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Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner:

”HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP?”
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PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

FORORD
Hvordan tar menigheter og lokalsamfunn imot “våre nye landsmenn”? Mange er tilbakeholdne
overfor mennesker fra andre kulturer, og ikke sjelden oppleves dette som avvisning eller uvennlighet. Grunnen
er ofte at vi føler oss usikre, og vi vet ikke helt hvordan vi skal møte det som er fremmed for oss. Nordmenn
vet ofte for lite om innvandrerne, og innvandrerne vet ofte for lite om Norge og nordmenn. Hvordan skal vi så
forandre en slik situasjon?
Blant innvandrerne til Norge er mange kristne. De fleste av disse søker gjerne egne språklige/nasjonale eller
konfesjonelle menighetsfellesskap. Andre søker til tradisjonelle norske menigheter og kirkefelleskap. Mange
ønsker å inkludere innvandrere og skape relasjoner til innvandrermenigheter, men vet ikke helt hvordan de skal
begynne.
En bredt sammensatt økumenisk styringsgruppe, koordinert gjennom daværende Frikirkelig Studieforbund, så
behovet for å utarbeide ressursmateriell til hjelp for dem som vil arbeide med inkludering, med studiearbeid
som hovedhjelpemiddel. I 2006 var ressursmateriellet «På vei mot inkluderende samfunn. Hvordan
skape flerkulturelle fellesskap?» ferdig. Materiellet ble godt mottatt, både innenfor og utenfor utgivernes
nettverk. Etter fem år var det behov for endringer, og i april 2012 framsto den i ny nettbasert utgave.
Materiellet er fortsatt aktuelt. I 2017 har vi gjort noen justeringer, og oppdatert
faktaopplysninger. Som overskriften antyder, tar ikke dette materiellet mål av seg til å gi noen fasitsvar, men
er produsert som en ressurs for dem som ønsker å bruke det i dialoggrupper og temasamlinger. Vi håper at
dere vil finne noe av dette materialet brukbart i deres arbeid lokalt. Materiellet er å finne på nett, og kan lastes
ned enten i hel utgave, eller en pdf for hver av de temaoppleggene dere vil bruke.
Styringsgruppen for prosjektet fra 2004-2006 besto av: Kristin Fæhn (Kirkerådet Den norske kirke), Rune
Fiskerstrand (KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid), Jarle Johansen (Pinsekirken i Bærum), Matthew P. Nanang
(Frelsesarmeen), Hege Irene Fossum (Frikirkelig Studieforbund) og prosjektleder Per Midteide, som skrev
boken. Kunnskapsdepartementet støttet prosjektet økonomisk. Vi fikk også konstruktive forslag fra deltakerne
i arbeidskonferansen vi hadde, og fra Ingjerd Ramsfjell i KIA som bidro med gode råd og nyttige innspill til
manuset. Menighetene som deltok i “pilotprosjektet” for å teste prøveutgaven gav verdifulle innspill, som ble
koordinert av prosjektmedarbeider Åse-Miriam Smidsrød.
Arbeidsgruppen som reviderte materiellet i 2011/12 besto av:
Lemma Desta (Norges Kristne Råd/Flerkulturelt Kirkelig Nettverk)
Hege Irene Fossum (K-stud - Kristelig studieforbund)
Estrid Hessellund (Den norske kirkes nord/sør-informasjon)
Sven Thore Kloster (Kirkerådet/Mellomkirkelig råd)
Jorunn Sundby (KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid)
Guro Haugland Byfuglien (K-stud - Kristelig studieforbund)
Endringene i 2017 er utført av Kristelig studieforbunds administrasjon.
Takk til alle bidragsytere!
Oslo, 1. august 2017
Norges Kristne Råd
Kristent Interkulturelt Arbeid
Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for den norske kirke
Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Kristelig studieforbund
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KAP 1 INNLEDNING
• Grupper og enkeltpersoner som arbeider med
integreringstiltak for og blant innvandrere

”Mennesker hater ofte hverandre
fordi de frykter hverandre.
De frykter hverandre
fordi de ikke kjenner hverandre.

Et diakonalt perspektiv
Ettersom dette ressursmateriellet i første rekke er beregnet
til bruk i menigheter og kristne organisasjoner, har det vært
naturlig for initiativtakerne å drøfte hvilken karakter det skal
ha. Skal materiellet være et redskap i arbeidet med å skaffe
nye medlemmer? Skal det legges vekt på bibelstudium eller
integrert forkynnelse i ethvert initiativ som foreslås? Eller
skal hovedvekten legges på det medmenneskelige, å sette
mennesker i stand til å lære å kjenne det norske samfunnet,
å bli en naturlig del av lokalsamfunnet, å bli bevisst sine egne
muligheter og felles samfunnsmessige utfordringer?

De kjenner ikke hverandre
fordi de ikke har kontakt med hverandre.
De har ikke kontakt med hverandre
fordi de lever atskilt.”
Martin Luther King jr.
”Min bestemor,” sier Odd Børretzen, ”hadde aldri sett en
neger… og hun likte ikke svensker… hun hadde aldri møtt en
svenske…verden var så stor...”
Både ordbruk og situasjon tilhører fortiden, for i vår tid er
Norge i stigende grad et flerkulturelt samfunn. De av oss
som har levd gjennom det meste av siste halvdel av det 20.
århundre, har opplevd en enorm forandring av det norske
samfunnet. Det er ikke lenger slik at folk snur seg på gata
etter en farget person.

Det kan argumenteres godt for alle mulighetene, men
arbeidsgruppen for ressursmateriellet har ønsket å legge
hovedvekten på det diakonale perspektivet.
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd».

Hva skal vi med ressursmateriellet?

Denne definisjonen på diakoni (fra «Plan for diakoni i Den
norske kirke» 2008) deles av både Den norske kirke og
mange andre kirkesamfunn og organisasjoner. Den diakonale
handling er basert på likeverd, respekt og gjensidighet.
Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetenes liv.

Dette materiellet har til hensikt å:
• være en praktisk ressurs for ledere og medarbeidere som vil
arrangere flerkulturelt studiearbeid
• være en idébank som presenterer forslag og ideer til nye
tiltak, også med henvisning til hva som har vært utprøvd i
andre menigheter

Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Vern om
skaperverket og kampen for rettferd handler om både et
globalt og et lokalt ansvar. Derfor er disse perspektivene også
tatt med i ressursmateriellet.

• gi opplysning om hvor man kan henvende seg for å
få eksisterende relevant materiell, og gi oversikt over
organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til
innvandrere og inkludering i det norske samfunnet

Gjensidighet
Vi vil spesielt understreke gjensidigheten i tiltakene. Det dreier
seg ikke bare om å lære innvandrere hvordan de skal bli kjent
med norsk kultur, og bli bedre rustet til å fungere i det norske
samfunn. Det er også av avgjørende betydning for nordmenn
å lære om innvandreres kultur og religion. Dette for bedre å
forstå mennesker med annen bakgrunn så vel som å utvide
sitt eget perspektiv og kunnskaper om verden utenfor seg selv.
Vi må også lære om det nye norske samfunnet som vokser
frem. Dette håper vi ressursmateriellet vil bidra til.

• gi inspirasjon til større kreativitet i arbeidet for å øke
mellommenneskelig forståelse
• presentere forslag til konkrete studieplaner

Målgruppe
Ressursmateriellet er produsert for folk som vil gjøre
noe praktisk for å inkludere innvandrere i menighet og
lokalsamfunn. Vi ønsker også å skape større interesse blant
nordmenn for mennesker fra andre land og kulturer. Vi vil
understreke at studieaktivitetene er ment som hjelp til økt
kunnskap og bedre mellommenneskelig forståelse, både for
nordmenn og innvandrere. Derfor har vi definert følgende
hovedgrupper:

Teologisk grunnlag
Det kristne menneskesyn og «de andre»
Det kristne menneskesyn innebærer at vi ser på alle
mennesker som skapt av Gud og i sitt bilde. Guds kjærlighet
og omsorg omfatter alle. Jesu ord om kjærligheten til vår
neste er det bærende element i en kristen holdning til
andre mennesker – i særdeleshet de som er i nød, både de
som opplever undertrykkelse i land langt borte og de som
kommer til vårt land som fremmede. Innvandring hjelper
oss til å heve perspektivet og se oss selv som del av den
verdensvide kirke, og det hjelper oss å erfare mangfoldet i
Guds skaperverk.

• Ledere av studiegrupper og andre studieaktiviteter i
menigheter og lokalmiljøer
• Prester, pastorer, menighetsarbeidere, folkehøgskolelærere
og andre som har kontakt med innvandrere, flerkulturelle
miljøer og asylmottak
• Ledere av minoritetsgrupper som ønsker hjelp til bedre
kontakt med nordmenn
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Dette er nedfelt i Bibelen fra gammeltestamentlig tid: «Når
en innflytter bor i landet hos dere skal dere ikke gjøre urett
mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en
av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.
For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres
Gud.» 3 Mos 19,33-34. Guds bud er tydelig: Dere skal elske
den fremmede. Og begrunnelsen er like klar:
*          Gud gjør ikke forskjell på folk
*          Gud elsker den fremmede
*         Vi eller våre forfedre har selv vært fremmede

Jesus var en flyktning
Jesus var del av en liten familie på flukt til et fremmed land.
Far, mor og en liten gutt i armene. Kanskje med båt over
det farlige havet. Bort fra forfølgelse i hjemlandet. Dette
var en av Jesu første erfaringer i livet da Josef tok familien
med til Egypt på flukt bort fra Herodes. Bibelen har mange
fortellinger om migranter og eksil, mennesker som reiser
fra sine forfedres land, på flukt eller for å få et bedre liv,
mennesker som reiser for å forenes med familien sin. Jesus
var en av dem. Disse erfaringene og fortellingene preger
vår kristne tro også i dag. («Dette vil vi» Flerkulturelt kirkelig
nettverk 2010.)

Bibelen lærer oss også noe om gjestfrihet
Det greske ordet for gjestfrihet (philoxenia) er sammensatt
av to ord: ”Kjærlighet” og ”fremmed”. Gjestfrihet i bibelsk
forstand betyr ”kjærlighet til fremmede.” Når det står i Rom
12,13: ”legg vinn på gjestfrihet” så handler det ikke primært
om å åpne sitt hus for venner og kjente, men for ukjente,
den fremmede. ”Legg vinn på” kunne like godt være oversatt
med ”å forfølge, å jakte på”.
Å være gjestfri er ingen passiv syssel. Vi skal i positiv forstand
”forfølge” de fremmede, søke dem, lete etter dem og lukke
dem inn i vårt fellesskap. I Hebr 13,2 står det: ”Glem ikke å
være gjestfrie, for på den måten har noen uten å vite det, hatt
engler på besøk”.

I den fremmede møter vi Kristus selv.
”Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere
gjort mot meg.”(Matt 25, 40). I våre brødre og søstre møter
vi Kristus selv. ”Jeg var fremmed” sier Jesus, ”og dere tok imot
meg…” (Matt 25,35). De mennesker fra andre land og kulturer
som kommer i vår vei, er Guds gaver til oss. De representerer
også en utfordring for den som ønsker å være en disippel
og følge i Jesu spor. I dette ligger både utfordringen og
forpliktelsen i det bibelske budskapet.
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Hva er studiearbeid?

bidra til større trivsel. Det er igjen viktig å gjøre det tydelig
hva som er innholdet i de tilbudene dere kommer med.
Man bør få frem at representanter for kirker og menigheter
ikke ønsker å øve noe press på sårbare mennesker i en
vanskelig livssituasjon. Deres initiativ er uttrykk for et ønske
om å inkludere mennesker fra andre kulturer i et fellesskap
med nordmenn. Man må være bevisst på at opphold
på mottak kan være kortvarig. Noen sendes tilbake til
hjemlandet etter forholdsvis kort tid. Utlendingsdirektoratet
ønsker at det skal opprettes kontakt mellom asylmottak og
organisasjoner i lokalmiljøet.

Studiearbeid er organisert frivillig opplæring. Det kan
være studie- og samtalegrupper, kurs, sang-, musikk- og
dramagrupper. Som eksempler kan vi nevne dialoggrupper
om hjem og familie eller verdispørsmål, bibelgrupper,
temasamlinger eller kurs om lokalmiljø og arbeidsliv,
matlagingskurs, kurs i håndverkstradisjoner, datakurs,
Alphakurs, band og kor.

Gode grunner for studiearbeid

• Frivillighetssentraler og andre organisasjoner i
kommunen det kan være naturlig å samarbeide med.

Studiearbeid kan være en av flere virkemidler for å bryte
barrierer og knytte kontakter mellom nordmenn og
innvandrere. Gjennom deltakelse i felles studieaktiviteter kan
innvandrere og nordmenn bli kjent med hverandre. Da vil
kunnskapen om hverandre øke og fremmedfrykten minke.
Man kan gjennomføre kurs der nordmenn og innvandrere
lærer om hverandres kultur, verdier og religiøse forankring.
Gjennom kurs kan innvandrere bli kjent med sitt eget
lokalmiljø, hvordan det fungerer og hvordan de kan forholde
seg til forskjellige organisasjoner og etater.

• Etniske foreninger. Slike finnes det stadig flere av, spesielt
i de større byene.

Praktiske detaljer
• PR. Reklame for initiativene våre kan formidles gjennom
de kontakter vi har nevnt ovenfor. Men det kan også skje
gjennom plakater og oppslag i kjøpesentre eller på andre
offentlige steder. Det er viktig å være veldig tydelig på

Studiearbeidet vil på denne måten kunne fungere i et
diakonalt perspektiv, der man gjennom studieaktiviteter
bidrar til bedre samkvem, økt sosial tilhørighet og trivsel, økt
tilgjengelighet og tilpasning til det norske samfunnet, og
dermed økt livskvalitet.

• HVA dere inviterer til
• HVEM som inviterer
• HVILKE grupper som er spesielt invitert
• HVOR samlingen finner sted

Rekruttering

• NÅR samlingen finner sted

Ta kontakt med

• HVOR OFTE dere samles (Det anbefales at man samles
minst hver annen uke).

• Innvandrere dere allerede har kontakt med i menigheten,
organisasjonen og lokalmiljøet hvor dere bor. Be dem
knytte videre kontakter innenfor det miljøet og den
bekjentskapskretsen de har. Understrek overfor de ulike
gruppene at dere har et genuint ønske om at dere skal
lære av hverandre.

• Sted. De fleste menigheter og organisasjoner har
velegnede lokaliteter for grupper. Det er også mulig å
låne lokaler gratis på skoler i kommunen (se avsnittet
om tilskuddsordninger). Noen vil ha problemer med
å samles i en kirke – dersom de ikke fra før har kristen
bakgrunn. Det skaper gjerne en bedre ramme for samtale
om man samles i et privat hjem. Det har dessuten en
viktig signaleffekt om man inviterer hjem – vi inkluderer
mennesker med en annen etnisitet til vårt eget hjem, hvor
vi har våre personlige ting.

• Nordmenn som er interessert i å møte nye mennesker.
Tilby dem en gyllen mulighet til å lære mer om andre
kulturer og til å møte mennesker med rike ressurser og
spennende livsbakgrunn.
• Flyktningkontoret i kommunen for å presentere for
rette vedkommende hvilket tilbud dere gjerne vil gi til
innvandrere i kommunen, for å bidra til bedre integrasjon
og inkludering i lokalsamfunnet. Drøft med dem om de
kan formidle invitasjoner til møter mellom innvandrere og
nordmenn, gjerne med en beskrivelse av de temaene dere
ønsker å drøfte i gruppene. Det er viktig å understreke
både innhold i, og motivene for tilbudet.

• Tidspunkt. Dette må man bli enig med gruppen om. De
fleste grupper samles om kvelden, etter arbeidstid. For
innvandrere som ennå ikke har kommet i arbeid, kan det
være en fordel å samles på dagtid. For dem som har barn
i skole eller barnehage, er dette en god løsning, men det
kan være vanskelig å få nordmenn aktive i slike grupper.
Det kan også være nyttig å få oversikt over helligdager i
de ulike religioner. Noe av dette vil dere finne i avsnittet
”Det religiøse mangfold.”

• Asylmottakene. De fleste ledere på asylmottak vil være
takknemlige for tilbud som kan aktivisere beboerne og
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• Mat. Dette er en katalysator for samtale og fellesskap.
Et enkelt måltid kan være viktig for møtene våre, men
maten må ikke være hovedsaken (dersom det da ikke
dreier seg om matkurs!). Kaffe/te, en bolle eller kjeks gjør
ofte nytten. Dersom gruppene går på omgang i flere
hjem, kan man bli enige om hva slags type servering
man skal ha. Dette må ikke forhindre at man ved
enkelte anledninger har en mer innholdsrik servering
– dersom vertskapet gjerne vil servere noe spesielt. I
noen kulturer forventer man å få spørsmålet: ”Vil du
ha noe å drikke?” med det samme man kommer. Å ha
noe mineralvann er lurt. Vær også oppmerksom på
forskjellige høflighetskoder i forbindelse med servering
og bespisning.

• introdusere temaet (eller få noen andre til å gjøre det)
• lede samtalen slik at alle som ønsker å si noe kommer
til orde
• trekke noen konklusjoner eller samle tanker og ideer
ved avslutningen
Man kan se på lederen som vertskap for en gruppe
mennesker med forskjellig bakgrunn som kommer
sammen for å lære av hverandre, og at han/hun som
vertskap skal sørge for at alle føler seg vel, føler seg
velkommen og opplever seg selv som et likeverdig
medlem av gruppen. Lederen i gruppen skal ikke forelese,
men mer være en katalysator som hjelper de andre til
å komme med det de har på hjertet. Lederen må altså
ikke være for dominerende, men ha evnen til å trekke
samtalen inn på sporet om den er i ferd med å komme
på avveie. I flerkulturelle grupper kan man av og til
komme inn på temaer som er vanskelige og følsomme,
og hvor oppfatningene kan være svært ulike. I slike tilfeller
har lederen ansvar for at man viser respekt for andres
standpunkter, at ingen opplever seg krenket. Dette betyr
ikke at man skal unngå følsomme spørsmål, men da kreves
det særlig varsomhet.

• Transport. Noen asylmottak er behjelpelige med transport
til aktiviteter utenfor mottaket. Det er en fordel om man
kan tilby skyss i de tilfeller hvor det er behov for dette.
Når det gjelder fastboende er det viktig med faste avtaler.
Etter hvert bør alle kunne komme til samlingene med
egen eller offentlig transport.
• Barnevakt. Kanskje dere kan tilby barnevakt til dem som
ikke kan delta i kveldssamlinger på grunn av små barn
hjemme? Man bør også legge til rette for samlinger hvor
hele familien kan delta.

• Språk. Når vi skal uttrykke oss på et annet språk enn det
som er vårt morsmål, har de aller fleste av oss erfart
at det ikke er lett, selv om vi kanskje har rimelig gode
språkkunnskaper. For mange innvandrere representerer
språket en barriere som sterkt begrenser deres mulighet til
å delta i en samtale, særlig når man snakker om temaer ut
over det helt dagligdagse. Det krever mye språk å kunne
snakke om følelser og det abstrakte. Her er det viktig med
tålmodighet. Man kan ikke ha det travelt når man skal lete
etter ord, og starte setninger om og om igjen. Det er lett
å bli frustrert og gi opp når man føler at man ikke klarer å
gjøre seg forstått.

Gruppen
Som ressursmateriell til gruppearbeidet kan man benytte
seg av den lille boken ”En kilde til vekst” (Hege Irene Fossum)
som er utgitt av tidligere Frikirkelig Studieforbund (fusjonert
til K-stud - Kristelig studieforbund fra 2012).
• Størrelse. Det kan være ulike oppfatninger om hva som
er en ideell størrelse på en gruppe. Antallet vil være
noe avhengig av alder, mennesketyper og graden av
deltakelse i samtalen. I en flerkulturell gruppe kan også
språkferdigheter ha noe å si for hvor stor gruppen bør
være. Vi anbefaler en gruppestørrelse på 6-8 personer,
men et sted mellom fem og ti deltakere bør også kunne
fungere godt.

Her må medlemmene i gruppen hjelpe hverandre. Vi
må også passe på å gi anerkjennelse til deltakere som
ennå ikke kan så mye norsk – oftest kan de atskillig flere
språk enn vi, men de hører kanskje ikke med i en ”vestlig”
språkgruppe. Av og til kan det være nødvendig med
tolking gjennom både ett og to språk før meningen blir
tydelig for alle i gruppen.

• Kjønn. I noen innvandrermiljøer vil det være aktuelt for
kvinnene å delta i egne kvinnegrupper, og menn for seg
i mannsgrupper. Det kan være tilfeller hvor resultatet blir
best om man legger opp til egne grupper/aktiviteter for
kvinner og menn. Her må man gå varsomt frem og legge
forholdene til rette for at flest mulig kan delta.

Snakk langsomt og tydelig og unngå vanskelige ord.
Vi har en klar tendens til å snakke fort og litt slurvete,
spesielt når vi blir ivrige. Engasjementet er lite verdt hvis
vi ikke blir forstått. Vi bør også ta hensyn til at utlendinger
som forsøker å lære norsk i bokmålsutgave, er sjanseløse
overfor våre dialekter. Derfor må vi moderere vår bruk av
særegne dialektord i gruppesamlingene.

• Alder. Gruppen kan man fordel bestå av mennesker i
forskjellige aldre. I noen innvandrermiljøer er det også en
selvfølge at hele familien er med. Å dele ulike erfaringer,
kunnskaper og holdninger på tvers av generasjoner er
lærerikt og gir nye dimensjoner i dialogen. Det kan likevel
være gode grunner for å ha grupper med mennesker i en
bestemt aldersgruppe.

• Kjøreregler. Ulike kulturer har forskjellige kjøreregler
som gjelder samtaler i en gruppe. Det er fornuftig å
ha en runde ved begynnelsen av samlingen hvor man
lar deltakerne si litt om hvordan slike regler praktiseres
i deres kultur/miljø, og så bli enige om hva som skal
gjelde i ”vår” gruppe. I norsk kultur er det upassende å

• Leder. Man trenger ikke være pedagog for å lede en
samtalegruppe. Det er likevel viktig at lederen er ansvarlig
for å
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avbryte en annen før vedkommende har fått sagt det
han har på hjertet – i andre kulturer ses det på som
positivt engasjement å avbryte. Det viktige er at man
ved begynnelsen av samlingen blir enige om hvordan
man skal ha det i gruppen. Man kan godt si at jo færre
regler man trenger, dess bedre. Men akkurat dette med
avbrytelser kan det være viktig å bli enig om.
Man bør også gjøre oppmerksom på at for at alle skal få
anledning til å delta, må innleggene ikke være for lange.
Ingen enkeltpersoner må få dominere.
Det er viktig å vise respekt for andres synspunkter,
selv om man synes disse er urimelige, fremmede eller
provoserende. Angrep på personer kan ikke aksepteres.
Det må skilles mellom det å motsi innholdet i en ytring og
det å angripe den som kommer med ytringen.
• Oppfølging. Hvis det som foregår i gruppene skal ha varig
betydning, bør man snakke om hva som skjer etter at det
siste gruppemøtet er avsluttet. Hvilke behov og ønsker
finnes blant deltakerne i gruppen? En virkelig inkludering
forutsetter et varig engasjement, muligheter for å være
sammen i et sosialt miljø, i foreninger eller aktiviteter hvor
alle kan delta som likeverdige medlemmer. Vennskap
knyttes – vi søker etter arenaer hvor vi gjensidig kan trekke
på hverandres kunnskaper og ressurser.
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KAP 3 TEMAKAPITLER

Innledning
For at det skal være lettere å komme i gang med et studieopplegg, har vi laget noen rammer og forslag til hvordan samlingene
kan gjennomføres. Her presenterer vi også en rekke temaer som vi mener er sentrale for felles drøfting i grupper. Temaene er
valgt ut fra de erfaringer som er høstet i møte med mennesker fra andre kulturer. De tar opp spørsmål som oppleves aktuelle og
viktige i det daglige liv.
Vi har laget ett samtaleopplegg til hvert tema. I de fleste oppleggene er det fire samlinger, med tre timers varighet. Noen kan
synes at samlingene blir for lange. Man kan gjerne ha kortere samlinger, eller dele temaene opp i flere samlinger. Vi anbefaler
ikke å ha kortere samlinger enn 2 timer, ellers kan det bli for kort tid til å få gode dialoger med tilstrekkelig framdrift. Vær
oppmerksom på at for å få statsstøtte til gruppesamlingene må det samlede antall studietimer være minst 8.
Når mennesker med høyst ulik bakgrunn møtes til studieaktiviteter som dette materiellet legger opp til, så vil det komme
deltakere med forskjellig holdning til religion og trosspørsmål. I utgangspunktet er alle spørsmål om tro og religion velkomne.
Men det vil ikke alltid være naturlig å gå nærmere inn på disse i gruppesamværet, med mindre de knytter an til samværets tema.
Gruppens leder kan invitere de som ønsker det, til å snakke nærmere om dette etter samværets slutt. Det er viktig å være ryddig
på dette området, så de som ikke er interessert i slike samtaler, føler at de deltar eller blir tilhørere mot sin vilje.
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1. IDENTITET

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Nordmenn og personer med
innvandrerbakgrunn

1. Hvem er jeg?

Mål: Øke forståelsen av og bevisstheten om
egen identitet og tilhørighet til fellesskapet

3. Betydningen av tilhørighet

2. Sterk identitet – fare eller fordel?
4. Hvordan bevare sin identitet i møtet med
nye kulturer, et fremmed storsamfunn?

