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Innledning
Det er et aktivt partilag og debattforum som nå er ferdig med sitt 18. år. Selv om vi er et av Oslo Arbeiderpartis
yngste partilag er vi det nest største laget og har stor deltagelse av medlemmene på debattene våre.
Internasjonalt Forum fremstår som et robust partilag med engasjerte og kunnskapsrike medlemmer og
tillitsvalgte.
Internasjonalt Forums mål er å vekke interesse for utenrikspolitiske og internasjonale temaer 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 eller en bestemt sektor. Styret mener at det er viktig at vi
har slike tilbud i Oslo Arbeiderparti. Vår aktivitet og deltagelsen på møtene viser at mange er opptatt av globale
spørsmål, solidaritetsarbeid og sikkerhetspolitikk. Internasjonalt Forums hjemmeside og Facebook-sider bidrar
til oppmerksomhet om både forumet og om internasjonale spørsmål.
Internasjonalt Forum har pr. 1. januar 2015 272 hovedmedlemmer og ca. 250 støttemedlemmer. Internasjonalt
Forum arrangerer medlemsmøter, åpne møter og seminarer. Vi har også svært aktive undergrupper med egne
møter og egen virksomhet. Slik blir Internasjonalt Forum et internasjonalt verksted for Oslo Arbeiderpartis
medlemmer. Internasjonalt Forum er også Oslo APs internasjonale utvalg.
2014 har vært et aktivt år med mange spennende møter både i plenum og i de enkelte temagruppene. 3.
februar hadde forumet møte om NATO i 65 år med forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, aktuelt nok i
dagens situasjon. Mest aktuelt var likevel møtet 4. juni om Yezidiene, en religiøs minoritet i kurdiske områder i
Irak, Syria og Tyrkia. Der viste filmregissør Anja Breien sin dokumentarfilm om Yezidiene. Bare få uker senere
ble store deler av Yezidiene slaktet ned av ISIL i Irak. Internasjonalt Forum traff nok også ganske bra med møtet
vi arrangerte sammen med storbynettverket i Oslo AP: Om norsk jihad og hvordan vi møter ekstremismen.
Det møtet som trakk flest folk var møtet om Palestina med Jonas Gahr Støre og Erik Fosse. Med 180 påmeldte
måtte vi på tre timers varsel flytte møtet til Håndverkeren. Logistikken fungerte, og det ble nok et vellykket
møte.
Med sekretæren Kim Gabrielli, som drivkraft og reiseleder, gjennomførte en gruppe fra Internasjonalt Forum i
mai en studietur til Tunis. Noen måneder senere arrangerte vi et møte om dette landet som representerer en
arabisk sommer i et heller kaldt og dystert resultat av den arabiske våren.
Internasjonalt Forum har i perioden samarbeidet med bl.a. Internasjonalt Nettverk i Akershus AP,
storbynettverket i Oslo AP, kurdiske organisasjoner, Næringspolitisk Forum og Oslo AP.
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 og Stortingets sikkerhetskorps. Takk til møteromstjenesten og
kjøkkenet og takk til Tone og Grethe på Presidentskapets forværelse. Takk til Anne Weimoth i APs
gruppesekretariat for utlån av Kinosalen.

Styret i Internasjonalt Forum
v/Marit Nybakk
Leder
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Styrets sammensetning
Styrets sammensetning
Årsmøtet 15.februar valgte følgende styre:
Arbeidsutvalget:
Leder:

Marit Nybakk

1 nestleder/kasserer

Monica K. Mattsson Kämpe

2 nestleder/medl.ansvarlig Lars Martin Mediaas
Sekretær

Kim Noguera Gabrielli

Studieleder

Turid Dankertsen

Kvinnekontakt

Line Tresselt

Redaktør/webansvarlig

Ørjan Johansen

AUmedlem/WEB

Aslak Leesland

Øvrige styremedlemmer:
Ahmed Ali-Wais
Anne-Marie Donati
Arild Vollan
Bjarne Eikefjord
Evelyn Hoen
Hassen Khalifa
Inger Anne Blindheim Madsen
Kjell Gulbrandsen
Lasse Efskind
Perviz Solgi Kazai
Roja Darian
Silje Dalehaug
Martha Skretteberg (tiltrer)
I perioden har Evelyn Hoen reist til Colombia for UD. Martha Skretteberg tar over etter
Evelyn. Silje Dalehaug er ansatt i den norske ambassaden i Astana i Kasakstan. Aysha Hussain
tar over ledelsen av gruppen for internasjonale kvinnespørsmål.
Revisorer:
Jo Heinum
Liv Thorstensen
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Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i OAP
Medlemmer:
Marit Nybakk, Monica Mattsson Kämpe, Lars Martin Mediaas, Kim Noguera Gabrielli, Line
Tresselt, Hassen Khalifa, Silje Dalehaug, Kjell Gulbrandsen, Roja Darian, Ahmed Ali-Wais,
Ørjan Johansen.
Varamedlemmer:
Georg Oftedal, Evelyn Hoen, Lasse Efskind, Ingrid Langeved, Arild Vollan, Handi Ali
Mohammed, Andreas Kravik, Inger Anne Blindheim Madsen, Asbjørn Gardsjord, Aisha Ali
Mohammed, Per Henrik Pharo.
I perioden har Evelyn Hoen flyttet til Latin-Amerika, Andreas Kravik blitt stasjonert i New
York og Lasse Efskind og Asbjørn Gardsjord har gått over til å være støttemedlemmer, noe
som betyr at de ikke kan møte i Oslo APs representantskap for Internasjonalt Forum.
Valgkomite
Therese Ustvedt, Hassen Khalifa og Ingrid Langerud. I tillegg velges det en representant fra
styret som medlem av valgkomiteen. Bjarne Eikefjord var styrets representant foran
årsmøtet i 2014.

Tegning av Lasse Efskind
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Våre representanter i parti og folkevalgte organer


Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets leder



Monica Mattsson Kämpe sitter i partistyret i Oslo AP
 Roja Darian sitter i styret for kvinnenettverket i Oslo
Arbeiderparti
 Marit Nybakk, Monica Mattsson Kämpe og Roja Darian
deltok på årskvinnekonferansen i Oslo AP i 2014
 Roja Darian er vararepresentant i Oslo Bystyre
 Roja Darian, Line Tresselt og Henrik Hovland står på Oslo
APs bystyreliste til kommunevalget høsten 2015
 Lasse Efskind er vararepresentant i Asker
Kommunestyre og står også på lista foran kommunevalget
høsten 2015



Marit Nybakk er stortingets første visepresident og sitter i Utenriks- og
forsvarskomiteen. Hun er medlem av Presidiet i Nordisk Råd og leder av den
sosial-demokratiske gruppa i Nordisk Råd



Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets parlamentariske leder i Stortinget og sitter i
Utenriks- og forsvarskomiteen



Marit Nybakk sitter i Rådet for internasjonalt parlamentarikernettverk for
atomnedrustning og ikke-spredning (PNND)



Perviz Kazai har sittet i Oslo APs nominasjonskomite foran kommunevalget.
Hassen Khalifa var medlem av valgkomiteen foran årsmøtet i Oslo AP.



