STYRETS SAMMENSETNING
- Arbeidsutvalget:
Leder: Marit Nybakk
Første nestleder: Ørjan Johansen
Andre nestleder: Kim Gabrielli
Sekretær: Knut Moestue
Kasserer: Georg Oftedal
Redaktør: Aslak Leesland
Kvinnekontakt: Amina Ibrahim
Studieleder: Lasse Efskind
AU-medlem: Maria Varteressian
- Øvrige styremedlemmer:
Ellen Alexandra Lothe
Perviz Solgi Khazai
Dide Saleh
Bjarne Eikefjord
Hassen Khalifa
Line Tresselt
Espen Barth Eide
Ahmed Ali Wais
Kristin Jonassen Nordby
Inger-Anne Blindheim Madsen
Henning Fagerhøi

INNLEDNING
v/ LEDER MARIT NYBAKK:
ÅRET SOM BLE ANNERLEDES

1.mai markering

Globieprisen for
2020
Globieprisen for 2020
tildelt stortingsrepresentant

2020 ble ikke slik vi trodde eller
hadde forutsatt. For Internasjonalt Forum startet året offensivt
og optimistisk. En aktiv og pågående studieleder sørget for
flere spennende onsdagskvelder på partikontoret. Om marxisme, om sosialdemokrati, om
internasjonal solidaritet og mye
annet.
Programkomiteen bidro til at
Internasjonalt Forum leverte
gode forslag i de ulike fasene
av partiets arbeid med et offensivt Stortingsvalgprogram. 3. februar hadde vi medlemsmøte om programmets internasjonale del med bl. a. gruppearbeid.
Espen Barth Eide og leder av programkomiteen Tonje Meinich innledet. Og på årsmøtet innledet Stortingsrepresentant Marianne Marthinble
sen om Brexit og handelspolitikk.
Så slo pandemien til.

Det ble et annerledes år. Jeg vil takMarianne Marthinsen
- Representantskap OAP:
ke styret og gruppelederne for å ha
sørget for at vi likevel greide å gi
Faste representanter(12):
medlemmene
våre spennende tilbud og slik
1. Marit Nybakk 2. Espen Barth Eide
bidra
til
det
levende
debattmiljøet i Internasjo3. Line Tresselt 4. Kim Gabrielli
nalt Forum I «pausen» mellom første og andre
5. Amina Ibrahim 6. Ørjan Johansen
fase av Coronapandemien hadde vi styremøter
7. Ellen Alexandra Lothe 8. Ahmed Ali Weiss 9. Maria
og arrangerte både medlemsmøte om Libanon
Varteressian 10. Bjarne Eikefjord 11. Dide Saleh 12. Knut
og valgvake den kvelden det var presidentvalg i
Moestue
USA. Og vi var aktive i Oslo Arbeiderpartis no- Vararepresentanter(12):
minasjonsprosess for å gi vårt bidrag til en god
liste i Stortingsvalgkampen. Med Jonas Gahr
1. Lasse Efskind 2. Alis Rameckers
Støre og Espen Barth Eide – begge fra Interna3. Hassen Khalifa 4. Ingrid Langerud
sjonalt Forum -på 1. og 3. plass.
5. Perviz Solgi Kasai 6. Kristin Jonassen Nordby 7. Georg
Covid 19 til tross, det er viktig å holde liv i parOftedal 8. Linn Cathrin Juell 9. Tadesse Gebremichael
tidemokratiet. Internasjonalt Forum er kjent for
10. Julie Nybakk Kvaal 11. Henrik Hovland 12. Indira
sine debattmøter. Og der meninger brytes, skaOcuz Eikefjord
pes politikk! Takk til partikontoret for at vi har
kunnet bruke Brundtlandsalen, takk til Lasse
- Revisorer:
Efskind
og Skøytemuseet,
som vi har fått låne.
- en forumsforening i Oslo
Arbeiderparti
Takk til styremedlem Perviz for å ha stilt sin leiJo Heinum og Liv Thorstensen
lighet til disposisjon for styret. Takk til Indira
- Valgkomite:
Ocuz Eikefjord for å la oss holde styremøte i
Monica Mattsson Kämpe, leder. Peter Myklebust og Siril
Grensen 3.Takk til Monica i Folk og Forsvar.
Herseth flyttet utenbys i løpet av beretningsåret og måtte
Sekretær Knut har sørget for at vi har kunnet
erstattes. Styret konstituerer to nye medlemmer i valgkoarrangere enkelte møter digitalt.
miteen før årsmøtet som årsmøtet må godkjenne før oppstart.
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Styrets arbeide
Coronaåret skapte trøbbel for normal
møtevirksomhet fra 1. mars til ca.
medio juni og igjen fra november.
Vi hadde styremøter ved
begynnelsen av året i Brundtlandsalen
og Gerhardsenrommet, i juni hos Lasse og i august i Grensen 3 hos Indira.
Det har i tillegg vært avholdt digitale
styremøter, bl. a. nominasjonsmøtet til
Stortingsvalget.
Internasjonalt Forum har et stort og
aktivt styre med mye kompetanse på
ulike deler av sikkerhets- og utenrikspolitikk Det betyr god – og av og til
heftige- debatter i styremøtene.
Styret har også stilt opp på stands for
Oslo Arbeiderparti flere ganger: på
Egertorget og ved Nationalteatret.