Tema: Identitet
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Innledning
«Hvem er jeg?», er et grunnleggende spørsmål. Alle har
vi behov for tilhørighet, behov for å sette oss selv inn i en
sammenheng. Vi vet alle hva vi heter, de fleste av oss vet
hvem våre foreldre er, men vi har behov for noe mer. Hvor
kommer jeg egentlig fra – hva bestemmer hvem jeg er?
Erfaringen viser at det ikke bare er jeg selv som danner mitt
eget bilde av min identitet. Vi er gjerne den vi er i forhold til
andre, i forhold til våre omgivelser.
Det er ikke alltid slik at andre oppfatter meg slik jeg gjerne
ønsker at de skal se meg. I en gruppe ble deltakerne bedt
om å si noe om hvordan de oppfattet hverandre. Mange ble
forskrekket over det de fikk høre – de fikk lyst til å protestere
og si: ”Nei, men det er jo ikke slik jeg er!” En slik øvelse
bør man ikke foreta dersom man ikke er veldig trygge på
hverandre i gruppen. Øvelsen viser at det kan være betydelig
forskjell mellom den identitet man selv oppfatter at man har,
og den oppfatning andre har av oss.
Når mennesker omkring oss, familie, venner, skole eller kirke
forteller oss noe om oss selv, gir disse tilbakemeldingene oss
en opplevelse av en egen identitet. Tilbakemeldingene er
preget av omgivelsenes kulturelle verdier. Derfor kan vi si at
begrepene identitet og kultur hører sammen.
Men enten man er født og oppvokst i Norge, av norske
foreldre, eller man kommer til Norge med annen kulturell
bakgrunn, har man behov for å klargjøre overfor seg selv sin
egen identitet. Dette arbeidet blir mer krevende når vi skal
bo i en kultur hvor det meste er nytt for oss, og hvor vi møter
mennesker med andre tradisjoner, vaner og oppfatning
av religion og samfunnsliv. For mennesker som lever i en
tverrkulturell sammenheng, kan arbeidet med å finne egen
identitet være svært krevende.

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer
Målgruppe: Nordmenn og personer med
innvandrerbakgrunn
Mål: Øke forståelsen av og bevisstheten om egen
identitet og tilhørighet til fellesskapet
Tema: Identitet

Gjennom gruppearbeid hvor mennesker fra ulike kulturer
møtes, kan man få hjelp til å oppnå en trygg identitet.
Man oppdager at behovet for en slik trygg identitet er et
allmennmenneskelig behov, og at man kan bli møtt med
respekt for den man er. I møtet med mennesker fra andre
kulturer blir vi ofte utfordret på egen identitet. Denne
studieaktiviteten vil sette søkelyset på oppfatningen
av oss selv, vår tilhørighet og betydningen av å stå i en
mellommenneskelig sammenheng.

Deltemaer:
1. Hvem er jeg?
2. Sterk identitet – fare eller fordel?
3. Betydningen av tilhørighet
4. Hvordan bevare sin identitet i møtet med nye kulturer,
et fremmed storsamfunn?
Hjelpemidler:

Deltema 1:

En navnebok med forklaringer (for eksempel Sivertsen,
Birger: Fornavn Norsk Navneleksikon, Andresen og
Butenschøn 2003)

Hvem er jeg?
Begynn med en presentasjon. Hver deltaker presenterer seg
selv og sier navnet sitt.

Varvin, Sverre: Flukt og eksil, Traume, identitet og mestring,
Universitetsforlaget, (2003)

I første del av samlingen sier deltakerne litt om hvordan og
hvorfor de har fått navnet, og hva navnet betyr.

”Søstre” av Ellen Reiss. 2012. Hvordan unge, muslimske
kvinner skaper sin frihet.

Det er egentlig et stort mirakel at jeg er meg. Det er ingen i
hele verden som er nøyaktig maken. ”Jeg er helt unik, og det
er jeg stolt av!” – eller kanskje noen kunne tenke seg å være
en annen? Beskriv hva du ser når du ser deg selv i speilet…

”Likestilte norskheter” om kjønn og etnisitet. Tapir
akademiske forlag 2010.
”Muslim i Norge” av Sissel Østberg 2005. Norsk skoleforum
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Deltema 3:

Spørsmål til samtale:

Betydningen av tilhørighet

a. Hvilken betydning har navngiving i ulike kulturer? Hvem
bestemmer barnets navn?

Det hender at enkeltmennesker blir utstøtt fra familien eller
fra det fellesskapet de tilhører. Uansett hva som måtte være
grunnen til dette, er det noe av det verste man kan oppleve.
For identiteten er sterkt knyttet til fellesskapet. Likevel kan
det være at noen foretar valg i livet som de er klar over
vil skille dem fra fellesskapet. Da ligger det gjerne en dyp
overbevisning til grunn.

b. Skulle du ønske du hadde et annet navn?
c. Hvis ikke dette er gjort under presentasjonen, hva er
det første deltakerne vanligvis sier om seg selv i en
presentasjon? Drøft hva dette sier om tilhørighet.
d. Hva betyr det å være “norsk”?
e. Hva oppleves viktigst som karakteristikk av en person,
gruppetilhørighet osv. (nasjonalitet, kjønn, kirke, familie,
venneflokk…) Drøft grunnene til at nettopp denne
tilhørighet er så viktig.
f.

Situasjon:
Ola har vokst opp i ei lita bygd på Vestlandet. Alle kjente ham.
Han var med i kommunestyret og var formann i fotball-laget –
han følte at her hørte han hjemme. Så ble arbeidsplassen hans
nedlagt, og annet arbeid var det ikke å få. Han må reise til Oslo
for å finne nytt arbeid. Her kjenner han ingen, ingen kjenner
ham – han har ingen tilhørighet. Hva er forskjellen mellom Ola
og Ali som kommer alene som kvoteflyktning til Norge?

La gruppedeltakerne besvare spørsmålet “Hvem er jeg?”
etter samtalene

Deltema 2:

Sterk identitet – fare eller fordel?

Spørsmål til samtale:

Språket vårt er en viktig del av identiteten. For en generasjon
siden var det vanskelig for folk med dialekter fra utkantNorge å beholde sitt språk når de kom til hovedstaden. De
fleste ga opp å holde på denne del av sin identitet.

a. Hvilke sider av vår identitet er det nødvendig å holde fast
på under alle forhold?

Situasjon 1:
Nordmenn som emigrerte til Amerika for hundre år siden,
søkte gjerne til områder hvor det bodde andre nordmenn,
hvor de kunne snakke sitt morsmål. Selv om de måtte lære
engelsk, holdt mange av dem på sitt morsmål så lenge de
kunne. Hvilken betydning tror dere dette hadde for dem?

c. Hvilke konsekvenser kan det få at enkelte mennesker er
usikre på egen identitet eller slites mellom flere identiteter?

b. Kan dere nevne eksempler på at mennesker kan oppleve
å slites mellom ulike former for tilhørighet?

d. Hvilken tilhørighet betyr mest for deg?

Deltema 4:

Hvordan bevare sin identitet i møtet
med nye kulturer, et fremmed
storsamfunn?

Situasjon 2:
På Balkan er identitet for mange knyttet både til nasjonalitet
og religion. Noen sier at det å være serber er det samme som
å være ortodoks, og det å være albaner er det samme som å
være muslim. Hvilken betydning kan dette ha for forholdet
mellom folkegruppene?

Man trenger ikke være innvandrer for å oppleve gruppepress.
Alle barn møter det i skolen. Det kan gå på klær eller fritidsutstyr.
Men det kan også dreie seg om oppførsel og holdninger. Jo mer
”annerledes” man er i utgangspunktet, jo sterkere press.

Ser dere noen likhetspunkter fra disse to bildene til den
situasjonen innvandrere opplever i Norge i dag?

Situasjon:
En sikh kommer til Norge og ønsker å bruke sin turban. Er det
noe ved din identitet som du ikke ønsker å gi slipp på?

Spørsmål til samtale:
a. For mange er det viktig å understreke sin identitet ved
å fastholde klestradisjoner fra opprinnelseslandet. Drøft
hvordan identiteten kommer til uttrykk i det daglige.

Spørsmål til samtale:
a. Hvor viktig er morsmålet vårt i møtet med en ny kultur?

b. Hvordan påvirker dette muligheten for inkludering i
storsamfunnet?

b. Alle har vi våre “røtter”. Samtal om hvordan dere forstår
egne røtter og hva disse betyr for dere.

c. Hvordan kan sterk identitet være til hjelp for oss?

c. Hvordan kan møtet med en ny kultur hjelpe oss til å bli
mer bevisst på egne røtter?

d. Hvordan kan den skape utfordringer i samvær med andre?
Drøft problemer som har oppstått i forbindelse med
hodeplagg og andre kjennetegn (hijab, turban, kors etc.)

d. Diskuter hvilke utfordringer innvandrere står overfor
når det gjelder forholdet til slekt og venner i
opprinnelseslandet.
e. En utfordring møter oss alle: Hvordan stå imot uheldig
gruppepress fra storsamfunnet?
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2. FORDOMMER

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre

1. Hvordan dannes vår oppfatning av andre
mennesker?

Mål: Stimulere til økt forståelse og gjensidig
respekt

2. Kunnskap – fordommers verste fiende?
3. Fiendebilder – hvordan de skapes og
hvordan de avlives

Tema: Fordommer

4. Veien til aksept og respekt
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Innledning
Vi har alle et eget sett av fordommer. Ordet forbindes av de
fleste med noe negativt, noe man helst ikke skal ha. Ordet
betyr jo ”dom som felles på forhånd”. Ingen av oss kan med
hånden på hjertet si at vi ikke har oppfatninger av mennesker
eller saker, hvor vi verken kjenner menneskene eller de
sakene vi har meninger om. Men det behøver ikke være noe
farlig eller negativt i dette. Det er nødvendig for oss at vi
danner oss forestillinger om andre mennesker for at vi kan
orientere oss sosialt.
Ofte er våre fordommer bygget på feilaktig informasjon,
og de gir et skjevt bilde av våre omgivelser. Dersom vi
ikke er villige til å justere våre fordommer i møtet med
andre mennesker og kulturer, blir de fort en trussel mot
mellommenneskelige relasjoner. Dette kan få svært uheldige,
ja farlige, konsekvenser.
Våre fordommer behøver ikke nødvendigvis være negative,
men de er gjerne oppfatninger og konklusjoner som trekkes
uten tilstrekkelig kjennskap. I møte med andre mennesker,
særlig de som kommer fra andre miljøer eller kulturer, kan
imidlertid fordommer hindre en naturlig kommunikasjon og
representere et problem i møte med ”den fremmede”.
At vi har fordommer betyr ikke at vi er rasister. Fordommer
kan lede til rasisme, men ordene har helt forskjellig
betydning. Rasisme er en oppfatning eller en ideologi som
betyr at man mener man kan dele opp menneskeheten
i raser ut fra biologiske kriterier, hvor en eller flere raser er
andre raser overlegne. De fordommer som springer ut
fra en slik oppfatning kalles gjerne ”rasefordommer”. Slike
fordommer må bekjempes. Det å erkjenne at man har
fordommer, er viktig for at man skal kunne bekjempe rasisme
og rasefordommer. Det er mange utslag av rasefordommer
som møter oss i hverdagen. Dette problemet skal vi komme
tilbake til i gruppesamtalene.

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer
Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre
Mål: Stimulere til økt forståelse og gjensidig respekt
Tema: Fordommer
Deltemaer:
1. Hvordan dannes vår oppfatning av andre mennesker?
2. Kunnskap – fordommers verste fiende?

Det er også fristende å tro at dersom man har lest en del
om et land eller en kultur og hvordan menneskene som
bor der er, så er alle mennesker fra denne kulturen slik eller
slik. Mange som kommer til Norge har lest om nordmenn
og norsk kultur, kanskje i turistbrosjyrer. Når de kommer
hit, finner de snart ut at ikke alle nordmenn går i bunad.
Det er viktig å være klar over at vi aldri kan vite hvordan
et menneske er, før vi har blitt kjent på et personlig plan.
Kanskje vi da finner ut at nordmenn og flyktninger fra Burma
er mer like enn forskjellen i kultur skulle tilsi.

3. Fiendebilder – hvordan de skapes og hvordan de avlives
4. Veien til aksept og respekt
Hjelpemidler:
Eksempler fra norske aviser.
Sang og musikk: Odd Børretzen: ”Hva tror vi på nå?”
(teksten finner du etter deltema 4)
Kirsten Bråten Berg: ”Fra Setesdal til Senegal” CD utgitt av
Kirkelig kulturverksted.

Deltema 1:

Ugledikt III av Arild Nyquist (teksten finner du etter deltema)

Hvordan dannes vår oppfatning av
andre mennesker?
Situasjon:
En av elevene ved en folkehøgskole kom fra et tradisjonelt
hjem i Trøndelag. Hun ble plassert på samme rom som en
Oslojente som alltid kledde seg i svart og som hadde ringer
både her og der (la oss kalle henne ”Anja”). I en time hvor man
snakket om fordommer, sa hun: ” Jeg var helt sikker på at jeg

med en gang visste hvordan Anja var, men jeg må innrømme
at jeg tok helt feil, ingenting av det jeg trodde stemte.”
Reflekter rundt denne situasjonen.
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Spørsmål til samtale:

Spørsmål til samtale:

”De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar
jobbene fra oss og stiller stadig større krav om sosiale goder.
De foretrekker å isolere seg i egne bydeler; særlig kvinnene
gidder ikke lære seg språket vårt, og de forlanger at barna
deres skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt sammen
nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik at nære
og fjerne slektninger også kan følge dem hit.” La gruppen
fundere over når og om hvem dette er sagt. Sitatet er en
oversettelse fra en avis i Chicago, USA, skrevet på 1800-tallet,
om norske innvandrere!

Lytt på Odd Børretzens sang “Hva tror vi på nå?”, eller les
teksten og drøft hvilken virkning kunnskap, eller mangel på
kunnskap har for mellommenneskelig forståelse.
a. På hvilken måte kan vi best øke vår kunnskap om oss selv
og andre mennesker?
b. Hva ser dere på som viktigst å få vite om andre
menneskers bakgrunn?
c. Hvorfor tror dere så mange nordmenn er skeptiske til
muslimer? Diskuter hva som er fakta og hva er fordommer.

a. Hva er det første du legger merke til når du møter et
fremmed menneske?

d. Kan økt kunnskap også forsterke fordommer – i så fall hvordan?

b. Hva har utseendet å si for dine tanker og forestillinger om
andre?

Deltema 3:

Fiendebilder – hvordan de skapes og
hvordan de avlives

c. Hva har media fortalt deg om hvordan ulike grupper
av mennesker er eller oppfører seg? Velg nærliggende
eksempler: “bergensere”, “nordlendinger”, “Oslo-folk”,
eller geografisk fjernere grupper som: “amerikanere”,
“afrikanere”, “spanjoler”, “israelere“, “palestinere” eller
innvandrergrupper i nærmiljøet som somaliere,
vietnamesere, iranere eller jøder og muslimer o.a.

Situasjon 1:
I boken ”Populærmusikk fra Vittula” av Mikael Niemi (Pax
forlag 2002) finner vi et premieeksempel på hvordan
fiendskap går i arv. En far tar sin sønn til side når han når
konfirmasjonsalderen og forteller ham i all fortrolighet hvem
som gjennom generasjoner har hatet hverandre i bygda,
og han pålegger sin sønn å føre dette hatet videre til neste
generasjon. Slik har det alltid vært!

d. Hvilken innflytelse har din oppfatning av deg selv på
hvordan du oppfatter andre?

Deltema 2:

Situasjon 2:
I en konflikt mellom folkegrupper og nasjoner dannes det
fort myter. Tanker, fortellinger og oppfatninger av hvordan
”de andre” er. En av de vanskeligste konflikter i vår tid, er
den mellom jøder og palestinere. Mange jøder tenker på en
palestiner som en potensiell selvmordsbomber… og mange
palestinere tenker på en jøde som en som kommer for å ta
deres land og rive deres hus.

Kunnskap – fordommers verste
fiende?
Situasjon 1:
”Mitt inntrykk av folk fra Balkan, er at de aldri kan holde fred
med hverandre, de griper til våpen for den minste ting og
eier ikke respekt for andres liv og eiendom. Nå har jeg lest et
par bøker om disse folkegruppenes historie gjennom nesten
tusen år, og jeg tenker helt annerledes om dem…”

Situasjon 3:
22. juli 2011 vil stå som en av de verste dager i Norges historie
etter andre verdenskrig. Regjeringskvartalet ble bombet og
AUF-ungdommer ble regelrett skutt ned på Utøya. Totalt 77
ble drept. Før det ble klart at det var en nordmann som stod
bak udåden, trodde en del nordmenn at dette måtte være en
muslimsk terrorist. Mange norske innvandrere torde ikke å gå
ut på gatene av frykt for å bli angrepet.

Situasjon 2:
”De er muslimer alle sammen. De kommer til å overta styre
og stell i Norge etter hvert. Det kan bli farlig…”
Reflekter rundt disse situasjonene.
I 2006 mente 59 % av Norges befolkning at Norge bør
begrense innvandringen av muslimer. Året før var tallet
24 % (Integreringsbarometeret 2006, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet).

Kommenter situasjonene og forsøk å komme opp med
mulige måter å avlive fiendebilder og myter.
Spørsmål til samtale:

I en artikkel i Morgenbladet (august 2011) skriver Lars Østby
(seniorforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB) at SSB anslår at
antall muslimer i Norge i dag ligger et sted mellom 100 000
og 185 000, det vil si 2-4 % av befolkningen. De anslår at
muslimene i 2060 vil utgjøre 6-7 %.

a. Les igjennom avisene og hør på nyhetsopplesningene på
TV gjennom en periode. Hvordan har temaer som rasisme,
terrorisme, islam og homofili blitt presentert og debattert?
b. Hvilke elementer er viktigst for dannelsen av fiendebilder,
og hvem bestemmer våre oppfatninger om hvem som er
våre “fiender”?

Basert på statistikk fra SSB har Kristent Interkulturelt Arbeid
(KIA) funnet at ca. 59 % av innvandrerne pr januar 2009
kommer fra land der kristendom er største religion og 28 %
kommer fra land der islam er største religion.

c. Diskuter forholdet mellom “fordommer” og “rasisme”.
d. Hvordan kan “hverdagsrasismen” komme til uttrykk?
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Odd Børretzen:

e. Beskriv noen typiske “fiendebilder”. Hvordan har de
utviklet seg?

En gang trodde folk at hekser burde brennes
at jøder hadde horn (under håret) og burde
sendes
i hvert fall til Sverige (eller bortover der)
trodde folk på
hva tror vi på nå?
En gang trodde folk at jorden var flat (som en kake) og stor
det trodde (f.eks.) min bestemor
at jorden var jo stor - mens hun levde min bestemor
uendelig stor

f. Drøft forholdet mellom “generalisering” og “fiendebilder”.
g. Hvordan mener dere man best kan avlive de mytene som
oftest er bakgrunnen for fiendebilder?

Deltema 4:

Veien til aksept og respekt
Situasjon 1:
Hun flyttet fra et sted hvor man i menigheten hun tilhørte,
helst ikke skulle ha avvikende meninger fra dem som
ble presentert av lederne. I den menigheten hun kom til,
opplevde hun at noen diskuterte ganske kraftig og hevdet
helt motsatte synspunkter i viktige saker, og like etterpå
kunne de sitte sammen som gode venner og drikke kaffe.
Går slikt virkelig an?

MIN MORMOR hadde aldri sett en neger, men hun hadde
sett bilder av en, nemlig et bilde i Allers illustrerte Familieblad
av Benjamin “Evil” Washington. Han var neger og myrdet fire
mennesker i Visconsin og ble henrettet i St.Quentin i 1921.
Sett en neger? Jeg tror ikke hun noen gang så en svenske.
For verden var meget stor den gangen min bestemor levde.
Uendelig stor.

Situasjon 2:
Følgende samtale utspant seg ved middagsbordet: Kari: ”På
veien hjem fra skolen i dag gikk jeg gjennom parken. Der satt
det en gammel gubbe og halvsov. Han var skitten og ustelt –
sikkert rusa. Jeg ba ham pelle seg vekk, og så løp jeg.” Mor: ”
Det var dårlig gjort, Kari. Mannen kunne være syk, hva vet du?
Du må vise respekt for mennesker selv om de ikke ser særlig
bra ut!” Kari: ”Respekt? Hva mener du med det, mor?” Ja, hva
mente hun med det?

Jeg skal forsøke å fortelle hvor stor verden var:
Min bestemor bodde i Øvre Sirdal i Vest-Agder. Vi, dvs. mine
foreldre, mine to brødre og jeg, bodde på Grorud.
En gang kom min bestemor på besøk til jul. Da hadde hun
først gått, på sine bein, tre mil til Tonstad. Der overnattet
hun hos sin søster, som bodde der. Neste dag tok hun en
liten vedfyrt dampbåt over Sirdalsvatnet til Moi. Derfra
reiste hun med tog til Flekkefjord hvor hun overnattet hos en
annen søster som var gift med postmesteren i Flekkefjord.
Tredje dagen tok hun kystruta, Gansfjorden, Stavangerske
Dampskibsselskap, til Oslo. Det tok to døgn. Hun hadde altså
reist i fire døgn fra Vest-Agder til Oslo. Og enda var det en
time igjen med bussen til Grorud.

Situasjon 3:
Martin Luther King jr. har sagt følgende:
Mennesker hater hverandre fordi de frykter hverandre.
De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre.
De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt med
hverandre.
De har ingen kontakt med hverandre fordi de lever atskilt.

Det er klart at verden var stor. Da hun kom, hadde hun fotsid,
svart kjole med slåtte knapper hele veien ned fra halsen. Til
hverdags gikk hun med tresko, men på reise hadde hun svarte
sko. Hun hadde en koffert og en brun pappeske.

Samtal om hva dette betyr for dere i deres sammenheng.
Spørsmål til samtale:
b. I gruppen deres er det sikkert flere forskjellige
mennesketyper representert. Hva mener dere beskriver
forskjelligheten mellom dere?

Min bestemor hadde altså aldri sett en neger og sannsynligvis
aldri sett en svenske. Men hun hatet svensker fordi hennes
yngste bror, Jørn, ble stukket med kniv av en svenske på en
bar i Detroit i 1918. Senere viste det seg at han ikke var svensk,
men tysk, men visstnok med svensk mor. Eller var det far?

c. Hvordan kan man akseptere et annet menneske som et
medmenneske, samtidig som man er uenig i handlemåten
eller synspunktene til den andre?

Min bestemor var ganske liten av vekst. En liten dame i svart
fotsid kjole. Hun var meget snill mot oss barn. Hun stekte
rislapper og sa:

d. Hva ligger det i begrepet “respekt”, og hvordan kommer
det til uttrykk at man respekterer et annet menneske?

“No må di være gilde, bodn, og ete dokke mette”.

a. Hva er forskjellen på “fordommer” og saklig uenighet?

Min bestemor visste at negre drepte folk i Amerika, at
svensker stakk med kniv. Dertil, kom det fram, mislikte hun
katolikker, tyskere, jøder og utlendinger. Hun regnet dem som
ukristelige (hun var sterkt troende), umoralske, upålitelige.
Dertil henfalne til drikk, for hva skulle de ellers på den baren i
Detroit? Min vesle mormor var rasist. Hun var snill. Hun hadde
sett nissen flere ganger i kveldsmørket utenfor kjøkkenglaset.
Vi var hjemme hos henne i sommerferien og hun viste meg

e. Les om Jesu møte med den samaritanske kvinne i
Johannes evangelium 4,1-26. Hvordan møtte Jesus
denne kvinnen som var annerledes. Hun var utlending,
prostituert, tilhørte en annen religion og var utestengt fra
det gode selskap? Hva kan vi lære av denne fortellingen
om våre egne holdninger til de som er annerledes?
f. Les diktet Ugledikt III av Arild Nyquist. Samtal om
innholdet. Hva kan vi lære av dette diktet?
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Ugledikt III av Arild Nyquist

stedet hvor nissen hadde stått. “Der sto han og glåbte. Ein
liden tasse.” Hun var, naturligvis rasist, og jeg var meget glad
i henne.

