
Opprettelse av internasjonalt utvalg

MDG Vestland

1. Bakgrunn

1.1 Generelt

Det foregår en rekke store og komplekse utviklingsprosesser i verden. Endringer i befolkning,

økonomi, politikk, sikkerhet, helse, forskning, miljø mm. påvirker hverandre og skaper nye

utfordringer og konflikter. Det er et svært sammensatt bilde og på noen områder går utviklingen

fremover, mens det er tilbakegang på andre.

Globaliseringen gjør at utviklingen et sted i verden ofte påvirker andre langt borte, inklusiv

Norge. Det bor nå nesten 8 mrd. mennesker på kloden og Norges befolkning utgjør ca. 0,7% av

denne. Vi er først og fremst knyttet til Europa, men utviklingen i USA, Midtøsten og andre

verdensdeler påvirker oss også. Vi har et ganske åpent og utadvendt samfunn og er sårbare for

det som skjer i verden. Det er derfor viktig å forstå viktige trekk i utviklingen, og lage politikk og

tiltak som bedrer forholdene både for oss selv og andre.

1.2 Eksempel: Ukrainakrigen

Eksempelvis har den russiske invasjonen av Ukraina ført til den mest omfattende krigen i Europa

siden andre verdenskrig. Konsekvensene er store og i tillegg til de som er direkte rammet av

krigen påvirkes den europeiske sikkerhetssituasjonen, og den globale energi-, matforsynings-,

og økonomiske utviklingen. Tsjernobyl var en periode okkupert av russiske styrker som også tok

Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja. Det har vært angrep på anlegget og både FNs

generalsekretær og IAEAs direktør har på det sterkeste advart mot farene.1

1.3 MDGs internasjonale organ

MDG har et program og langtidsstrategi hvor internasjonale spørsmål gis betydelig plass med

klart fokus på solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner og dyr og natur. MDG

1 BBC. "UN alarm as Ukraine nuclear power plant shelled again". 12. aug. 2022. www.bbc.com/news/world-europe-62505815

https://www.bbc.com/news/world-europe-62505815


nasjonalt har en internasjonal kontakt i Sentralstyret, og internasjonal kontakt leder også MDGs

internasjonale utvalg (IU). I tillegg er det en utenrikspolitisk talsperson. MDGs vedtekter

beskriver Internasjonal kontakt og IU slik:

«9.2 Internasjonal kontakt er ansvarlig for deltagelse og votering i the European Green Party i henhold til

partiprogrammene, for å følge opp partiets øvrige internasjonale kontaktnettverk, og for å lede partiets

internasjonale utvalg. Internasjonalt utvalg skal skape interesse og engasjement om internasjonale

spørsmål og bidra til internasjonal politikkutforming i partiet. Utvalget skal bestå av internasjonal kontakt

med vara og minst èn representant fra Grønn Ungdom. I tillegg velger sentralstyret et ubegrenset antall

medlemmer til utvalget for inntil 2 år. Internasjonalt utvalg rapporterer jevnlig til landsstyret og

sentralstyret om sitt arbeid.”2

Samtidig skjer det svært mye internasjonalt og MDGs kapasitet trenger å styrkes, også regionalt

på Vestlandet. MDG et uttalt mål om å bredde ut politikken til flere felt og et slikt utvalg vil

bidra til dette. Dessuten kan utvalget bidra i valgkampen med skolering av medlemmer,

synliggjøre flere områder av MDGs politikk bla. ved å arrangere åpne møter og eventuelt uttale

seg i mediene. Utvalget kan også bidra med innspill til partiets programarbeid.

1.4 Vestlandets internasjonale relasjoner

Vestlandet har en rekke økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige relasjoner til omverden. Det

finnes personer i Vestland innen akademia, organisasjoner og MDG med høy kompetanse om,

og interesse for internasjonale relasjoner. MDGs prinsipprogram planlegger holde en samling

om internasjonale spørsmål i Bergen i høst.

2. Forslag

Vedtak: MDG Vestland oppretter et internasjonalt utvalg som et prøveprosjekt. Årsmøtet i 2023

diskuterer og beslutter videre arbeid og mandat.

2.1 Formål

Utvalgets overordnede formål er å arbeide med utenrikssaker som Vestland mener har stor

betydning for vårt eget fylke, Norge og verden og hvor vi har mulighet til å påvirke. Hovedtema

er politikk, sikkerhet, fred og solidaritet, natur og miljø og økonomi. Utvalget skal også fungere

som et ressursorgan og drive med kompetansebygging for MDG Vestland.

