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Innledning
Internasjonalt Forum har lagt sitt ellevte år bak seg og fortsetter framgangen som et av de mest aktive
og største lagene i Oslo Arbeiderparti. Internasjonalt Forums ambisiøse mål er å vekke interesse for
utenrikspolitiske spørsmål hos stadig flere og bidra til å styrke den politiske debatten om globale
spørsmål og Norges rolle og plassering i verdenssamfunnet.
I likhet med andre forumslag er Internasjonalt Forum et tilbud til dem som ønsker å være med og
drøfte temaer innenfor et bestemt saksfelt. Styret mener at det er viktig at vi i Oslo Arbeiderparti har
slike tilbud. Medlemsveksten som vi opplever, deltagelsen på møtene og aktiviteten i gruppene
understreker at det er mange i partiet som er interessert i globale spørsmål, solidaritetsarbeid og
sikkerhetspolitikk. Også hjemmesiden, som oppdateres løpende, bidrar til oppmerksomhet omkring
både forumet og internasjonal politikk.
Laget har de siste årene vokst jevnt og trutt og blitt et attraktivt debattforum for mange yngre
medlemmer. Internasjonalt Forum har i perioden hatt 368 medlemmer, hvorav 135 hovedmedlemmer
og 233 støttemedlemmer. Gjennom arbeidsgrupper, medlemsmøter og seminarer har vi gjort vårt
beste for å være et utenrikspolitisk verksted for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. Aktiviteten i
arbeidsgruppene er beskrevet i beretningen. Medlemsmøtene og seminarene har hatt et stort
oppmøte med et snitt på 70 deltakere. På det siste medlemsmøtet som ble avholdt i perioden (om Sri
Lanka) var det et oppmøte på 170 deltakere!
Styret setter pris på den store interessen det er i partiet for temaer knyttet til utenrikspolitikk,
internasjonale forhold, utviklingspolitikk og sikkerhetspolitikk. Vi er glad for å kunne gi et bredt tilbud til
våre medlemmer på disse feltene
Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med flere deler av arbeiderbevegelsen, bl.a. AOF,
Internasjonalt Nettverk i Akershus AP, AUF, Næringspolitisk Forum i Oslo AP, Oslo Arbeidersamfunn,
Fredsforum i Oslo AP, kvinnenettverkene i Oslo og Akershus AP, Grünerløkka AP-lag og Kurdisk
Sosialdemokratisk Forum.
Styret takker alle medlemmer og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet som Internasjonalt
Forum har. En stor takk til de innledere som har stilt opp for oss. Beretningen bærer et tydelig preg av
stor innsats fra alle. En særlig takk til partikontoret i Oslo for god hjelp og støtte. Takk også til Folk og
Forsvar og AOF for praktisk og økonomisk bistand. Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon og
posttjeneste. En særskilt takk til Kari Vikersveen og Torill Wivegh i Arbeiderpartiets gruppesekretariat i
Stortinget.

På vegne av styret i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk
leder
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Verv og representasjon
Styrets sammensetning
Styret ble valgt på årsmøtet 4. februar 2008 (hele styret er på valg hvert år):

Arbeidsutvalget:
Leder
1. nestleder/kasserer
2. nestleder/medlemsregistrering
Sekretær
Studieleder
Studieleder
Kvinnekontakt
Redaktør/webansvarlig

Marit Nybakk
Monica K. Mattsson
Bjørn Erik Berggrav
Ingrid Langerud
Turid Dankertsen
Aslak Leesland
Helga Strømme
Ørjan Johansen

Øvrige styremedlemmer (alfabetisk rekkefølge):
Barth-Eide Espen
Berg Hanne
Donati Anne Marie
Eide Ingrid
Eikefjord Bjarne
Græger Nina
Gulbrandsen Kjell
Hassen Khaliffa
Jørgensen Carina (ny)
Mujahid Yasmin (ny)
Nerheim Andre (ny)
Schiander Henrik
Solumsmoen Aslak (ny)
Sundquist Torp Eirik
Vollan Arild (ny)