Hallo, langt der inne i skogen?
Er du der, langt der inne i skogen?
Gjemmer du deg, langt, langt der inne i skogen og ikke
vil komme ut?
Kom ut da vel, du som gjemmer deg langt,
langt inne i skogen og ikke vil komme
ut. Jeg vil så gjerne hilse på deg, og bli
kjent med deg, og snakke med deg – og så kan du
hilse på meg, og snakke med meg, og bli
kjent med meg du også.
Jeg syns det er dumt at du gjemmer deg langt der
inne i skogen og ikke se meg, og at jeg står
her ute på veien og ikke kan se deg – for hvis vi
ikke kan se hverandre, og snakke med
hverandre, tenker vi kanskje stygge tanker
om hverandre – du tror at jeg er tyv, og jeg
tror at du er tyv, og du tror at jeg er
stor og stygg og sterk og vil slå deg, og jeg tror
at du er stor og stygg og sterk og vil
slå meg, og du tenker at jeg spytter på
deg, og jeg tenker at du spytter meg – og slik
står vi langt, langt fra hverandre og tenker
dumme
stygge
ting om hverandre. Derfor roper jeg på
deg nå, jeg roper så høyt jeg
bare kan: Kom ut av skogen!
Kom ut og hils på meg da!
….. Vil du ikke sier du?
Tør du ikke sier du?
Vil du at jeg skal komme inn til deg i stedet?
Ja, da kommer jeg da.
Nå kommer jeg….

Hun, min bestemor, var rasist, men det var ikke så farlig, for
hun møtte ingen svensker og ingen negre og ingen katolikker
for verden var så stor. De visste ikke hva hun mente om dem
og hva de mente om henne er ikke godt å si. Hun var redd for
svensker, negre og kinesere og det er ikke mye å si på det, for
hva visste hun om kinesere? Når man tenker på hvor langt det
var, den gangen, fra Øvre Sirdal til Grorud, hvor langt var det
ikke da til Kina?
Redd for kinesere? Hun var redd for stavangerfolk, min
mormor, mens hun levde. Hun er død nå, for mange år siden.
En gang trodde folk at (f.eks.) en skomaker burde holde kjeft
og ikke tro at han var f.eks. baker
kort sagt: Burde bli ved sin lest trodde folk var best (det trodde
de på) hva tror vi på nå? Min vesle mormor trodde at jorden
var flat - og stor men tiden går. Hva er det nå vi tror?
Fra CD innspillingen:
”Noen ganger er det all right”
Gjengitt med tillatelse fra forfatteren

(Trykket etter tillatelse fra rettighetsinnehaver)
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3. LIVETS MERKEDAGER

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer. Siden
flere av temaene er ganske omfattende, kan
det være aktuelt å dele deltemaene på mer
enn en samling.

Tema: Livets merkedager
Deltemaer:

1. Fødsel

Målgruppe: Personer fra ulike land og
kulturer – alle aldersgrupper

2. Overgangen barn – voksen

Mål: Å bli bedre kjent med egne og andres
tradisjoner omkring det som skjer ved livets
store begivenheter/overganger

4. Alderdom og død

3. Ekteskap
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Innledning

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer. Siden flere av
temaene er ganske omfattende, kan det være aktuelt å
dele deltemaene på mer enn en samling.

De karakteristiske trekk ved en kultur kommer gjerne aller best
til uttrykk ved de riter og skikker som praktiseres ved livets
store begivenheter som fødsel, ekteskap, død osv. – de såkalte
overgangsritene. Det er alltid spennende å høre om hva som
skjer i ulike tradisjoner ved disse merkedagene i livet, og det er
hensikten med denne studieaktiviteten: Å lære mer om egne
og andres skikker ved livets store begivenheter:

Målgruppe: Personer fra ulike land og kulturer – alle
aldersgrupper
Mål: Å bli bedre kjent med egne og andres tradisjoner
omkring det som skjer ved livets store begivenheter/
overganger

Deltema 1:

Tema: Livets merkedager

Fødsel

Deltemaer:

I alle kulturer er det en stor begivenhet at det kommer et nytt
menneske til verden. Det nye livet er et under som nesten
alltid blir mottatt med stor glede dersom alt går vel med
både mor og barn. I noen kulturer er begeistringen størst
dersom det blir født et guttebarn. I andre land er det ikke
tillatt å få så mange barn man ønsker.

1. Fødsel
2. Overgangen barn – voksen
3. Ekteskap
4. Alderdom og død

Overalt er fødselen omgitt av bestemte riter. Disse kan være
ganske forskjellige fra den ene kulturen til den andre. Selv om
riter har en tendens til å bli overført fra den ene generasjon
til den neste, ser vi likevel at tradisjonene endrer seg. I Norge
er det ikke så lenge siden det var utenkelig at far til barnet
kunne være med under selve fødselen på sykehuset. I det
meste av norsk historie ble menn jaget ut av rommet der
fødselen skulle finne sted.

som vold mot jenter/kvinner og kan medføre fengselsstraff
for personer som utfører en slik handling. Omskjærelse av
gutter er også en tradisjon med svært lange historiske røtter.
For oss er dette mest kjent fra omtale i Bibelen og senere
jødisk og muslimsk praksis. Det kan kanskje være lurt å
invitere en kompetent helseperson når man snakker om slike
spørsmål. Man bør også vurdere om temaet egner seg best
for rene kvinnegrupper/mannsgrupper.

Har noen i gruppen vært med under en fødsel? Hvordan
opplevdes det?

Hva skjer i din kultur, i ditt land?

I enkelte kulturer er det svært utbredt at jenter blir omskåret.
Dette skjer ikke bare når barnet er lite, men gjerne på et
senere tidspunkt. Omskjærelsen av jenter er svært smertefull
og har store fysiske og psykiske konsekvenser (praksisen
kalles gjerne ”kjønnslemlestelse”). Dette defineres i Norge

Spørsmål til samtale:
a. Hvordan forbereder man i din kultur at et barn skal
komme til verden?
b. Knyttes det spesielle riter til selve fødselen? Hvordan
foregår den?
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Spørsmål til samtale:

Kvinnelig kjønnslemlestelse

a. Beskriv hva som skjer i forbindelse med konfirmasjon eller
andre skikker og riter i forbindelse med overgangen fra
barn til voksen.

FGM= Female Genital Mutilation
Inngrepet betyr at de kvinnelige kjønnsorganer blir delvis
eller helt skåret bort, ikke av medisinske eller religiøse
årsaker, men begrunnet i tradisjon og kultur. Inngrepet kan
skje umiddelbart etter fødselen eller i ulike aldre opp mot
15 år.
FGM er utbredt i Nordøst-, Øst og Vest Afrika, Midtøsten
og Sørøst Asia. 135 millioner kvinner og jenter menes å
være berørt av inngrepet (år 2000). Det arbeides både
internasjonalt og nasjonalt i mange land for å få slutt
på denne praksis, og siden 2003 har 6.februar vært FNs
internasjonale dag for «null toleranse til FGM».

b. Hvorfor har vi behov for slike markeringer?
c. Hvilken betydning hadde en slik markering for deg?
d. Hva ville du ønske deg annerledes i ditt tilfelle?
e. Hva kan vi lære fra andres overgangsriter?

Deltema 3:

Ekteskap

Se f.eks. World Heath Organization - www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html

Situasjon:
Pepe var blitt tretti år. Han ville gjerne gifte seg, og han
hadde snakket med en pike som kunne tenke seg å bli kona
hans. Pepe var en driftig kar og hadde bygget eget hus av
varige materialer. Med tiden hadde han tenkt å få innlagt
vann og kanskje til og med elektrisk strøm. Det var et fint
hus, det syntes Miriam også. Problemet var at familien til
Miriam selvfølgelig skulle ha ”lobola” (medgift), og siden
Miriam hadde gått på skole, og til og med hadde fått seg en
utdannelse, var lobola’en ganske stor. Pepe måtte ut med
20 kyr eller en tilsvarende sum i botswansk valuta (pula). Så
mye penger hadde ikke Pepe, selv om han hadde fast arbeid.
Svigerfaren satte en tidsfrist for innbetalingen av lobola’en.
Hvis han ikke betalte, ville bryllupet bli avlyst. Pepe var
heldig. Arbeidsgiver og kolleger satte stor pris på ham og
satte i gang en “kronerulling”, og bryllupet ble feiret med
stor festivitas. En ku ble slaktet på gårdsplassen og kokt hele
dagen slik at de mange gjestene kunne få kjøtt å spise – noe
som var helt avgjørende for et vellykket selskap.

c. Hvem kan være tilstede under fødselen?
d. Er det ulike holdninger til hvilket kjønn barnet har? Om det
er slik – hva er grunnen?
e. Når får barnet navn? Hvem er det som bestemmer navnet?
Har navnet noen spesiell betydning?
f. Hvilke gaver gir dere ved en slik anledning?
g. Diskuter ulike holdninger til praksis med omskjæring. Hva
sier norsk lov om dette?

Deltema 2:

Overgangen barn – voksen
”Nå er du blitt voksen!”
Disse ordene hører man gjerne i konfirmasjonstaler i vårt
land. Når man uttrykker seg slik, er det et tegn på at det
finnes et behov for en markering av en overgang fra en
periode i livet til en annen. Da Norge hadde en enhetskultur,
var det den kirkelige konfirmasjonen som representerte
denne overgangen, og selve konfirmasjonshøytideligheten
var en rite som markerte den nye tid. Etter konfirmasjonen
måtte man ta større ansvar for eget liv, man kunne søke
arbeid og fikk rettigheter som man ikke hadde tidligere.

I noen kulturer kan unge bli giftet bort mot sin vilje. Dette
kaller man gjerne ”tvangsekteskap”. En slik praksis er forbudt i
Norge og faktisk straffbart.
Vi skal imidlertid ikke mer enn to - tre generasjoner tilbake før
det også i Norge kunne hende at ekteskapet i stor grad ble
ordnet ut fra familiehensyn og økonomiske forbindelser.
Spørsmål til samtale:

I enkelte kulturer ble gjerne overgangen fra barn til ”voksen”
– i all fall i tidligere tider - markert med ulike pubertetsriter,
gjerne med sang og dans og fysiske utfordringer for guttene.
Jentene blir innviet i de modne kvinners ”mysterier” og
forberedes for ekteskap.

a. Fortell om praksis med hensyn til ekteskapsbetingelser
og bryllupsfeiring i de ulike landene/kulturene dere
representerer.
b. Det snakkes mye om “arrangert ekteskap” i våre dager.
Hvordan foregikk utvelgelsen av ektefeller i Norge for
hundre år siden eller mer?

Kanskje er det et behov som ligger dypt forankret i
personligheten vår, å kunne markere skillet mellom barn og
voksen, selv om en slik overgang ikke skjer ”over natten”.

c. Hva mener dere er viktig når man skal bestemme hvem
man vil gifte seg med?

Hva skjer i din kultur? Se temakapittel 5.

d. I Norge er det blitt mer og mer vanlig at folk flytter
sammen uten å inngå ekteskap. Hvordan forholder dette
seg i andre kulturer, og hvordan ser ”nye” og ”gamle”
nordmenn på samboerskap?
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e. Synet på sex og samliv er svært ulikt i ulike kulturer. Mange
innvandrere blir forskrekket når de kommer til Norge, over
det de ser på som løssluppen praksis på det seksuelle
området. I mange kulturer snakker man ikke åpent om
seksualitet og seksuell praksis eller seksuell legning slik vi
gjør det i vårt land. Drøft hvordan dette spørsmålet blir
behandlet i ulike kulturer.

Spørsmål til samtale:
a. Hvordan lever og bor besteforeldre eller andre gamle
mennesker i din kultur?
b. På hvilken måte viser yngre respekt overfor eldre mennesker?
c. Ikke sjelden mister gamle mennesker sine mentale evner.
Vi opplever en sorg når en av våre kjære blir senil og
mister evnen til å delta i det sosiale liv. Hva skjer når denne
situasjonen oppstår i din kultur?

f. Homofili er et vanskelig tema for mange. Hvordan er
meninger og holdninger til dette temaet i ditt miljø eller i din
kultur?

d. Hva skjer når et familiemedlem dør? Hvordan markeres
livets avslutning?

g. “Gift på tvers”. Diskuter problemer som kan oppstå ved
ekteskap på tvers av kulturer, konfesjoner og religioner.

e. Kan du fortelle om hvordan du opplevde det da en av
dine nære døde?

Deltema 4:

f. Hvordan snakker dere med hverandre om sykdom og
død?

Alderdom og død

g. Hvordan ærer dere de døde, og hvordan minnes man dem?

Situasjon 1:
Maima kom til Norge for ett år siden. Hun skulle passe barna i
en norsk familie med tre barn. Etter å ha vært i familien noen
dager, spurte Maima: ”Hvor er besteforeldrene til barna?” Mor
svarte: ”Nei, du skjønner at mine foreldre er veldig gamle,
og de er på aldershjem”. ”Hva er aldershjem for noe?” spurte
Maima forundret. ”Du kan få bli med og besøke dem,” svarte
mor. Og uken etter dro de for å besøke bestemor og bestefar
på aldershjemmet. Der var det bare gamle mennesker, de ble
tatt hånd om av snille pleiere, men ingen av dem var i familie
med de gamle. Det var ingen barn der, bortsett fra barna i
familien hvor Maima arbeidet, som også var med på besøket.
”Dette ville aldri mine foreldre ha gjort mot sine foreldre,” sa
Maima forundret.

h. I mange kulturer spiller avdøde slektninger også en rolle i de
gjenlevendes daglige liv. Hvordan forholder dette seg for dere?

Situasjon 2:
Gamle Joe er død. Han har levd et langt liv og ligger nå
i kisten – den er åpen og folk går sakte rundt den og ser
på Joe og tar farvel. Det er en lang linje av mennesker.
Predikanten taler og sier at de nå har sendt avsted gamle
Joe til der han hører hjemme – hos Gud. Så begynner de å
synge – de synger glade sanger, klapper i hendene i danser.
Så legges lokket på kisten, og den blir senket ned i jorden til
mer sang. Hvor tror du denne situasjonen er hentet fra? Hva
tenker dere om denne formen for begravelse?
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4. HJEM OG FAMILIE

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Voksne mennesker fra ulike
kulturer

1. Det gode hjem

Mål: Å øke kunnskapen om de forskjellige
tradisjoners oppfatning og praksis med
hensyn til hjem og familie

3. Barna – den store utfordringen

2. Kvinne og mann – roller og ansvar
4. Kjernefamilien- Storfamilien

Tema: Hjem og familie
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Innledning

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Alle er opptatt av å skape et godt hjem. Alle håper på et
harmonisk ekteskap – dersom vi velger å gifte oss. Alle ønsker
vi det beste for barna våre. Men hvordan vi skal lykkes med
alt dette er det svært delte meninger om. Meningene er
delte, ikke bare mellom ulike land og kulturer, men også
mellom ulike miljøer i det tradisjonelt norske samfunnet.
Uansett hvor vakre idealer vi har for hvordan vårt hjem og vår
familie skal være, finner vi ut at å leve sammen i en familie er
vanskeligere enn vi hadde trodd.

Målgruppe: Voksne mennesker fra ulike kulturer
Mål: Å øke kunnskapen om de forskjellige tradisjoners
oppfatning og praksis med hensyn til hjem og familie
Tema: Hjem og familie
Deltemaer:
1. Det gode hjem
2. Kvinne og mann – roller og ansvar

Mange som kommer nye til Norge, blir forbauset – og
kanskje endog forskrekket - over den måten nordmenn
forholder seg til hverandre i ekteskapet, og hvordan barna
blir oppdradd. Mange innvandrere blir også forbauset når de
ser hvordan unge mennesker forholder seg til eldre. De er
vant til at eldre mennesker skal vises respekt – noe de ser lite
av i det moderne vestlige samfunn.

3. Barna – den store utfordringen
4. Kjernefamilien- Storfamilien
Familien spiller som regel en langt sterkere rolle i
enkeltmenneskers liv enn tilfellet er i Norge. I vår
individualistiske tankegang har individet en friere posisjon
enn i andre kulturer hvor den enkelte i langt større grad er en
del av familien gjennom hele livet. Gjør man noe som anses
som galt, fører dette skam over hele familien. I noen kulturer
berører denne tenkningen også valg av ektefeller. Bryter man
det tradisjonelle mønsteret, kan man krenke familiens ære og
fører skam over sin slekt.

Vi forstår ikke hverandre, og vi blir oppbrakt over andres
tradisjoner som vi ikke selv kan akseptere. Gjennom de
følgende samtalekvelder vil vi forsøke å snakke sammen
med sikte på å øke forståelsen for hverandres tradisjoner og
oppfatninger av hva som er rett og hva som passer seg i et
parforhold og mellom foreldre og barn.
Spørsmål knyttet til seksualitet og omgangsform mellom
gutter og jenter er et vanskelig tema for de fleste familier i
Norge. Ulike miljøer har ulike holdninger og idealer når det
gjelder seksualmoral. Det er ikke noe å legge skjul på at
både holdninger og praksis har beveget seg i liberal retning
her i landet. Innvandrere fra land med svært strenge regler
for samkvem mellom kjønnene, kan bli både sjokkert og
opprørt over dagens praksis i Norge. At dette lett kan skape
smertefulle situasjoner, bør man ha en bevissthet om i
gruppesamtalene.

Deltema 1:

”Det gode hjem”
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Beskriv en vanlig dag i ditt barndomshjem, eller si litt om
hvordan dagen forløper i ditt hjem slik det er i dag.
b. Mange hjem og familier opplever i det norske samfunnet
at foreldre blir skilt. Dette skjer så ofte at det er et nasjonalt
problem. Hvordan er det mulig å skape et godt hjem når
foreldre skiller seg? Hvordan er situasjonen i det landet du
kommer fra?

Alkohol- og narkotikamisbruket er et annet trekk ved vestlig
kultur som skaper frykt, både hos nordmenn og innvandrere.
Svært mange familier er berørt av dette problemet, og det
kan være både vanskelig og smertefullt å snakke om.

c. Hvordan vil dere beskrive et ”godt hjem”?
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d. Hvordan kommer forskjellige idealer i ulike kulturer til
uttrykk?

Disse eksemplene er alle hentet fra situasjoner som kan
oppstå i norske hjem. I hvilken grad er de treffende for
familier fra din kulturelle sammenheng? Kanskje kan det
presenteres problemstillinger som nordmenn ikke kjenner så
godt?

e. Sett opp en liste over hvordan dere tenker at en god
familie bør fungere.
f. Drøft hvordan ulike økonomiske ressurser påvirker hjem
og familie.

Spørsmål til samtale:

g. Hvordan mener dere forholdet mellom unge og eldre bør
være?

a. Hvilke hovedprinsipper har dere for barneoppdragelse i
din familie?
b. Drøft de problemene som oppstår når barn får en annen
oppdragelse og har andre normer hjemme enn det som
er gjengs i samfunnet rundt.

Deltema 2:

Kvinne og mann – roller og ansvar

c. Hvordan kan vi best takle gruppepresset barn blir utsatt
for fra skole og kamerater når det gjelder lommepenger,
klær, fritidsutstyr etc.?

Situasjon 1:
Bistandsarbeideren kom til et område i Afrika hvor det var et
vanlig syn å se en mann som gikk langs veien uten å bære
på noe som helst. Fem meter bak kom kona – hun bar en
stor vanndunk på hodet, hadde et barn bundet til ryggen
og leide nummer to i handa. Han ble ganske oppbrakt over
synet.

d. Hvilken grad av frihet bør våre tenåringer nyte godt av?
e. Grensesetting – et nødvendig onde, eller et bidrag til
positiv utvikling?
f. Hva sier norsk lov om forholdet foreldre – barn?

Situasjon 2:
En karikaturtegning i en avis tegner en kjent situasjon fra
Norge: Mannen sitter i lenestolen med bena på bordet og
leser avisen mens kona står på kjøkkenet og lager middag.
Eller kanskje det ikke var en karikaturtegning?

Deltema 4:

Kjernefamilien – storfamilien
Situasjon 1:
Charlotte fortalte om hvordan det var å vokse opp på gård
med besteforeldre, tanter og onkler i hus på samme område.
Det var helt topp alltid å ha noen å leke med, og av og til var
alle sammen i storstua og spiste middag. Men av og til hadde
det vært fint å være sammen med bare mor og far…

Spørsmål til samtale:
a. Hvordan har rollefordelingen vært i det samfunn du har
vokst opp i?
b. Hvordan har synet på kvinner og kvinners plass i hjem og
samfunn endret seg gjennom den siste generasjonen?

Er det noen i gruppen som har vokst opp i en storfamilie?
Del gjerne dine erfaringer med de andre.

c. I den grad kvinner og menn er likestilt i dag – hvordan har
det påvirket forholdene i hjemmet?

Situasjon 2:
Familien Langeland har flyttet fra bygda hvor de kjente
mange, og slekt og venner så de ofte. Så kommer de til
Bergen. De bor i en blokkleilighet i en forstad. De har en
datter på 13. De kjenner ingen og føler seg ikke helt hjemme
i sin nye tilværelse. Datteren kjeder seg og foreldrene vet ikke
helt hva de skal gjøre.

d. Hvilke positive eller negative virkninger kan kravet om
likestilling ha i familier som kommer fra land med en
patriarkalsk familiestruktur (et samfunn hvor menn
bestemmer det meste)?

Deltema 3:

Hvilke råd vil dere gi til familien Langeland?

Barna – den store utfordringen
Situasjon 1:
Sitt pent ved bordet til alle har spist ferdig, Jens! Eier du ikke
folkeskikk?”

Spørsmål til samtale:

Situasjon 2:
”Ole, husk at du skal være hjemme før klokken 23!” ”Gi deg da,
far, jeg er 16!”

b. Hvordan vil du beskrive de sterke/svake sidene ved
storfamiliemodellen?

a. Hvordan vil du beskrive de sterke/svake sidene ved
kjernefamiliemodellen?

c. Hvilke utfordringer får vi når idealene fra disse to
modellene møtes?

Situasjon 3:
”Nina, hvem skal du være sammen med på lørdag kveld?
Husk at du skal være hjemme før midnatt!”

d. Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved å ha sterke slekts/
familiebånd.

Situasjon 4:
”Mamma, kan jeg få låne bilen i kveld, jeg fikk jo kjørekortet
på fredag!”

e. Hvilke konflikter kan oppstå mellom sterke
familietradisjoner og det offentlige samfunn?
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Omfang: 6 samlinger, hver på 2-3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk
eller annen kulturbakgrunn

1. Sang og musikk

Mål: Å stimulere til større interesse for – og øke
kunnskapen om andres kulturbakgrunn

3. Sport og fritid

2. Dans og lek
4. Bøker, aviser og pressefrihet

Tema: Kultur

5. Kunst, film og teater
6. Tradisjoner
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Innledning

Omfang: 6 samlinger, hver på 2-3 timer

Når vi foreslår en studieaktivitet med dette temaet, er det
på sin plass å si noe om hva som menes med begrepet.
Opprinnelig var ordet brukt om det å dyrke jorda (av det
latinske ordet ”cultivare”) De fleste av oss tenker kanskje på
klassisk musikk, teater og litteratur, dans og kunst. Noen kaller
dette for ”finkultur”. Men kultur er ikke noe entydig begrep,
det er veldig omfattende, det omfatter på en måte hele livet.

Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen
kulturbakgrunn
Mål: Å stimulere til større interesse for – og øke
kunnskapen om andres kulturbakgrunn
Tema: Kultur
Deltemaer:

En klassisk definisjon ble fremsatt så langt tilbake som i 1871
av E.B. Taylor:

1. Sang og musikk
2. Dans og lek

“Kultur ... … er den kompliserte helhet som omfatter
kunnskap, trosforestillinger, kunst, lovregler, moral, skikk
og bruk og alle andre ferdigheter og vaner mennesker har
ervervet seg som medlemmer av et samfunn.”

3. Sport og fritid
4. Bøker, aviser og pressefrihet
5. Kunst, film og teater

I dette ressursmateriellet har vi brukt ordet kultur i ganske
vid betydning, og når vi snakker om vårt møte med andre
kulturer, tenker vi først og fremst på møtet med mennesker
fra andre land, land hvor liv og omstendigheter er ganske
forskjellig fra det vi er vant til.

6. Tradisjoner
sanger og salmer fra 62 land, de fleste på både originalspråk
og norsk. Til Syng håp 1 finnes CD med 20 sanger innspillet.

Vi er klar over at forskjell i kultur også kan være ganske
stor innenfor samme land. Ikke sjelden opplever vi at vi
møter mennesker fra ”fremmede kulturer” som har en
virkelighetsoppfatning og måte å tenke på som er mer lik
vår egen, enn det vi opplever i møtet med landsmenn og
-kvinner som snakker vårt eget språk.

Film: «Om Guder og Mennesker». En intens film om å
beholde troen på det gode, selv om det onde synes å ta
overhånd. Fikk juryens hovedpris under filmfestivalen i
Cannes, 2010. Fås som DVD. Vi er på midten av 90-tallet. Åtte
kristne munker fra Frankrike lever sine stille liv i et gammelt
kloster dypt inne i de algeriske fjellene. Mesteparten av
dagene går med til bønn og sang for å komme nærmere
Gud, men munkene er også nyttige personer for
lokalbefolkningen - med livsvisdom og viktig kunnskap om
medisin og nyttevekster bidrar de til samfunnet rundt seg.
Munkenes trygge tilværelse mellom klosterets tykke murer
trues av fundamentalister som ikke er nådige mot folk med
feil tro, og de lokale myndighetene ber munkene reise hjem

Vi vil her ta for oss enkelte utvalgte temaer som vi mener kan
være nyttige for å fremme forståelse mellom mennesker fra
forskjellige land og tradisjoner.
Hjelpemidler
Sangbøker: «Syng håp 1 og 2» - sanger og bønner fra den
verdensvide kirke (IKO-Forlaget 2005 og 2010) inneholder 171
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Deltema 2:

til Frankrike. Munkene tviler og diskuterer, men velger å bli trofaste mot sitt kall og sine oppgaver i lokalsamfunnet.

