gabrielli 
Sekretær:                              Tonje Meinich  
Kasserer:                               Hanne Berli 
Studieleder:                           Lasse Efskind 
Kvinnekontakt:                       Amina Ibrahim 
Redaktør:                               Aslak Leesland 
AUmedlem:                            Per Fr. Pharo  
Øvrige styremedlemmer: 
Perviz Solgi Kazai 
Line Tresselt 
Bjarne Eikefjord 
Ellen Alexandra Lothe 
Halvor Bruun 
Knut Moestue 
Maria Varteressian 

Espen Barth Eide 
Mari  Røsten 
Hassen Khalifa 
Vigdis Kjeldseth        
Ahmed Ali Wais  
Medlemmer fra Internasjonalt 
Forum i Oslo Aps represen-
tantskap: 
Marit Nybakk, Espen Barth Eide, 

Line Tresselt, Amina Ibrahim, Ørjan Johansen, 
Vigdis Kjelseth, Ahmed Ali Wais, Hanne Berli, 
Bjarne Eikefjord, Kim Gabrielli Noguera. 
Vararepresentanter:  Ellen Alexandra Lothe, 
Peter Myklebust, Mina Bai, Per Fr. Pharo, Ma-
ria Varteressian, Perviz Solgi Kazai, Ishita Ba-
rua, Hassen Khalifa, Julie Nybakk Kvaal, Hen-
ning Fagerhøi.  
I perioden har Hanne Berli og Mina Bai truk-
ket seg. Ellen Alexandra Lothe rykket opp til 
fast plass. Per Fr. Pharo går også ut av vara-
listen. 
Revisorer: 
Jo Heinum og Liv Thorstensen 
Valgkomite: 
Leder: Monica K. Mattsson Kämpe 
Medlemmer: Siril Herseth, Peter Myklebust 
Styret har på styremøte valgt Bjarne Eikefjord 
til å tiltre som styrets representant. 
 
- Hanne Berli ble høsten 2019 tatt opp i Uten-
rikstjenesten og trakk seg fra styret. Perviz 
Kazai ble konstituert til ny kasserer. Monica 
Mattsson Kämpe fører regnskapet fram til års-
møtet 2020. Per Fredrik Pharo har vært med 
på å stifte et nytt partilag i Oslo Ap og har 
dermed trukket seg fra styret i forumet. 

 - Forumet har hatt en 
økning i medlemstallet 
i 2019 og er som fore-
gående år nest største 
partilag i Oslo  AP - 

Internasjonalt Forum 



 

SKOLERINGSKOLERING–– OG STUDIEARBEID OG STUDIEARBEID  
  
Det ble gjennomført 4 studiegruppemøter i be-
retningsåret. Det har vært 18 påmeldte og i 
gjennomsnitt 12-14 på alle møter, hvorav 7 
personer har vært gjennomgående på nesten 
alle.  
Alle møtene er lagt til onsdager, de fleste i 
Oslo APs lokaler på Youngstorget. 
 
Møtestrukturen har vært en skolert innleder i 
10-15 minutter, deretter en spørsmålsrunde til 
foredragsholder før en mer fri diskusjon.  
Det er hver gang samlet inn lapper med 
«twitter-meldinger» som har kommet med i 
referatene fra møtene.  
 
Møteleder og hovedansvarlig for opplegget er 
forumets studieleder Lasse Efskind. 
Det er laget egne fyldige referater og oppsum-
meringer fra alle møtene.  
Skoleringsarbeidet i forumet har egen face-
bookgruppe der info og referater fra møtene 
legges ut.  
 

 
Følgende hovedtema 
og innledere har 
vært: 
 
 
Seksjoner:  
1: 6.11.19 - Innleder: 
Marit Nybakk 
Basis begrepene i poli-
tikken og deres historie. 

Humanismen. Mindretallets rett og flertallets 
rett. Populisme. Likestilling og kvinnekamp.   
 
2: 13.11.19 – Innledere: Bjarne Eikefjord og 
Lasse Efskind 
Krig eller fredsutvikling? Lønner krig seg (før 
og i dag)? Handlekraft og maktrelasjoner i po-
litikk. Aktivisme.  
 
3: 27.11.19 – Innleder: Eirik Newth 
Relasjonen mellom ideologi og teknologi. AI. 
Overvåkings- samfunnet, media og internett. 
Etterretning. Materialistisk dialektikk. 
 