Der har styremedlemmer også bidratt
med kompetanse. Ledelse og styremedlemmer stiller også opp på møter i
regi av Oslo Arbeiderparti, lagledermøter, kvinnepolitiske møter og ved markeringer.
Internasjonalt Forum har en stor delegasjon i Oslo Arbeiderpartis representantskap, med 12 delegater i året som
gikk. Ved årsskiftet var tallet 13. Antall
hovedmedlemmer danner grunnlaget
for hvor mange hvert enkelt lag har.
Styrets første nestleder, Ørjan Johansen, deltok f.eks på vegne av Oslo Arbeiderparti i en markering foran Stortinget, i regi av libanesere bosatt i Norge.
(Bildet viser Beirut etter eksplosjonen)

Nyhetsbrevet

Det ble sendt ut åtte utgaver av nyhetsbrevet i 2020. Antallet mottakere har variert fra 408 i januar til 390 i november. Innholdet har på den ene siden vært organisasjonsinterne meldinger om vedtak i styret, politiske uttalelser,
kommende medlemsmøter og viktige begivenheter i Oslo
Arbeiderparti og på Stortinget.
For det andre har brevene inneholdt artikler fra hjemmesiden om internasjonale spørsmål og tips til gode kilder på
internett foruten «Lederens hjørne» som er en kommentar
til aktuelle spørsmål fra Forumets leder. Ansvarlige har
vært Aslak Leesland og Line Tresselt som har ansvar for
utsendelse via Mailchimp.

Studiearbeid

De 4 studiemøtene i 2020:
På allemøtene en skolert innleder, og ordet gikk obligatorisk rundt til alle, slik at ingen ble passivisert eller
manglet anledning til å si sin mening. Ved slutter ble
det oppfordret til «twitter-lapper» kommentarer fra
alle. Disse ble innarbeidet i fyldig referat fra alle møtene. Referatene kan sendes ved henvendelse til Lasse.
Henviser til forrige årsmelding for de 4 studiemøtene i
2019.
Takker for all engasjert deltakelse - brukbart frammøte
men få kvinner.
5: 8.1.20: - Innleder: Sverre Lodgaard
Pengemakt og økonomisk krig, Arbeid og fagforeninger. Kampen mot diskriminering, Likestilling. EU.
Brexit. 13 personer tilstede.
6: 22.1.20: - Innleder: Dag Olav Hessen
Grønn politikk eller ... For mange mennesker på jorden. Miljøgifter. Fake news.

13 personer tilstede
7: 12.2. - Thorbjørn Jagland som innleder. Sosialdemokratiets framtid. ... like muligheter for ulike liv.
Ideologisk partitest for medlemskap?
16 personer tilstede.
8: 9.6.20 Tema: Pandemien. Innleder: Thomas Hylland Eriksen. Åsa Lindenborg skulle også delta fra
Sverige på Skype/Teams, men det ble tekniske problemer.
11 tilstede.
Diplom for deltakelse, oppe til høyre:

Den planlagte studieturen i november til
Wien, Bratislava og
Budapest måtte utsettes på grunn av
koronassituasjonen.
Muligens kan den
gjennomføres i 2021.
Tegningen er fra Bratislava.

