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  Innledning:  «Et vanskelig år» 

Det ble annerledes enn vi 
hadde planlagt.  Vi gikk 
inn i året 2021-valgåret – 
med pågangsmot og ar-
beidslyst – for å tilby 
medlemmene debattmø-
ter og møte velgerne på 
valgkampstand og ved 
løpeseddelutdelinger. 
 
Det ble ikke helt slik. 
Det ble nok et år med 
Corona og restriksjoner, 
og det har preget året. 
Folk har gått med munn-
bind, unngått kollektiv-
trafikk og holdt meteren. 

Mange organisasjoner og 
foreninger gikk dukken 
dette året, også avdeling-
er i Arbeiderpartiet.  
 
IF er et debatt-forum 
med møter for diskusjon 
og informasjon om inter-
nasjonale forhold, det er 
vår hovedbeskjeftigelse 
og det partiet forventer 
av oss.  Vi har så langt vi 
maktet å gjen-nomføre 
møter både digitalt og 
fysisk med Coronarest-

riksjoner, i den grad det 
har vært mulig. 
 
Det har i tillegg vært et 
år med store diskusjoner 
i styret. Så kan vi trøste 
oss med at det er når me-
ninger brytes og vi bry-
ner oss på hverandre at vi 
skaper politikk. 
Vi takker for oss. 
 
Marit Nybakk 

Leder 

 

      (Bildet er fra 1.mai markeringen) 
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Forumet har 306  

hovedmedlemmer i 

beretningsåret.  

Opp fra 302 året før.  

En tilvekst på  

1,34 %.  

 

- I tillegg har vi et 

par hundre støtte- 

medlemmer. 

Globieprisen for 

2020 

Prisen ble tildelt REMI 

STRAND, advokat, sen-

tral AP-politiker i Finn-

mark og mangeårig 

medlem i Forumet, for 

hans arbeide med å 

holde kontakten med 

våre russiske naboer på 

tross av restriksjoner 

innført etter 2014.   

Medlemsutvikling 

Globieprisen 
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Bort sett fra i juli, har 
forumet stort sett hatt 
ett styremøte pr. må-
ned. Styremøtene har 
vært avholdt på parti-
kontoret og i Skøyte-
museet. Enkelte ganger 
har noen også vært med 
digitalt. 
  
Styret har stilt opp på 
stands for Oslo Arbei-
derparti flere ganger i 
forbindelse med Stor-
tingsvalgkampen både 

på Egertorget, Grøn-
land, Majorstuen – og 
først og fremst ved Na-
tionalteatret. I perioden 
har valgkampen preget 
standsvirksomheten, 
eget avsnitt nedenfor.  
 
Styret behandler saker 
som sendes ut fra Oslo-
partiet og landspartiet 
og beslutter tema og 
arbeidsfordeling for 
medlemsmøter. 

Internasjonalt Forum 
har en stor delegasjon i 
Oslo Arbeiderpartis re-
presentantskap, antallet 
er basert på lagets med-
lemstall. Siste året har 
forumet hatt 13 repre-
sen-tan-ter og 13 vara-
representanter der.  
 
Nestleder Kim Gabrielli 
ha hatt ansvaret for at 
vi er fulltallige på re-
presentantskapsmøtene.   

Silje Dalehaug har vært 
medlemsansvarlig/
studieleder og har også 
deltatt på møter i Oslo 
Ap for  
medlemsansvarlige i 
lagene. 
Sammen med leder Ma-
rit Nybakk og styre-
medlemmene Amina 
Ibrahim og  

Styrets arbeide i beretningsåret 

Temagrupper      Studiearbeidet og medlemspleie 

     Styrets sammensetning 

Studieleder: Silje  
Dalehaug 
Styre-
medlemmer: Es-
pen Barth Eide  
Ellen A. Lothe 
Hassen Khalifa 
Georg Oftedal 
Dide Saleh 
Ahmed Ali Wais 
Line Tresselt 
Pervis S. Khazai 
Knut Moestue 
 
 

Leder:   
Marit Nybakk  
Første nestleder: 
Kim Gabrielli 
Andre nestleder: 
Amina Ibrahim  
Sekretær: Agnes 
Nordvik  
Kasserer: Bjarne 
Eikefjord 
Redaktør: Aslak 
Leesland  
Kvinnekontakt: 
Anne Lise Ryel 
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  Årsberetning 2021 

Marit Nybakk, styrets leder 

«Husk at du kan 

følge med, og si din 

mening på våre 

facebooksider og bli 

oppdatert på 

internasjonale saker 

via vår webside og i 

Nyhetsbrevet» 

 Perviz Kazai har studieleder 
hatt et møte for nye med-
lemmer i forumet.  

 
Internasjonalt Forum har 
noen styreoppnevnte te-
magrupper. Disse er Af-
rikagruppa, Tysklands-
gruppa og Midt-Østen 
gruppa. I perioden har 
det ikke vært noen akti-
vitet av betydning i noen 
av temagruppene. Det 
har tidligere vært også 
andre temagrupper, men 
disse er lagt ned. 