Dans og lek

Bøker: «Troende møter troende». Et studiehefte om
religionsmøtet. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, 2007.

”Homo ludens” – det er latin og betyr ”det lekende
menneske”. Det er et karakteristisk kjennetegn ved
mennesket at det er i stand til å leke. Lek er viktig – ikke bare
for små barn!

Deltema 1:

Sang og musikk

En viktig del av leken er dansen, og det er veldig naturlig for
et barn å bevege seg i takt med musikken – eller trommene.
I ungdomsår og voksen alder har dansen gjerne også andre
funksjoner.

Situasjon 1:
«Lars, kan du tenke deg å skru ned lyden på den
skrekkelige musikken!!!?» roper far opp trappen i retning av
gutterommet. Ingenting skjer, selvfølgelig, for Lars hører jo
ingenting av det far roper.

I noen kulturer danser kvinner og menn hver for seg – gjerne
for å imponere eller gjøre inntrykk på hverandre. I vestlig
kultur kan den ha et sensuelt og ganske intimt preg, noe som
har gjort at man i noen religiøse miljøer har vært kritisk til slik
dans.

Situasjon 2:
«Pappa – kan ikke du stoppe det grusomme hylet fra den
operaen – selv om det er du som skal lage mat i dag?» De
aller fleste som har barn, ungdom og voksne i huset, vet at
meningene er temmelig delte når det gjelder hva som er
okay musikk.
Kanskje kjenner noen seg igjen i situasjonene ovenfor??

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Fortell hverandre om ulike former for folkedans i landene
dere kommer fra. Kanskje dere kan lære hverandre noen
av dansene?

Situasjon 3:
Mor sitter ved barnesenga og skal få barnet til å sove. Hun
synger den ene barnesangen etter den andre – helt til
barnet sover. Er dette et fellestrekk ved de kulturer som er
representert i gruppen?

b. Hvilken rolle spiller dans for ulike generasjoner? I hvilke
sammenhenger, eller ved hvilke anledninger danser dere?
c. Danseformer i selskapsliv og på utesteder er veldig
forskjellig i ulike kulturer. Hvordan forholder dette seg i
ditt land og hvilke danseformer er akseptert hvor dere
kommer fra?

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Min “yndlingshit”. Alle deltakerne tar med seg en CD eller
DVD med en sang som de synes veldig godt om. Når
sangen er spilt, fortell hverandre hvorfor dere liker akkurat
denne sangen så godt.

d. Oftest forbinder vi lek med barn. Hvilke leker er typiske for
barn i den kultur du kommer fra? Kan dere demonstrere
lekene?
e. Det hender også at voksne leker. Hvordan forholder dette
seg i ditt land? Kan dere vise hva lekene går ut på?

b. Alle som har en nasjonalsang, presenterer denne og
forteller litt om hvilken rolle nasjonalsangen spiller i det
landet de kommer fra.

f. Leker barn og voksne sammen i ditt land? I tilfelle, hvilke
leker?

c. Hva slags musikk er populær blant ungdom i ditt
opprinnelsesland? Spill gjerne noe av denne musikken for
hverandre.

Deltema 3:

Fritid og sport

d. Hva forbinder dere med uttrykket “klassisk musikk” i de
land dere kommer fra?

I Norge deler man ofte tiden i «arbeidstid» og «fritid». Fritiden
brukes veldig forskjellig. Noen foretrekker å sitte foran PC’en,
andre ser på sport eller serier på TV, noen leser bøker, strikker,
går tur o.a.

e. Hvilke instrumenter brukes mest i de ulike land? Vis gjerne
frem det instrumentet dere spiller eller liker best – og
demonstrer! Hvorfor er dette instrumentet godt likt?
f. Ved hvilke anledninger synges det i hjem og samfunn i
din kultur?

”En sunn sjel i et sunt legeme”, er nok enda et gyldig ideal for
mange. Derfor er sportsaktiviteter viktig i mange familiers
liv. Det er nok ikke helt sant at ”nordmenn er født med ski på
bena”, men barna skal ikke bli særlig store før de dyttes ned
slakke bakker med disse rare ”trepinnene” på bena.

g. Se igjennom Syng håp-sangbøkene, og finn frem til
sanger dere kjenner og kan lære hverandre.

Mange foreldre oppmuntrer sine barn til å være med
på sportsaktiviteter for at de skal komme inn i et sunt
ungdomsmiljø og kanskje bli spart for fyll og annet
rusmisbruk.
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Sport er sentralt i mange kulturer. De fleste har lagt merke
til at mange av de fremste langdistanseløperne i verden
kommer fra afrikanske land!

f. Hvor stor grad av frihet har avisene til å skrive det de vil?

Spørsmål til samtale:

h. Hvilken betydning har det for samfunnet at man ikke har
tilgang til, eller ikke interesserer seg for aviser?

g. I en del land er journalister en svært utsatt yrkesgruppe –
hvorfor?

a. Hva menes med fritid, og hvor mye fritid har folk i ditt
land?

Deltema 5:

b. Hvordan brukes fritiden? Snakk sammen om hva dere
forbinder med meningsfull fritid.

Kunst, film og teater

c. Hvilken rolle spiller sport i kulturen i sin alminnelighet – og
i ditt land i særdeleshet?

La gruppemedlemmene si litt om hva slags filmer de helst
ser på kino eller TV.

d. Hvilke former for sport er mest populær? Hvorfor?

Kanskje noen kan si noe om hva som er typisk for bildende
kunst i opprinnelseslandet.

e. Hvem deltar i sportsaktiviteter? Driver gutter og jenter
ulike former for sport? Hva gjør de sammen og hva gjør
de hver for seg? Har jenter samme mulighet som gutter
til å delta i sportsaktiviteter? Er det sportsgrener som bare
aksepteres for det ene kjønn?

Til ettertanke: Det hender at nordmenn glemmer at man
i kulturer i fjerne land hadde utviklet kunst lenge før man
i Norge tenkte på kunstneriske uttrykk. Vi kan nevne den
velutviklede kunstkulturen i Kina, vi kan tenke på indianernes
byggekunst i Sør Amerika, egypternes pyramider og
sanfolkets bilder i det sørlige Afrika.

f. I Norge krever sportsaktiviteter for barn og voksne både
tid og penger. Ikke sjelden blir kostnadene til sportsutstyr
så høye at ikke alle kan være med på aktivitetene. Diskuter
de problemer dette skaper.

Er det noen i gruppen som kan si hva de forbinder med
uttrykket ”kunstnerisk frihet”?

Deltema 4:

Spørsmål til samtale:

Bøker og media

a. Hva forbinder dere med begrepet “kunst”?
b. Hvilken oppgave og rolle har kunsten i din kultur?

Be deltakerne i gruppen om å ta med en bok hver. Skaff
også ulike aviser, både riksaviser og lokalaviser og se om dere
finner noe mønster i hva de skriver om.

c. Hvilket kunstuttrykk synes du er aller vakrest? Hvilke er
mest utfordrende?
d. I Norge har man i tidligere tider sett på film og teater med
stor mistenksomhet i kristne miljøer. Hva tenker dere er
årsaken?

Er det lov å skrive akkurat hva man vil offentlig i Norge?
I begynnelsen av 2006 trykket enkelte aviser noen karikerte
bilder av profeten Muhammed. Dette skapte svært sterke
reaksjoner i deler av den muslimske verden. Mange mente
at tegningene var en krenkelse av muslimers tro, og noen
ønsket å innføre straffetiltak mot de land som hadde tillatt
trykkingen. Men de land hvor trykkingen hadde funnet sted
hadde ytringsfrihet, og det å nekte å trykke slike tegninger
hevdet mange var brudd på ytringsfriheten.

e. På hvilken måte påvirker film og teater oss?
f. Er det en film eller et teaterstykke har gjort inntrykk på
deg? Hvorfor?
g. Hva vet dere om sensur av film og teater? Snakk sammen
om hva slags sensur dere mener er okay, og hva som ikke
er.

Her sto man overfor et dilemma: Hva er viktigst? Ytringsfrihet
eller respekt og hensyn til andres tro? Selv om man har «rett»
til å ytre seg, bør man da ytre seg om alt? Og bør man trykke
alt?

h. Se filmen «Om Guder og Mennesker», og snakk sammen
om den.

Deltema 6:

Spørsmål til samtale:

Tradisjoner

a. Er det en bok som har betydd mye for deg? Fortell om
den.

«Jul, jul, jul, jul, jul, jul, rør blott ikke ved min gamle jul!» synger noen dansker i desember måned.

b. Hvilken var den første bok som ble lest for deg? – og den
første bok du leste selv?

Juletreet som allment og kristent symbol.
Et symbol som ofte virker samlende, er juletreet. For mange
er det selve sentrum i opplevelsen av jul. Den symbolikk
som er spunnet omkring juletreet er kompleks og til dels
sprikende. En mulighet er at det symboliserer livets tre i
Edens hage, en annen at det viser til Kristi kors og det evige

c. Hvilken type bøker er det mest interesse for i din kultur?
d. Er det viktig at folk leser bøker? I tilfelle, hvorfor?
e. Hvilken oppgave og rolle har aviser i ditt land?
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liv. For mange er treet knyttet til fruktbarhet eller universets
syklus (Yggdrasil i norrøn mytologi).
For de fleste mennesker i Nord-Europa synes juletreet å ha
blitt symbol på lys i mørket, nasjonsbygging, familiehygge
og fellesskap. En god del muslimske familier i Norge har
også begynt å bruke juletre. Kanskje er det for å symbolisere
tilhørighet til noe norsk og tradisjonelt som de liker, kanskje
for å markere fødselen til profeten Jesus?
Fra studieheftet «Troende møter troende», s.38
(Mellomkirkelig råd, 2007).
De fleste kulturer har ulike ritualer og tradisjoner, som føres
videre fra slekt til slekt. De kan være i forbindelse med fødsel,
overgang fra barn til voksenliv, ekteskap, død, høytider og
festdager i årets løp, mat og måltider o.a.
La alle i gruppen ta med seg en tradisjonell kake, en matrett
eller en typisk drikk.
Spørsmål til samtale:
a. Bruker dere uttrykket «According to our tradition…» (i
følge vår tradisjon gjør vi….)? Evt i hvilke sammenhenger?
b. Hvilke riter og tradisjoner er viktige i deres kultur – og
hvorfor?
c. Snakk sammen om jule-tradisjoner og juletre (jf. situasjon
«Juletreet som allment og kristent symbol»).
d. Hva forbinder dere med begrepet «harmfull traditions»
(ødeleggende eller skadelige tradisjoner)? Er det «harmfull
traditions» som dere ønsker å ta avstand fra? I tilfelle
hvilke?
Er det tradisjoner i Norge som dere vil tolke som «harmfull
traditions»?
Er «tradisjon» en statisk størrelse, som man ikke skal røre ved,
eller kan «tradisjon» også med fordel omformes og fornyes?
Gi eksempler.
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6. KULTURGRAMMATIKK

Deltemaer:

Skrevne og uskrevne lover for hva man bør
gjøre og ikke gjøre i ulike kulturer.

1. Skikker og særtrekk ved norsk atferd

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

2. Skikker og særtrekk i opprinnelseslandet
til deltakere som ikke er norske.

Målgruppe: Alle aldre, både unge og eldre fra
forskjellige kulturer

3. Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Mål: Bidra til økt kunnskap og forståelse for
kulturelle ulikheter og atferdskoder

4. Atferdskoder krysser grenser

Tema: Kulturgrammatikk
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Innledning
”Kulturgrammatikk” var navnet på en liten bok av Gilles
Herlitz som ble utgitt for mange år siden. Den hadde
undertittelen ”Kunsten å møte andre kulturer”. Men boken
er dessverre ikke i salg lenger. Det finnes atferdskoder i alle
kulturer, og dersom man ikke kjenner de viktigste av disse
kodene, kan man komme opp i ganske kinkige situasjoner
og bli misforstått i møtet med fremmede. Det er viktig å
være oppmerksom på dette forholdet, og derfor er det svært
nyttig å forsøke å lære seg litt om hvordan ens væremåte og
uttrykksform blir oppfattet av mennesker fra en annen kultur.
Ikke minst kan forståelsen av begreper som ”effektivitet” og
”tiden” være temmelig forskjellig fra kultur til kultur:
En delegasjon fra ledelsen i en misjonsorganisasjon skulle
diskutere en viktig sak med ledelsen i kirken i en av Kongos
provinser. Tiden var knapp, det lille flyet stod klart og flygeren
var utålmodig. De hadde beregnet en halv time til møtet og
ønsket å gå rett på sak. Kongoleserne møtte smilende og
høflige: ”Hvordan står det til? Hvordan har familien det? Var ikke
din mor syk sist gang dere var her? – Og barna – er de gift, har
de fått noen barn… Vi har laget te til dere, vær så snill å forsyne
dere… Etter tyve minutter kom de endelig til saken – da var
delegasjonen temmelig anspent og svett og så stadig på klokka.
Her manglet det noe fra den kulturelle hjemmeleksen!

Deltema 1:

Skrevne og uskrevne lover for hva man bør gjøre og ikke
gjøre i ulike kulturer.

Skikker og særtrekk ved norsk atferd

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Situasjon 1:
Sommeren angriper Norge i korte perioder hvert år. Da
kaster folk klærne og legger seg flate i solsteiken. I land
med mye sol og varme søker folk gjerne til skyggen under
trærne når de skal hygge seg. Det er ikke lett for mennesker
som kommer fra varmere land å begripe hva som skjer når
sommeren dukker opp i Norge. Kan noen av dere si noe om
hvordan dere opplevde den første sommeren her til lands?

Målgruppe: Alle aldre, både unge og eldre fra forskjellige
kulturer
Mål: Bidra til økt kunnskap og forståelse for kulturelle
ulikheter og atferdskoder
Tema: Kulturgrammatikk
Deltemaer:

Situasjon 2:
Det er søndag, vinter, sol og snø. Hele familien Christiansen er
på ski i ”marka” med ryggsekk, den minste ungen i pulk. Etter
en times klatring oppover bakkene sitter de og myser mot
sola, godt innsmurt med ”faktor 20” og drikker varm kakao fra
termos, skreller appelsin og deler en Kvikklunsj sjokolade…
Hva synes dere om denne saken?

1. Skikker og særtrekk ved norsk atferd
2. Skikker og særtrekk i opprinnelseslandet til deltakere
som ikke er norske.
3. Verbal og ikke-verbal kommunikasjon
4. Atferdskoder krysser grenser

Brunost, matpakke og skitur med hele familien… dette,
og mye annet ”typisk norsk” har Jenny Blake (innvandrer
fra Australia) beskrevet i humoristiske ordelag i sin lille bok
”Brown Cheese Please – Norway inside out from the outside
in” (Chr. Schibsteds Forlag AS, Oslo 2003)

Hjelpemidler:
”Internasjonal skikk og bruk – møte med andre land og
kulturer” Henrik Ulven, Index Publishing, (2005).
”Møte mellom mennesker” Øyvind Dahl, Gyldendal
Akademisk, (2001).

Oppgaver og spørsmål til samtale:

Samfunnslære, kultur og religion, se Cappelens nettside:
www.samfunn.cappelen.no/bm/religion/kultur

a. Skikker og særtrekk ved norsk atferd – hvordan begrunnes
de?
b. Kan dere nevne eksempler på norske skikker som forbauset/
forskrekket dere fra den første tiden dere var i Norge?
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og ristet på hodet. ”Det var da leit,” sa de, ”kanskje i morgen
kveld da?” Felix ristet fremdeles på hodet, smilte igjen og sa
”Ja takk, gjerne.” Hvem kan vite at indere og folk fra Sri Lanka
mener ”ja” når de rister på hodet??

c. Kanskje noen har en gammel utgave av boken “Skikk og
Bruk” (W. Brøgger, 1960)? Finn ut hvordan enkelte skikker
har endret seg i løpet av de siste 50 år.
d. Hva mener nordmenn er “typisk norsk” – og hva mener
våre nye landsmenn om det samme?

Situasjon 2:
” Jo, han ønsket meg velkommen,” sa gutten som møtte
faren til kjæresten før første gang, ”men han smilte bare med
tennene!” Hva mente han egentlig?

Deltema 2:

Skikker og særtrekk i opprinnelseslandet til de deltakere som ikke er
norske

Situasjon 3:
”Jeg kom inn i rommet, ingen sa noe, men lufta var nærmest
elektrisk…” Hvilken opplevelse prøver han å beskrive?

Situasjon 1:
To gutter går hånd i hånd på fortauet i Khartoum. Det er
mange gutter eller menn som gjør det samme i byen. Det
er helt vanlig praksis i mange kulturer at to av samme kjønn
leier hverandre. Ingen vil komme på den tanken at de har
et homoseksuelt forhold. De to guttene kommer sammen
til Norge. De holder hverandre i hendene i det nye landet –
men det slutter de fort med!

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hver av deltakerne får i oppgave å demonstrere – uten å si
noe – hvordan man
• viser glede
• viser at man ønsker avstand til en person
• viser at man er interessert i en partner

Situasjon 2:
Den norske kirkelederen var på besøk i det tidligere
Sovjetunionen. På besøk i en liten menighet på landsbygda
ble han svært varmt mottatt. Han ble nok noe overrasket
da en mann i menigheten med stor begeistring – ikke bare
omfavnet ham og ga ham tre klemmer fra kinn til kinn, men
også kysset ham på munnen – som takk for besøket.

• viser at man kjeder seg
• viser at man er fortvilt
• bruker hendene til å sende et budskap
• formidler andre ikke-verbale uttrykk i din egen kultur

Hilsing kan være en utfordring!

b. Tolkning av nærhet og berøring er ofte ganske forskjellig
fra land til land. Hvordan forholder dette seg i ditt land?

Oppgaver og spørsmål til samtale:

c. Hva skjer når man sier noe, men med sitt kroppsspråk gir
de motsatte signaler?
d. Ulike kulturer har forskjellige måter å uttrykke uenighet på.
Nevn eksempler på dette.

a. Mange nordmenn reiser på ferie eller har arbeidsoppdrag
i andre land. Kan dere nevne eksempler på skikker eller
særtrekk dere har møtt som overrasket dere? Og motsatt:
Hvordan virker vår oppførsel, skikker og klesdrakt inn på
folk i de land vi besøker?

e. Språk er ikke alltid lett. Ord kan ha forskjellig betydning
i ulike situasjoner. Vi kan nok smile av innvandreren som
skulle forlate butikken sin, men som regnet med å være
tilbake ganske snart. Han satte en plakat på døren: “Er litt
ute, kommer plutselig tilbake”. Når nordmenn skal lære et
nytt språk, gjør vi samme type feil. Hva kan vi gjøre for å
hjelpe hverandre til å unngå språklige misforståelser?

b. På hvilken måte kan vi vise respekt når vi møter mennesker
som oppfører seg eller kler seg annerledes enn oss?
c. Henrik Ulven har skrevet en bok med tittelen
“Internasjonal skikk og bruk – møte med andre land
og kulturer”. Boken er først og fremst skrevet for
forretningsfolk med oppdrag i utlandet, men kan være en
god guide i kulturgrammatikken. Om dere har tilgang til
boken: Drøft noen av eksemplene, særlig når det gjelder
hvordan man hilser i ulike land.

Deltema 4:

Atferdskoder krysser grenser
Situasjon 1:
For en generasjon siden var det knapt noen i Norge som
visste hva ”pizza” var. I dag er det nesten som en nasjonalrett
å regne…

d. Hvordan begrunnes skikkene i andre land?

Deltema 3:

Situasjon 2:
For få år siden vakte det oppsikt om et menneske ble
observert offentlig med en ring gjennom nesa. I dag er det
som kalles ”piercing” nærmest blitt et yrke. Hvor i all verden
kom dette fra?

Verbal og ikke-verbal
kommunikasjon
Situasjon 1:
Et norsk ektepar på besøk i Sri Lanka ville gjerne invitere en
venn, Felix, til middag. ”Kan ikke du komme til oss i kveld,
så kan vi spise noe godt sammen?”, spurte de. Felix smilte
32

KULTURGRAMMATIKK

Situasjon 3:
En undersøkelse som nylig ble gjennomført om
innvandrerungdoms påvirkning på norske ungdommer, viste
at de norske ungdommene var blitt høfligere! Hva tenker
dere om dette?
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. “Verden blir mindre og mindre” – Vi reiser mer og møter
mennesker med andre skikker og vaner. Kan dere nevne
eksempler på skikker som nå betraktes som ”norske”, men
som er importert fra andre land?
b. Hvor henter vi vår “moderne” atferd fra?
c. Mange nye skikker har positiv karakter, men kan dere
nevne negative atferdsmønstre som vinner innpass i vårt
land? Er det mulig å skjerme seg fra slik påvirkning?
d. Drøft hvordan utenlandsk påvirkning har beriket norsk
atferd/kulturmønster.
e. Har norsk kultur noe å bidra med som kan berike andre
kulturer?
f. Hvilke skikker og vaner bør vi holde på og hvilke bør vi
endre i møte med en annen kultur?
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7. MAT

Omfang: 5 samlinger. Tidsrammen kan variere
med aktiviteten

Deltemaer:

1. “Mattradisjoner i mitt land”

Målgruppe: Alle

2. Vi lager vår yndlingsrett

Mål: Å utveksle mattradisjoner og lære å lage
mat som er typisk for de enkelte land

3. Skikk og bruk i kjøkkenet og ved bordet
4. Vi lager hverdagskost

Tema: Mat

5. Bordfellesskap og matens sosiale
betydning
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Innledning
I Norge sa man en tid at ”veien til mannens hjerte går
gjennom magen!” Tanken bak avslører en tid da det var
kvinnens oppgave å lage mat til mannen, og jo bedre maten
var, jo større inntrykk ville kvinnen gjøre på mannen.
Tiden har forandret seg. I dag er det i vårt land mer og
mer vanlig at mannen også lager mat, og i mange tilfeller
kan man snu på det og si at ”veien til kvinnens hjerte går
gjennom magen!” For det gjør unektelig godt inntrykk på
jentene at gutten kan ordne opp med grytene. I flere land
er det mannen som stort sett står for matlagingen, og han
setter sin ære i å være en god gourmetkokk. Sikkert er det
iallfall at mat spiller en stor rolle i alle kulturer – uansett hvem
som lager den.
Veien til en venn, eller en fiendes hjerte, går gjerne også
gjennom magen. Det er lett å finne tonen og ha noe å
snakke om over matlaging og måltidsfellesskap. Når man tror
man har få ting til felles og ikke kjenner hverandre godt, er
det å lage mat sammen en god måte starte. Det å spise mat
sammen og prate om maten, gir ofte latter og god stemning
og det gjør at man finner ting man har felles, ting som gjerne
går på tvers av eventuelle skillelinjene. Det er noe sårbart
og ekte over det å vise seg fram når man spiser, man senker
”guarden”, og blir privat i et øyeblikk.

Omfang: 5 samlinger. Tidsrammen kan variere med
aktiviteten
Målgruppe: Alle
Mål: Å utveksle mattradisjoner og lære å lage mat som er
typisk for de enkelte land
Tema: Mat

Måltid har i mange kulturer en dyp betydning. Man viser
velvilje ved at man ”spiser” og tar inn vertens vennlighet
gjennom maten som serveres. Derfor er også måten man
takker ”ja” og ”nei” til mat på så viktig. For mat er ikke bare
næring, det er inkarnert vennlighet og kan bygge eller hindre
viktige relasjoner. I etterkant av et godt måltid kan man se
tilbake på en felles opplevelse. Slik kan måltid bygge broer og
skape kontakt og nye bånd mellom mennesker.

Deltemaer:
1. “Mattradisjoner i mitt land”
2. Vi lager vår yndlingsrett
3. Skikk og bruk i kjøkkenet og ved bordet
4. Vi lager hverdagskost

Ettersom nordmenn i økende grad reiser til utlandet, har
også interessen for andre lands mattradisjoner vokst. Vi
forsøker oss med nye krydder, og de gamle ”typisk norske”
middagsrettene har måttet vike plassen for importerte
menyer.

5. Bordfellesskap og matens sosiale betydning
Vi tenker oss at deltemaene 1, 3 og 5 er samtaleemner,
mens 2 og 4 er praktisk gjennomføring av matlagingen.

Deltema 1:

Det er også viktig å være oppmerksom på at ikke alle spiser
alt. I flere religioner og kulturer finnes det visse taburegler
som for eksempel sier at man ikke skal spise blod eller kjøtt
med blod i. For andre er svinekjøtt forbudt. Ganske mange er
vegetarianere, de fleste nok av helsemessige grunner, men
det kan også være andre grunner som ligger bak.

”Mattradisjoner i mitt hjemland”
Det er kanskje spesielt julen som det i Norge er knyttet
spesielle mattradisjoner til. De ulike landsdeler har hatt sine
egne tradisjoner. Etter hvert som folk har flyttet mellom
landsdelene, har man tatt sine mattradisjoner med seg, slik
at man i storbyene i dag opplever å spise mat til julehøytiden
som tidligere bare var benyttet i utkant-Norge.