4: 11.12.19 – Innleder: Vegard Bye 
Kultur – religion – politikk ... konflikt og sam-
menheng, Nasjonalisme og internasjonalisme. 
Multinasjonal kapitalisme. Flyktningestrøm og 
innvandring. Ekstremisme.  
 
Oppfølging med 3 nye møter i 2020.  

Årsberetning 

NNYHETSBREVYHETSBREV  
Forumet har sendt ut 
Nyhetsbrev til sine  
hoved– og støttemed-
lemmer 6 ganger i lø-
pet av beretningsåret, 
tilsammen til ca 410 
adressater.  
Nyhetsbrevene har in-
neholdt informasjon til 
medlemmene om ved-
tak i styret, om politis-
ke innspill, informasjon 
om medlemsmøter, ar-
tikler som er lagt ut på 
forumets webside, info 
om valgkampen og 
kommunevalget.  

Et fast innslag har vært ”Marits hjørne” hvor le-
der har skrevet om aktuelle hendelser og tema. 
Ansvarlige har vært Aslak Leesland og Halvor 
Bruun. 
 

Fra møtet med f-min og Russlands ambassadør i samband 
med  75-års-dagen frigjøringen av Øst-Finnmark 



 

RREGNSKAP OG ØKONOMI EGNSKAP OG ØKONOMI                       
Regnskap for 2019 er lagt fram i årsmøtelokalet. 
På årsmøtet i 2019 ble Hanne Berli valgt som ny 
kasserer i forumet. Hun ble høsten 2019 tatt opp i 
Utenrikstjenesten og måtte derfor trekke seg fra 
styret. Styremedlem Perviz Kazai ble av styret 
konstituert som ny  kasserer.  
Forumets tidligere kasserer Monica K. Mattsson 
Kämpe har satt opp regnskapet foran årsmøtet for 
å avhjelpe en vanskelig situasjon for forumet.  
Økonomien i laget er stabilt. Internasjonalt Forum 
får også en andel av bingoinntekter, liten andel av 
medlemmenes kontingentinnbetaling samt kon-
tingent fra støttemedlemmer. Vi har ingen inntek-
ter fra loddsalg i beretningsåret. 
 
Forumets styre bevilget i 2019 kr 2000,- til tidlige-
re styremedlem Ingrid Johansen Aunes minnefond. 

 

Styret har avholdt omtrent ett styremøte pr. måned. 
Styremøtene har vært avholdt hos Perviz i Hegde-
haugsveien, i Gerhardsenrommet og Brundtlandsa-
len på partikontoret og hos Folk og Forsvar.  
Internasjonalt Forum har et stort og aktivt styre 
med mye kompetanse på ulike dele r av sikkerhets- 
og utenrikspolitikken. Det betyr god, og av og til 
sterke debatter i styremøtene.  

 
I tillegg har styret stilt sterkt opp på stands og bi-
dratt med nødvendig kompetanse.  

Det ble avholdt styremøter på følgende datoer 
i beretningsåret:  
14.januar, 4.februar, 4.mars, 24.april,  
21.mai, 17.juni, 17.september,  
7.november og 9.desember.  
 
Arbeidsutvalget hadde møte 18.november.  
To fra styret deltok på Laglederkonferanse i 
regi av OAP 9.november.  
 
Styret vedtok i beretningsåret å etablere en 
ny Europagruppe under ledelse av Tonje Mei-
nich. Gruppen regner med å starte arbeidet 
tidlig i 2020.  

Internasjonalt Forum 

STYRETS ARBEIDESTYRETS ARBEIDE  

Fra åpning av valgkampen på Egertorget, i mai 2019 



MMEDLEMSMØTEREDLEMSMØTER  
   
28. Januar: 
«Etiopia og Afrikas Horn» 
Sted: Brundtlandsalen 
Innledning : Kjetil Tronvoll, ekspert på Afrikas 
Horn og professor ved Bjørknes Høyskole. 
 
7. mars: 
«Atomvåpen: Ikke-spredning, nedrustning, for-
bud» 
Sted: Brundtlandsalen 
Innledere: Stortingsrepresentant Marianne 
Marthinsen og leder av  Leger mot Atomvåpen, 
Mari Seilskjær. 
 
