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INNLEDNING
Internasjonalt Forum kan se tilbake på enda et aktivt år. Forumet er robust med engasjerte
medlemmer og tillitsvalgte. Internasjonalt Forums mål er å vekke interesse for
utenrikspolitiske og internasjonale spørsmål i Oslo Arbeiderparti, og 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 og aktiviteten til Internasjonalt Forum viser
at mange er opptatt av globale spørsmål, solidaritetsarbeid og sikkerhetspolitikk.
Internasjonalt Forums hjemmeside bidrar til oppmerksomhet om både forumet og om
internasjonale spørsmål.
Pr. 1. januar 2013 fusjonerte Internasjonalt Forum med Afrikansk Forum, som nå er en aktiv
afrikagruppe i Internasjonalt Forum. I henhold til avtale har Gruppen representasjon i styret
og valgkomiteen og i forumets delegasjon i representantskapet i Oslo Arbeiderparti.
Internasjonalt Forum har pr. 1. januar 2014 – 253 hovedmedlemmer – som har betalt
kontingent. Det gjør oss til Oslo Arbeiderpartis nest største lag. I tillegg har forumet 273
registrerte støttemedlemmer. Disse får også informasjon om og innkalling til møtene.
Internasjonalt Forum arrangerer medlemsmøter, åpne møter og seminarer. I tillegg har vi
svært aktive undergrupper med egne møter, seminarer og annen virksomhet. Slik blir
forumet et internasjonalt verksted for Oslo Arbeiderpartis medlemmer. Internasjonalt
Forum er også Oslo AP’s internasjonale utvalg.
Fra 2013 vil vi særlig trekke fram sommermøtet 18. juni med Thorvald Stoltenberg og Espen
Barth Eide som innledere, og møtet om internasjonale klimautfordringer 16. oktober med to
av hovedforfatterne til Klimapanelets siste rapport, Gunnar Myhre og Eystein Jansen, i tillegg
til Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og leder av Naturvernforbundet, Lars
Haltbrekken. Møtet ble initiert av vår klimagruppe. Møtet om den foruroligende utviklingen i
Eritrea 19. november var også viktig og representerte starten på en prosess for å sette fokus
på situasjonen i Eritrea og i nabolandene. Ikke minst flyktningsituasjonen.
Marit Nybakk har lagt inn en interpellasjon til utenriksminister Børge Brende om Eritrea.
Interpellasjonen kommer opp til debatt i Stortinget 25. februar. Verdt å nevnte er det også
at Tysklandsgruppen hadde valgvake da det var valg i Tyskland.
Forsommer og tidlig høst var preget av Stortingsvalgkampen. Våren og tidlig sommer hadde
Internasjonalt Forum stands og løpesedler/roseutdeling utenfor Nationaltheatret og andre
steder i sentrum. Under den intensive valgkampen hadde forumet stands på Egertorget hver
fredag og lørdag og hadde ansvaret for å bemanne Oslopartiets valgkampbod på tirsdager.
De siste to ukene trappet forumet aktiviteten kraftig opp for å sikre 6. plassen og at
Arbeiderpartiet ble største parti i Oslo.
Etter valget arrangerte forumet en studietur til Paris, med blant annet besøk på den norske
ambassasaden og OECD, mottagelse hos ambassadøren, foredrag hos UNESCO,
Forskningsinstuttet IFRI, som tilsvarer NUPI, og en guidet tur i Senatet.
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Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med bl.a. de internasjonale utvalgene i
Nordland, Troms og Finnmark, Internasjonalt Nettverk i Akershus Arbeiderparti, AUF i Oslo
og Næringspolitisk Forum.
Styret takker medlemmene og andre som har bidratt til det levende debattmiljøet vårt.
Beretningen bærer tydelig preg av stor innsats fra mange.
Takk for velvillighet i Stortingets resepsjon, Stortingets sikkerhetskorps og posttjenesten.
Takk til møteroms-tjenesten og kjøkkenet og takk til Tone og Grethe på presidentskapets
forværelse.
Styret i Internasjonalt Forum
v/ Marit Nybakk, leder