Revisorer:
Jørn Nygren
Nina Tangnes Grønvold

Valgkomite:
Jørn Nygren
Kaare Sandegren
Lars Martin Mediaas
Oppnevnes av styret*
*Styret har i perioden oppnevnt Anne-Marie Donati som styrets representant i valgkomiteen.
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Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i OAP
Følgende ble valgt som medlemmer til representantskapet i Oslo Arbeiderparti (OAP) på
Internasjonalt Forums årsmøte i 2008:
1)
2)
3)
4)
5)

Marit Nybakk
Monica K. Mattsson
Bjørn Erik Berggrav
Ingrid Langerud
Hassen Khaliffa*

Varamedlemmer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Helga Strømme*
Henrik Schiander
Nina Græger
Eirik Sundquist Torp
André Nerheim
Carina Jørgensen

* Hassen Khaliffa har i hele perioden vært i utlandet. Helga Strømme ble på Oslo Aps årsmøte valgt
inn som fast medlem av partistyret med stemmerett i representantskapet. Internasjonalt Forum har
derfor i perioden endret sammensetningen av våre medlemmer i Oslo Aps representantskap som
følger:
Medlemmer:
Marit Nybakk
Monica K. Mattsson
Bjørn Erik Berggrav
Ingrid Langerud
Henrik Schiander
Varamedlemmer:
Nina Græger
Eirik Sundquist Torp
André Nerheim
Carina Jørgensen
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Internasjonalt Forums representanter i parti og folkevalgte organer
OSLO ARBEIDERPARTI
Oslo Arbeiderpartis styre:
Helga Strømme fra styret i Internasjonalt Forum ble i beretningsperioden valgt inn i styret i Oslo Ap.
Kvinnepolitisk styre i Oslo Arbeiderparti:
Nestleder Monica Mattsson ble i beretningsperioden valgt til medlem i styringsgruppen for
Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Oslo Ap.
Næringspolitisk Forum:
Den til enhver tid sittende leder i Internasjonalt Forum tiltrer styret i Næringspolitisk Forum i Oslo Ap.
Nominasjonskomité:
Nestleder Monica Mattsson var medlem i nominasjonskomiteen i Oslo Ap som foreslo kandidater til
stortingsvalget foran valget i 2009.
Årskvinnekonferansen:
Marit Nybakk og Carina Jørgensen representerte Internasjonalt Forum på Oslo Arbeiderpartis
årskvinnekonferanse den 17. januar 2009. Monica Mattsson var på konferansen i egenskap av å være
styremedlem i nettverket.

STORTING OG REGJERING
Stortinget:
Leder Marit Nybakk er 2. nestleder i Stortingets Utenrikskomité, i Den utvidede utenrikskomiteen og i
Europautvalget(tidligere EØS-utvalget).
Nybakk sitter i NATOs parlamentarikerforsamling der hun er en av nestlederne i sosialistgruppen.
Regjeringen:
Tidligere nestleder i Internasjonalt Forum, Jonas Gahr Støre, er landets utenriksminister. Styremedlem
Espen Barth Eide er statssekretær i Forsvarsdepartementet.
Regjeringens sikkerhetsutvalg:
Tidligere nestleder Kjetil Skogrand leder Regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustning.

DET NORSKE ARBEIDERPARTI
Arbeiderpartiets Internasjonale utvalg:
Internasjonalt Forum er representert med følgende medlemmer i Arbeiderpartiets internasjonale
utvalg: Marit Nybakk, Espen Barth Eide, Kjetil Skogrand og Jonas Gahr Støre.
Arbeiderpartiets nordområdeutvalg:
Tidligere nestleder Kjetil Skogrand sitter i Arbeiderpartiets nordområdeutvalg.