Marit Nybakk ledet redaksjonskomiteen for Oslosaker på Oslo APs årsmøte og
satt i redaksjonskomiteen på møtet som vedtok Bystyreprogrammet.
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Styrets arbeid
Internasjonalt Forum har et styre med stor kapasitet og svært 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 der medlemmene får tilbud om foredrag med høy kvalitet og
kan skape politikk ved å bryne seg på hverandre. Styret gjenspeiler den dynamiske
medlemsmassen i Internasjonalt
Forum.
Flere av styremedlemmene leder
også tematiske undergrupper,
som også i denne perioden har
hatt spennende møter med
innledere av høy kvalitet.
Gruppene er også
premissleverandører for forslag og
uttalelser til styret, årsmøtet, til
Oslo AP og til landsmøtet i
Arbeiderpartiet, innenfor sine
tema-områder.
Styret har i perioden også engasjert seg i Oslo Arbeiderpartis forberedelser til
kommunevalget, både nominasjonsprosessen og programarbeidet.
Styret satte ned et underutvalg som laget innspill både til Oslo Arbeiderpartis program og til
Bydelsreformen. Leder var Line Tresselt, øvrige medlemmer var Lars Martin Mediaas,
Lasse Efskind, Kjell Gulbrandsen, Hassen Khalifa, Inger Anne Blindheim Madsen, Henrik
Hovland.
Styret har i perioden avholdt 17 styremøter. Styret hadde sommeravslutning hos Lasse 25.
juni og styremøte med juletapas i Stortingets kjellerstue, 18. desember 2014.
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Globieprisen
Globieprisen tildeles den eller de av forumets medlemmer eller medlemmer av
Arbeiderpartiet, som over tid, gjennom initiativ, personlig engasjement og aktiv deltagelse 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 3. mars 2014 fikk Håkon Haugli og Ahmed Ali-Waiss Globieprisen for 2013.
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.

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 2014 til årsmøtet.

Sosiale medier og hjemmeside
Internasjonalt Forums hjemmeside www.internasjonaltforum.no brukes primært til
kvalitative referater fra våre medlemsmøter, samt politiske dokumenter og oppdatering av
intern art. I tillegg legges det med jevne mellomrom ut artikler fra hele verden som
redaksjonen mener kan ha almen interesse. Man skal kunne finne all nødvendig informasjon
om forumet på siden. Alt er lagt ut i en logisk ordning. Det legges ut nytt stoff 1-2 ganger pr
uke. Redaksjonen har bestått av Aslak Leesland og Ørjan Johansen.
Det skal ikke stikkes under en stol at websiden er blitt gammel og temmelig umoderne. Vi
har hatt hjemmeside siden 1998 og bare oppdatert den en gang i løpet av alle disse årene. Vi
var blant de 2000 første i landet med .no-adresse. Vi ser at det finnes 10-15 andre foreninger
med navnet Internasjonalt Forum her til lands, hvis eiere er universiteter, fylkeskommuner,
bedrifter og faktisk Landsorganisasjonen, men vi står alltid først og øverst hvis man googler
navnet. En standing som mange etterstreber.
Det hadde vært ønskelig å oppgradere websiden, men for å få plass til alt arkivmateriale som
er lagret elektronisk på nåværende side og tilstrekkelig med subseksjonsmuligheter bør vi
bruke en seriøs designer og operatør. Dessuten bør websiden ha plass til egne websider for
de forskjellige temagruppene.
Internasjonalt Forum har en Facebookside som har i overkant av 600 'likes'. Siden
oppdateres flere ganger pr uke med lenker til saker som administratorene mener kan ha
interesse. Vi har ikke brukt penger på å fremme facebooksiden, som mange andre gjør.
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Administratorer er Ørjan Johansen, Lars Martin Mediaas, Aslak Leesland, Kim Gabrielli og
Line Tresselt.
Styret i Internasjonalt Forum har en lukket Facebookside som brukes til interne diskusjoner i
styret. Styret har også en felles epostadresse der alle styremedlemmene får felles post eller
kan sende epost til de andre i styret.
Internasjonalt Forum har også en åpen facebookgruppe der medlemmer selv kan legge ut
lenke til stoff de tror kan ha interesse for andre.
Internasjonalt Forum har i tillegg en webside lagt under Mitt Arbeiderparti. Den er lite brukt
og besøkt og er derfor ikke oppdatert på en lang stund.
De fleste temagruppene har stort sett etablert seg med egne Facebooksider eller grupper
der medlemmene blir bedt om å registrere seg og der de fortløpende blir orientert om
aktiviteter i gruppene.
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Årsmøte og medlemsmøter
Mer utfyllende referater fra møtene finnes på lagets hjemmeside.
3. februar 2014: NATO 65 år.
Innleder: Forsvars-minister Ine Marie Eriksen Søreide. Et svært aktuelt tema i et Europa
omgitt av ny usikkerhet og nye trusler.
3. mars 2014: Årsmøte.
Tidligere stortingsrepresentant og medlem av Europarådet, Håkon Haugli - innledet om
arbeidet med menneskerettigheter i Europa. Blant de faste postene var utdeling av
Globiepris, som gikk til Håkon Haugli og Ahmed Ali-Wais.
Følgende medlemmer ble tildelt merker for langvarig medlemskap i Arbeiderpartiet:
30 år: Peter Myklebust
40 år: Marit Nybakk, Ørjan Johansen, Bjarne Eikefjord
50 år: Aslak Leesland
Årsmøtet vedtok uttalelser om Kurdistan, Vanuenu, Syria, globalt næringsfond, Eritrea, SørSudan, Nordområdene, moratorium for bruk av dødelig våpen, Israel og
Genevekonvensjonen.
1. mai 2014