Stands – valgkamp 2013
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STYRETS SAMMENSETNING
Årsmøtet 18. mars valgte følgende styre:
Arbeidsutvalget:
Leder
1. nestleder
2. nestleder
Sekretær
Studieleder
Kvinnekontakt
Redaktør/webansvarlig
AUmedlem/web

Marit Nybakk
Monica Mattsson Kämpe
Lars Martin Mediaas
Kim Noguera Gabrielli
Turid Dankertsen
Ane Marte Nordvik
Ørjan Johansen
Aslak Leesland

Øvrige styremedlemmer:
Ahmed Ali Wais
Espen Barth Eide
Lasse Efskind
Andreas Motzfeldt Kravig
Evelyn Hoen
Line Tresselt
Anne-Marie Donati
Georg Oftedal
Perviz Solgi Khazai
Arild Vollan
Hassen Khalifa
Roja Darian
Asbjørn Gandsjord
Helga Strømme
Stine Karlsen
Bjarne Eikefjord
Kirsti Næss
Øyvind Wennesland
Elisabeth Walaas
Kjell Gulbrandsen
Kirsti Næss har vært stasjonert i Øst-Jerusalem i nesten hele perioden.
Revisorer:
Jo Heinum, Liv Thorstensen
Representantskapet i Oslo Arbeiderparti
Medlemmer
Marit Nybakk, Lars Martin Mediaas, Monica
Mattson Kämpe, Kim Noguera Gabrielli
Ane Marte Nordvik, Hassen Khalifa, Helga
Strømme, Kjell Gulbrandsen, Roja Darian,
Ahmed Ali Wais

Varamedlemmer
Karina Abd-Daif, Ørjan Johansen,
Ingrid Langerud, Lasse Efskind, Stine
Karlsen, Arild Vollan, Line Tresselt, Espen
Barth Eide, Hamdi Ali Mohamed,
Abdufatataf Mohamed Ahmed

Valgkomite
Therese Ustvedt, Hassen Khalifa, Ingrid Langerud, Bjarne Eikefjord (styrets representant)
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VÅRE REPRESENTANTER I PARTI OG FOLKEVALGTE ORGANER
Oslo Arbeiderpartis styre: Jonas Gahr Støre og Monica Mattsson Kämpe.
Styret for kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti: Roja Darian.
Næringspolitisk Forum: Leder tiltrer styret i Næringspolitisk Forum.
Oslo Arbeierpartis årskvinnekonferanse i 2013: Roja Darian, Monica Mattsson Kämpe
Oslo Bystyre: Roja Darian er vararepresentant i bystyret.
Kommunestyret i Asker: Lasse Efskind er vararepresentant.
Stortinget:
Marit Nybakk er Stortingets 1. visepresident og sitter i Utenriks- og forsvarskomitèen. Hun
satt i NATO’s parlamentariker-forsamling fram til november, der hun ledet sosialistGruppen,
president i Nordisk Råd i 2013.
Jonas Gahr Støre er nestleder i Finanskomitèen og finanspolitisk talsperson.
Internasjonalt parlamentarikernettverk for atomnedrustning og ikke-spredning (PNND):
Marit Nybakk sitter i Rådet for PNND.
Regjeringen (fram til 16.10.2013):
Line Tresselt var politisk rådgiver for Anne Grete Strøm Erichsen i Forsvarsdepartementet.
Jonas Gahr Støre var Helse- og omsorgsminister.
Espen Barth Eide var utenriksminister.
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STYRETS ARBEID
Internasjonalt Forum har et styre med stor kapasitet og mye kompetanse på ulike deler av
internasjonal politikk, bistand og sikkerhetsspørsmål. Ved å utfylle hverandre kan styret i
sine diskusjoner bidra til gode debattmøter og andre aktiviteter. Hensikten er å kunne tilby
spennende møter med seminarer der medlemmene får gode foredrag og kan skape politikk
ved å bryne seg på hverandre. Styret gjenspeiler den dynamiske medlemsmassen i
Internasjonalt Forum. Flere av styre-medlemmene leder også tematiske undergrupper, som i
perioden har hatt spennende møter med innledere av høy kvalitet. Gruppene er også
premissleverandører for forslag og uttalelser til styret, årsmøtet og til Oslo AP innenfor sine
temaområder.