INTERNASJONALT
PES (Party of European Socialists):
Styremedlem Espen Barth Eide sitter i presidiet i PES/PSE (Party of European Socialists)
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Styrets arbeid
Internasjonalt Forum har et styre med stor kapasitet og mye kompetanse. Dette gjør møtene og
arbeidet i styret spennende og lærerikt. I tillegg til rutinemessige styresaker, uttalelser og planlegging
av debatt- og medlemsmøter, har styret på flere møter hatt en politisk halvtime med innledning om
aktuelle utenrikspolitiske eller forsvarspolitiske saker. Styret har i perioden avholdt 15 styremøter.

Medlemstallet
Internasjonalt Forum har et stabilt høyt medlemstall. Forumet har et jevnt tilsig av både hoved- og
støttemedlemmer og har nå til sammen 368 medlemmer. Forumet er attraktivt for dem som primært
ønsker å drive med internasjonale spørsmål politisk, og tiltrekker seg mange yngre medlemmer. Vi ser
en liten nedgang i antall støttemedlemmer i år, mens antallet hovedmedlemmer er på samme nivå
som forrige periode.
Medlemsutviklingen 2005-2008:
År
2008
2007
2006
2005

Hovedmedlemmer
135
135
125

Støttemedlemmer
233
249
125

Totalt
368
374
350
330

Globie-prisen
Globieprisen tildeles den eller dem av forumets medlemmer, eller medlemmer i Arbeiderpartiet, som
over tid, gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltagelse i forumets virksomhet, har bidratt
vesentlig til å fremme InFos mål. Prisen deles ut som diplom på InFos årsmøte etterfølgende år.
Globie-prisen 2007 ble tildelt:

Mahmood Amiry-Moghaddam, fikk i 2007 Amnestys menneskerettighetspris, forsker ved
Universitetet i Oslo.
Raymond Johansen, statssekretær UD, med ansvar for Iran

Regnskap og økonomi
Økonomien i laget er bra. De fleste møter går med et lite overskudd i form av utlodning på møtene.
Inntekter på loddsalg er meget bra. Størstedelen av utgiftene går til porto, trykking, bevertning og
gaver til foredragsholdere.

Internasjonalt Forums kandidater til Stortingsvalget
Tre av de seks første plassene på Oslo Arbeiderpartis liste til Stortingsvalget 2009, vedtatt på
nominasjonsmøtet i Oslo Arbeiderparti den 18. november 2008, er medlemmer i Internasjonalt Forum:
Marit Nybakk, 2. plass
Jonas Gahr Støre, 4. plass
Hadia Tajik, 6. plass
Vi gratulerer, og ser frem til å møte valget med så sterke kandidater på Oslos liste!
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Hjemmesiden www.internasjonaltforum.no
Hjemmesiden er blitt oppdatert flere ganger hver uke i beretningsåret. Det er kommet flere tilbakemeldinger fra besøkende om at siden er informativ og profesjonell, samt lett å finne fram i.
Vår nye PORTAL, som har ligget ute på hjemmesiden i litt mer enn et år, inneholder mange linker til
interessante nettsteder over hele verden. Vi tror at de fleste som er interessert i utenrikspolitiske
spørsmål vil kunne finne massevis med informasjon i forumets nye portal.
REISE er den hovedseksjonen som fortsatt blir aller mest besøkt. Forhåpentligvis avlegger besøkende
der også andre deler av hjemmesiden. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere steder og land i verden
som tipser oss om lokale hjemmesider som de gjerne ser lenket til vår hjemmeside. Googler man
Internasjonalt Forum kommer vår hjemmeside øverst, av 27 400 treff, som inneholder internasjonalt
forum. Antall besøkende er relativt stabilt, men varierer etter årstiden, der høst/vinter er den tiden da
siden brukes mest.
Vi har ikke vurdert å ta i bruk diskusjonsforumet igjen, men vurderer en form for mikroblogg. Video er
et annet middel på hjemmesiden som vi vurderer å bruke mer offensivt. Vi har fått, også i dette
beretningsåret, flere nye medlemmer via hjemmesiden. Informasjon om alle medlemsmøter er blitt lagt
ut på hjemmesiden i god tid før møtene avholdes. Alle uttalelser som er vedtatt i INFO er lagt ut på
hjemmesiden. Det samme gjelder lagssaker som Globie, diverse hurtiglinker, en mengde
subseksjoner og en poll som prøver å gjenspeile en viss aktualitet. Det blir jevnlig lagt ut
bakgrunnsstoff og kommentarer til den aktuelle internasjonale utviklingen hentet fra andre nettmedier.
Hjemmesiden får et lite tilskudd fra AOF til å dekke årlig domeneavgift og plass på webhotell.
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland.
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Medlemsmøter
Internasjonalt Forums møter i perioden har hatt stort frammøte, med et gjennomsnitt på 70 til stede.
Ulike temaer ser også ut til å appellere til forskjellige deler av medlemsmassen. Noen medlemmer er i
tillegg svært trofaste og kommer på nesten alle arrangementene. Det har i perioden vært avholdt 20
medlemsmøter (inkludert årsmøtet og to studiemøter ifm. programarbeidet). Det er også gledelig å se
at media har fattet interesse for flere av våre møter. I det følgende gis en oppsummering av tema og
innledere på disse møtene.