Andre politisk verv 

- forumets medlemmer 
Andre politisk verv 

- forumets medlemmer 
Jonas Gahr Støre, 
statsminister, 
Espen Barth Eide, Kli-
ma– og Miljøminister, 
Marit Nybakk og Knut 
Moestue, vara til styret 
i Oslo AP, 
Kim Gabrielli, Aps 
Internasjonale Utvalg 

OAPs Representantskap: 
Marit Nybakk Espen Barth 
Eide, Line Tresselt, Kim 
Gabrielli, Amina Ibrahim 
Halvor Bruun, Ellen Alex-
andra Lothe, Ahmed Ali 
Weiss, Agnes Nordvik, 
Bjarne Eikefjord, Dide Saleh 
Knut Moestue, Lasse Efskind 
Vararepresentanter: 
Henning Fagerhøi, Anne Lise 
Ryel, Hassen Khalifa, Silje 
Dalehaug, Perviz Solgi Kasai 
Alis Rameckers, Georg Ofte-
dal, Kirsti Næss, Tadesse 
Gebremichael, Martha Skret-
teberg, Jacob Schram, Indira 
Ocuz Eikefjord,  Henrik 

Hovland . 
OBS; Dide  
Saleh har truk-
ket seg fra  
styret. 
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Internasjonalt Forum 
har en solid økonomi, 
og styret har en forsik-
tig bruk av midler, og 
styrets medlemmer har 
dekket en del utgifter 
av egen lomme. 
 
Regnskapet er gjort opp 
med et underskudd på 
kr 597,16.  (endelig tall 
kommer senere) 
Forumet har ved års-
skiftet 31.12.2021 en 

egenkapital på kr 
167.788.   

Beløpet er i sin 
helhet plassert som 
likvide midler i 
bank. 

møtevirksomhet. Stoff 
fra siden legges også ut 
i nyhetsbrevet og på 
facebooksiden. 

Facebook 

Internasjonalt Forum 
har to facebooksider: en 
åpen side med 1001 
følgere og en privat 
gruppe med 520 med-
lemmer. Sidene brukes 
til videreformidling av 
artikler om internasjo-

På hjemmesiden publi-
seres artikler om inter-
nasjonale spørsmål - 
dels kopier av presse--
artikler og forsknings-
publikasjoner og dels 
originalt skrevne artik-
ler for hjemme-siden - 
foruten viktige taler og 
artikler fra Arbeiderpar-
tiet og informasjon om 
Internasjonalt Forums 

nale spørsmål fra eng-
elskspråklig og skandi-
navisk presse og forsk-
nings-institusjoner for-
uten informasjon om 
Forums aktiviteter. 
Som rettesnor søkes det 
å publisere artikler med 
et mer langsiktig og 
prinsipielt perspektiv på 
den åpne siden mens 
den private gruppen 
tenderer mot mer ny-
hetspreget stoff. 

        Instagram 

Hjemmesiden og Facebook 

Nyhetsbrev 

Med en måneds unntak midt på 
sommeren blir det 11 Nyhets-
brev.  
Det var ved nyttår 495 abonnen-
ter. Brevene har inneholdt nyheter 
fra styret, referat fra medlemsmø-
tene, nytt fra partiet og regje-
ringen og omtale av utvalgte  
internasjonale eller utenrikspoli-
tiske saker.  
Redaksjonen har bestått av Aslak 
Leesland, Line Tresselt, Halvor 
Bruun og Knut Moestue. 

Det har blitt sendt ut ett nyhets-
brev per måned i løpet av perio-
den til alle medlemmer og støtte-
medlemmer.  
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- HEDERSMERKER - 

- utdeles kun på årsmøtet  
 
40 ÅR:  
Henrik Hovland 
  
30 ÅR:  
Zahoor Ahmed, Nasir 
Saheed, Morten  
Wetland 
  
20 ÅR: 
Ahmed Ali Wais, Saida 
Mohamoud Farah, 
Mohammes Ali Abshir, 
Warsame Ali Dib, Jamal 
Ali Hassan, Øyvind Opdal 
Olufsen, Geir Kolstø  
  

Politiske 

innspill 
Forumet sendte 28. 
januar et brev til U-
min Ine Marie Eriksen 
Søreide, der vi fulgte 
opp henvendelsen fra 
2019 med å be henne 
ta opp Jemen i Sikker-
hetsrådet.  
 
Vi har også tatt opp 
situasjonen i Sør Afri-
ka og sendt inn  
forslag om å få tatt 
opp forhandlinger ang 
en ny INF-avtale.  

Regnskap og økonomi 

I løpet av perioden ble det 
opprettet en egen instagram-
konto etter vedtak i styret.  
 
Kontoen har raskt fått 178 
følgere og brukes til å dele 
bilder fra aktiviteter og spre 
budskap av relevans. 