Internasjonalt Forum arrangerte tradisjonen tro, 1. mai ved Wergeland-statuen i
Spikersuppa med etterfølgende 1. maifrokost i Kinosalen i Stortinget. Leder av 1. maikomiteen var Lars Martin Mediaas.
Appellanter i Spikersuppa: Marit Nybakk og Khamshanjiny (Kamzy) Gunaratnam.
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Oppsal Janitsjar spilte. Nesten 150 mennesker møtte opp. Ved frokosten etterpå underholdt
operasanger Allister Kindingstad, som også ledet an i allsangen av de klassiske
arbeidersangene.
21. mai 2014: Norge og Kina.
Innledere:
Statssekretær Bård Glad Pedersen, Utenriksdepartementet. Advokat og Kinakjenner Geir
Sviggum.
25. mai 2014: Valgvake ved Europa-parlamentsvalget,
i samarbeid med Oslo Arbeidersamfunn.
Korte innlegg ved:
Marit Nybakk – om sosialdemokratiets utfordringer i Europa.
Fredrik Mellem – Partigruppene i Europaparlamentet.
Dag Einar Thorsen – Høyrepopulistiske partier i Europa.
4. juni 2014: Yezidiene – en religiøs minoritet i kurdiske områder.
Film og foredrag ved filmregissør Anja Breien.
Kommentarer ved Mette Kristin Rød – skrevet masteroppgave om Yezidiene.
Muir Jemhuri – fra Yezidiene.
Møtet ble skremmende aktuelt da flere tusen av av Yezidiene ble massakrert av ISIL senere
på sommeren.
24. juni 2014: Sør-Sudan – hva gikk galt?

Innledere:
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
Torgeir Larsen, tidligere statssekretær i UD.
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19. august 2014: Situasjonen i Gaza.

Innledere: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og lege Erik Fosse.
Møtet måtte flyttes til Håndverkeren på grunn av over 180 påmeldte.
3. september 2014: Norge mot Paris 2015: Det grønne skiftet.

Møtet ble initiert av Klimagruppen og ble arrangert i samarbeid med Næringspolitisk Forum.
Innledere:
Aslak Brun, Norges forhandlingsleder i klimaforhandlingene, Klima- og miljødepartementet
Johan Sandberg, DNV GL
Roy Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen
Kari Elisabeth Kaski, Zero.
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30. september 2014: Møte om IS/ISIL: Hvem er de? Hva gjør de? Hva gjør vi?
Innledere:
Truls Hallberg Tønnesen, forsker FFI.
Øystein Bø, Statssekretær i Forsvarsdepartementet.
Kommentar: Roja Darian, leder av Internasjonalt Forums
Kurdistangruppe.