4. februar 2008: Årsmøte
Det var om lag 130 fremmøtte til Jonas Gahr Støre (bildet) sin innledning og 63
deltakere på årsmøtet. I tillegg til beretning, regnskap, valg og andre faste poster,
vedtok årsmøtet uttalelser om følgende temaer: a) Israel-Palestina konflikten, b) Nei
til dødsstraff, c) Sterkere kjønnsperspektiv i norsk utenrikspolitikk, d) Fra barnearbeid
til prostitusjon?, og e) Sesjonsplikt for jenter.

31. mars 2008: Medlemsmøte om Balkan etter Kosovos selvstendighet
Innledning ved Haakon Blankenborg (bildet), Norges ambassadør i Serbia.
Innledningen ble avgrenset til Vest-Balkan.

1. april 2008: Medlemsmøte om toppmøte i Nato
Tema for møtet var aktuelle saker som mulig utvidelse, rakettforsvar, Kosovo og
Afghanistan - dagen før NATO skulle samles til toppmøte i Bucuresti. Innleder var
styremedlem i Internasjonalt Forum og statssekretær i Forsvarsdepartementet,
Espen Barth Eide (bildet).

1. mai 2008: Wergeland 200 år
Tradisjonen tro arrangerte Internasjonalt Forum en markering ved Wergelandstatuen
1. mai – i år var dette også en markering av Wergelands 200 års-jubileum. Det var
over 100 fremmøtte på markeringen. Nestleder Monica Mattsson ledet markeringen
og Marit Nybakk holdt sluttappell. Mahmood Amiry-Moghaddam (bildet), iransk
menneskerettsforkjemper, var hovedappellant. Per Anders Langerød, leder av Norsk
Studentunion og nestleder i AUF i Oslo, holdt ungdomsappellen. Sinsen
Ungdomskorps spilte. Etter markeringen gikk vi i tog fra Spikersuppa og til Stortinget
for frokost i Stortingets kjellerstue, før avmarsj til Youngstorget. Aslak Solumsmoen i
styret ledet forumets 1. mai-komité. Appellene er tilgjengelig på InFos hjemmesider:
http://www.internasjonaltforum.no/dok/artikkel430.asp
22. mai 2008: Fellesmøte om deltakelse i fredsbevarende operasjoner
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet) innledet på åpent møte i regi av
Oslo Arbeidersamfunn og Internasjonalt Forum på Litteraturhuset om norsk
deltakelse i fredsbevarende operasjoner. Forsvarsministerens innledning finnes her:
http://www.internasjonaltforum.no/dok/artikkel435.asp

27. mai 208: Medlemsmøte om klimakvoter
Innledere var stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (bildet), statssekretær Geir
Axelsen og forsker Anne Therese Gullberg ved CICERO. Tema var grunnleggende
spørsmål i forbindelse med internasjonale avtaler om klimakvoter.