Å lage og spise mat sammen har stor verdi i den flerkulturelle
kontakten, og her er noen tips for hvordan man kan lykkes
med det.
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Oppgaver og spørsmål til samtale:

Kanskje er det slik for deltakerne i gruppen også – at de kan
fortelle om matutviklingen ved spesielle høytider.

a. Hvordan ser kjøkkenet ut i de ulike hjem og hvilke
redskaper bruker man?

Prøv å finne ut om det er noe medlemmene i gruppen ikke
kan eller vil spise. Samtal gjerne om grunnene til at det er slik.
Hva betyr ”halal” og ”kosher”?

b. Hvordan er krav og rutiner for renhold? (I Norge har
man hatt tilfeller av smitte på grunn av mangel på
tilfredsstillende renhold i offentlige kjøkken!)

Spørsmål til samtale:

c. Demonstrer hvordan man dekker et bord i ulike land.

a. Fortell om typiske matretter til hverdag og fest.

d. Hvilke høflighetsregler gjelder ved bordet?

b. Hvordan har tradisjonene forandret seg i løpet av de siste
to–tre generasjoner?

e. Hvilke problemer kan oppstå om man ikke vet litt om
hvilke regler som gjelder når man er på besøk i en
fremmed kultur?

c. Hvem er ansvarlig for innkjøp og matlaging i familien?
d. Hvilke typer krydder og andre spesielle ingredienser
brukes i matlagingen?

f. Hvilke drikkevarer serverer man?

e. Når inntar man de forskjellige måltidene?

Deltema 4:

f. En norsk tradisjon som synes å være på vikende front, er
den norske “matpakken”. Har den paralleller i andre land?

Vi lager hverdagskost
Her er det igjen bare å gå i gang! Avtal tid og sted for
handling av matvarene. Lei et forsamlingslokale eller dra til et
hjem hvor det er plass til å dekke mer enn ett bord.

g. Presenter noen ulike kokebøker – gjerne på ulike språk.

Deltema 2:

Vi lager vår yndlingsrett

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Dra sammen til butikken og gjør de nødvendige innkjøp
til en vanlig husholdning. Dra til ulike butikker – der hvor
dere vanligvis handler, og sammenlign innkjøpene.

Her er det bare å gå i gang!
Oppgaver:
1. Velg en rett som noen av deltakerne har lyst til å lage.
Dra gjerne sammen til butikken og gjør de nødvendige
innkjøpene.

b. Dekk på ulike bord med hverdagskost fra to (eller flere)
tradisjoner, gå fra bord til bord – spis litt fra hvert bord.
c. Hvordan tenker dere om næringsinnholdet i maten?

2. Gruppen drar til en skole/kirke eller samfunnshus hvor
man har et kjøkken. De fleste steder vil man få leie eller
låne kjøkkenet uten betaling. Lag maten sammen og lær
av hverandre hvordan man tilbereder denne retten.

Deltema 5:

3. Inviter noen venner til å delta i måltidet etter at maten er
ferdig.

Bordfellesskap og matens sosiale
betydning

d. Hva er “sunn mat”?

4. Velg en annen yndlingsrett og gjenta hele denne
prosedyren!

I mange kulturer er det noe hellig over bordfellesskapet. I
Det gamle testamentet leser vi om Abraham som fikk besøk
av ukjente gjester og som inviterte dem inn i teltet sitt til et
måltid – dermed ble det på en måte etablert en pakt eller
et fellesskap mellom ham og gjestene. Historien forteller at
gjestene var utsendinger fra Gud selv. Kanskje er det derfra
uttrykket stammer – at man kan ha hatt engler på besøk
uten å vite det?

Deltema 3:

Skikk og bruk i kjøkkenet og ved
bordet
Noen og enhver kan bli usikker og forvirret når man setter
seg til et festbord med flere glass foran hver tallerken og flere
sett dekketøy til hver. Men oppgavene denne gangen er ikke
knyttet til diplomatkretser og overdådig dekkede festbord –
snarere er vi interessert i det hverdagslige.

I godt lag sitter man gjerne lenge rundt bordet – noen
ganger i timevis. I mange tradisjoner serverer man
alkoholholdige drikker til maten. Hvordan er dette i den
tradisjonen dere kommer fra?

”Nina, sitt pent ved bordet til du har spist opp maten din!” –
Hvem har ikke hørt dette? I andre kulturer sitter ikke barna
ved bordet i det hele tatt. Hva er vanlig og hva er korrekt i
gruppens kulturer?

Spørsmål til samtale:
a. Hvis venner “stikker innom” uanmeldt, hva tilbyr man dem
i deres hjem?

Kanskje noen kan vise hvordan et pent dekket bord ser ut i
den kultur de kommer fra. Fortell hvordan maten serveres!
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b. Hvordan takker man høflig ”ja” og ”nei” til tilbudet om mat
og drikke i din kultur?
c. Hvilken betydning har bordfellesskapet, ut over det å bli
mett, i din kultur?
d. Hvem blir invitert i fødselsdagsselskapet ditt? Hvorfor
akkurat disse?
e. Hvordan plasseres gjestene rundt bordet – hvem
bestemmer plasseringen?
f. I muslimsk tradisjon inviterer man gjerne mange til
fellesskapsmåltid etter at solen har gått ned under høytiden
ramadan. Hvilken betydning har denne skikken, og har man
lignende tradisjoner i andre kulturer?
g. Har du noen gode minner/episoder du kan fortelle om fra
bordfellesskap fra barndommen, og fra nåtiden?
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8. DIALOG OG RELIGIØST MANGFOLD

Omfang: Temaet er så omfattende at det vil
kreve flere samlinger enn de øvrige temaer
som er foreslått i dette ressursmateriellet.
Behovene blant deltakerne vil også ha
betydning for hvor lang tid man bruker på
hvert av undertemaene. Derfor overlater
vi til gruppene selv å avgjøre hvor mange
samlinger man ønsker å bruke.

Mål: Å øke forståelsen av og respekten for ulik
tro og livssyn. At deltakerne skal bli utfordret til
å reflektere over sitt eget livssyn.
Tema: Dialog og religiøst mangfold.
Deltemaer:

1. Religion
2. Kristendom i Norge

Målgruppe: Alle som er opptatt av tro, livssyn
og religionsdialog.

3. Islam og kristendom
4. Dialog
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Innledning
Religion spiller en vesentlig rolle i menneskers liv og historie.
I Norge har vi en tusenårig kristen tradisjon. I den første
halvdelen av denne perioden var den katolske kirke
enerådende. I den andre halvdelen er det protestantismen
som stort sett har rådet grunnen – da som evangeliskluthersk kirke. I det aller meste av tiden har det vært en
uatskillelig forbindelse mellom kirke og stat. Den religion
kongen bekjente seg til, ble automatisk folkets religion.
I Norge var den lutherske konfesjon enerådende helt frem
til midten av 1800-tallet. På den tiden kunne man neppe
forestille seg en situasjon som den vi har i Norge i dag. Selv
om størstedelen av befolkningen fremdeles tilhører Den
norske kirke (ca. 73 %) har vi i dag et mangfold av religiøse
og konfesjonelle retninger. Fra 2012 til 2017 har det vært en
prosess for å løsrive Den norske kirke fra staten. Fra 2017 er
ikke lenger Den norske kirke statskirke, og kirken har blant
annet arbeidsgiveransvaret for prestene.
I alt var det per 1. januar 2016, 622.000 nordmenn som
tilhører tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
(DNK), noe som utgjør 12 prosent av befolkningen.

Omfang: Temaet er så omfattende at det vil kreve flere
samlinger enn de øvrige temaer som er foreslått i dette
ressursmateriellet. Behovene blant deltakerne vil også
ha betydning for hvor lang tid man bruker på hvert av
undertemaene. Derfor overlater vi til gruppene selv å
avgjøre hvor mange samlinger man ønsker å bruke.

Av alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske
kirke som får statstilskudd, har fremdeles de kristne
trossamfunnene flest medlemmer: 349 000 personer. Disse
utgjorde 56 prosent av alle medlemmer utenfor Den norske
kirke per 1. januar 2016. Av de kristne samfunnene er det
særlig Den romersk-katolske kirka i Norge som har hatt en
økning.

Målgruppe: Alle som er opptatt av tro, livssyn og
religionsdialog.

Islamske trossamfunn representerer den nest største
religionen i Norge, målt i tallet på medlemmer. 23,8 prosent
av alle medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den
norske kirke er medlemmer i islamske trossamfunn. Dette
utgjør 2,8 prosent av befolkningen. Per 1. januar 2016 var det
148 000 muslimer som er medlemmer i et islamsk samfunn
i Norge. Dette innebærer en økning på 7 200 medlemmer,
eller 5,1 prosent, fra 2015.

Mål: Å øke forståelsen av og respekten for ulik tro og
livssyn. At deltakerne skal bli utfordret til å reflektere over
sitt eget livssyn.
Tema: Dialog og religiøst mangfold.
Deltemaer:
1. Religion

Medlemstallet i noen av de andre religionene har holdt seg
på omtrent samme nivået gjennom flere år: buddhisme
utgjorde 3 prosent, mens livssynssamfunn og annen religion
stod for henholdsvis 14,4 og 2,6 prosent av medlemstallene i
tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

2. Kristendom i Norge
3. Islam og kristendom
4. Dialog

Tallet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 86 900 per
1. januar 2016. Det er en økning på 1 200 medlemmer fra året
før. Andre livssynssamfunn hadde på det samme tidspunktet
2 800 medlemmer, som òg representerer en svak økning i
medlemsmassen.
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c. Hvilken rolle spiller religion i ditt opprinnelsesland?

Tallet på medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den
norske kirke fordeler seg ulikt mellom fylkene. Størst var Oslo
der 22,3 prosent, eller 146 500 personer, av befolkningen var
medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Lavest var Sogn- og
Fjordane med under 1 prosent av befolkningen.

d. Hvilke ressurser finnes i din tro eller livssyn til å arbeide for
fred og rettferdighet?
e. Finnes det elementer i din tro eller livssyn som kan
misbrukes til å skape konflikter og spenninger i møte med
annerledes troende?

I Oslo var 9,1 prosent medlem i et islamsk trossamfunn,
8,8 prosent medlem i et kristent samfunn utenfor Den
norske kirke og 2,8 prosent medlem i et livssynssamfunn.
Med en økende innvandrerbefolkning har vi også fått
økende kjennskap til mange religioner og konfesjoner.
Mange innvandrere bærer med seg religiøs identitet fra sine
opprinnelsesland, og en del har også sekulær bakgrunn. Det
økte mangfoldet byr på mange og nye muligheter for dialog
og samhandling på tvers av religiøs tilhørighet.

f. Religionsfrihet er en grunnleggende frihet som også er
nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring (artikkel 18).
Hvordan lyder denne, og hvordan forstår du innholdet i
denne?
g. Hvilke begrensninger av religionsfriheten kan man erfare i
ditt opprinnelsesland?

Hjelpemateriell:

h. Hvilke begrensninger av religionsfriheten kan man erfare
i Norge?

Levende religioner, Per Kværne, Lisbeth Mikaelsson, Gro
Steinsland og Kari Vogt, Cappelen (1985).

i. Har du opplevd å bli krenket på noen måte på grunn av
sin tro? Hva skjedde?

Lydighetens vei, Jan Opsal, Universitetsforlaget, Oslo, (1994)

j. Hva er det du forstår som ”hellig”?

Mellom kors og halvmåne, Jan Opsal og Arild M. Bakke, Credo
Forlag (1994)

Deltema 2:

Religionsdialog på norsk, Oddbjørn Leirvik, Pax (2000)

Kristendom i Norge

Islam og kristendom: konflikt eller dialog? Oddbjørn Leirvik,
Pax (2006)

Som nevnt ovenfor hadde vi i Norge en religiøs enhetskultur
til midten av 1800-tallet. Lovverket satte strenge grenser for
religiøs aktivitet utenfor Den norske kirke, og man kunne
risikere fengselsstraff om man overtrådte disse grensene.
Kampen for full religionsfrihet i Norge har vært lang og
vanskelig, og den strekker seg helt opp til vår egen tid. Siden
midten av 1800-tallet har man gradvis fått flere og ulike
frikirker og katolske og ortodokse menigheter i Norge. Med
de siste tiårs immigrasjon til Norge har det også blitt etablert
mange såkalte innvandrermenigheter. Kristne innvandrere
kommer fra alle mulige konfesjonelle bakgrunner, og mange
ønsker å etablere egne kulturelle, språklige og konfesjonelle
fellesskap i Norge. Noen er uavhengige, mens andre søker en
form for tilknytning og relasjon til en tradisjonell kirkefamilie,
som f.eks. Baptistsamfunnet, Metodistkirken i Norge eller Den
norske kirke. Den katolske kirke i Oslo feirer messer på mer
enn 11 forskjellige språk.

Troende møter troende, studiehefte om religionsmøte fra
Mellomkirkelig råd, Kirkerådet, 2007
Oddbjørn Leirviks ressursnettside om religionsdialog: www.
folk.uio.no/leirvik/

Deltema 1:

Religion
Religion er allmennmenneskelig, og tro spiller en sentral
rolle i svært mange menneskers liv. Dette betyr imidlertid
ikke at man kan forutsette at alle har god kjennskap til
religionens innhold i det landet de er vokst opp i. For mange
er religionen en selvfølgelig del av deres kultur og til stede
som en taus kunnskap. Andre igjen har et mer aktivt forhold
til religionen og mer eksplisitt kunnskap om den. Holdningen
til det som anses å være ”hellig” er også ganske forskjellig i
ulike kulturer. I sekulariserte samfunn er det færre ting som
betraktes som hellig enn i mer tradisjonelle samfunn og
kulturer. Alle disse forskjellene innebærer at møter mellom
ulike religiøse mennesker (og ikke-religiøse) arter seg
svært forskjellig. I noen møter kan det bli mer friksjon og
utfordringer enn i andre.

”Konfesjonskunnskap” er betegnelsen på faget som
orienterer om de ulike kristne grupper og tradisjoner. De tre
hovedgreinene innenfor kristendommen er:
• Den ortodokse kirken, som rommer både den gresk/
russisk-ortodokse kirkefamilien og de orientalsk-ortodokse
kirkene (f.eks. armensk, syrisk ortodoks, koptisk og etiopisk
ortodoks). Det er i dag flere ortodokse kirker i Norge.
• Den katolske kirke, eller ”Den romersk katolske kirke”, skiller
seg fra de ortodokse kirkene, også ved at den har et
autoritativt overhode for hele kirken, paven i Roma. Kirken
finnes overalt i verden og har mange menigheter i Norge.

Dere kan selv avgjøre om dere skal bruke en eller flere
samlinger for å drøfte følgende oppgaver og spørsmål i
gruppen:
a. Finn ut hvilke religioner eller livssyn som er representert i
kommunen.

• De protestantiske kirkene består av mange ulike
konfesjoner. De ble til ved reformasjonen eller i
etterreformatorisk tid. Noen av de protestantiske kirkene

b. Hva er de viktigste kjennetegnene ved disse religionene/
livssynene?
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Islam og kristendom

oppfatter seg selv som historiske og tradisjonelle kirker,
mens andre oppfatter seg selv som frie, kristne fellesskap
og mindre som tradisjonelle kirkefellesskap. Innenfor
protestantismen finner man f.eks. lutherske kirker,
anglikanske kirker, reformerte kirker, evangelikale kirker og
pentekostale kirker. De er alle representert i Norge.

For mer enn en generasjon siden, var det nesten bare
misjonærer og sjøfolk som reiste til fjerne land som hadde
møtt eller snakket med en muslim. Den gangen kunne man
knapt forestille seg at det noen gang skulle bli bygd moskeer
i Norge. Islam kjente man stort sett bare fra historiebøkene
og fra religionskunnskapen på skolen. Det som sto i disse
bøkene var sjelden egnet til å oppmuntre til religionsdialog.

Følgende tre bøker kan hjelpe oss til å lære mer, og til å
danne utgangspunkt for samtale i grupper:
”Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap”, Helje
Kringlebotn Sødal (red) er en lærebok, men den er likevel
beregnet for en bred leserkrets. Boken er skrevet for
studenter ved ulike høgskole- og universitetsstudier, og for
alle som er interessert i det kristne mangfoldet i Norge. Den
kan også fungere som en oppslagsbok.

Islam er i dag en utbredt religion i Norge, og det bor ulike
muslimer i de fleste kommunene i Norge. Ungdom lærer
om islam på skolen og flere har besøkt en moské som del av
RLE-undervisningen. Samtidig er det også mye islamfrykt i
Norge. Mange nordmenn har liten kjennskap til muslimer, og
det inntrykket man har av islam har man ofte fra stereotype
og populistiske framstillinger i media. Islam og muslimer blir
av mange nordmenn dessverre opplevd som noe truende
og som noe fremmed.

”Møtet med Mysteriet”, Hilde Dagfinrud Valen (red).
Boka har undertittelen ”Unge kristne i dialog om tro og
gudserfaring”. Unge mennesker fra ulike kirkesamfunn har
vært sammen over en lang periode og snakket om troen
ut fra egne erfaringer og synspunkter. Den tar for seg en
lang rekke sentrale emner i den kristne tro, og stoffet er delt
opp i dialoger – spørsmål og faktastoff. Boken egner seg
godt som studiebok, og godkjent som sådan av Frikirkelig
studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd.

De ulike retningene innenfor Islam utgjør totalt sett den
største religiøse gruppen utenfor Den norske kirke. På denne
bakgrunn er det viktig at muslimer og kristne øker sitt
kjennskap til hverandres religion og religiøse praksis. Derfor
legges det opp til et mer omfattende samtaleprogram med
flere samlinger for grupper som vil lære mer om møtet
mellom kristne og muslimer. Noen av disse kan slås sammen
dersom gruppen finner dette hensiktsmessig.

Together or apart?: En rapport fra en nordisk, økumenisk
konsultasjon i 2008 om forholdet mellom tradisjonelle kirker
og migrantkirker. Rapporten Together or apart? diskuterer
inkludering av kristne innvandrere, og kommer med konkrete
oppfordringer til de nordiske, etablerte kirkene. Utgitt av
Kirkerådet, 2008

Samlinger:
1. Bibelen, Koranen, Jesus, Muhammed
2. Gud – Allah

Følgende oppgaver og spørsmål kan behandles i en eller
flere samlinger:

3. Kirke – Moské
4. Høytider

a. Hvilke kirkesamfunn og menigheter er representert i
kommunen dere bor i?

5. Kvinners og menns rolle i det religiøse fellesskapet

b. Hva særpreger disse?

6. Misjon – Sameksistens

c. Samtal om hvorfor det er så mange ulike kristne retninger.
Er det noe positivt med dette? Er det noe som er negativt
med dette?

7. Nasjonalisme, fremmedfrykt og ekstremisme

Samling 1:
Bibelen, Koranen, Jesus, Muhammed

d. Det blir ofte hevdet at konfesjonell identitet var viktigere
før enn det er i dag? Stemmer dette med erfaringene
deres? Er konfesjonell identitet viktig?

Det er mange likheter mellom kristendom og islam, men
også mange forskjeller. Begge religioner har en hellig
bok og en historisk person som «grunnlegger». Men
den ulike statusen til både bøkene og personene gjør at
sammenligninger fort kan bli ganske vanskelig eller feilaktig.

e. Økumenikk kaller man kontakt og samarbeid mellom
kirkesamfunnene. Finnes det noen uttrykk for økumenisk
samarbeid i din kommune? Hvilke typer samarbeid kan
dere tenke dere?

Det kan være lurt å be deltakerne om å ta med en utgave
av Bibelen og Koranen. De må gjerne fortelle hvor de har
fått disse bøkene fra – ved hvilken anledning de ble gitt, og
hvordan de bruker dem.

f. Dersom det er kristne innvandrermenigheter i kommunen,
eksisterer det former for kontakt og samarbeid mellom
disse og de mer tradisjonelle norske menighetene i
kommunen? Hvordan kan tradisjonelle norske menigheter
bli bedre på å inkludere og styrke kontakten med kristne
innvandrermenigheter?

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hvordan mener dere at de to hellige skriftene har blitt til?
b. Hvordan blir de hellige skriftene brukt i trosutøvelsen til
henholdsvis muslimer og kristne?

Deltema 3:
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Samling 4:
Høytider

c. Hva anser dere for å være viktigst ved hver av skriftene?
d. Fortell hverandre om noen skriftsteder som betyr mye for
dere.

Be gjerne gruppemedlemmene om å ta med fotografier fra
familiens feiring av høytider. Be dem gjerne også fortelle om
hva man spiser og hvordan man feirer de ulike høytidene.

e. Hva er det viktigste som står i Koranen om Muhammed,
og hva er det viktigste som står i Bibelen om Jesus?
f. Hvilken oppfatning har muslimer av Jesus, og hvilke
oppfatninger har kristne av Muhammed? Hvilke bilder har
dere i gruppen dannet dere av de to personene?

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Beskriv hvorfor og hvordan man feirer ramadan, eid og
pilegrimsferd til Mekka.

g. Hva står det om Jesus i Koranen?

b. Beskriv hvorfor og hvordan man feirer jul, påske og pinse

h. Hva er den viktigste forskjell på den rolle Jesus har
for kristne og den rolle Muhammed har i muslimsk
sammenheng?

c. Ta gjerne med og vis frem ting som er typiske for feiringene
og forklar symbolverdien.
d. Hva betyr religiøse høytider og seremonier i menighetens
og den enkelte troendes liv?

Samling 2:
Gud – Allah

Samling 5:
Kvinners og menns rolle i det religiøse fellesskapet

Navnet på Gud har stor betydning i begge religioner, og
innenfor både kristendom og islam har man mange navn på
Gud. Kan dere nevne noen eksempler på dette?

Situasjon 1:
For en generasjon siden var det i noen kristne miljøer sett
på med stor skepsis at kvinner klippet håret. Kvinner gikk
heller ikke inn i Guds hus uten hatt eller annet hodeplagg, og
lederposisjoner var stort sett forbeholdt menn.

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hvilke gudsbilder har dere av henholdsvis Gud og Allah?
Hvilke gudsbilder finnes i Bibelen og Koranen og i kristen
og muslimsk tradisjon? Lag gjerne en liste over det dere
finner av likheter/ulikheter.

Situasjon 2:
Det er fredagsbønn, og mennene strømmer inn i moskeen.
De tar av seg skoene og stiller seg i rekker og bøyer seg
samtidig. Kvinnene må sitte i andre rom eller bakerst i
moskeen og be adskilt fra mennene.

b. «Gud og Allah er jo egentlig bare to ulike navn på samme
gud». Hva mener dere om dette utsagnet?
c. Hvordan tror dere Gud og Allah virker og handler i
menneskenes liv og historie i dag?

Dette temaet kan deles i to samlinger: en hvor man besøker
en kirke og en moské, og en hvor man samtaler om
spørsmålene.

Situasjon 3:
Gamle Johannes satt på bedehuset og hørte med stor glede
på den kvinnelige misjonæren som hadde kommet hjem fra
Madagaskar. Hun hadde vært med i evangeliseringsarbeidet
i mange år, og Johannes syntes hun var god til å fortelle. Men
da datteren ville ha ham med i kirken på søndagen for å høre
på den nye kvinnelige presten, da nektet gamle Johannes
plent!

Oppgaver og spørsmål til samtale:

Oppgaver og spørsmål til samtale:

a. Ta gruppen med til en kirke og en moské og be en
prest/pastor/forstander/imam eller andre om å forklare
symbolene som finnes i det hellige rommet, og hva som
foregår i det.

a. Hvordan har synet på forholdet mellom kvinner og menn
i sin alminnelighet utviklet seg i det norske samfunnet?

Samling 3:
Kirke – moské

b. Hvordan har synet på forholdet mellom kvinner og menn
utviklet seg i ulike kristne kirkesamfunn i Norge og i ulike
muslimske trosretninger?

b. Spør de religiøse lederne dere møter om deres holdning
til dialog med annerledes troende.

c. Både Bibelen og Koranen sier forskjellige ting om
forholdet mellom kvinner og menn. Hva sies?

c. Samtal etter omvisningen om forskjeller og likheter
mellom moskéen og kirken.

d. Hvordan er kvinners og menns rolle i det religiøse liv i
islam og kristendommen?

d. Kanskje snakket presten/pastoren/forstanderen/imamen
om bønn under besøket. Hvilken rolle spiller bønn i de to
religionene?

e. Hvordan kan man som troende menneske bidra til
kjønnsrettferdighet og ikke-diskriminering på grunnlag av
kjønn?
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Samling 6:
Misjon og sameksistens

f. Hvordan kan dere omtale hverandre på en respektfull
måte samtidig som dere ikke vil oppgi det en holder for å
være sant?

Når to misjonerende religioner møtes på samme område, kan
det være duket for problemer. Ikke minst gjelder dette når
forståelsen av begreper som religionsfrihet, frelse og respekt
varierer. I Norge har Islamsk Råd og Den norske kirke skrevet
under på en avtale om trosfrihet og retten til å konvertere.
Like fullt kan det skape problemer og store utfordringer i
familiesammenheng og i det sosiale liv hvis en kristen blir
muslim eller en muslim blir kristen. I muslimske land kan en
konvertitt risikere å møte langt alvorligere konsekvenser.
Gruppen kan drøfte denne problematikken ut fra egne
erfaringer.