4. oktober 2014: I samarbeid med Arbeiderpartiet. Samråd med iranske kurdere, baluchere
og arabere om undertrykking av minoriteter i Iran.
Innledere:
Marit Nybakk, Arbeiderpartiet
Loqman Ahmadi, PDKIs utenrikstalsmann
Parviz Lashari, Baluchistans People’s Party
Azim Aliassy, representant i Norge for KDPI, et parti for iranske kurdere
10. november 2014: Norsk Jihad. Hvordan møter vi ekstremismen?
Innledere:
Lars Akerhaug, forfatter av boken «Norsk Jihad».
Jan Bøhler, leder av Oslo AP.
-

Møtet ble arrangert i samarbeid med Oslo APs
storbynettverk.

24. november 2014: Fredsforhandlingene om Colombia og Norges rolle på Cuba.
Innledere:
Dag Nylander, UD. Norges sjefsforhandler på Cuba.
Knut Andreas Lid, leder Internasjonal avdeling Caritas Norge.
Henrik Hovland, forfatter og Latinamerika-ekspert.

13

Internasjonalt Forums Årsberetning 2014

4. desember 2014: Utviklingen i Tunis.
Innledere:
Tor Wennesland, Norges ambassade til Egypt.
Sihem Soltene, Charge d’affaires for Tunis i Norge.
Kim Gabrielli, leder av Forumets studietur til Tunis
Fazel Sabit Zaden, LO