2. april – årsmøte: 
I tillegg til årsmøtesakene, innledet Stortingsre-
presentant Svein Roald Hansen fra Stortingets 
EFTA/EØS delegasjon om Brexit. 
 
1.mai 2019 
Tradisjonen tro sto Internasjonalt Forum for 
morgenarrangementet i Spikersuppa med ap-
peller og bekransning av Wergelandstatuen. 
Møteleder var leder av forumets 1. maikomite 
Kim Gabrielli. Appeller ved Oslo Arbeiderpartis 
leder Frode Jacobsen og Internasjonalt Forums 
leder Marit Nybakk. Oppsal Janitsjar spilte og 
gikk foran i toget vårt fra Spikersuppa til 
Youngstorget, der vår 1.mai komite hadde for-
beredt frokost. Møtet ble ledet av Kim. Ope-
rasanger Allister Kindingstad sang og var også 
forsanger.  

26. mai 
Sted: Brundtlandsalen 
Valget til Europaparlamentet. 
Innleder: Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen  
Møtet ble arrangert i samarbeid med Oslo Ar-
beidersamfunn. 
 
13. juni 
Sted Skøytemuseet på Frogner Stadion. Tema: 
USA og Kina. 
Innleder: Kinakjenner Thorbjørn Færøvik. 
Sommermat og drikke. 
 
30. september  
Sted: Brundtlandsalen 
Tema: Brasil: Regnskogen brenner! Innledere: 
Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og 
Kari Aasheim, leder av Avdeling for Politisk 
kommunikasjon i Regnskogfondet. 
 
21. oktober 
Sted: Brundtlandsalen. 
Tema: BRENT JORD: 75 år siden tyskerne 
brente ned Øst- Finnmark og sovjetiske trop-
per frigjorde Øst Finnmark. Innledere: For-
svarsminister Frank Bakke-Jensen, 
Ambassadør Teymurez Ramishvili, Den russis-
ke Ambassaden. 
 
25. november 
Sted :  Brundtlandsalen. 
Samarbeidsmøte med Internasjonalt Nettverk i 
Akershus Arbeiderparti 
Tema: Ingen tårer for kurderne? 
Situasjonen for kurderne i Tyrkia akkurat nå. 
Innledere: Mani Hussein, tidligere leder for AUF 
og  vararepresentant til Stortinget fra Akershus 
AP og 
Andam Aziz fra Kurdisk demokratisk Sam-
funnssenter.  
 
16. desember 
Sted: Skøytemuseet. 
Førsteamanuensis og forsker Dag Einar Thor-
sen kåserte over temaet Brexit og Storbritan-
nia. Pepperkaker, gulrotkake og gløgg. 

Årsberetning 

Fra årets 1. mai arrangement, Spikersuppa 

Innledere på møtet om kurdernes situasjon i Syria Innsats på kjøkkenet både før og etter medlemsmøtene 



 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

VVALGKAMPENALGKAMPEN  
  
Allerede i begynnelsen av mai sto representan-
ter for INFO på Egertorget og delte ut roser og 
brosjyrer som en start på den kommende 
valgkampen. 
Styret satte ned et valgkamputvalg 21. mai, 
bestående av 6 personer fra styret. 
Under selve valgkampen, der Forumet gjen-
nomførte stands ved Nationaltheateret stasjon 
hver lørdag i august og september fram til 
valgdagen deltok langt flere fra Forumets med-
lemmer. I tillegg var Forumet ansvarlig for å 
bemanne partiets valgbod på Karl Johan hver 
mandag (halve dagen), i august og september 
fram til valg-dagen.  
Hvis vi skal prøve å tallfeste innsatsen til Foru-
met under valgkampen så vil det se omtrent 
slik ut: 
Antall medvirkende x antall timer x antall 
ganger = fyller vi ut tallene vil vi få ca 1/4 års-
verk.  
Det er imponerende.  
 

PPOLITISKE INNSPILLOLITISKE INNSPILL  
 
Fra Midtøstengruppa: 
”Innkjøp av varer/tjenester med opprinnelse i 
okkupert palestinsk område”. 
Innspillet ble  sendt til OAPs styre og viderefor-
midlet til bystyregruppa. Dessuten tatt opp 
med vår stortingsgruppe.  
”Golanhøyden/Internasjonal rett”  - videresendt 
OAP og utenrikskomiteen. 
 