Internasjonalt Forums Årsberetning 2008

8

25. august 2008: Medlemsmøte om valget i USA
Tema for møtet var ”Hvor går USA etter valget”. Innleder var Bjørn Hansen, tidl.
journalist og utenriksreporter i NRK. Referat fra møtet finnes her:
http://www.internasjonaltforum.no/dok/sdok80.asp

25. sept. 2008: Medlemsmøte om ”det kaukasiske mareritt”
Tema var Georgia, Azerbaijan, Armenia – om utbryterrepublikker og Russlands
interesser i Kaukasus. Innleder var Hans-Wilhelm Steinfeld (bildet),
utenrikskommentator i NRK. Steinfelds innledning kan lastes ned her:
http://www.internasjonaltforum.no/gfx/ingress/kaukasus.ppt
30. sept. 2008: Medlemsmøte om kvinner i krig og krigsherjede områder
Tema for møtet var en evaluering av Regjeringens ”Handlingsplan for gjennomføring
av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet”. Helga
Hernes (bildet) og Anne Cathrine Berger var innledere. Helga Hernes var
nøkkelperson i utarbeidelsen av Regjeringens handlingsplan for FN-res.1325 og
Anne Cathrine Berger har evaluert tiltakene i sin masteroppgave.
16. oktober 2008: Fellesmøte med Næringspolitisk Forum
Felles medlemsmøte med Næringspolitisk Forum. Tema var etiske kjøreregler for
pensjonsfondet og norske bedrifter i utlandet. Innledninger ved statssekretær
Elisabeth Walaas (bildet), Utenriksdepartementet og Tori Tveit, leder av NHOs
sekretariat for næringsutvikling i sør. Kommentarer ved Geir Axelsen, statssekretær
Finansdepartementet og Petter Nore, Norad, prosjektdirektør Olje for Utvikling.
23. oktober 2008: Seminar om tusenårsmålene
Seminar om FNs tusenårsmål, som Afrika-gruppen forberedte og ledet. Tema var
status for tusenårsmålene og norsk politikk i denne sammenheng. Innledere var
utviklingsminister Erik Solheim, generalsekretær i Care, Norge Marte Gerhardsen
(bildet) og Håvard Aagesen, medlem i utviklingsutvalget som avga sin innstilling i
NOU 14, 2008 ("Samstemt for utvikling").
18. desember 2008: Julemøte om valget i USA
Norges ambassadør i Washington, Wegger Chr. Strømmen (bildet), innledet under
temaet ”Mens vi venter på Obama. Etter USA-valget – hva nå?” på siste
medlemsmøte før jul. Det ble servert gløgg, kaker og frukt.

12. januar 2009: Medlemsmøte om sexkjøploven
Internasjonalt Forum inviterte til seminar om sexkjøploven og menneskehandel, i
samarbeid med kvinnenettverkene i Oslo og Akershus AP samt AUF i Oslo – i
forbindelse med at loven mot sexkjøp trådte i kraft 1. januar 2009. Innledere var
Europaparlamentariker Inger Segelström (bildet), som var saksordfører i Riksdagen
for den svenske loven, InFos leder Marit Nybakk, politioverbetjent Harald Bøhler
(leder av Politiets STOPgruppe), sjef for voldsavsnittet ved Oslo politikammer,
Øyvind Nordgarden og Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretariatet. Åpningsog sluttkommentarer ved Gro Tvedt Andersen og Torunn Skottevik fra
Kvinnenettverket og Helen Ingrid Andreassen, leder AUF i Oslo.
22. januar 2009: Møte med representanter for Fatah
Styret og Midt-Østengruppa inviterte medlemmene til møte med representantene for
Fatah som var i Norge som Arbeiderpartiets gjester.
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26. januar 2009: Fellesmøte om kurdernes situasjon
Internasjonalt Forum i samarbeid med Grünerløkka Ap, Fredsforum og kurdisk
sosialdemokratisk forum inviterte til åpent møte om kurdernes situasjon. Innledere
var statsviter Abdollah Hejab og statssekretær i UD Raymond Johansen (bildet).