Styret har i perioden avholdt 14 styremøter. Styret hadde sommeravslutning – hos Lasse
Efskind.

GLOBIEPRISEN
Globieprisen tildeles den eller de av forumets medlemmer eller medlemmer av
Arbeiderpartiet 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 forumets årsmøte det etterfølgende året.
På årsmøtet 18. mars fikk Kim Noguera Gabrielli prisen for 2012.

REGNSKAP OG ØKONOMI
Økonomien i laget er stabil. De fleste møter går i balanse på grunn av utlodning på møtene.
Størstedelen av utgiftene går til porto, bevertning og gaver til foredragsholdere.
Internasjonalt Forum får også en del bingoinntekter, som kun brukes i samråd med Oslo
Arbeiderparti. Se for øvrig eget regnskap for 2013 til årsmøtet.
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SOSIALE MEDIER OG HJEMMESIDE
Laget var til stede på Facebook og på Mitt Arbeiderparti, og har gode besøkstall begge
steder. På sidene legges det ut invitasjon til møter, artikler om møter og arrangementer
forumet har hatt og bilder fra disse, og en hel del praktisk informasjon. Medlemmer og
aktive i laget bidrar også med kommentarer og spørsmål, og vår tilstedeværelse på sosiale
medier er dermed ikke bare en effektiv kanal for å spre informasjon om våre møter, men
også viktig for å bygge en lagfølelse og bidra til kommunikasjon flere veier.
Hjemmesiden er blitt oppdatert flere ganger hver uke i beretningsåret. Det er kommet flere
positive tilbakemeldinger fra besøkende. Googler man Internasjonalt Forum kommer
hjemmesiden først, siden er lett å finne.
Antall besøkende er relativt stabilt, men
varierer etter årstiden. Høst og vinter er den
tiden da siden brukes mest. Vi har, også i
dette beretningsåret, fått flere nye
medlemmer innmeldt via hjemmesiden.
Informasjon om alle medlemsmøter er blitt
lagt ut på hjemmesiden i god tid før møtene avholdes.
Alle uttalelser som er vedtatt i Internasjonalt
1 Ordsky av temaer fra hjemmesiden
Forum er lagt ut på hjemmesiden. Det samme
gjelder lagssaker som Globieprisen, 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.
Redaksjonen vil fortløpende arbeide med å gjøre hjemmesiden mest mulig brukervennlig. Vi
tar gjerne imot tips om hva du gjerne vil finne på hjemmesiden.
Redaksjonen har bestått av Ørjan Johansen og Aslak Leesland. Aslak skriver de fleste
referatene fra medlemsmøtene.
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ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTER
15. januar 2013: BRICS-landene og de nye stormaktenes engasjement i Afrika.
Konsekvenser for utvikling og for norsk afrikapolitikk.
Innleder: Elling Njål Tjønneland fra Christian Michelsens Institutt, som særlig tok opp ulike
sider ved Kinas økende engasjement og investeringer på det afrikanske kontinentet.

11. februar 2013: Grenser i sand. Om situasjonen i Algeri og Mali.
Innleder: utenriksminister Espen Barth Eide.
Terrorangrepet i Algeri var bakteppet for temaet på vårt februarmøte.