2 https://www.mdg.no/vedtekter/

https://www.mdg.no/vedtekter/


2.2 Aktiviteter

Utvalget skal i hovedsak jobbe med å lage en oversikt på aktuelle saker, prioritere mellom disse

og skaffe informasjon om de utvalgte områdene. Bidra til økt kunnskap om, og interesse for

internasjonale saker blant medlemmer. Utvalget skal også ta ansvar for å arrangere interne og

eksterne møter med foredrag og debatt, og bidra til utforming av politikk, skrive artikler og

produsere materiell for distribusjon internt i organisasjonen. Utvalget er underlagt fylkesstyrets

myndighet og skal rapportere sitt arbeid til fylketsstyrets arbeidsutvalg. Utvalget har ikke

mulighet til å publisere noe arbeid før dette er forelagt fylkesstyrets arbeidsutvalg.

2.3 Rapportering og samarbeid

Utvalget skal:

● Utføre aktiviteter for fylkesstyret og rapporterer jevnlig om arbeidet.

● Samarbeide med andre MDG personer og organ som jobber med internasjonale spørsmål.

Det gjøres ved å utveksle informasjon, diskutere saker og fordele arbeidsoppgaver.

2.4 Medlemmer

Utvalget skal bestå av 5-7 representanter inklusiv en fra Grønne Studenter og en fra Grønn

Ungdom. Medlemmene velges for 2 år, men for første året velges halvparten for 1 år for å sikre

kontinuitet i arbeidet. Det er en fordel å ha et utvalg med høy kompetanse, bred kunnskap,

erfaring, engasjement, motivasjon og kapasitet. Det er også ønskelig å ha mangfold mht. alder,

kjønn og etnisitet.

Valgkomite: Fylkesstyrets valgkomite foreslår medlemmer til utvalget som velges på årsmøtet.

2.5 Videre arbeid

Rekruttere medlemmer.

● Utlyse verv på MDGs interne kanaler.

● Foreløpig forslag: Leder: Bjarte Bjørsvik, MDG Vestland: Andrea Nesvik Voss. GU: Frøya

Skjold Sjursæther (Leder Grøn Ungdom Vestland), GS: Aksel Solheim (Leder Bergen Grønne

Studenter).

Invitere til og gjennomføre første utvalgsmøte.



Planlegge og gjennomføre første arrangement

Møte med MDGs Prinsipprogram i samarbeid med MDG Vestland. Både Andrea og Håkon

Opedal har hatt kontakt med Ingrid Liland. Andrea hadde møte med Bjarte. Håkon har møtt og

diskutert med Bjarte og de har laget to alternativer til tema: 1. Demokrati under press, med

Russland, Ukraina og Tyrkia som speil; 2. Flyktninger og internasjonal solidaritet. Håkon sendte

Ingrid og avventer svar.

Punkter til diskusjon:

● Har fylkesstyret tema de ønsker at utvalget arbeider med?

● Hvordan og hvor ofte ønsker fylkesstyret at kommunikasjonen med utvalget skal foregå?

● Skal utvalget ha mulighet til å publisere artikler og debattinnlegg selvstendig, eller med

fylkesstyrets leder sin godkjenning?

Punkter til beslutning:

● Opprettelse av utvalg.

● Utnevne medlemmer til utvalget.

Bergen, 14. august 2022.

Oppdatert 23. august med ny informasjon om Prinsipprogrammet.

Oppdatert 25. august i henhold til styrevedtak.

Andrea Nesvik Voss og Bjarte Bjørsvik



Vestland MDGs fylkesstyre gjorde følgende vedtak på styremøtet

23. august 2022.

Vedtak:

1. Det skal opprettes et utvalg på fylkesårsmøtet.

2. Medlemmer spilles inn av fylkesstyret til årsmøtet.

3. Utvalgets oppgaver og funksjon må utarbeides av fylkesstyret i forkant av årsmøtet.

4. Andrea og Bjarte lager et forslag til midlertidig utvalg som en prøveordning ut i fra det

mandatet som foreligger, men at utvalget må spisse mandatet. Alt skriftlig skal

fremlegges fylkesstyrets arbeidsutvalg før noen publisering.

Merknader:

- Hva skal utvalget brukes til?

- Utvikling og utarbeidelse av resolusjoner knyttet til internasjonal politikk som

primært omfatter Vestlandsfylket.

- Myndighet til å uttale seg om internasjonale spørsmål på vegner av fylkeslaget

eetter å ha sjekket av med AU Vestland.