12. februar 2009: Iran-seminar
Seminar om Iran 30 år etter at Kohmeini tok makten. Innledere: Forsker Sverre
Lodgaard (bildet), NUPI, menneskerettighetsforkjemper Mahmood AmiryMoghaddam og Perviz Kazai, tidligere iransk diplomat i Norge og representant for
NCR-Iran. Seminaret var organisert og ble ledet av Midt-Østengruppa.
23. februar 2009: Medlemsmøte om situasjonen i Øst-Kongo
Innledere: Forsker Morten Bøås, FAFO, generalsekretær Elisabeth Rasmusson
(bildet), Flyktningehjelpen, statssekretær Espen Barth Eide.

4. mars 2009: Medlemsmøte om Sri Lanka
Medlemsmøte i samarbeid med Oslo Arbeiderparti og Akershus Arbeiderpartis
Internasjonale Nettverk. Innledere: Sverre Tom Radøy (bildet), forfatter og journalist i
NRK, og statssekretær Raymond Johansen, UD. Det var 170 deltakere på møtet.

Studiearbeid: DNAs programdebatt – to studiemøter
DNA utarbeidet spørsmål om en rekke omfattende temaer som et ledd i
programdebatten foran landsmøtet. InFos studieledere tok fatt i to av disse temaene:
skatteparadisene og Norge som fredsnasjon. I samråd med styret ble medlemmene
på forsommeren invitert til to studiemøter med innledere. Det møtte 6 - 8 medlemmer
på hvert møte. Arnfinn Nygård var innleder på det første møtet og Kjetil Skogrand
(bildet) på det andre. På bakgrunn av diskusjonen på møtene og materiell fra
innleder ne og fra internett, ble det utarbeidet utkast til uttalelser. Utkastene ble
revidert i påfølgende e-postdiskusjon mellom møtedeltakerne og oversendt styret til
diskusjon og videreformidling til DNA etter sommerferien.
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Gruppene
Europagruppa
Europagruppa har følgende hovedmål med sin aktivitet:
• Øke oppmerksomheten omkring relevansen av EU for norsk politikk og utenrikspolitikk i
Arbeiderpartiet generelt og i Oslo Arbeiderparti spesielt
• Være et tilbud til Europa- og EU-interesserte medlemmer i Internasjonalt forum og synliggjøre at
Europa fremdeles er viktig i Arbeiderpartiets politikk
• Bidra til å heve og vedlikeholde kunnskapsnivået om utviklingen i Europa og EU blant gruppens
medlemmer i en tid der media er lite opptatt av dette.
Gruppa har ca. 35 medlemmer. Lars Martin Mediaas tok høsten 2008 over som koordinator for gruppa
etter Nina Græger.
Gruppa møtes jevnlig på Løvebakken café. Nærmere informasjon om dato og tema finnes på
Internasjonalt Forums hjemmesider.
Koordinator for gruppa er Lars Martin Mediaas, lars.martin.mediaas@gmail.com

Afrikagruppa
Afrikagruppa ble dannet i 2000. Formålet er å øke kunnskapen om afrikanske forhold blant
medlemmene og ta initiativ til møter og politiske uttalelser om Afrika. Aktiviteten har gjennom årene
variert fra månedlige studiemøter med innleder utenfra og initiativ til helgeseminarer til noen få møter i
året. Spørsmålet om en reorganisering av gruppa i retning utviklingsspørsmål har vært drøftet uten
noen endelig konklusjon. Gruppa har ca 15 medlemmer.
Koordinator for gruppa er Aslak Leesland, aslak.leesland@aof.no