Årsmøte 18. mars 2013
NRK’s Sidsel Wold, innledet til debatt om situasjonen i Israel etter valget og konsekvensene
for bosettingspolitikken og for en framtidig tostatsløsning.
Blant de faste postene var utdelingen av Globieprisen til medlemmer i Arbeiderpartiet som
over tid – gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltagelse i forumets
virksomhet, har bidratt vesentlig til å fremme Internasjonalt Forums mål. I 2013 ble prisen
gitt til styrets Kim Noguera Gabrielli.

Følgende medlemmer ble tildelt merker/plakett for langvarig medlemskap i Arbeiderpartiet:

20 år eller mer:
Nasin Saed, Tove Kvammen, Kirsti Næss, hassen Khalifa, Gro Ødegård, Morten Wetland, Nina
Sandås, Sahor Ahmed.

30 år eller mer:
Torill Stokland og Elisabeth Walaas.

Årsmøtet vedtok følgende uttalelser:
-

Om den humanitære krisen i Syria

-

Økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel

-

Nord-afrika og Sahel
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-

Deltagelse i internasjonale militæroperasjoner

-

Bevar norsk forsvarsindustri

-

Surrogatbarn

-

Asiastrategi for Arktis

-

Norske sykehus/pasientsamarbeid med EU-land

-

Norge bør åpne konsulat i kurdiske områder

-

Folkemordet i byen Halabja

-

Kvinner-kan-kurs i de kurdiske områdene i Nord-Irak og sør-øst-Tyrkia

-

Rettigheter for utvikling

17. april 2013: Venezuela etter Hugo Chavez
Latinamerikaekspertene Vegard Bye og Eirik Vold
innledet til debatt om hvilken vei Venezuela nå vil ta. I
tillegg til grundige gjennomganger av
samfunnsutviklingen under Hugo Chavez og
utfordringer i det venezuelske samfunnet.
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1.mai 2013: Wergelandstatuen

Tradisjonen tro hadde Internasjonalt Forum sitt arrangement ved Wergelandstatuen 1. mai.
Over 100 mennesker kom og hørte på appellene fra Marit Nybakk og AUF i Oslo – leder
Munir Jaber.
Det ble lagt ned blomster på statuen av Henrik Wergeland, Oppsal Janitsjar spilte. Leder av
1. maikomitéen, Lars Martin Mediaas, var konferansier.
Med Oppsal Janitsjar i spissen, gikk vi i tog til Stortinget, der det var 1. maifrokost i
Kinosalen. Næringspolitisk Forum var invitert til arrangementet. Her holdt Liv Tørres,
generalsekretær i Norsk Folkehjelp, appell. Som i 2012 ga operasanger Allister Kindingstad
oss et underholdende foredrag og framførte sanger fra sin siste forestilling. Kindingstad
ledet også an i allsangen v de klassiske arbeidersangene.

10. juni 2013: Pakistan etter valget
På medlemsmøtet 10. juni tegnet Laila Bokhari et relativt lyst og optimistisk bilde av den
politiske situasjonen etter valget i Pakistan i mai. Det var første gang siden
selvstendigheten i 1947 at en valgt nasjonalforsamling overlot makten til en ny
forsamling etter demokratiske valg.

Innleder: Laila Bokhari
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18. juni 2013: Sommermøte om 20 år med Barentssamarbeidet
Daværende og tidligere utenriksminister Espen Barth Eide og Thorvald Stoltenberg innledet
om Kirkeneserklæringen fra juni 1993, undertegnet av de nordiske og den russiske
utenriksministeren. En viktig milepæl i nordområdenes historie og starten på et omfattende
samarbeid over grensene i nord. En ny Kirkenes-erklæring ble undertegnet i Kirkenes 4. juni
2013 med utgangspunkt i nye utfordringer i Barentsområdet.

16. oktober 2013: siste rapport fra FNs klimapanel
Om temperaturstigninger og klimautslipp.
Innledere:
-

Gunnar Myhre, seniorforsker i CICERO og koordinerende hovedforfatter.