Facebook
INFO har en facebookside og en
facebookgruppe. Den første har ca 1000
følgere, Facebookgruppen ca 500 følgere. Det
ble lagt ut, i gjennomsnitt, 2-5 artikler pr uke dels informasjon om møter og andre
arrangementer/aktiviteter i forumets regi,
dels lenker til aktuelt stoff i media, nasjonalt
og internasjonalt. Det er ogsa etablert
facebookgrupper som administreres av
temagruppene i INFO.
Ativiteten her har vært varierende.
Styret har egen lukket facebookgruppe for
intern diskusjon og informasjon, der vi ogsa
legger ut protokollene fra vare styremøter.

Regnskap og økonomi
Internasjonalt Forum har vært sparsommelige med bruk av penger i perioden. Det skyldes blant annet at mye
skjer på dugnadsbasis og at styremedlemmer bidrar. I tillegg har antallet fysiske møter vært betydelig færre
i dette Coronaåret. Forumet hadde
heller ikke utgifter til 1. mai markeringen.
Vi var et av de lagene som fikk lov til
gjøre nInternasjonalt Forum sendte
inn flere forslag til partiprogrammet
blant annet:
-Om nedrustning, bl a at norske myndigheter må arbeide internasjonalt for
et forbud mot atomvåpen og kontroll
med alle landbaserte mellomdistanseraketter.
- Om å styrke forholdet til Cuba

- Arbeide for at det offentlige avstår
fra å kjøpe varer som er produsert ved
å bryte folkeretten

POLITISKE UTTALELSER

Internasjonalt Forum sendte inn flere forslag, til partiprogrammet blant annet:
-Om nedrustning, bl a at norske myndigheter må arbeide internasjonalt for et forbud mot atomvåpen og kontroll med alle landbaserte mellomdistanseraketter.
- Om å styrke forholdet til Cuba, - Arbeide for at det offentlige avstår fra å kjøpe
varer som er produsert ved å bryte folkeretten, -- Arbeider for internasjonale
sanksjoner mot stater som bryter folkeretten
- Videreføre og utdype samarbeidet med EU og med våre nordiske naboer
- Utrede muligheten for et nærmere justispolitisk samarbeid med EU
- Være en pådriver for å sikre et velfungerende europeisk system for å gjenbruke
avfall i tråd med sirkulære prinsipper

Hedersmerker
2020
40 år: Torild Stockland og

Epen Barth Eide

- Støtte oppunder OECDs arbeid for en global digital skatt
- Stå fast ved at vi er NATOs øyne og øre i
nordområdene og Barentshavet med balanse mellom avskrekking og beroligelse.
Andre vedtatte uttalelser:

30 år: Marit Ringdal, Liv M.

Stopp Kinas undertrykkelse av uighurene

20 år: Per Brannsten, Gul-

To uttalelser om Jemen, først en uttalelse fra juni 202 om den prekære humanitære situasjonen og krav til Utenriksministeren om å gjøre mer fra norsk side.

Endresen , Marianne Seip og
Astrid Steenbuch
brand Haugen., Ruth K. Giverin og Line Høsfloth.

Alle innspillee finnes i sin helhet på vår
web-side.

Programarbeidet

I året som har gått har Internasjonalt Forum jobbet
godt med programmet til Arbeiderpartiet.
I to omganger har vi gitt innspill til Aps sentrale programkomite. Vår egen arbeidende programkomité,
som ble ledet av Tonje Meinich med Knut Moestue
som sekretær, har hatt flere møter gjennom året.
I tillegg har komiteen og styret hatt to åpne innspillsmøter for medlemmene. Det ene var et fysisk møte med Espen Barth Eide som innleder og deretter
arbeid i grupper, mens det andre fant sted i koronatid, og vi delte oss i digitale rom for å diskutere
og gi innspill. Innspillene inkluderte en styrking av
klima, arbeid til alle, nye industrielle muligheter,
helsesamarbeid som en del av norsk utenrikspolitikk og forslaget til ny formålsparagraf for Ap.
Innspillene er tilgjengelige på Internasjonalt Forums hjemmesider.
Espen
Barth
Eide

Hjemmesiden
www.internasjonaltforum.no
Det ble publisert i alt 93 artikler på
hjemmesiden i 2020. De kan deles inn i
referater fra forumets medlemsmøter,
meldinger om viktige tiltak i forumets og Oslo
Arbeiderpartis regi og kommentarartikler til
aktuelle internasjonale spørsmål.
De siste var dels egenproduserte og dels
lenket til artikler i norske - eller
engelskspråklige medier pluss arkivering av
forums saker. Artiklene ble produsert av Ørjan
Johansen og Aslak Leesland.