Studietur til Tunisia
Internasjonalt Forum i Oslo Ap dro på politisk studietur til Tunisia med 15 representanter for
Arbeiderpartiet i Sør‐Trøndelag, Akershus, Telemark og Oslo fra 26.‐28. mai 2014. Ali Ajmi og
Kim Noguera Gabrielli var ledere av reisegruppa.
Vi var nysgjerrige på hvorfor den arabiske våren startet i Tunisia og hvorvidt Tunisia kan
være et demokratisk forbilde for resten av den arabiske verdenen. Reisefølget møtte de
politiske partiene fra ytre venstre til ytre høyre inkludert de daværende regjeringspartiene
det moderate islamske partiet, det sosialdemokratiske partiet og kongresspartiet. Vi møtte
både stortingspresidenten, partiledere, parlamentarikere, journalister,
menneskerettighetsaktivister og representanter for ungdoms‐ og kvinneorganisasjoner,
tunisiske NHO og LO, og noen fikk møte Tunisias president. Det var spesielt å møte tunisiske
LO, UGGT, som med sine 750.000 medlemmer var avgjørende både før, under og etter
revolusjonen. UGGTs samarbeid med tunisiske NHO, Advokatforeningen og
Menneskerettighetsligaen i det, som kalles den ”Nasjonale dialogen” har vært avgjørende
for å stabilisere landet i turbulente perioder etter revolusjonen.
De sterke organisasjonene var nok en av grunnene til at revolusjonen kunne starte nettopp i
Tunisia. Påtrykket fra disse organisasjonene har også vært avgjørende for at partiene har
valgt å stå samlet for å få til en utvikling i retning av et velfungerende demokrati. Nå senest
ved å gjennomføre demokratisk overføring av makt fra en regjering til den neste.
Konklusjonen fra turen er at Tunisia kan være et demokratisk forbilde for de andre arabiske
landene og at Norge må støtte bredt opp om dette arbeidet.
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Temagruppene
Afrikagruppen
Det ble gjennomført ett gruppemøte i løpet av året. Tema: Flyktningsituasjonen på Afrikas
Horn. Dessuten var afrikagruppa involvert i forberedelsen av to møter i InFos regi. Det ble
tatt initiativ til gruppereise til Etiopia som etter planen skal gjennomføres av InFo i 2015. Det
ble også tatt initiativ til å gjenopplive gruppas Facebookside.
Klimagruppen
Klimagruppen i Internasjonalt Forum består av 23 medlemmer. Medlemmene representerer
ekspertise fra tunge kompetansemiljøer fra næringslivet, miljøorganisasjoner og politikken.
Gruppen har spisskompetanse og praktisk erfaring innen teknologi, rammebetingelser;
finans/rapportering relatert til bærekraftig utvikling, fornybar energi, olje & gass, bioøkonomi, storbypolitikk og opplæring av yngre generasjoner. Alle har sterke ønsker om å
bidra innen sine spesialfelt. Vi ønsker å presentere konkrete løsningsorienterte forslag fra
våre respektive bransjer i dialog med fagmiljøer og miljøorganisasjonene.
Klimagruppen har hatt to formelle møter, og en rekke mindre tema møter i forbindelse med
konkrete arrangementer og eksterne aktuelle klimaarrangementer.
De to viktigste møtene har vært:
- Norge mot Paris 2015 - med blant andre Norges forhandlingsleder Aslak Brun.
Møtet ble arrangert i samarbeid med Næringspolitisk Forum, og samlet rundt 70
deltakere: medlemmer i Internasjonalt Forum, forskere, ledere i miljøbevegelsen og
rådgivere i partiet.
- Strategimøte for Klimagruppen med Kjetil Lund.
To av medlemmene i Klimagruppen er med i Arbeiderpartiets Klimapanel, og en er med i
Raymond Johansen`s Klimagruppe for Oslo. Klimagruppen ønsker å jobbe med alle
klimamiljøene i partiet direkte via gruppens medlemmer og ved formelle innspill via Styret i
Internasjonalt Forum.
Kurdistangruppen
2014 har dessverre vært et dramatisk og katastrofalt år for befolkningen i SørKurdistan
(NordIrak) og VestKurdistan (NordSyria), da de ble angrepet av verdens mest brutale og
bestialske terrororganisasjon, "Den islamske staten" eller IS. Mange tusener er blitt drept og
mange hundre tusen mennesker er drevet på flukt. Flere tusen Yezidikurdiske kvinner ble
tatt til fange og brukt som sexslavee og solgt på torgene i både Irak og Syria. Jenter helt ned
til 4-åringer er blitt voldtatt av ISkrigere. Det har siden juni vært harde kamper mot IS.
Situasjonen for de mange flykningene er fortsatt svært kritisk.
Onsdag 4.juni arrangerte vi «Yezidiene – en religiøs minoritet i kurdiske områder i Irak, Syria
og Tyrkia» med rundt 130 deltakere. Lederen i Internasjonalt Forum, Marit Nybakk, åpnet
møtet. Først viste den velkjente filmregissøren Anja Breien oss sin fantastiske
dokumentarfilm ‘’Yezidi’’. Så fikk vi høre kommentarer av Mette Kristin Rød, som har skrevet
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sin masteroppgave om «Hvem er Yezidiene?» og yezidienes representant Salih Elyas. Møtet
var dekket av kurdiske medier.
Tirsdag 5.august 2014 var vi medarrangør i en demonstrasjon for å vise støtte til Yezidiene
fra Shingal (Sinjar) og mot IS. Rundt 1500 personer møtte opp. Demonstrasjonen ble godt
dekket av både norske og kurdiske medier.
Torsdag 9.oktober 2014 var vi medarrangør i en demonstrasjon for Kobanî og mot IS. Rundt
1000 personer møtte opp. Demonstrasjonen ble godt dekket av både norske og kurdiske
medier.
Kina-gruppen
Kinagruppa har i 2014 hatt relativt lite aktivitet, men gjennomførte et faglig møte i gruppa i
januar og var medarrangør på møtet om Norge og Kina som ble avholdt i mai.
Latin-Amerikagruppen
I 2014 gjennomførte gruppen flere møter med faglige diskusjoner om politiske, sosiale og