Forsvarsforum sendte inn følgende forslag: 
”Deling av utenriks– og forsvarskomiteen”  
videresendt til OAP og stortingsgruppa. 
”Ta inn flere ungdommer til likeverdig verne-
plikt” - videresendt til OAP og vår gruppe i for-
svarskomiteen. 
”Styrking av heimevernet”  - videresendt til 
OAP og vår gruppe i forsvarskomiteen. 
 
Miljøgruppa sendte inn følgende forslag: 
”En bærekraftig industri– og klimapolitikk”  
- videresendt til OAP og stortingsgruppa. 
 
Innspillene er lagt ut i sin helhet på forumets 
webside, www.internasjonaltforum.no 
 
 
 

Internasjonalt Forum 

 

 
 

 
 

Hassen på stand ved National 

Fra skøytemuseet 

Fra Spikersuppa til Youngstorget 



Forsvarsforum:  Har ikke hatt noen møter i 
2019. Aktiviteten i gruppen har foregått på 
dens lukkede facebookside.  
Leder: Anders Kämpe. 
 
Afrikagruppen: 
Gruppa har ikke hatt noen egne møter i beret-
ningsåret, men deltok aktivt som initiativtaker 
og tilrettelegger foran medlemsmøtet om 
”Etiopia og Afrikas Horn” i januar.  
Gruppa har drøftet opplegg til en mulig studie-
tur til Etiopia, men besluttet ikke å følge opp 
pågrunn av situasjonen i landet. 
Leder: Aslak Leesland. 
 
Tysklandsgruppa: 
Leder: Henning Fagerhøi 
Gruppa har hatt et åpent møte i Håndtverke-
ren i løpet av beretningsåret. ”Tyskland etter 
Merkel.”  
 
Europagruppe: 
Leder: Tonje Meinich. 
Gruppen ble vedtatt etablert av styret i beret-
ningsåret, men er ikke kommet i gang med ar-
beidet ennå. 
 
Klimagruppen: 
Leder: Per Fr. Pharo. 
Er vedtatt lagt ned. 

HEDERSMERKERHEDERSMERKER   

Følgende medlemmer i Internasjonalt Forum 
ble tildelt hedersmerker på forumets årsmøte i 
2019 for lang medlemstid i Arbeiderpartiet: 
 
50 år: Ingrid Eide 
30 år: Karin Robberstad, Marit Z. Rindal,  
          Perviz Kazai. 
20 år: Asbjørn Strand, Lena Larsson, Marie   
          Lund Haugom 
 

Årsberetning TEMAGRUPPER  TEMAGRUPPER        

  
Midtøstengruppa:  

VVILLMARKSTUR ILLMARKSTUR     

Medlemmene i forumet fikk før sommeren tilbud 
om å delta på en ukes fottur på sentrale/øst 
Hardangervidda, med overnatting i telt og til-
gang til rikt fiske i vann på vidda.  
Beklagelig nok var interessen laber for å oppleve 
fjellet med litt slit og primitive forhold, noen ville 
sagt integrering på sitt beste. 
Turen ble gjennomført av initiativtaker. Største 
fisk, rød og feit ørret på ca 2 kg. 
Hvis større interesse kan turen gjennomføres i 
2020.  
 

Gruppa har hatt ett medlemsmøte i perioden. 
Tema Folkeretten i Palestina, tirsdag 4. juni. 
Innleder: Kirsti Næss. 5 frammøtte.  
I juli ble det, etter epostutveksling mellom me d-
lemmene, besluttet å be styret i Internasjonalt 
Forum sende følgende til APs stortingsgruppe: Vi 
registrerer at Arbeiderpartiets stortingsgruppa 
stemte samlet mot forslaget: "Stortinget ber re-
gjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å 
kjøpe israelske varer produsert i okkuperte pa-
lestinske områder i strid med folkeretten." Dette 
i forbindelse med saken "Smartere innkjøp - ef-
fektive og profesjonelle offentlige anskaffelser". 
Vi ser det som både naturlig og smart at det of-
fentlige ikke skal bidra til folkerettsbrudd noe 
sted i verden, men derimot bidra til at Norge 
overholder sine internasjonale forpliktelser "til å 
respektere og sikre respekt for denne 
[4. Geneve-]konvensjon under alle forhold". Vi 
ber derfor om å få høre gruppas begrunnelse for 
at man ikke vil støtte et slikt initiativ, og også 
hvordan gruppa vurderer forslaget opp mot 
landsmøtevedtaket "Det bør ikke handles med 
varer og tjenester produsert på okkupert områ-
de." 
Gruppas Facebookgruppe har 143 følgere, mens 
på gruppas epostliste er det 16.  