-

Eystein Jansen, forskningsleder, Bjerkenessenteret, hovedforfatter.

-

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet.

-

Marianne Marthinsen, Stortingsrepresentant.

4. november 2013: Syria
Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide innledet og understreket at det ikke var noen
enkle politiske løsninger. Men borgerkrigen har en stor humanitær dimensjon, den har
framkalt en regional krise og den utfordrer det internasjonale samfunnet.

19. november 2013: Eritrea, en stat i oppløsning.
Om frigjøringskampen som endte forferdelig galt.
Innledere: Marit Nybakk fra Stortinget, professor Kjetil Tronvold fra International Law and
Policy Institute og statssekretær i Utenriksdepartementet, Hans Brattskar.
Eritrea har i dag et av verdens mest undertrykkende regimer. Flere hundre tusen flyktninger
sitter i leire i nabolandene, mange prøver å komme seg over Middelhavet til Europa.
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Internasjonalt Forum vil jobbe videre med å sette Eritrea på dagsorden. En uttalelse fra
styret er fremmet for årsmøtet. Marit Nybakk har lagt inn en interpellasjon til
utenriksministeren. Interpellasjonen kommer opp til debatt 25. februar.

17. desember 2013: Julemøte. Willy Brandt 100 år 18. desember
Internasjonalt Forum viet julemøtet til 100-årsdagen for Willy Brandts fødsel. Willy Brandt
betyr noe spesielt, både i norsk og tysk historie, og var en banebryter i arbeidet for å bygge
ned murene mellom øst og vest i Europa, som til slutt endte med Berlinmurens fall og den
kalde krigens slutt.
Innledere: stortingsrepresentant og leder av norsk-tysk vennskapsforening, Sverre Myhre og
den tyske ambassadør i Norge, Axel Berg.
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VALGKAMP 2013
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Internasjonalt Forum var svært aktive i valgkampen, fra tidlig forsommer til den mer
intensive valgkampen fra 10. august til 9. september. Forumet hadde de siste ukene
morgenaksjoner hver onsdag, stand på Egertorget fredag og lørdag, ansvaret for å bemanne
Oslo Arbeiderpartis valgbod på tirsdager. De siste to ukene ble det drevet en intensiv
valgkamp for å sikre 6. plassen til Marit. I tillegg til Marits kandidatbrosjyre fra partikontoret,
ble det laget en «Marit-brosjyre» til. I sluttfasen ble det delt ut flere tusen kandidatbrosjyrer
for Marit i sentrum og sentrumsnære områder. Internasjonalt Forums valgkamp ble ledet av
Lars Martin Mediaas. Marits valgkampgruppe ble ledet av Peter Myklebust.

TEMAGRUPPENE
Afrikagruppen
Gruppen er nå reorganisert og består i det vesentlige av medlemmer av det tidligere
afrikansk forum i Oslo Arbeiderparti, hvorav majoriteten er flyktninger fra Somalia og Eritrea
Afrikagruppen arrangerte i mai et møte om utviklingen på Afrikas Horn med tidligere
statssekretær Torgeir Larsen. Ca 30 personer til stede.
Gruppen hadde ansvaret for planlegging og tilrettelegging av Internasjonalt Forums
medlemsmøte om Eritrea 19. november med ca 70 personer til stede og etterfølgende
uttalelse fra styret om saken.
Leder: Aslak Leesland.
Europagruppen
Gruppen er gjennom nettverket PES Activists knyttet til Party of European Socialists nettverk
av aktivister og tillitsvalgte. Det er opprettet en Facebook-gruppe, «PES Activists Norway»
som teller 39 medlemmer og som formidler nyheter og videreformidler invitasjoner til
arrangementer i PES. Gruppen har bistått Tysklandsgruppen med dennes oppstart og møter.
Leder: Lars Martin Mediaas

Kinagruppen
KinaGruppen har gjennomført fire åpne møter i 2013 om temaene Kinas økonomi, Kina og
havretten, fagpolitisk samarbeid med og i Kina, samt et møte om Kinas nye utenrikspolitiske
retning og ledelse etter at ny politisk ledelse kom på plass i 2013. I tillegg har Gruppen hatt
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et møte med Japans ambassade om blant annet forholdet til Kina. Gruppen er godt fornøyd
med at dens innspill om at Norge bør ha en strategisk tilnærming til Asia i nordområdene,
ble tatt inn i Aps partiprogram for 2013-2017.
Leder: Kim Gabrielli.