økonomiske utfordringer i regionen. Gruppen var medarrangør av INFOs godt besøkte
seminar om fredsprosessen i Colombia og Norges rolle. I tillegg har gruppa kommet med
flere faglige innspill og forslag til uttalelser til styret i INFO. Gruppa har også jobbet med å
spre informasjon om Latin-Amerika til lagets medlemmer og til fora og faglige miljøer
utenfor Internasjonalt Forum.
Midt-Østen gruppen
Gruppen avholdt to gruppemøter og bidro til å arrangere et medlemsmøte for Internasjonalt
Forum.
1. Utviklingen i Afghanistan
14. mai ved Vigdis Kjelseth, rådgiver for politiske saker ved den norske ambassaden i Kabul.
Hun informerte om den politiske situasjonen i Afghanistan før valget.
11 fremmøtte fra MØ-gruppen.
2. Er en to-statsløsning mulig? Katastrofen på Gaza.
Den 5, august holdt gruppen et møte for å forberede medlemsmøtet i Internasjonalt Forum
om den siste og pågående krigen på Gaza. Medlemsmøtet ble holdt den 19, august, med så
mange påmeldte at møtet ble flyttet fra Kinosalen til Håndtverkeren. Foredragsholderene
var Jonas Gahr Støre og Erik Fosse.
3. Situasjonen i Tyrkia etter valget av Erdogan som ny president.
Foredragsholder var Janis Bjørn Kanavin, Norges ambassadør i Tyrkia.
10 fremmøtte, 4 fra MØ-gruppen og 6 fra Kurdistangruppen.
Nordområdegruppa
Nordområdegruppa hadde til sammen 3 møter i 2014. I tillegg har gruppas medlemmer
utarbeidet notater og innspill rundt situasjonen i Nordområdene. Gruppa var også involvert i
planleggingsarbeidet for å få til et fellesmøte med partilag i Finnmark og Troms i Kirkenes 7.9. mai. Før møtet 17. september ble det foretatt en gjennomgang av arbeidsform. Denne ble
nedfelt og er fulgt i ettertid.
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Gruppa hadde et godt besøkt strategimøte 11. desember, hvor det var flere innledere som
belyste ulike sider av utfordringene i Nordområdene, sett i lys av den endrede
sikkerhetspolitiske situasjonen. Møtet gav som resultat et forslag til møtetematikk i
Internasjonalt Forum. Dette ble spilt inn til styret for Internasjonalt Forum.
Temasaker: Hva er nytt? Næringsutvikling i Øst Finnmark, Pomor-sonen og norsk
engasjement, gassrørledning, økt norsk-russisk næringslivssamarbeid, BarentsWatch,
praktiske konsekvenser av nedtrappet norsk-russisk sikkerhetspolitisk samarbeid m.m.
Temagruppe for internasjonale kvinnespørsmål
Det ble arrangert sommermøte i juni, hvor Silje Dalehaug ble leder og Line Oma ble valgt
som nestleder. Aysha Hussain overtok som leder 1. februar 2015, da Silje Dalehaug flyttet
utenlands.
I september var det møte om kjønnsselektive aborter i India. Line Oma holdt foredrag basert
på sin masteroppgave. I oktober holdt Mandeep Kaur Bains et foredrag om forskjeller i
ernæring for spedbarn basert på kjønn i India.
Medlemmene ønsket å høre mer om kjønnsforskjeller i India. Derfor ble det arrangert to
møter om India.
Det er opprettet Facebook-gruppe, som brukes til å legge ut informasjon om arrangementer
av temagruppe for internasjonale kvinnespørsmål. Referater fra møter legges ut på siden.
Det legges også ut informasjon om andre arrangement tilknyttet temaet kvinnespørsmål. I
tillegg kan medlemmer legge ut linker til interessante avisartikler o.l. som omhandler temaet
kvinnespørsmål.
Temagruppen arrangerte kinotur i oktober. Filmen Difret omhandlet konerøveri i Etiopia.
Tysklandsgruppen
Tysklandsgruppa har i 2014 bestått av et interimstyre med Gunnar Høgstmyr, Christan Rost
og Henning Fagerhøi.
Vi har gjennomført to arrangementer.
Et på Scotsman i samarbeid med Oslo Arbeidersamfunn hvor vi hadde en valgvake i
forbindelse med EU-valget. Samtidig belyste vi EU-byråkratiet og så på sosialdemokratiets
utfordringer i Europa.
Det andre het Politisk Grill, som bestod av en debatt som het: «Hva er best av NAV eller
Hartz IV», samt en analyse av landtagvalgene i Tühringen og Brandenbur og et foredrag om
PKW-Mauten.
Tysklandsgruppa`s møter har blitt lagt merke til, og etter initiativ fra Goethe-Institut Oslo er
det opprettet en samarbeidsavtale som går ut på at de nå skal markedsføre våre fremtidige
arrangementer. Vi deltok på utdelingen av Willy Brandt-prisen og sommeravslutningen til
Norsk-Tysk Selskap.
Vi består av et nettverk på ca. 30 personer som regelmessig dukker opp på arrangementer,
deltar på styremøter og følger med på vår facebookgruppe.
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Politiske uttalelser
Internasjonalt Forums forslag til Oslo Aps årsmøte:
Forumet hadde forslag som gikk på situasjonen i Kurdistan, om å frigi Mordechai Vanunu,
respekt for Geneve-konvensjonen og internasjonal humanitær rett i Israel, om
menneskerettsbrudd og undertrykkelse i Eritrea, behovet for norsk engasjement i Sør-Sudan,
forbud mot bruk av dødelige droner og om en ny global helsedugnad. Disse forslagene ble
tatt inn i kapittelet om internasjonale saker. Forumet fremmet også et forslag om
næringsutvikling i Barentsregionen.
Internasjonalt Forums forslag til Oslo Aps kommuneprogram:
Forumet jobbet grundig med forslag til kommuneprogrammet, og fikk gjennomslag for veldig
mange av politikkforslagene. Forslagene ligger ute på lagets hjemmeside. Arbeidsgruppen
ble ledet av Line Tresselt og bestod ellers av Lars Martin Mediaas, Lasse Efskind, Kjell
Gulbrandsen, Hassen Khalifa, Inger Anne Blindheim Madsen og Henrik Hovland.