  
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 

SSOSIALE MEDIEROSIALE MEDIER  
  
Hjemmesiden 
www.internasjonaltforum.no 
 
Det ble publisert i alt 54 artikler på hjemmesi-
den i løpet av 2019. De kan deles inn i refera-
ter fra forumets medlemsmøter, meldinger om 
viktige tiltak i forumets og Oslo Arbeiderpartis 
regi og kommentarartikler til aktuelle interna-
sjonale spørsmål. De siste var dels egenprodu-
serte og dels lenket til artikler i norsk - eller 
engelskspråklige medier.  
Artiklene ble produsert av Ørjan Johansen og 
Aslak Leesland 
 

 
 
 

                                                         
 
 
 

 
Facebook 
InFo har en facebookside og en facebookgrup-
pe -. Den første har ca 1000 følgere, facebook-
gruppen ca 500. Det ble lagt ut, i gjennomsnitt, 
mer enn to artikler pr uke - dels informasjon 
om møter og andre arrangementer i forumets 
regi, dels lenker til aktuelt stoff i media. Det 
fins også facebookgrupper styrt av temagrup-
pene i InFo. Aktiviteten her har vært varieren-
de, men mest aktivitet har det vært hos Mid-
tøstengruppa og Forsvarsforum. Styret har 
egen lukket facebookgruppe for intern disku-
sjon og informasjon. 

 
                                                        
 
 
 

Internasjonalt Forum 

Fra vår webside 

Medlemsmøte i Brundtlandsalen Stands ved Nationaltheteret 
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Årsberetning 

 
 
 

 
 
 
                                                         

Fra besøket i Parlamentet 

SSTUDIETUR TIL TUDIETUR TIL   
STORBRITANNIASTORBRITANNIA  
  
Andre uka i mai 2019 dro 16 medlemmer i  
Internasjonalt Forum på studiereise til  
Storbritannia for å lære om den britiske  
arbeiderbevegelsen, Brexit og samarbeidet 
mellom våre to land.  
Det var et tettpakket program hvor det ble 
lagt vekt på å møte ulike fløyer i det  
britiske Arbeiderpartiet, Labour,  
Vi traff representanter fra såvel det britiske 
parlamentet, fra rådhuset i London og fra  
lokallag i London, og vi møtte representanter 
fra det britiske utenriksdepartementet.  
I tillegg traff vi parlamentarikere,  
Londons varaordfører, representanter fra  
fagbevegelsen og Brexit-forhandlere.  
 
Samtid ig var det spennende å få møte vanlige 
partimedlemmer på samfunnsenteret i  
Labour leders (Corbyn) bydelsparti i  
Islington North og være med på  
løpeseddelutdeling i den rike bydelen  
Hornchurch and Upminster.  
Reiseleder var Kim N. Gabrielli.  
 
Les mer om turen på: https://www.
internasjonaltforum.no/2019/03/28/studietur-
til-london-6-8-mai/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Forumets målsettingerForumets målsettinger::  

  
- Øke interessen for internasjonale spørs-

mål blant Arbeiderpartiets medlemmer 
 

- Være premissleverandør til miljøer hvor 
internasjonale spørsmål diskuteres og ved-

tak fattes 
 

- Formidle informasjon om internasjonale  
spørsmål. 



Beretningen ble vedtatt på styremøte 20. februar 2020: 
 
Marit Nybakk (s), Ørjan Johansen (s), Kim Gabrielli Noguera (s), Tonje Meinich (s), Aslak Lees-
land (s), Amina Ibrahim, Hassen Khalifa (s), Espen Barth Eide (s), Maria Varteressian (s), Mari 
Røsten (s), Vigdis Kjeseth (s), Line Tresselt (s), Bjarne Eikefjord (s), Perviz Kasai (s), Ellen Lothe 
(s), Lasse Efskind (s), Knut Moestue (s), Ahmed Ali Wais (s). 
 

Internasjonalt Forum. c/o Oslo Arbeiderparti. Youngstorget 2 B. Postboks 8794, 0028 Oslo                                      
www.internasjonaltforum.no  

   

Internasjonalt Forum 