Kvinner i utviklingsland (Kvinnegruppa)
Kvinnegruppa engasjerer seg i likestilling og tiltak for bedre kvinners stilling internasjonalt gjennom
norsk utenrikspolitikk. Kvinnegruppa sprer informasjon til gruppemedlemmer, videresender
nyhetsbrev, formidler informasjon om andres møter, også Forumets, samt invitasjoner til møter med
utenlandske gjester i Stortinget. Gruppa lager årsmøteforslag, høringssvar til UD og andre m.m.
Kvinnegruppa har hatt et aktivt år med egne interne møter i gruppa og arrangement av medlemsmøte
og seminar i Forumet. Gruppa har sluttført fjorårets arbeid med notatet om ”Kvinner og
utenrikspolitikk” som er oversendt i juni 2008 til UD som et innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen
om norsk utenrikspolitikk. Notatet er arbeidet frem som et gruppearbeid med idémyldring og
kompetente innledere i møter. Mellom hvert møte har et ajourført eksemplar av notatet vært til høring i
gruppa. Notatet fra Internasjonalt Forum er omfattende, og dessverre har bare enkelte av forslagene
forslag kommet med i UDs stortingsmelding. Men notatet tar tak i de fleste sider ved norsk
utenrikspolitikk og kvinner, og vi må bare konstatere at veien til vårt endelige mål er lang og forutsetter
videre engasjement fra vår side, både i Kvinnegruppa og Internasjonalt Forum som helhet.. Notatet
ligger på forumets hjemmeside. Der ligger også kommentarer til ”UDs Handlingsplan for rettigheter og
likestilling i utviklingssamarbeidet 2007-2009” utarbeidet som et høringssvar som er sendt til UD i
forbindelse med stortingsmeldingen om den norske innsatsen for kvinner og likestilling i
utviklingspolitikken.
Kvinnegruppa har også arrangert et medlemsmøte om ”Kvinner i krig og krigsherjede områder”. Det
var en evaluering av Regjeringens ”Handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds
resolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet”. Et seminar om ”Sexkjøploven og
menneskehandel” og de konsekvenser dette har for Norge og for det internasjonale sexmarkedet, ble
arrangert av Internasjonalt Forum i samarbeid med Kvinnenettverkene i Oslo og Akershus og AUF
Oslo (se mer informasjon under ”Møter og andre arrangement”).
Koordinator for gruppa er Helga Strømme, helga.stromme@broadpark.no.

Internasjonalt Forums Årsberetning 2008

11

Nordområdegruppa
Barents-gruppa ble etablert våren 2000, og har siden hatt et høyt aktivitetsnivå. Gruppa skiftet i
november 2005 navn til Nordområdegruppa. Gruppa har pr. 01.01.2009 35 registrerte medlemmer.
Formål med gruppa er:
• Sette Barents-samarbeidet og utviklingen av Nordkalotten på det politiske sakskartet.
• Utvikle politisk samarbeid mellom Oslo og de nordlige fylkespartier.
• Skape bedre forståelse mellom Barents-regionen og det øvrige Norge
• Støtte opp rundt Regjeringens nye nordområdepolitikk.
Praktiske tiltak:
• Initiere politiske aktiviteter for økt samhandling og utveksling.
• Initiere handlingsprosjekter i forhold til kartlagte behov.
• Bidra med forankring av Regjeringens politikk overfor parti og fagbevegelse.
• Bidra med innspill til Regjeringens nordområdepolitikk.
Nordområdegruppa hadde til sammen to møter i 2008. Medlemmer i gruppa har på ulike måter bidratt
til policy-utvikling i forbindelse med kampflysaken og skandinavisk forsvarssamarbeid. Gruppa
planlegger seminar i Stortinget 30. mars 2009.
Koordinator for gruppa er Bjarne Eikefjord, bjaei@online.no

Midtøstengruppa
Det har vært stor aktivitet i gruppa, spesielt i det siste halvåret. Det har vært avholdt noen møter i
gruppa, men mesteparten går over epost og telefon. I sommer fikk vi et medlem fra Fatah, Diab
Safwat, som måtte rømme fra Gaza. Gruppa har laget tre uttalelser til Landsmøtet i DNA:
•