Samling 7:
Nasjonalisme, fremmedfrykt og ekstremisme
Som nevnt innledningsvis under dette deltemaet er det
mye islamfrykt i Norge. Muslimer og islam blir ofte koblet
til ekstremisme og terror i media. Samtidig eksisterer det
fordommer og forakt mot vestlige verdier og det norske
majoritetssamfunnet i noen muslimske miljøer.
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd har
utarbeidet en felleserklæring mot religiøs ekstremisme. Den
søker å beskrive kjennetegn på religiøs ekstremisme for at
disse kan bli oppdaget og konfrontert på et så tidlig stadium
som mulig. Noen av kjennetegnene på religiøs ekstremisme
er i ifølge fellesuttalelsen:

Situasjon 1:
Nuba Mountains er et område i Sør-Sudan som har lidd
under krig i mange år. Den muslimske regjeringen i
Khartoum har fart hardt fram mot de kristne stammene i
området. Likevel har muslimer og kristne levd sammen i fred
i Nuba Mountains – de har besøkt hverandres gudshus under
høytidene, noe som ikke er vanlig i andre deler av landet.

• Oppfatning om at en er alene om den korrekte forståelsen
av egen religion, slik at en ikke kan samarbeide med andre
som har andre oppfatninger, selv ikke innen ens egen
religiøse tradisjon.

Situasjon 2:
Ekteparet Johnsen har to døtre. En dag kommer den ene
og sier at hun er forelsket i en gutt fra Pakistan. Dette
liker foreldrene dårlig. Hun sier at hun vil gifte seg med
Mahmood, og siden hun er 20 år, kan hun vel bestemme
dette helt selv. ”Men jeg må altså bli muslim,” sier hun, ”for
foreldrene til Mahmood sier at ekteskap ikke kommer på tale
hvis ikke jeg skifter religion. Og for meg betyr ikke religion så
mye – ikke for Ali heller…”

• Overbevisning om at det finnes bestemte grupper som
det ikke er mulig å leve sammen med og som en derfor
vil bekjempe eller fjerne, enten fra samfunnet som helhet
eller fra konkrete steder eller områder.
• Devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte
grupper, og motstand mot at menneskerettighetene skal
gjelde for dem.
• Anklage mot annerledes troende for å ha bestemte
politiske, verdimessige eller religiøse meninger, uten å la
dem selv få lov til å definere hvem de er eller hva de tror.

Situasjon 3:
Truls (kristen) og Ali (muslim) tar følge til fotballtreninga. På
veien passerer de et gateevangeliseringsteam som de hører
si: «Vi skal vinne denne byen for Jesus. Folk må omvende seg
og tro på ham for ikke å gå fortapt. Vår jobb er å få flest mulig
med oss i kampen for Jesus og det gode – og mot Satan og
alt det onde.» Ali snur seg til Truls og spør ham hva de mener.

• Bruk av kjønnsbaserte hierarkier og maktstrukturer der
kvinner ikke blir innrømmet menneskerettigheter og
menneskeverd på linje med menn.
• Bruk av hatefullt språk og oppfordring til kamp mot
bestemte grupper og mot andre som er uenige med
ekstremistene.

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Samtal om fredelig sameksistens ut fra de nevnte
situasjonene ovenfor.

• Vilje til å bruke terror, vold eller andre former for makt for
å tvinge konsekvenser av egen religionsoppfatning på
andre.

b. Islam og kristendommen er begge misjonerende
religioner. Hvordan driver de sin misjonsvirksomhet –
likheter og forskjeller?

Situasjon 1:
På oppslagstavla på nærbutikken henger det en plakat en
dag med oppfordring til alle nordmenn om å bidra til å holde
Norge fritt for muslimer. Norge er et kristent land som er
bygd på kristne verdier, og det er ikke plass til muslimer her.
Muslimer truer det norske, står det på plakaten.

c. FNs menneskerettighetserklæring slår fast at enhver skal
ha rett og frihet til å utøve sin religion, til å fortelle om sin
religion og til selv å velge sin religion. Hva betyr dette i
praksis? Hvordan kan man være med på å arbeide for at
trosfriheten styrkes både i Norge og internasjonalt?

Situasjon 2:
I avisa står følgende overskrift: Muslimsk bestefar slo sine
barnebarn

d. Kan dere nevne eksempler på at møtet mellom de to
religioner har ført til voldelige konflikter? Hva har utløst
slike konflikter?

Situasjon 3:
Mora til Aisha ville at Aisha skulle gå med hijab. Ikke først og
fremst fordi dette var et muslimsk symbol, men fordi at Aisha

e. Hvordan kan forholdene legges til rette for at kristne og
muslimer kan leve fredelig side om side?

43

DIALOG OG RELIGIØST MANGFOLD

ikke skulle være som de norske jentene. Aisha fikk høre at de
norske jentene var løsslupne og hadde dårlig moral. De lot
guttene klå på seg og mistet sin ære.

Evangeliet kaller oss til å bli kjent med, omgås og tjene våre
naboer. Som misjonerende kirke forstår vi oss også som
sendt til våre naboer som medmennesker. Flerreligiøse møter
er muligheter for alle troende til ærlig å dele vitnesbyrd og
lære noe nytt om hverandre, til å klargjøre enigheter og
uenigheter og til å oppdage likheter og forskjeller.

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Studér uttalelsen mot ekstremisme i fellesskap. Hva tenker
dere om denne?

Dere kan selv avgjøre om dere skal bruke en eller flere
samlinger for å drøfte følgende oppgaver og spørsmål i
gruppen:

b. Samtal om de tre situasjonene ovenfor. Bidrar noen av
disse situasjonene til fremmedfrykt – evt. hvordan? Er det
ekstremistiske tendenser i noen av de tre situasjonene –
evt. hva gjør det i tilfelle ekstremt?

a. Hvorfor bør vi være i dialog med mennesker med annen
tro enn vår egen?
b. Hva kan vi lære om vår egen tro i møte med annerledes
troende?

c. Hva slags former for ekstremisme forbindes ofte med
islam, og hva slags former for ekstremisme forbindes
ofte med kristendom? I hvilken grad mener dere at dette
stemmer?

c. Hvordan legger dere best til rette for en åpen og gjensidig
interreligiøs dialog? Hvilke utfordringer finnes i norsk
sammenheng?

d. Som mennesker har vi mange ulike identiteter: Vi er
mann/kvinne, ung/gammel, nordmann/pakistaner,
konservativ/liberal, fattig/rik, utdannet/uutdannet,
muslim/kristen osv. osv. Hvilke identiteter vektlegges
i hvilke situasjoner? Når er det meningsfullt å snakke
om f.eks kultur, nasjonalitet eller kjønn, og når er det
meningsfullt å snakke om f.eks. religion, alder eller politisk
ideologi?

d. Hvilke typer interreligiøse dialoger finnes der du bor? Hva
slags dialoger skjer spontant i hverdagen?
e. Hva forstår dere med begrepene “interreligiøs dialog”,
“interreligiøs samhandling” og “diapraksis”?
f. I hvilken grad kan interreligiøs dialog være med på å
bekrefte forskjeller, og i hvilken grad kan interreligiøs
dialog være med på å styrke likheter?

Deltema 4

Fakta:

Dialog

Religiøse høytider

Dialog er et ord som betyr mye og brukes i mange
forskjellige sammenhenger. Enkelt sagt betyr det bare en
samtale mellom to eller flere mennesker, og skiller seg fra
monologen – altså enetalen. Men ofte forstår vi dialog
som noe mer enn en vanlig samtale: det beskriver en type
samtaleform hvor samtalepartnerne møte hverandre med
en type innstilling eller sinnelag. I en dialog er man ikke bare
opptatt av å snakke, men også av å lytte. Man er ikke opptatt
av å vinne en debatt, men av å forstå det den andre sier. En
virkelig god dialog er derfor ikke noe lettvint, men dypest
sett noe veldig krevende. I en dialog oppgir en ikke det en
holder for sant, men man søker å forstå det den andre sier. En
god dialog er en kritisk og åpen samtale som er bygget på en
konstruktiv tillit som åpner for forståelse. Dialogen skaper tillit
slik at kritikk lettere kan lyttes til. I dialogen utsetter man seg
for en viss risiko: Man går inn i dialogen med den holdningen
at man har noe å lære av den andre.

Nettsidene til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
(www.trooglivssyn.no) byr på mye nyttig informasjon om
det religiøse mangfoldet i Norge. Her finnes også en kalender
som viser når de ulike religiøse høytidsdagene inntreffer
hvert år.
Viktige kristne høytider:
Protestantisk og katolsk tradisjon:
Jul, Julaften 24.desember, Kristi fødselsfest 25. desember.
Påskefeiringen, til minne om Jesu død og oppstandelse,
strekker seg over en hel uke. Tidspunktet bestemmes av
månefasene (første søndag etter første fullmåne etter
vårjevndøgn).
Kristi himmelfartsdag feires til minne om at Jesus for opp
til himmelen og er 40 dager etter påske.
Pinse, Den hellige ånds komme, feires 50 dager etter påske.

Dialog krever identitet samtidig som identitet krever dialog:
For å møte den andre må du til en viss grad vite hvem du
selv er, og fordi dette møtet gir oss mulighet til å svare på
nye spørsmål om oss selv, gir det oss dermed mulighet til å
utvikle vår egen identitet.

Allehelgensdag: kalles også helgemesse eller aldermesse. En
feiring for alle de helgener hvis navn ikke er kjent, og/eller en
dag da man minnes de som har gått bort. Allehelgensdag
feires første søndag i november i protestantisk og katolsk
tradisjon, mens den feires første søndag etter pinse i
ortodoks tradisjon.

Dialog og misjon er ikke praksiser og tilnærmingsmåter
som gjensidig utelukker hverandre. Dialog er noe vi gjør
som misjonerende kirke. I dialogen deler vi vår tro og
virkelighetsforståelse. Men religionsdialog er ikke arena for
forkynnelse med omvendelse som mål.

Ortodoks tradisjon
Ortodoks tradisjon har svært mange høytidsdager.
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Sabbat/Shabbat: Den ukentlige hvile- og høytidsdagen i
jødedommen. Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag
kveld til solnedgang lørdag kveld. Husmoren velsigner og
tenner sabbatslysene. Husfaren velsigner vinen og skjærer
sabbatsbrødet.

De viktigste er de samme som feires i den kristne kirke for
øvrig, men faller på ulike datoer ettersom man bruker den
gregorianske kalender.
Vi nevner de tre viktigste:
Julen feires 7. januar

Purim: Er en markering av dagen da Haman i følge Esters
bok hadde valgt for å utrydde jødene. Dagen feires på den
14. dagen i måneden adar, som vanligvis faller rundt mars. På
Purim skal jøder høre lesing av Esters bok. Det er en tradisjon
å trampe med beina, rope eller lage annet bråk hver gang
navnet Haman nevnes. Dette er for å «viske ut» Hamans
navn. Dagen feires med god mat og drikke, og det er vanlig
å sende ut gaver med mat og drikke, og å gi gaver til gode
formål.

Påsken feires etter den protestantiske feiring. I begge
tradisjoner avhenger datoen av månefasene.
Kristi dåp feires som en stor høytid 19. januar
De viktigste muslimske høytider:
Ramadan – fastemåneden som varer 29-30 dager, deretter
kommer
Id al-fitr, en gledesfest som varer i tre dager. Vel to måneder
etter kommer
Id al adha – den store offerfest som også er knyttet til den
årlige pilegrimsreisen til Mekka.
Muhammeds fødselsdag er også en stor høytid.
Alle disse festene følger den muslimske kalenderen.
Tidsregningen starter i år 622. Månefasene bestemmer
det nøyaktige tidspunktet for nyttår, og dermed kommer
høytidene på ulike datoer i vår tidsregning.

De historiske høytider i jødedommen:
Jom kippúr/Forsoningsdagen: Den store jødiske
forsoningsdagen. Dagen er preget av bønn og faste. Jøder
over 12/13 års alder som har helse til det, er pålagt å faste fra
solnedgang på kippúr-aftenen til det er mørkt etter selve
kippúr-dagen — det vil si rundt 24 timer. I denne perioden
spiser man ingen ting og man drikker ikke noe annet, enn
hva som er strengt nødvendig av helsemessige årsaker.
Datoen bestemmes av den hebraiske kalenderen, men
faller som regel i slutten av september eller begynnelsen av
oktober i den gregorianske kalenderen
Hanukka/Tempelinnvielsesfesten: En åtte dager lang
jødisk høytid hvor man feirer gjeninnvielsen av tempelet i
Jerusalem etter at makkabeerne hadde erobret byen i år 164
f. Kr. (1. Makk 4,52-59). Datoen for Hanukka bestemmes av den
hebraiske kalenderen. Som regel faller dagen i desember i
den gregorianske kalenderen.
Pesach/Påskefesten: Den største jødiske festen og den
kristne påskens historiske opphav. Ordet «pesach» betyr «å gå
forbi» og feires til minne om jødefolkets utferd fra Egypt.
Rosj hasjaná/Nyttårsfesten: Jødisk nyttår som feires på den
1. (og for noen også 2.) dagen av måneden tisjré — den
sjuende måneden i den hebraiske kalenderen.
Sukkot/Løvhyttefesten: En jødisk høytid som varer i syv
dager. Høytiden er delvis en innhøstingsfest og dels til minne
om israelittenes opphold i ødemarken etter flukten fra Egypt
da de bygde seg hytter av løv og kvist til midlertidig husly.
Sjavuót - også kalt ukefesten eller jødisk pinse. En jødisk
høytid som feires 7 uker (49 dager) etter pesach. Feires til
minne om Moses som tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet.
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9. VERDIER

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Alle

1. Frihet

Mål: Å stimulere til samtale og debatt om ulike
verdigrunnlag, og å lære mer om hvordan
de grunnleggende verdier i livet forstås i ulik
kulturell sammenheng

2. Menneskeverd og menneskerettigheter
3. Tro, livssyn og verdier
4. Ansvar for eget og andres liv

Tema: Verdier
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Buddhismen:

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Vesak er buddhismens viktigste feiring. Man feirer da
Buddhas fødselsdag (vietnamesisk: Phat Dan). Blant
vietnamesiske og kinesiske buddhister er minnedagen for
de døde (vietnamesisk: Vu Lan) en av de viktigste høytider.
Buddhister fra Kina og Vietnam markerer også nyttår
(vietnamesisk: Tet) som en stor høytid. Høytidene følger
månekalenderen (kinesisk, vietnamesisk, indisk). Vanligvis
faller Buddhas fødselsdag i mai, Vu Lan i august / september
og nyttår i januar / februar.

Målgruppe: Alle
Mål: Å stimulere til samtale og debatt om ulike
verdigrunnlag, og å lære mer om hvordan de
grunnleggende verdier i livet forstås i ulik kulturell
sammenheng
Tema: Verdier
Deltemaer:
1. Frihet

Hinduismen

2. Menneskeverd og menneskerettigheter

Hinduismen har mange fester. Divali er den mest populære.
Den er en lysfest og en nyttårsfest som markerer det godes
seier over det onde. Feiringen foregår i oktober/november.

3. Tro, livssyn og verdier
4. Ansvar for eget og andres liv

Sikhismen
Baisakhifesten feires som frigjøringsdag, nasjonaldag og
nyttårsdag, fra 13.april og varer i tre dager. Som hinduene
feirer sikhene også Divali.

47

VERDIER

Innledning

b. Hva slags friheter mener dere er viktigst?

”Hvilke verdier er viktigst i dagens og morgendagens
samfunn?”

c. Hvordan kan man kjempe for friheten?

Slik åpner Verdikommisjonen sin sluttrapport i sitt ”Brev om
Frihet”. Kommisjonen ble nedsatt ved kongelig resolusjon 30.
januar 1998, og den innleverte sin sluttrapport vel tre år etter.
Mange stilte spørsmål om verdien av en verdikommisjon.
Men den var iallfall et uttrykk for at verdispørsmål står
sentralt i både politikeres og andre menneskers daglige liv.
Det betydelige engasjementet den skapte, viste at folk var
engasjert i verdispørsmål, selv om man ikke alltid var enige
om hvilke verdier som skulle prege samfunnet.

e. Hvor går grensene for ytringsfriheten?

d. Hvor går grensene for et menneskes frihet?
f. Er det forskjell på den individuelle friheten og fellesskapets
frihet?
g. Opplever dere at friheten på noen måte begrenses i
Norge?
h. “Friheten har sin pris” – hører man av og til bli sagt. Hva
kan være eksempler på dette?
i. ”Brev om Frihet” er for langt til å gjengis her, men
det er mulig å gå inn på internett og lete opp
”Verdikommisjonen” og lese hele brevet der, og
sluttrapporten for øvrig. Samtal gjerne om denne i
gruppen. (se www.verdikommisjonen.no).

I hvilken grad er samfunnet et verdifellesskap og i hvilken
grad må det være et verdifellesskap? Hvilke verdier skal prege
det norske samfunnet, og er disse spesielt norske? Dette er
spørsmål som ofte er oppe i samfunnsdebatten, spesielt
med tanke på det flerkulturelle samfunnet. Skal samfunnet
være et verdi-enighetsfellesskap, eller kan det være et
verdi-uenighetsfellesskap? Trenger man et minimum av
grunnverdier i samfunnet som alle støtter opp om – og hva
er i så fall disse?

Deltema 2:

Menneskeverd og
menneskerettigheter

Vi har alle et sett av verdier som vi styrer etter når vi skal
orientere oss i livet. Når vi møter andre mennesker eller
kommer til andre kulturer, oppdager vi at mennesker har en
del verdier til felles, men at man også vektlegger eller forstår
en del verdier forskjellig.

Ved å se på nyheter i aviser og på TV kan man fort få inntrykk
av at menneskers verd vektes ulikt og at noen er mer verdt
enn andre. Nærheten til en tragedie er ofte helt avgjørende
for oppslagene. Når tre mennesker drukner i en båtulykke på
Sørlandet, får det langt større bokstaver i avisen enn når 200
mennesker er omkommet i en gruve i Kina.

Nå vil vi gå nærmere inn på enkelte av de verdiene man
tradisjonelt har satt høyt i Norge og stille en rekke spørsmål
som kan være utgangspunkt for en dypere forståelse av egne
og andres verdier. Kanskje noen av medlemmene i gruppen
vil trekke fram andre temaer eller verdier enn de som er
foreslått her. Det vil være fruktbart for gjensidig læring om
disse temaene blir nevnt og samtalt om. Her foreslås fire
temaer, men de kan suppleres.

Politiske sympatier er en annen faktor som virker inn på
våre vurderinger. At hundre sivile blir drept i jakten på fem
mennesker som av en stat er definert som ”terrorister”,
blir i en krigssituasjon gjerne karakterisert som ”trist, men
nødvendig”.
Noen vil hevde at det er en menneskerett å utøve sin religion
uten noen begrensninger, men i noen tilfeller vil dette kunne
føre til en konflikt med andre menneskers rettigheter. I noen
land praktiseres fremdeles dødsstraff – det gjelder også i
enkelte land som selv hevder å stå for menneskerettighetene.

Deltema 1:

Frihet
Det er neppe tilfeldig at Verdikommisjonen begynner
med frihetsbegrepet. Mange av dem som kommer som
flyktninger til Norge, har flyktet fra situasjoner hvor de
opplevde nettopp fravær av frihet.

Slik kunne vi fortsette å finne mange eksempler på
ulik vurdering og forståelse av menneskeverd og
menneskerettigheter.

I forhold til mange andre land har folk i Norge en veldig
stor grad av frihet. Men frihet er så mangt: Ytringsfrihet,
forsamlingsfrihet, trosfrihet og frihet fra diskriminering er
noen typer grunnleggende friheter. Frihet til å kunne velge
hvordan man vil leve sitt liv, og friheten til å kunne realisere
muligheter for sitt liv, er andre og kanskje mer omfattende
friheter. Noen vil til og med hevde at for mye frihet i
realiteten fører til for stor grad av individualisme og dermed
mindre frihet.

Spørsmål til samtale:
a. Finn frem FNs menneskerettighetserklæring og samtal om
hvordan disse paragrafene praktiseres i forskjellige land/
kulturer og i deres opprinnelsesland.
b. Samtal om hva menneskerettigheter egentlig er. Er de
universelle?
c. Vurderingen av menneskers verdi viser seg ofte i
behandlingen av samfunnets svakeste. Hvordan kommer
menneskeverdet til uttrykk i møte med papirløse
flyktninger, tiggere, romfolk, narkomane, det ufødte liv,

Spørsmål til samtale:
a. Hvordan forstår dere begrepet “frihet”?
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seksuelle minoriteter, funksjonshemmede, gamle og
mennesker som er ”annerledes”?
d. Hvis noen i gruppen har immigrert til Norge, hvordan
opplevde de at deres rettigheter og menneskeverd ble
ivaretatt da de kom til landet?
e. Kan dere finne eksempler på religiøse praksiser som kan
komme i konflikt med menneskerettighetene?
f. Når ulike menneskerettigheter kolliderer, f.eks. trosfriheten
og retten til ikke å bli diskriminert på grunnlag av kjønn,
hva gjør man da?

Deltema 3:

Tro, livssyn og verdier
Vi har tidligere tatt opp temaet religion under studieemnet
”Det religiøse mangfold”. Ikke desto mindre finner vi det
naturlig å sette dette inn i en enda videre sammenheng i
forbindelse med verdispørsmål.
I samfunnsdebatten hører man ofte referert til “kristne
verdier”. Av og til sies det ofte “kristne og humanistiske
verdier” Hva menes med dette? Er det sånn at noen verdier
er mer kristne enn andre? Og er det slik at disse ikke finnes i
andre religioner?
En del innvandrere som kommer til Norge blir forundret over
at livssyn betyr noe annet enn religion. Det engelske ordet
for livssyn – life stance – er et relativt lite brukt ord i verden.
Hva sier det om verden? Humanisme uten gudstro er for
enkelte utenkelig. For andre igjen er religion som regel noe
inhumant.
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hvilken rolle spiller din tro eller livssyn i ditt verdivalg og i
måten du velger å leve ditt liv på?
b. I hvilken grad gir det mening å snakke om kristne og
humanistiske verdier, og hvilke konkrete verdier tror dere
da det er snakk om?
c. Hvordan kan man begrunne og omtale verdier sånn at
flest mulig føler tilhørighet og eierforhold til dem?
d. Er det verdier i andre religioner eller i andre kulturer som
ikke blir verdsatt i det norske samfunnet? I så fall hvilke
verdier?
e. Fortell hverandre hvordan begrepet “livssyn” blir forstått i
deres kultur/samfunn.
f. Human-Etisk Forbund i Norge er en livssynsorganisasjon
som ikke inkluderer Gud i sin livsanskuelse. Hva bygger de
sitt livssyn på?
g. På hvilken måte henger deres livssyn sammen med deres
syn på menneskeverd og menneskerettigheter?

Deltema 4:

Ansvar for eget og andres liv
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10. KONFLIKT

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Deltema:

Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre fra
ulike kulturer

1. Konfliktens geografi

Målsetting: Å øke forståelsen for hvordan
konflikter oppstår og hvordan man kan møte
dem

3. Vold

2. Generasjonskløften
4. Hvordan møte konflikter

Tema: Konflikt
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”Først forfulgte de kommunistene,
men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke kommunist.
Så forfulgte de fagforeningsfolk,
men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke fagforeningsmann.
Så forfulgte de jødene og sigøynerne,
men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke jøde eller sigøyner.
Så forfulgte de katolikkene,
men jeg protesterte ikke,
for jeg var ikke katolikk
Når de så forfulgte oss,
var det ingen igjen som kunne protestere.”

3. Vold

Martin Niemöller (1945), tysk antinazistisk prest

4. Hvordan møte konflikter?

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer
Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre fra ulike
kulturer
Mål: Å øke forståelsen for hvordan konflikter oppstår og
hvordan man kan møte dem
Tema: Når konflikten oppstår
Deltemaer:
1. Konfliktens geografi
2. Generasjonskløften

(Det finnes flere versjoner av dette sitatet.)
”Don’t ask what your country can do for you. Ask what you
can do for your country!”

Denne samlingen skal hjelpe oss til å se betydningen av, og
rikdommen i det å leve som et ansvarlig og fritt menneske.

(Spør ikke hva ditt land kan gjøre for deg. Spør hva du kan
gjøre for ditt land!) John F. Kennedy, 1961.

Spørsmål til samtale:
a. For hvem – og for hva føler du ansvar i det daglige liv?