Begge fb-sidene oppda-
teres relativt hyppig 
forutsetningene tatt i be-
traktning. Temagruppene 
oppretter vanligvis fb-
grupper. 
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Bilder og informasjon om valg-
kampaktivitetene er spredt på 
Messenger og Facebook, hvor 
særlig Line har gjort en god jobb. 
Valgmedarbeiderne har ofret fri-
tid og energi, med god stemning 
og godt humør, for å gjøre en 
innsats for Arbeiderpartiet i valg-
kampen.   
Valgboden på Karl-Johan: 
Internasjonalt Forum har stilt 
mannskap til Valgboden på Karl 
Johan følgende dager:  
16.08., 23.08., 30.08., 06.09., og 
på Jernbanetorget 09.09.  
De fleste fra styret og tidligere 
styremedlemmer rundt 20 med-
lemmer, har stilt opp både på 
stand og på valgboden.  
 
 

STANDSAKSJONER 

Nationaltheateret:  

07.08, 14.08, 21.08., 28.08, 

04.09., og 11.09, til sammen 6 

standsdager. Standen har a p

net kl. 11.30. Knut har et par 

ganger a pnet/lukket standen 

og hentet/levert bil, som Bjar

ne stilte til disposisjon for frakt 

av standsmateriellet. Marit har 

organisert og sørget for god 

bemanning pa  standen, pa  valg

boden og pa  Jernbanetorget 

09.09.  

 

Meget god jobb. 

De fra styret som har deltatt, har 
gjennomgående gjort en veldig 
god valgkampjobb. Det er delt 
ut store mengder materiell, og 
gjennom mange gode samtaler 
har styremedlemmer i Interna-
sjonalt Forum bidratt til å trekke 
velgere til Arbeiderpartiet.   

Medlemsmøter i beretningsåret 

Oppsummering: Valgkampen 2021 

 
Beretningen 
vedtatt på 

styremøte 21. 
februar 2022 . 

 
Marit Nybakk 

leder (sign.) 

 

10. mars: Årsmøte.  
Møtet var delvis fysisk, 
og delvis digitalt. Bl a satt 
møtefunksjonærene i 
Brundtlandsalen og Afri-
ka gruppa på Grønland. 
Den digitale overføringen 
skrantet, det viste seg i 
ettertid at det hadde vært 
et dataangrep på Østlan-
det. Dirigenter var Arne  
Flåøyen og Anne Lise 
Ryel. Marit Nybakk var 
sekretær. 
22. april: Digitalt møte 
om Jemen 
Humanitær krise og poli-
tisk kaos. Innledere: Ceci-
lie Hellestveit fra Folke-
rettsinstituttet og Alexan-
der Leirfall fra Norsk Sen-
ter for konfliktløsning.. 
1.mai.: 
Under Coronarestriksjo-
nene var Internasjonalt 
Forum et av de lagene 

dog med et begrenset 
antall tilstede. Marke-
ringen skyldtes at foru-
met er ansvarlig for å 
bekranse Wergelandsta-
tuen i Spikersuppa. Alle 
lag med ansvar for bau-
taer, graver etc hadde 
begrensede markeringer. 
Marit Nybakk holdt en 
kort innledning, Anne 
Lise Ryel holdt hovedap-
pellen. 
7. juni: Digitalt møte om 
Kinas økende ambisjoner 
i Arktis.  
Åpning ved Marit Ny-
bakk. Innledere: Øystein 
Tunsjø fra Forsvarets 
Høyskole, Gøril Hegge-
lund fra Fritjof Nansens 
Institutt og stortingsre-
presentant Martin Hen-
riksen, leder av Aps 
Nordområdegruppe 

24. juni: Digitalt møte 
om Norge i Sikkerhetsrå-
det. Åpning ved Marit 
Nybakk 
Innledere: Anniken Huit-
feldt, leder av Utenriks- 
og forsvarskomiteen, To-
ne Gravdal, journalist og 
forfatter og tidligere di-
plomat og Odd Inge 
Kvalheim, nestleder i den 
norske FN delegasjonen. 
23. august: Møte med 
våre Stortingskandidater 
Espen Barth Eide og Tri-
ne Lise Sundnes i Kultur-
huset. 
30. september: møte om 
Tyskland etter valget i 
Brundtlandsalen. Innled-
ning ved stortingsrepr 
Sverre myrli og rådgiver/
statssekretær Eyvind Vad 
Pettersen. .  

 

5. oktober: 
Møte i Brundt-
landsalen om Afgha-
nistan. Hva skjedde?
Arne Strand fra Chr. 
Mikkelsen institutt 
og Marit Rye Ram-
berg, Forsvarets 
Høyskole. 
11. november: Hur-
dalerklæringen.  
Møte i Brundt-
landsalen. Innleder, 
Nestleder i APBjør-
nar Skjæran. 
1. desember:  
COP 26. Møte om 
Miljøtoppmøtet i 
Glasgow, i Ger-
hardsenrommet. Inn-
leder: Klima og mil-
jøminister Espen 
Barth Eide. 
 

 