Våre temagrupper

Midtøstengruppa: Leder: Kirsti Næss. Gruppa har
egen fb-gruppa der man legger ut stoff fra
Midtæøsten. Gruppa har kommet med innspill til så
vel forumets som OAPs årsmøter Bl.a om handel
med varer produsert på okkupert palestinsk område.
Forsvarsforum: Gruppa består stort sett av medlemmer som er opptatt av forsvars– og sikkerhetsspørsmål. De fleste har erfaring fra forvaret. Aktiviteten foregår primært på egen, lukket facebooksgruppe der det legges ut aktuelle artikler.
Leder: Anders Kämpe
Afrikagruppa: Aktiviteten i koronaåret har vært
minimal. Leder: Aslak Leesland.
Europagruppa: Europagruppa hadde sitt konstituerende møte i februar 2020. I mai ble det avholdt
et virtuelt møte med LOs representant i Brussel
Robert Renè Hansen om EUs sosiale dimensjon. I
høst ble det opprettet kontakt mellom Europagruppa og det gjenoppståtte Brussellaget. I samarbeid
med Brussellaget ble det utarbeidet innspill til programprosessen som ble videresendt til styret i Internasjonalt forum. Det legges opp til videre samarbeid med Brussellaget i 2021. Leder Tonje Meinich
Ungdomsgruppa: Ble vedtatt opprettet i 2020. Leder, Agnes Nordvik, har deltatt på forumets
styremøter siste halvdel av 2020.

Innspill til stortingsnominasjonen
1. Jonas Gahr Støre, 2. Zaineb
al.Samarai, 3.Espen Barth-Eide,
4. Kamzy Gunaratnam, 5. Frode
Jacobsen, 6. Siri Gåsemyr Staalesen/
Trine- Lise Sundnes, 7. Faruk
Qureshi, 8. Siri Staalesen/Trine Lise
Sundnes. (Nr.1 og nr. 3 er
hovedmedlemmer i forumet.)

MEDLEMSMØTER
3. februar: En sosialdemokratisk utenrikspolitikk.
Sted: Brundtlandsalen.
Innledere: Stortingsrepresentant Espen Barth
Eide og leder fro programkomiteen Tonje Meinich.
Gruppearbeid.
Dette medlemsmøtet var en del av programkomiteens arbeid.
2. mars: Rett etter årsmøtet:
Fra møtet 22/9, på Tøyen

Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen innledet om Brexit, Handel og et lammet WTO –
hva nå med norsk handelspolitikk?
22. september: Libanon: Korrupsjon og vanstyre. På vei mot avgrunnen eller ny start?
Sted: Skatten i Hagegt 22 på Tøyen.
Innledere: Tina Gade fra Norsk Utenrikspolitisk
Institutt( NUPI)
Rana Issa, amanuensis ved Universitetet i Beirut
og ved Universitetet i Oslo
3. november: Valgvake på dagen for det amerikanske valget i samarbeid med Oslo Arbeidersamfunn, Homonettverket og Vestre Arbeidersamfunn.
Sted: Skatten i Hagegt 22 på Tøyen. To saler ved
siden av hverandre på grunn av Coronatiltakene
og maksimum 40 tistede.
Innledere: Stortingsrepresentant Espen Barth
Eide og Lisa Cooper fra Democrats Abroad in
Norway.
Det var i tillegg planlagt julemøte på Skøytemuseet ved Frogner Stadion i desember med Stortingskandidat Trine Lise Sundnes, men det ble
utsatt på grunn av Coronarestriksjonene.

Medlemsmøte FØR koronaen

Valg
vake
3.no
vem
ber

Styremøte og sommeravslutning med grilling hos Lasse Efskind

Beretning for 2020 - vedtatt på digitalt styremøte
- . februar 2021
Marit Nybakk(sign), Ørjan Johansen(sign), Kim Gabrielli(sign),Knut Moestue(sign), Georg Oftedal(sign), Aslak Leesland(sign), Amina Ibrahim(sign), Lasse Efskind(sign), Maria Varteressian(sign),Ellen Alexandra Lothe(sign), Perviz Solgi Khazai(sign), Dide Saleh(sign), Bjarne
Eikefjord(sign) Hassen Khalifa(sign),Line Tresselt(sign), Espen Barth Eide(sign), Ahmed Ali Wais(sign, Kristin Jonassen Nordby(sign),
Inger-Anne Blindheim Madsen(sign), Henning Fagerhøi(sign).
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