Kvinnegruppen: Temagruppe for internasjonale kvinnesaker
Etter å ha vært uten leder startet temagruppen opp igjen med ny leder våren 2013.
Gruppen hadde sitt første møte i juni hvor man planla aktiviterer for høsten. I løpet av
høsten har gruppen hatt tre møter.
På gruppemøtet i november var temaet surrogati, og man hadde fått en innleder fra
Universitetet i Oslo som skrev doktorgradsavhandling om temaet.
Leder: Ane M. Nordvik

Kurdistangruppen
Består av 15 medlemmer. Gruppen har egen side på Internasjonalt Forums hjemmeside og
er aktiv på sosiale medier med bl.a en Facebookgruppe med 162 medlemmer.
Kurdistangruppen er nå godt kjent i det kurdiske miljøet i Oslo og Akershus og har fått
mange positive tilbakemeldinger på aktivitetene gruppen har hatt. Gruppens medlemmer
som reflekterer mangfoldet av religioner og kurdiske områder, er aktive deltakere på
aktiviteter som arrangeres av kurdiske organisasjoner i Oslo og Akershus, og er godt
informerte om både kurdernes situasjon i Norge, i Kurdistan og i resten av Midt-Østen. Dette
kan sies å være grunnen til at Kurdistan-gruppen i Internasjonalt Forum er de som kan samle
alle kurdiske organisasjoner i Oslo på samme sted!

I 2013 har Kurdistangruppen hatt følgende aktiviteter som har vært veldig vellykkede med
gode tilbakemeldinger fra deltagere:
-

Møte om politikk og rettferdighet, med statsviter Dag Einar Thorsen, den 16. april
2013 på Stortinget

-

Meget vellykket folkemøte (som valgkamp-aktivitet) om kurdernes situasjon med
daværende utenriksminister Espen Barth Eide, den 31. august 2013 på Folkets Hus.

Leder: Roja Darian
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Klimagruppen
Klimagruppen ble vedtatt etablert av Styret i Internasjonalt Forum d. 07.05.13. Klimagruppen består
pt 16 medlemmer og flere har meldt interesse. Omtrent halvparten av medlemmene jobber eller har
jobbet aktivt med klimaspørsmål enten som statssekretærer, Norges forhandlingsleder UN FCCC ,
Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo Bystyre (AP) , stortingsrepresentant, AUF, næringslivet eller
miljøvernorganisasjoner.
Leder er Inger-Anne Blindheim Madsen og nestleder er Georg Oftedal, som også representerte

gruppen i Styret i Internasjonalt Forum i 2013. Lars Martin Mediaas har bidratt vesentlig i
oppstartsfasen av Klimagruppen. Det ble arrangert to formelle og flere ad hoc arbeidsmøter
i 2013, samt to større faglige foredrag med gruppens meget kvalifiserte medlemmer eller
eksterne foredragsholdere:
 I juni et gruppemøte om status for klimaforhandlingene og Norges bidrag.
Foredragsholdere var Kjetil Lund (statssekretær Finansdepartementet), Svend
Søyland (Rådgiver Bellona), Tom Erichsen (CEO Differ), Anne-Grete Ellingsen
(Tidligere statssekretær OED, Norges første kvinnelige plattformsjef,
direktørstillinger/styreverv innen offshore og fornybar)
 I oktober bidro gruppen til å arrangere et medlemsmøte om FNs klimapanel (IPCC) og
den 5. hovedrapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget.
Ideene fra debattene videreføres i arbeidsplanen for Klimagruppen i 2014. Klimagruppen
retter en spesiell takk til foredragsholderne og andre bidragsytere til arrangementene.
Leder: Inger Anne Blindheim Madsen.