Om fred mellom palestinere og israelere

•

Menneskerettigheter i Iran

•

Et absolutt forbud mot tortur – globalt

Seminar om Iran ble holdt 12. februar 2009 i Stortinget. Det var stort frammøte med ca. 90 deltakere. I
forbindelse med seminaret ble det laget en uttalelser. I tillegg er det sendt et brev til Shirin Ebadi som
var i Trondheim og Tromsø for å holde et foredrag. Brevet ble overlevert henne i Tromsø. Vårt
medlem - Mahmood Amiry Moghaddam - holder oss hele tiden à jour med alle de grusomme
henrettelsene som finner sted - ikke minst av barn - i Iran.
Gaza: Mye er skjedd siden vi sendte inn vårt forslag til DNAs landsmøte. Sentralstyret i DNA vedtok
en uttalelse som alle ble bedt om å slutte seg til. Fra denne siteres følgende: "Påståtte grove brudd på
folkeretten bør kunne gjøres til gjenstand for en uavhengig gransking, om mulig for en domstol. Norge
støtter FNs generalsekretær som vil ha gjennomført en gransking av måten krigen i Gaza ble ført på."
Gruppa har også i denne sak ment at Israel må betale en stor del av ødeleggelsene i Gaza. Gruppas
medlemmer ble invitert til møtet i InFo hvor Al Fatahs representant i Norge El Najar og Diab Safwat
redegjorde for situasjonen i Palestina. Vi har forsøkt å få til et møte med de stortingsrepresentantene
som har dannet en gruppe for Palestina. Dette har dessverre ikke lykkes.
Koordinator for gruppa er Turid Dankertsen, tmargda@online.no

Sikkerhetsgruppa
Sikkerhetsgruppa har vært ledet av Espen Barth Eide, mens Monica Mattsson har vært gruppas
sekretær. Mailinglisten har 24 medlemmer, og møtene har vært godt besøkt. Det har vært tre møter i
perioden. Dertil har gruppa hatt en del debatter på e-post. Tematikken har spent fra omstruktureringen
av forsvaret og arbeidet med Langtidsplanen, via verneplikt for kvinner, til den internasjonale
sikkerhetspolitiske situasjonen etter Georgia-krigen. Gruppen møtes hos Espen i
Forsvarsdepartementet
Koordinator for gruppa er Espen Barth Eide, espen-barth.eide@fd.dep.no.
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Uttalelser og forslag
Internasjonalt Forums årsmøte 4. februar 2008 vedtok følgende uttalelser, som også ble fremmet som
forslag til Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2008:
•
•
•
•
•

Israel-Palestina konflikten
Nei til dødsstraff
Sterkere kjønnsperspektiv i norsk utenrikspolitikk
Fra barnearbeid til prostitusjon?
Sesjonsplikt for jenter

Forslag til Oslo Arbeiderpartis årskvinnekonferanse:
•

Tiltak mot menneskehandel og for å få prostituerte ut i opplæring/utdanning og arbeid.

Forslag til DNAs landsmøte 2009:
Følgende forslag har blitt sendt partistyret i Oslo Ap fra styret i Internasjonalt Forum, som innspill til
uttalelser til DNAs landsmøte våren 2009.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskyttelse av mennesker på flukt fra klimaendringer: Folkerettslig definisjon
Et absolutt forbud mot tortur globalt
Nordområdene og forsvars- og sikkerhetspolitikken
Norges forhold til et mer selvbevisst Russland
Verden er avhengig av at det oppnås fred mellom palestinere og israelere
Tiltak for ofre for menneskehandel
Norge som fredsnasjon
Menneskerettigheter i Iran
Eliminering av alle atomvåpen
Skatteparadiser
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Det er en Bøn fra alle vore Sjele,
at komme maa for alt det som det vil,
at Ret og Dyd maa vinde over hele
vor Jord den Sejer, som dem hører til.
For alt det, alt det jeg den Spaadom vover,
at den for alt det komme vil engang,
at alle vorde Brødre Verden over
som Vi, der sjunge ærlig Armods Sang.
Henrik Wergeland
Fra diktet "Den ærefulde fattigdom", siste vers I. Digte, 2det bind 1833-1841
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