Friheten har sin pris. Vi må alle ta ansvar for vårt eget liv,
og av og til må vi også ta ansvar for andres liv. Dette er en
grunnleggende verdi – å se sitt ansvar og å påta seg ansvar.
Sammen med rettigheter følger alltid plikter. Det finnes
mennesker som helst vil ”skumme fløten” av fordelene ved
å bo i et fritt og godt land, uten selv å ville bidra. Det finnes
mennesker som vil fraskrive seg ansvaret for en vanskelig
situasjon i eget liv eller i samfunnslivet. Og det finnes
mennesker som er villige til å ofre det meste i kampen for
andre mennesker og for verdier de holder høyt.

b. Hvordan utspiller verdikamper seg i vårt samfunn?
c. I hvilken grad har du et ansvar for å involvere deg i andres
liv? Hvor langt strekker ansvaret seg?
d. Hvordan er forholdet mellom “ansvar” og “omsorg”?
e. Hva betyr det å ta ansvar for eget liv?
f. Er det en sammenheng mellom begrepene “frihet” og
“ansvar” – i så fall hva?
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Innledning

d. Hva slags status har konflikt og uenighet i din kultur? Er
det vanlig, verdsatt eller tabubelagt?

Alle mennesker opplever å komme i konflikt med sine
omgivelser på en eller annen måte. Konflikt er en naturlig
del av våre liv. Den kan opptre på ulike plan og med ulik
alvorlighetsgrad. Vi snakker vanligvis ikke om ”konflikter” når
det dreier seg om meningsforskjeller, eller mer eller mindre
vennskapelig krangel. Konflikt er i sin alminnelighet ikke farlig,
det kan f.eks. føre til at man brynes mot hverandre og utvikler
dypere forståelse. Farlig blir konflikten først når vi opplever en
situasjon hvor uenigheten er så stor at den truer med å skade
eller ødelegge en relasjon, eller enda verre: når den ender i
voldsbruk.

e. Hvilken rolle spiller religion og verdispørsmål i de
konfliktene dere har nevnt?

Deltema 2:

Generasjonskløften
Det finnes knapt noen kulturer hvor man ikke opplever
spenning mellom generasjoner. Det gjelder både i
familietradisjoner, i menighetsliv og i samfunnslivet generelt.
Noe av det foreldre frykter aller mest, er at deres barn skal
komme inn i et destruktivt miljø hvor de kan skade seg selv
eller andre. Mange familier har gjort tragiske erfaringer i
denne forbindelse, bl.a. ved å se familiemedlemmer bukke
under for rusmisbruk.

Det er svært viktig at vi lærer å forholde oss til uenighet
og konflikter, at vi vet hvordan vi kan arbeide med dem og
hvordan man kan søke hjelp når det er behov for det.

Deltema 1:

Situasjon 1:
Datter: ” Far, jeg er invitert til et selskap på fredag kveld hos
en klassevenninne. Jeg gleder meg veldig! Far: ”Hvem andre
er det som kommer dit? Datter: ”Det vet jeg ikke sikkert, jeg
kjenner ikke alle” Far: ” Kommer det gutter dit også?” Datter:
”Neeei – ja, jeg vet ikke sikkert…” Far: ” Vel, du får ta med deg
broren din!” Datter: ” Nei, vet du hva, far, jeg er 19 år!”

Konfliktens geografi
Det kan ofte være samme type temaer eller situasjoner som
skaper konflikt eller uenighet i ulike land og kulturer. Da kan
konflikten være lett å gjenkjenne på tvers av kulturforskjeller.
Men ofte vil det også være ulike temaer eller situasjoner som
skaper konflikter eller uenigheter i ulike kulturer. Det er derfor
nyttig å samtale om de viktigste områdene i livet som er
gjenstand for strid i de miljøene deltakerne kommer fra.

Situasjon 2:
Mor: ”Hvor har du vært? Det er langt over midnatt – og
dessuten lukter det alkohol av deg!” Sønn: ”Mor, da. Jeg sa
jo at du ikke skulle sitte oppe og vente på meg. Og jeg har
da bare tatt meg et par øl. Du skulle sett et par av de andre
gutta…” Mor: ”Du vet at du ikke får lov til å drikke alkohol”
Sønn: ” Det er vel bedre at jeg tar et par øl enn at jeg driver
med stoff? Det lukter det ikke særlig av…”

Situasjon 1:
Hun: ”Jeg har fått tilbud om en deltids jobb inne i byen
fra neste måned.” Han: ”Du har da aldri arbeidet utenfor
hjemmet før, og jeg tjener nok for hele familien.” Hun: ”
Men nå har jeg lyst til å møte andre mennesker, og så vil jeg
gjerne ha litt penger jeg kan bestemme over selv.” Han: ” Nei,
ærlig talt – dersom du trenger noe, kan du bare spørre meg.
Og dessuten – hvordan skal det bli her hjemme om du skal
begynne på en jobb i byen? Man vet aldri hva som kan skje!
Nei, det kan det ikke bli noe av!”

Spørsmål til samtale:
a. Hvilke temaer skaper oftest spenning mellom
generasjoner i din kultur eller ditt miljø?
b. Hvordan er holdningen til “autoriteter” i de ulike kulturer
som gruppemedlemmene kommer fra? Og hvordan
oppleves forskjellen i møtet med holdninger til autoriteter
i Norge?

Situasjon 2:
Ola har lenge ønsket seg en ny bil. Han har sett på en
firehjulstrekker som nylig er kommet på markedet. Den er
stilig, rask og i tillegg ganske rommelig. Han mener den vil
være bra for familien også… Kari har lenge ønsket at de
skulle få råd til et nytt bad i huset. Hun har sett seg ut noen
lekre fliser og baderomsutstyr som vil passe godt sammen,
men det blir jo dyrt... De har nå fått en god slump penger
igjen på skatten, så kanskje er tiden inne? Men begge deler,
det blir for mye! ”Kari, kom ut og se på en lekker bil! Jeg kan
få 10 % rabatt hvis jeg kjøper den i dag!”

c. Har noen hørt setningen: “Da jeg var ung...” Hvilken
virkning har ofte den?
d. Hvordan håndteres spenningen mellom generasjoner, og
hvordan finner konfliktene sin løsning?
e. Hvilke konsekvenser har det om man ikke kommer frem til
gode løsninger?

Spørsmål til samtale:

Deltema 3:

a. Kan dere nevne de vanligste konfliktområdene eller
konflikttemaene fra deres opprinnelsesland eller deres
miljø?

Vold
Kirkenes Verdensråd introduserte i 2000 ideen eller prosjektet
”Decade to Overcome Violence 2001-2010”. I Norge er denne
utfordringen tatt opp av Norges kristne råd, som har arbeidet
med dette som et eget prosjekt over lang tid med tittelen

b. Om dere finner klare ulikheter, hvordan kan disse forklares?
c. Hvordan kan uenighet utvikle seg til konflikt i din kultur?
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”Tiår mot vold – Bygg freden”. Man kan henvende seg til
Norges kristne råd for materiale om dette temaet.

Det er en krevende kunst å møte konflikter der man selv er
involvert som part i saken. Vi føler oss ofte maktesløse i en
situasjon som preges av sterke følelser, gråt og smelling med
dører. Kanskje enda vanskeligere er det å vite hva man skal
gjøre når en konflikt har fått leve sitt stille liv over lang tid –
legge sin klamme hånd over hverdagen i hjemmet.

I følge undersøkelser som er foretatt i Norge er vold
i hjemmet den vanligste voldsformen i Norge. 1 av 4
kvinner i Norge har blitt utsatt for vold i hjemmet hvis man
regner med både fysisk og psykisk vold. Dette er svært
alvorlig! Og det viser at vold i hjemmet ikke primært er et
innvandrerproblem, slik det ofte portretteres i media, men i
høyeste grad et norsk problem.

Det kreves mot og vilje, ærlighet og kjærlighet for å finne
frem til gode løsninger. Ofte er dette mer enn vi kan makte
på egenhånd. Da er det viktig å vite hvor man kan søke
hjelp, enten det er på familierådgivningskontorer, ved å gå
til konfliktrådet, erfarne sjelesørgere eller terapeuter. I noen
tilfeller kan gode venner også være til hjelp.

Dette temaet kan være svært sensitivt, og gruppelederen
må være oppmerksom på at man kan ha deltakere i gruppen
som enten har blitt utsatt for vold eller selv har utøvet vold i
forhold til egen familie eller i andre sammenhenger. Gruppen
kan oppleve situasjoner hvor deltakere forteller om egne
traumatiske opplevelser på en sårbar måte, som best hører
hjemme i sjelesorgens eller legens/psykologens rom, snarere
enn i en åpen gruppe. Gruppelederen må her utvise klokskap
og varsomhet. Det er viktig å kunne henvise til hvor man kan
få hjelp dersom man har opplevd en voldssituasjon.

Dette er en stor utfordring for alle som blir involvert i en
konflikt. Kanskje samtalen i gruppen kan være en hjelp til å
finne nye veier?
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Når det oppstår en konflikt, er det viktig å tenke alternative
løsninger: Det finnes som regel ganske mange. Gjør
følgende øvelse: To personer skal dele en appelsin. Hvor
mange muligheter kan dere finne for en fornuftig deling
av appelsinen, som gjør begge fornøyde? Du synes
kanskje oppgaven er litt barnslig, men være kreativ og finn
minst fem alternativer!

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hva slags vold blir mennesker utsatt for i de miljøer du
kjenner?
b. Er det ulike holdninger til bruk av vold i ulike kulturer?

b. Hvor/til hvem går du når du kommer i en konfliktsituasjon
som du ikke kan håndtere på egenhånd?

c. Drøft medvirkende årsaker til at en voldskultur får
anledning til å utvikle seg.

c. Hva menes med begrepet “selvtekt” og hvordan forholder
man seg til det i det norske samfunnet?

d. Kvinner og barn er oftest mest utsatt. Hvilke former tar
denne type vold og hvilke konsekvenser mener dere den
har?

d. Hva er og hvordan fungerer konfliktrådene?

e. Prøv å finne noen statistiske opplysninger om vold i det
norske samfunnet.

e. Hvilken funksjon har barnevernet og barnevernsvakten i
det norske samfunnet, og hvordan kan norsk barnevern
oppleves hvis man kommer fra en annen kultur?

f. Hvordan kan man best motvirke og forebyggebruken av
vold i samfunnet og i familien?

f. Hvordan fungerer rettsvesenet i deltakernes
opprinnelsesland?

g. Finn ut hvor man kan henvende seg dersom man trenger
hjelp i voldssituasjoner.

g. Hvordan reagerer dere overfor konflikter hjemme eller på
arbeidsplassen? Er du:

h. Studer gjerne felleserklæringen mot vold i familien
fra Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge (se bak i
kapittelet med ressurser). Hva kan dere gjøre hvis dere
hører om vold i hjemmet som er religiøst begrunnet?

• aggressiv
• fortvilt
• tilbaketrekkende

Deltema 4:

• forsonende

Hvordan møte konflikter?

• likegyldig
• noe annet?

Det største problemet med konflikter er ikke at de oppstår,
men hvordan man møter dem og arbeider med dem.
I engelsk språkbruk snakker man nå helst om ”conflict
transformation”, mer enn om konfliktløsning. Man prøver å
finne ut hvordan konflikten kan bli ”omdannet” til felles beste.
Hvordan kan man komme frem til løsninger hvor ikke noen
part opplever at de står igjen som den tapende part, slik
resultatet gjerne blir i en rettssak.

Samtal om disse og andre typiske reaksjonsmønstre. Hva
er deres styrker, hva er deres svakheter?
h. Hvordan løser man best en konflikt slik at begge parter
kan leve med løsningen?
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Omfang: 5 samlinger, hver på 3 timer

Deltemaer:

Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre –
fra ulike kulturer

1. Hvordan styres Norge?

Mål: Øke kunnskapen om hvordan samfunnet
fungerer i Norge og andre land

3. «Gi meg en jobb!»

2. Samfunnet er mer enn staten
4. Lov og orden

Tema: Politikk og samfunn

5. Det daglige liv
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Innledning
Studiegruppe om norsk politikk og samfunnsliv
sammenlignet med andre lands systemer.
Å komme ny til Norge byr på svært mange utfordringer
når det gjelder å forstå hvordan det norske samfunnet
fungerer. Selv mange nordmenn vil ha problemer om
de skulle bli bedt om å forklare norsk styresett og norske
politiske systemer. Og blir vi spurt om hvordan samfunnet og
politikken fungerer i andre land, ligger vi oftest temmelig tynt
an. Derfor kan det være nyttig med en flerkulturell gruppe
hvor vi gjennomgår hvordan det norske samfunnet fungerer
– i lys av situasjoner i andre deltakeres land og kultur.

Deltema 1:

Hvordan styres Norge?
Ta gruppen med til rådhuset/kommunehuset og be om å få
en omvisning og en orientering om hvordan arbeidet foregår
i styringen av byen eller kommunen.

Omfang: 5 samlinger, hver på 3 timer

Oppgaver og spørsmål til samtale:

Målgruppe: Ungdom og voksne i alle aldre – fra ulike
kulturer

a. Finn ut hvor mange representanter som sitter i by/
kommunestyret og hvordan disse blir valgt.

Mål: Øke kunnskapen om hvordan samfunnet fungerer i
Norge og andre land

b. Finn ut hva de ulike politiske partiene i by/kommunestyret
står for. (Be dem gjerne sende dere partiprogrammet, eller
inviter dem til gruppen for å orientere.)

Tema: Politikk og samfunnsliv
Deltemaer:
1. Hvordan styres Norge?

c. Hva er stortinget, hvem er regjeringen, og hva er forholdet
mellom disse?

2. Samfunnet er mer enn staten

d. Hva innebærer det å være politiker i Norge sammenlignet
med ditt opprinnelsesland? Hvordan forstår dere begrepet
“politikerforakt”?

3. «Gi meg en jobb!»
4. Lov og orden
5. Det daglige liv

e. Hvem kan stemme ved hvilke valg i Norge, og hvorfor er det
så viktig å stemme?
f. Hva menes med begrepene “demokrati”, “medbestemmelse”
og “medansvar”?

Og likevel kan vi si at det sivile samfunn representerer
selvstendige enheter i det norske samfunnet.

g. Hva menes med begrepene “maktfordelingsprinsippet”
og “rettsstat”?

Oppgaver og spørsmål til samtale:

Deltema 2:

a. Nevn eksempler på frivillige organisasjoner i Norge og i de
land deltakerne kommer fra og undersøk hva de gjør.

Samfunnet er mer enn staten

b. Finn ut hvordan man kan delta i frivillige organisasjoner
og politiske partier i Norge (medlemsvilkår, kontingenter,
kontaktpersoner etc.)

Mange aktiviteter foregår i ikke-statlige virksomheter og
organisasjonsliv. Dette kaller vi gjerne ”det sivile samfunn”. I
Norge er forbindelsen mellom det sivile samfunn og staten
ganske spesiell. Statskirkesystemet er kanskje det fremste
eksempel på dette. Vi har hatt en majoritetskirke som i det
alt vesentlige er finansiert av staten, og vi har kirkesamfunn
utenfor majoritetskirken og andre frivillige organisasjoner
som også får tilskudd fra staten til sin virksomhet.
Idrettsorganisasjonene er viktige i arbeidet med barn og
unge – de får også tilskudd fra staten. Kulturlivet med sine
ulike aktiviteter og tilbud nyter også godt av statstilskudd.

c. I mange kommuner og byer har man frivillighetssentraler.
Hva er dette?
d. Hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i samfunnslivet,
og hvilken betydning har de for dere og for samfunnet
som helhet?
e. Mener dere det kan være uheldige sider ved at staten gir
tilskudd til frivillige organisasjoner? Hvordan er situasjonen
i deres opprinnelsesland?
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Deltema 3:

Mange steder i verden er det slik at folk er redde for politiet
og kanskje andre folk i uniform. Slik er det vanligvis ikke
i Norge. Det kan være nyttig for mennesker som er nye i
Norge å snakke om hvordan orden og sikkerhet fungerer her,
og om hvordan rettssystemet fungerer.

Gi meg en jobb!
Vår norske historie forteller om et folk som på forholdsvis kort
tid har arbeidet seg gjennom tider med svært trange kår,
frem til det velstandssamfunnet som vi lever i nå. Livet var
preget av slit og hardt arbeid.

Respekten for lover og regler er ikke alltid så sterk som vi
tror eller skulle ønske. ”Korrupsjon” er et begrep man i Norge
ofte forbandt med vanstyrte land på sørlige breddegrader.
I de senere år har korrupsjon blitt et økende problem også
i Norge. Skatte- og forsikringssvindel, ran, forfalskninger
i forskningsmiljøer, nasking fra butikker – alt dette har på
ubehagelig vis åpnet øynene på mange, og det er klart at
dette er et samfunnsproblem som er en utfordring også for
det norske samfunnet.

Selv om arbeidsbyrden – iallfall når det gjelder fysisk arbeid
– ikke er like tyngende i dag som tidligere, opplever de
fleste at arbeidslivet er krevende. Arbeidet opptar de fleste
av dagens timer, og i de fleste familier må begge ektefeller
arbeide utenfor hjemmet for å få ”endene til å møtes” og for
å opprettholde den levestandarden vi er blitt vant til.
Men det er ikke alle som får jobb, og ofte havner innvandrere
bakerst i køen av arbeidssøkende. Derfor er det viktig
at disse får den hjelp de trenger for å komme inn på
arbeidsmarkedet. Gruppen kan være et sted hvor man prøver
å hjelpe hverandre i jobbsøkingen.

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hvordan oppfatter folk flest politiet i vårt land?
Hvordan oppfatter dere politiet i Norge og i deres
opprinnelsesland?

Dersom det er behov for det kan dere invitere en person
fra NAV for å fortelle om mulighetene innvandrere har på
arbeidsmarkedet og hvordan man kan få godkjent den
utdannelsen man har fra opprinnelseslandet.

b. Finnes det eksempler på at innvandrere har hatt negative
erfaringer i møte med norsk politi – på grensen eller på
gata? Kanskje kan dere invitere en politimann/kvinne for å
bli bedre kjent?

Norsk lov slår fast at kvinner skal ha samme rettigheter som
menn i arbeidslivet, og kvinner skal ikke diskrimineres på
noen måte når det gjelder jobbmuligheter.

c. I mange land er det umulig for fattige å reise sak i
rettsapparatet fordi det koster så mye. Hvordan er dette i
Norge?

For de aller fleste er arbeidet viktig, og hvis man mister
arbeidet sitt, blir arbeidsledig eller langtidssykemeldt,
oppleves dette ganske traumatisk.

d. “Men det viktigste er jo å ikke bli tatt!” Diskuter utsagnet.
e. Hvilken rolle spiller militæret i det norske samfunnet, og
hvilken rolle spiller det i deres opprinnelsesland?

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Beskriv betydningen av å ha en jobb å gå til i din kultur.

Deltema 5:

b. Hvilken rolle har fagforeninger spilt i norsk arbeidsliv og
for arbeidslivet i deres opprinnelsesland?

Det daglige liv
Dagliglivet i et nytt land byr på ganske mange utfordringer.
Det meste er annerledes enn hjemme, og det er lett å føle
seg dum og utenfor når man ikke vet hva man skal gjøre i
de enkleste situasjoner. Derfor kan det være nyttig å ha en
samling hvor man går gjennom en del praktiske detaljer som
de fleste møter i det daglige liv.

c. Hvordan blir ulike yrker anerkjent der du kommer fra
(status)?
d. Hvordan forholder det seg med likestilling mellom kvinner
og menn i arbeidslivet i de forskjellige landene som er
representert i gruppen?
e. I det norske samfunnet knyttes mye av identiteten vår til
arbeidet vårt. Hvordan opplever dere dette?

Det er svært mange aktuelle temaer som berører dagliglivet,
og man kan med fordel ha flere samlinger som tar opp ulike
sider. Man kan også invitere ”eksperter” til gruppen for å si
noe om utvalgte emner. En bankfunksjonær for å besvare
spørsmål som har med penger og banktjenester å gjøre, en
helseperson til å orientere om hva som skjer når man blir syk,
osv. Del med hverandre erfaringer fra egen kultur.

Deltema 4:

Lov og orden
Situasjon:
En bistandsarbeider forteller: ”Jeg sto en gang i utkanten av
Nelson Mandela-plassen i Soweto, Sør Afrika, sammen med
en venn. Det var under en av apartheidtidens verste perioder.
Jeg følte meg litt utrygg da min venn skulle gå et ærend.
Men han beroliget meg og sa: ”Du kan være helt trygg. Ingen
her vil gjøre deg noe, men hvis du ser en politimann, da må
du løpe!”

Skatt er en del av ”det daglige liv” i Norge. En betydelig del av
det vi tjener går tilbake til fellesskapet i form av skatt. Noen
mener at ”staten tar alt for mye av lønna vår”, mens andre
betaler skatten med glede, fordi vi alle får del i samfunnets
goder. Det kunne være interessant å høre om skattenivået i
andre land og hva den enkelte nyter godt av når det gjelder
samfunnsgoder – sammenlignet med slik det er i Norge.
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Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Hva gjør man når man blir syk?
b. Hvordan får man lån i banken? Hvordan får og bruker man
bankkort?
c. Regninger – hva skjer dersom man ikke betaler?
d. Hvis man trenger et sted å bo – hva gjør man da?
e. Hva slags forsikringer er det fornuftig å tegne?
f. Hva gjør man for å få telefon/mobiltelefon – hva koster
det?
g. Er radio og TV gratis?
h. Hvorfor bør man betale skatt?
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12. FELLES GLOBALE
UTFORDRINGER

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Tema: Felles globale utfordringer

Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk
eller annen kulturbakgrunn

Deltemaer:

1. Miljø og klimarettferdighet

Mål: Å stimulere til større interesse for
felles globale (og lokale) utfordringer, øke
kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete
handlingsalternativer.

2. Økonomisk rettferdighet
3. Rettferdig fred
4. Migrasjon
58

FELLES GLOBALE UTFORDRINGER
HUSTAVLE
Ropet fra en såret jord
Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt
Livet er truet, ta ditt ansvar!
Oppdag helheten
Jorden er en vev uten sømmer
som ingen har rett til å rive i stykker
Sans Helligheten
En hellig duft hviler over alt som er til.
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.
Gled deg over skjønnheten
Skaperverket eier sin egen rikdom.
Ingen ting er bare råvarer.
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.
Dyrk sammenhengen
Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns.
Alt skal du overlate til dem som følger etter.
Kjemp for rettferdigheten
Moder jord har nok til alles behov,
men ikke til alles grådighet.
Misforholdet mellom fattig og rik
er forakt for menneskeverdet.
Lev i forsoningen
Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev:
Du er kalt til et liv i forsoning!

Omfang: 4 samlinger, hver på 3 timer

Hustavlen ble laget til konferansen ”Som Gud på jorden”, en
konferanse om etikk og naturforvaltning, Trondheim 2001.
Teksten er skrevet av biskop Finn Wagle.

Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen
kulturbakgrunn
Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale (og
lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå
konkrete handlingsalternativer.

Innledning

Tema: Felles globale utfordringer

Vern om skaperverket, miljøengasjement, arbeid for en
bærekraftig utvikling – alt dette henger sammen med
rettferdig fordeling, rettferdige livsvilkår og fred mellom
folkegrupper. Og det henger sammen med vårt eget
forbruksmønster.

Deltemaer:
1. Miljø og klimarettferdighet
2. Økonomisk rettferdighet
3. Rettferdig fred

Vi tar for oss 3 temaer som vi mener er både lokale og
globale utfordringer, og som kan være nyttige å samtale om
på tvers av kulturer og med ulik erfaringsbakgrunn.

4. Migrasjon
Flom, tørke og flyktninger
Issmelting av isbreene i Himalaya fører til kraftige flommer
i noen av verdens mest folkerike områder. Når isen har
smeltet, vil det bli tørrere, siden det ikke lenger kommer like
mye smeltevann fra breene. Tørke og sult kan føre til store
flyktningestrømmer.

Deltema 1:

Miljø og klimarettferdighet
Havstigning
Økt temperatur fører til smelting av fastlandsisen på
Grønland, Sydpolen, isbreer i Norge og andre steder.
Vannmengden i havet øker, og resultatet blir havstigning.
Dersom havet stiger én meter, vil det oversvømme 21 % av
Bangladesh og ramme 20 millioner mennesker.

Matvaremangel og sult
På globalt plan vil muligheten for å dyrke jorda bli svekket.
Dette kan føre til matvaremangel, økte matvarepriser og flere
sultkatastrofer.
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Flere sykdommer
Insekter som bærer på smittsomme sykdommer vil spre seg
på grunn av temperaturøkning. Flere vil bli smittet av malaria,
dengue-feber og kolera. Flommer og ekstremvarme vil også
øke risikoen for vannbårne sykdommer og underernæring.

Det er ikke rettferdig at tilfeldige og historiske faktorer
har gitt en liten andel av verdens befolkning kontroll over
mesteparten av jordens ressurser, mens én av fem mennesker
i verden lever i så dyp fattigdom at de ikke har råd til å spise
seg mette.

Mer ekstremvær
Noen områder vil få mer nedbør. I Europa vil det føre til flere
elveflommer. Andre områder vil få flere hetebølger, sykloner
og orkaner. Dette gir kraftige ødeleggelser på kort tid, og kan
koste menneskeliv.