Midtøstengruppen:
Gruppen tok initiativ til medlemsmøtet om Syria. I tillegg har gruppen hatt et møte om Iran og
hatt et internt møte på en libanesisk restaurant i Storgata.
Leder: Turid Dankertsen

Sikkerhetsgruppen
Gruppen har hatt to møter i perioden, ett var et temamøte om droner med pensjonert
generalløytnant Tomas Colin Archer som innleder. Det ble i ettertid utarbeidet en uttalelse
om droner.
Leder: Monica K. Mattsson Kämpe
Tysklandsgruppen
Tysklandsgruppen fikk godkjennelse av INFOs styre i sommer til å sette i gang en
arbeidsgruppe med fokus på et av de mest spennende i landene i verden i dag.
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Siden gruppens oppstart har det gått med endel arbeid til å kartlegge gamle og nye ansikter
og opprette en database med kontakter innenfor dette feltet. En facebookgruppe er også
opprettet.
Gruppen arrangerte to møter høsten 2013. Et i forbindelse med bundestaggswahl 2013, hvor
Dag Einar Thorsen holdt foredrag om de politiske partiene. Det andre ble holdt på Goehte
Institut med en inledning av undertegnende og het: Er høyre og Venstresiden forbi. Drahjelp
fikk vi også av INFOs eget arrangement på Stortinget ved Willy Brandt`s 100 års jubileum.
Det har vært brukbar aktivitet, og et godt grunnlag for videre virksomhet er lagt.
Leder: Henning Fagerhøi.
Nordområdegruppen
NordområdeGruppen hadde til sammen 3 møter i 2013. Planlagte møter høsten 2013 (2) ble
utsatt til 2014 (planlagt primo februar) på grunn av valgkamp og hektisk reise- og
møtevirksomhet for flere av Gruppens sentrale medlemmer.
Leder: Bjarne Eikefjord

Illustrasjon: Lasse Efskind
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STUDIETUR TIL PARIS
18 medlemmer fra Internasjonalt Forum deltok i studieturen til Paris.
Vi besøkte og fikk redegjørelser av Norges ambassadør Tarald O. Brautaset (mottakelse i
residensen), Erik Solheim som nå leder OECDs bistandskomite eller Development Assistance
Committee. Vi hadde en omvisning i Omvisning i Senatet ved Matthieu Duval fra Parti
Socialiste og besøkte IFRI, det Franske Institutt for Internasjonale Relasjoner, hvor Thomas
Gomart innledet. Delegasjonen besøkte også UNESCOs hovedkontor.
Studieleder: Turid Dankertsen
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Oslo, 20. januar 2014

Marit Nybakk /s/

Anne-Marie Donati /s/

Kirsti Næss /s/

Monica Mattsson /s/

Arild Vollan /s/

Kjell Gulbrandsen /s/

Lars Martin Mediaas /s/

Asbjørn Gardsjord /s/

Lasse Efskind /s/

Kim Noguera Gabrielli /s/

Bjarne Eikefjord /s/

Line Tresselt /s/

Turid Dankertsen /s/

Elisabeth Walaas /s/

Perviz Khazai /s/

Ane Marte Nordvik /s/

Espen Barth Eide /s/

Roja Darian /s/

Aslak Leesland /s/

Evelyn Hoen /s/

Stine Karlsen /s/

Ørjan Johansen /s/

Georg Oftedal /s/

Øyvind Wennesland /s/

Ahmed Ali Wais /s/

Hassen Khalifa /s/

Andreas Kravig /s/

Helga Strømme /s/
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