Internasjonalt Forums forslag til landsmøtet:
Forslagene ligger på lagets hjemmeside.














Norge må anerkjenne Palestina som egen stat
Stopp dødsstraff for barn i Iran
Nødhjelp til Syria
Opprett ambassade i Tunis
Palestinske barn i israelske fengsler
Stopp støtte til IS-områder
Redde slaver fra IS
Støtt demokrati i Syria
Norge må kreve stans i henrettelser av politiske fanger i Iran.
Kommunale veteranplaner
Arbeiderpartiet vil forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Endringspartnerskap med Tunisia
Styrking av Forsvaret
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Beretningen er godkjent av styret i Internasjonalt Forum 6.3.2015
Marit Nybakk /s/

Monica K. Mattsson Kämpe /s/

Lars Martin Mediaas /s/

Kim Noguera Gabrielli /s/

Turid Dankertsen /s/

Line Tresselt /s/

Ørjan Johansen /s/

Aslak Leesland /s/

Ahmed Ali-Wais /s/

Anne-Marie Donati /s/

Arild Vollan /s/

Bjarne Eikefjord /s/

Evelyn Hoen /s/

Hassen Khalifa /s/

Inger Anne Madsen /s/

Kjell Gulbrandsen /s/

Lasse Efskind /s/

Perviz Solgi Kazai /s/

Roja Darian /s/

Silje Dalehaug /s/

Martha Skretteberg /s/
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Tegning av Lasse Efskind
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