Kampen mot fattigdom og for økonomisk rettferdighet må
kjempes i enkeltmenneskers liv, og i systemer og strukturer,
slik at jordens rikdom kommer alle til del.
(Kilde: Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen 2011-2012).
Handel med varer
Handel, både i form av varebytte med naboer og deltakelse
i lokale markeder, har vært en del av del av samfunnslivet så
lenge mennesker har eksistert. Handel har vært vesentlig for
kulturbygging, økonomisk vekst og utvikling av gode levekår.
Handelsveiene har sikret utveksling av nyttige og unyttige
varer og gitt grunnlag for utveksling av ideer, filosofi og
religion, men også ført til både krig og fred. Flyten av varer
har resultert i stor velstand og samtidig økt fattigdom og
utbytting.

Disse fakta omkring klimaendringer vil ikke bare ramme
de fattigste hardest, det vil også føre til mer fattigdom.
Derfor er klimaendringene både et miljøproblem og et
urettferdighetsproblem.
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Fortell hverandre om hvilke former for klimaendringer
dere har opplevd eller hørt om de seneste årene? I Norge
og andre steder?

Handel kan skape velstand. Men det betyr ikke at handel
skaper velferd for alle. Noen handelspartneres produksjon er
basert på billig arbeidskraft, livegne bønder eller ulike former
for slaveri.

b. Gå igjennom noen aktuelle aviser og se hva som skrives
om temaene nevnt ovenfor.
c. Snakk om hva dere tror er årsakene til disse
klimaendringene.

I byen Mae Sot på grensen mellom Myanmar (Burma) og
Thailand ble det produsert merkeklær som norsk ungdom
elsker. Men de som produserer klærne i Mae Sot, er
innvandrere og flyktninger fra diktaturstaten Myanmar. De
arbeider under ubeskrivelige forhold: de blir sperret inne og
har ikke noen rettigheter. Kyniske fabrikkeiere utnytter deres
sårbare situasjon og tyner arbeiderene i den grad at de til og
med putter amfetamin i kaffen deres, så de kan jobbe enda
lengre dager.

d. Les Hustavlen sammen. Hva synes dere er det viktigste
som sies her?
e. Hva er begrunnelsen for – ifølge din tro – å jobbe med
«Vern om Skaperverket» og «Kampen for rettferdighet»?
f. Lag en liste over hva du kan gjøre som enkeltperson og
som familie for å motvirke klimaendringene i framtiden.
g. Drøft hva man kan gjøre som lokalsamfunn og som
nasjon/land.

(Kilde: Atle Sommerfeldt «Tro til handling», s. 169, Verbum Forlag, 2012).

h. Snakk sammen om hvilke «håpstegn» dere kan få øye på –
i lokalsamfunnet, i Norge og i verden ellers.

De fleste utviklingsland er avhengig av utenlandske
investeringer. Behovet for europeisk og amerikansk valuta
er blitt så stort at fattige land konkurrerer om å få store
multinasjonale selskaper til å etablere seg i deres land.
Myndighetenes behov for utenlandske valuta i statskassa
resulterer ofte i at deler av befolkningen tvinges inn i
elendige arbeidsforhold, og at staten aksepterer minimal
skattlegging av selskapene. Det betyr at mennesker mister
helsetilbud og skolegang fordi internasjonale selskaper
kan snyte på skatten eller gjemme inntekter unna i
skatteparadiser.

Hjelpemidler: www.grønnkirke.no – kirkelig nettverk for
skaperverk og bærekraft, www.kui.no, www.klimakirken.no
(Grønne menigheter, grønne handlingsalternativer mv)

Deltema 2:

Økonomisk rettferdighet
«Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of
justice». Nelson Mandela
Å få slutt på fattigdom er ikke en veldedighetssak. Det
handler om rettferdighet.

Tanzania er Afrikas tredje største produsent av gull, men
mindre enn 10 prosent av gullets verdi blir igjen i landet.
Årsaken er lave skattesatser og regler som gjør det lett for
internasjonale gruveselskaper å trikse med tall. Kontrakter er
hemmelige, og det er vanskelig å få innsyn.

Det er ikke tilstrekkelig at folk har så vidt nok til å eksistere.
Alle mennesker har rett til å ha et levebrød, slik at man kan
klare seg på egen arbeidsinnsats. Økonomisk rettferdighet
handler om å kjempe mot at verdens økonomiske ressurser
fremdeles går fra sør til nord, og for at jordens ressurser
fordeles slik at fattigdom avskaffes.

(Kilde: Kirkens Nødhjelp, 2011).
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Oppgaver og spørsmål til samtale:

b. Nevn eksempler og tiltak på voldforebyggende arbeid –
kan vi lære noe fra andre land og byer?

a. Fortell hverandre om hvor dere vanligvis handler matvarer
og andre varer (marked, supermarked, små butikker, store
kjeder….). Hva er viktig når dere handler? (pris, kvalitet,
produksjonsforhold o.a.)

c. Drøft påstanden: «Barn blir lært opp til å bli voldelige av
film, videoer, TV, reklame, jevnaldrende, foreldre og andre
voksne.»
d. Hva er den viktigste forklaringen på vold i fattige og i rike
land?

b. Kjenner dere til «Fairtrade»-merkede varer? – Undersøk på
www.fairtrade.no hva organisasjonen står for, hvilke varer
som finnes i norske butikker og hva handel med disse
produkter betyr for bøndene, som produserer dem.
Gå evt. til nærmeste butikk og lag en butikk-test på utvalg,
profilering og prising av varer med Fairtrade-merking.

e. Hvorfor skjer vold mot kvinner – og hvordan forhindre at
det skjer?
f. Hvem kan vi lære konfliktløsning av? – noen land?
Enkeltpersoner? Gi eksempler.

c. Hva betyr «økonomisk urettferdighet» for dere? Gi
eksempler, både fra egne erfaringer og fra noe dere har
lest om eller hørt.

g. Hva kan dere gjøre der dere bor for å skape større
trygghet for kvinner, barn og andre som er særlig utsatt
for urettferdighet?

d. Hvordan går det an å endre på urettferdige økonomiske
forhold – i egne liv, i lokalsamfunnet, i forhold til politikere?
Gi eksempler, skriv ned, velg noen tiltak som dere vil jobbe
videre med.

h. Hva kan dere gjøre i forhold til politiske myndigheter?
i. Vil verden være et fredeligere og mer rettferdig sted å leve
om 20 eller 50 år? Hvorfor / hvorfor ikke?

e. Undersøk hvilke kampanjer Kirkens Nødhjelp,
Changemaker, KFUK-KFUM Global eller andre har i gang.

Deltema 4:

Hjelpemidler: www.kirkensnodhjelp.no; www.
changemaker.no; www.kmglobal.no

Migrasjon
“Mennesket trenger både røtter og føtter.”

Deltema 3:

“Vi er alle underveis. Vi er alle migranter.”

Rettferdig fred

Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Stort
sett blir uttrykket brukt ved vandring mellom, ikke innad i, stater.

Det er lang tradisjon i våre land for å diskutere «rettferdig
krig», men begrepet «rettferdig fred» er nylig lansert i
regi av Kirkenes Verdensråd. Fredsbygging handler ikke
bare om fravær av krig, men om å sikre menneskers
grunnleggende rettigheter i møte med vold, diskriminering
av kvinner, barn, innvandrere eller andre. Forebygging av
konflikt, og forsoning etter konflikter er viktige deler av
arbeidet med rettferdig fred. Det blir ingen varig fred om
ikke den enkelte og samfunnet etter en konflikt bygges
opp igjen som et rettferdig sted hvor menneskeverdet og
menneskerettighetene respekteres. – I kirkenes arbeid for
«rettferdig fred» ønsker man at fokus skal være rettet mot
de undertrykte og marginaliserte, og derfor må arbeidet for
rettferdig fred alltid ha ofrenes perspektiv.

Folkevandringer har gjennom årtusener vært er en del
av menneskers historie. Mennesker har søkt fred eller nye
og bedre jakt- og beitemarker – frivillig eller tvungent.
Noen fordrives ut på flyttefot, andre tiltrekkes av noe.
Folkevandringer har kommet i bølger og ikke i noen
jevn strøm. Jevnlig renner mediene over av dramatiske
oppslag om migranter som prøver å nå de forjettede
land og om sammenstøt med klare migrasjonsfortegn i
storbyer. Oppslagene har brakt migrasjonsspørsmål fram
i første rekke på den politiske dagsordenen, både i Norge
og internasjonalt. I Norge og store deler av Europa er
innvandringspolitikk et hett og svært politisert tema.
Uavhengig av hva årsakene er til at folk flytter, kommer man
ikke bort fra det faktum at mennesker over hele verden
migrerer, og har gjort det til alle tider.

Jessica Kiil (innvandrer fra Kongo) ble slått ned i Oslo sentrum
på kvelden etter utdelingen av Nobels fredspris desember 2011.
Voldspersonen freste: Kom deg tilbake der du kommer fra!
Det var politi på gaten, så hendelsen ble meldt med en gang.
Men saken ble henlagt.
Jessica sier i et intervju (Aftenposten 19. 01.2012): «Jeg er ikke
et offer. Jeg er det nye Norge. Jeg er her for å bli! – Men når vil
politikerne utøve loven?»

Situasjon 1:
Mellom 1815 og 1860 opplevde de aller fleste norske
bygder vekst i folketallet, men veksttakten varierte
med næringsgrunnlaget. Den var lavere i ensidige
jordbruksbygder i innlandet enn i bygder med skogbruk,
fiske eller sjøfart som viktige tilleggsnæringer. Mange
bygder opplevde tilbakegang i folketallet. En stor andel av
befolkningen emigrerte til USA i andre halvdel av 1800-tallet.
I tillegg gikk det en stri flyttestrøm fra bygder til byer med
raskt voksende bynæringer, eller til kystområder med
muligheter for skogbruk, fiske eller sjøfart.

Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Vi hører ofte at folk «bryr seg» mindre nå enn tidligere.
Stemmer det?
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Situasjon 2:
To nyheter fra samme norske avis i 2012: Globalt:
Menneskeheten teller sju milliarder. Lokalt: Elevtallet i skolene
i Troms har falt med opptil 50 prosent i løpet av de siste fem
årene.
Situasjon 3:
En liten familie på flukt til et fremmed land. Far, mor og en
liten gutt i armene. Kanskje med båt over det farlige havet?
Bort fra forfølgelse i hjemlandet. Dette var en av Jesu første
erfaringer i livet da Josef og Maria dro til Egypt på flukt fra
bort fra Herodes.
Oppgaver og spørsmål til samtale:
a. Samtal om situasjonene ovenfor. Hva tenker dere om
migrasjon?
b. Hvorfor migrerer folk?
c. Hvem migrerer i dag? Hvilke former for migrasjon er vanlig
i dag?
d. Oppsøk statistikk og finn ut av hvor mange migranter det
anslås å være i verden i dag, og hvor det er flest.
e. Hvordan kan migrasjon fremme utvikling?
f. Hvilke utfordringer er knyttet til migrasjon?
g. Hva er din egen erfaring av det å være migrant?
h. Hvilke fortellinger som handler om migrasjon kan
dere finne i Bibelen? Hvordan framstilles migrasjon i
fortellingene?
Imagining Emauel er en dokumentarfilm om Emanuel som
har ukjent identitet og oppholder seg illegalt i Norge. Han
kom til landet i 2003, men ønsker ikke å leve som illegal,
og har forsøkt å få returnere til sitt hjemland uten hell.
Dette kan være en interessant film for gruppen å se og
diskutere i etterkant.
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KAP 4 TILSKUDD TIL DIALOG- OG
STUDIEARBEID

Slik går du fram for å få tilskudd
Søknad fylles inn på eget skjema på eget skjema i
søknadsportalen, som vedlegg til søknad om ordinært tilskudd
til studieaktivitet. Søker skal begrunne at det trengs særskilt
tilrettelegging av undervisningen. Utgiftene må dokumenteres.

Det finnes flere aktuelle tilskuddsordninger for dialog- og
studiearbeid. Vi har valgt ut tilskudd til studiearbeid som
K-stud (Kristelig studieforbund) forvalter, og tilskudd til
lokalt dialogarbeid som Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn administrerer.

Hva det gis tilskudd til
Tilskuddet gis for deltakere som trenger særskilt
tilrettelegging av undervisningen for å kunne delta i læring,
og som medfører høyere kostnader for arrangøren.

Tilskudd til studiearbeid
Stortinget bevilger hvert år tilskudd til studiearbeid i
studieforbundene i henhold til lov om voksenopplæring.
Formålet med voksenopplæringsloven er «å fremme livslang
læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter
ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal
bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse
for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte
behovene i samfunns- og arbeidslivet».

Det kan gis tilskudd til:
• ekstra lærer eller instruktør
• ledsager/assistent
• tolk for fremmedspråklige
• tilrettelegging av materiell og utstyr

Kristelig studieforbund (K-stud) fordeler statsstøtte videre til
studieaktiviteter i medlemsorganisasjonene deres.

• leie av tilrettelagt lokale

Både studiegrupper, dialoggrupper, kurs og seminarer,
studieturer og sang- og musikkgrupper kan få tilskudd!

• ekstra informasjon eller motivasjon

Slik går du fram for å få støtte:

• manglende betalingsevne (kun i enkelte tilfeller)

• Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter

Dugnadsinnsats/frivillig innsats eller annen praktisk
tilrettelegging som ikke er lønnet og ikke dokumentert med
noen form for bilag, godtas etter at vi har vurdert hva som
står i søknaden og hvilken tidsbruk søkeren oppgir.

• nødvendig forarbeid og oppfølging

• Dere må ha minst 8 kurstimer
• Minst en deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at
dere starter opp med minst 5 personer)

Les mer om tilskuddet på nettsiden www.k-stud.no

• Før frammøtelister underveis

Gratis undervisningslokaler

• Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppen
Elektronisk søknadsportal og regler for tilskuddsordninger
finner du på www.k-stud.no.

Kurs og grupper som får statsstøtte etter
voksenopplæringsloven, har rett til gratis bruk av offentlige
undervisningslokaler (skoler).

Søknadsfrister studieplan
Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om
godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen
starter.

Dette betyr at arrangøren ikke skal belastes for utgifter til lys,
varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Med utstyr
menes verktøy, maskiner, redskaper og utstyr som ikke er
forbruksmateriell. Eksempler på dette kan være kjøkkenutstyr,
symaskiner, høvelbenker, datamaskiner og internettilgang.

Alle studieplanene til temaområdene i dette
ressursmateriellet er godkjent!

Reglene er hjemlet i lov om voksenopplæring § 7 og
tilhørende forskrift § 10.

Søknadsfrister tilskudd
Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet tema/
gruppe/kurs.
For gruppe/kurs avsluttet etter 30. september, er fristen 15.
januar året etter.

Noen begrensinger.
Undervisningslokalene skal være egnet til voksenopplæring.
Retten gjelder tidspunkter der lokalene ikke brukes av det
offentlige selv til undervisningsformål. Opplæringen må skje
på hverdager i undervisningsåret fram til kl. 21.00. For utlån ut
over dette må det treffes særskilt avtale med eier av lokalet.

Tilretteleggingstilskudd
De som har rett på tilskudd til studiearbeid, kan i tillegg søke
om tilretteleggingstilskudd. Dette tilskuddet skal brukes til å
fjerne hindringer for deltakelse i opplæring.

Du er ansvarlig for bruken av lokalene!
Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved
overtakelsen.
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Støtteordninger

Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales
hensiktsmessige kontrollordninger. Du som kursarrangør
er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå
vedrørende utstyr og materiell. Du som kursarrangør
skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende
bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

a. Det europeiske ungdomsfond: www.eurodesk.noier:
b. Organisasjonsstøtte fra Barne-, likestillings- og
Inkluderingsdepartementet: www.fordelingsutvalget.no
c. Norsk kulturråd: www.norskkulturråd.no

Vær tidlig ute!
Det lønner seg å være tidlig ute med en forespørsel, fordi
det ofte er mange som har behov for å benytte skolene på
kveldstid.

d. Musikk og ungdom: http://jmn.no/stotteordning/
e. Fritt Ord: www.frittord.no
f. Legathåndboken: www.legathandboken.no/ og www.
legatsiden.no/

Legg merke til at reglene for bruk av lokalene ikke må
diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne
gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra
voksenopplæringslovens formål.

g. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU): www.lnu.no/stotteordninger/
h. Idrett: www.idrett.no

Tilskudd til lokale dialoger

i. Medietilsynet: www.medietilsynet.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
forvalter en støtteordning for lokale dialogtiltak fra
Kulturdepartementet. Siden 2008 har Kulturdepartementet
bevilget et årlig tilskudd med øremerkede midler til lokale
dialogprosjekter, med sikte på å skape lokale dialogfora
i de største byene i Norge. Formålet med tilskuddet er å
gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og
livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og
respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.

Næringslivets støtteordninger
a. Gjensidige Stiftelsen: www.gjensidigestiftelsen.no/
gavevirksomheten
b. Lebara: www.lebara.com/global/en/supportedcharities/lebara-foundation

Kirkelig støtteordninger
a. K-stud: www.k-stud.no/

Det gis tilskudd både til drift og prosjekter. Det kan søkes
om tilskudd til for eksempel formelle råd for tros- og
livssynssamarbeid, felles prosjekter for å sette tros- og
livssynsetiske eller -politiske spørsmål på dagsorden, eller
felles samhandling knyttet til bestemte lokale markeringer.
Faste samarbeidsformer og tiltak som vil bidra positivt i
lokalsamfunnet prioriteres.

b. Informasjonsstøtte: norkr.no/index.cfm?id=101908
c. Misjonsstipend: www.menighetogmisjon.no
(www.menighetogmisjon.no/portal.php/1101/
Ressursmateriell.18/Stipend.92 )

De som søker tilskudd må involvere minimum tre troseller livssynssamfunn/-aktører som representerer ulike
retninger/tradisjoner. Tilskudd til drift kan gis for oppstart
av lokale dialogprosjekter eller samarbeidsfora/-råd og
ordinære utgifter knyttet til møtevirksomhet, mindre
arrangementer, kontorrekvisita, honorarer, med videre.
Det gis prosjekttilskudd til konkrete prosjekter som større
arrangementer, markeringer, studieturer med videre.
På STLs nettside www.trooglivssyn.no/lokaledialoggrupper
finner du mer informasjon om tilskuddsordningene, hva
søknader må inneholde og rapportering for bruken av
tilskuddet.
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KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid

5. Amnesty: www.amnesty.no
6. Folke hjelp: www.folkehjelp.no

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er Norges største
landsdekkende organisasjon som arbeider på
innvandrerfeltet (tall fra IMDI).
KIA startet i 1974 og er således den eldste organisasjonen på
innvandrerfeltet.
KIA er en selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon og
det meste av «Kristen-Norge» står bak og sammen om KIA.

7. Rød kors: www.rodekors.no
8. LNU: www.lnu.no
9. OMOD: www.omod.no
d. Institusjoner (Faglig og forsking)
1. SSB: www.ssb.no

Se mer på www.kianorge.no

2. NAKMI: www.nakmi.no

Flerkulturelt kirkelig nettverk

3. FAFO: www.fafo.no

Se mer på www.norkr.no/flerkulturelt

4. Nettverk for Migrasjon forskning: www.
migrasjonsforskning.no

Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn

e. Kirkelig aktører
1. Flerkulturelt kirkelig nettverk. www.norkr.no/
flerkultuelt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en
paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn i Norge.
Politikk og dialog er de to bærebjelkene i STL: De arbeider
politisk for å sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn,
og dialogisk for å skape økt forståelse og respekt.

2. Mellomkirkelig Råd: www.kirken.no
3. KIA: www.kianorge.no
4. Kirkes Bymisjon: www.bymisjon.no

Lær mer om STLs arbeid på www.trooglivssyn.no

5. Frelsesarmeen: www.frelsesarmeen.no
6. Stiftelsen Betanien: www.betanienoslo.no

Aktører i migrasjonsfeltet

7. Nasjonal sjelesorg Oslo katolsk bispedømme: www.
katolsk.no/organisasjon/okb/nasjonalsjelesorg

1. Organisasjoner
a. offentlig
1. Kommunal og forvaltings komité i stortinget: www.
stortinget.no

8. Integrasjon seksjon i det norske baptistsamfunn:
www.baptistkirken.no/mangfold/
integrasjonsarbeid/

2. Regjeringen: www.regjeringen.no

9. K-stud: www.k-stud.no

3. Justis- og beredskaps departement: www.
innvandring.no

2. Media kanaler
a. Utrop: www.utrop.no

4. Utlendingsdirektoratet: www.udi.no

3. Arbeid og velferd

5. Utlendingnemda: www.une.no

a. Nav: www.nav.no

6. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: www.imdi.no

4. Kurs, utdanning

b. Internasjonalt

a. Godkjenning utdanning og/eller yrkeserfaring: www.
invia.no/www.nokut.no

1. IOM www.iom.int
2. UNHCR www.unhcr.org

b. Mangfold og dialog kurs: www.folkehjelp.no/no/
arbeid_i_norge/asyl_og_integrering/mangfold_og_
dialog_mod/

3. IOM Norge www.iom.no
c. Sivilsamfunn
1. NOAS: www.noas.no
2. ARS: www.antirasistisk-senter.no
3. SEIF: www.seif.no
4. Juss-buss: www.jussbuss.no
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Kirkelige ressurser

Konvertitter og asyl
Hellerslia, Thom Arne: I god tro. Retten av sin religion eller tro.
Oslo 2009.

Liturgiske ressurser
Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Mye stoff som kan brukes i ulike sammenhenger, ikke bare i
Den norske kirke. www.kui.no/index.cfm?id=89976

www.kirken.no/?event=showNews&FamID=69060
Felleserklæring om trosfrihet og konvertering fra
Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke. Oslo, 22.august 2007 www.kirken.
no/?event=doLink&famID=6897

Kirkens Nødhjelps materiell for fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelp lager hvert år mye materiell til
fasteaksjonen. Deriblant finnes gudstjenestemateriell, filmer,
historier osv. Materiell kan leses og lastes ned fra Kirkens
Nødhjelps nettsider om fasteaksjonen.

Missionary Activities and Human Rights: Recommended
Ground Rules for Missionary Activities.
www.oslocoalition.org/mhr.php

Syng håp!
Sangboken Syng Håp! er gitt ut av IKO -forlag, Kirkens
Nødhjelp og Den norske kirkes nord- sør informasjon. Den
inneholder sanger og bønner fra mange forskjellige land.
Syng håp 1 & 2. www.iko.no/sider/butikk.asp?tittel=S%F8k
eresultat&sok=syng+h%E5p

Menneskehandel
Hva kan kirkene gjøre i kampen mot menneskehandel?
www.norkr.no/index.cfm?id=234063

Ekstremisme

Bibler og liturgier på andre språk
Det kan være en idé ha noen bibler og evt liturgi tilgjengelig
på ulike språk. Selv om man lærer norsk kan det ta litt tid før
man kan følge en bibeltekst eller liturgi. Høymesseliturgien
for Den norske kirke ligger på nettet, du finner også liturgi for
dåp, bryllup og kirkelig velsignelse av ekteskap. Den norske
kirke - på engelsk. I heftet “The Order of Worship” finner
du høymesseliturgien på engelsk, tysk, fransk, spansk og
nederlandsk.

Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme fra Islamsk Råd
Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. November
2011. www.kirken.no/?event=showNews&FamID=223367

Dialog
TROENDE MØTER TROENDE: Mellom kirkelig råd for Den norske
kirke, 2007. www.kirken.no/?event=doLink&famID=37261

Ekteskap

Bibelselskapet har bibler på mange språk. Kan bestilles fra
Bibelselskapets bokhandel.

Gift på tvers – Økumeniske og interreligiøse ekteskap.
Norges kristne råds skriftserie nr.5
Berit Synøve Thorbjønsrud (red), 2005 Evig din? Ekteskaps- og
samlivstradisjoner i det flerreligiøse NorgeAbstrakt forlag

Temaressurs
Migrasjon

Samarbeid og deltakelse i kirkefelleskapet

I ressursheftet “Hva er en flyktning?” (Kirkerådet 2016) gis
det bakgrunn og veiledning i kirkens arbeid med å ønske
mennesker på flukt velkommen inn i det norske samfunnet.

Jackson, D. and Passarelli, A. (eds.) (2008) Mapping Migration,
Mapping Churches’ Responses (Brussels: CCME) www.
ccme.be/fileadmin/filer/ccme/70_DOWNLOADS/20_
Publications/2009-07-04_CCME_Publ_-_Mapping_
migration_- _Mapping_Churches_responses.pdf

Dette vil vi. 2010. Flerkulturelt kirkelig nettverk: www.
norgeskristnerad.no/doc//Flyktningenettverket/Dette%20
vil%20vi.pdf

Together or Apart? Report from the Nordic consultation on
migration and changing the Ecumenical landscape, Issued
by the Nordic Ecumenical Working Group on Migration in
Cooperation with Ecumenism in the Nordic, Oslo 2008, www.
skr.org/download/18.589e653711f5b17101b80009789/
Together+or+apart+FINAL+REPORT_redigert.pdf

Theological Reflections on Migration. A CCME Reader; 1st
edition, Bruxelles 2008
www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/70_DOWNLOADS/20_
Publications/2008_CCME_Reader-_Theological_
Reflections_on_Migration.pdf

Mange instanser innenfor Den norske kirke arbeider med
innvandring og integrering. Her finnes en oversikt over de
viktigste dokumentene fra sentralkirkelig hold. www.kirken.
no/?event=doLink&famID=3134

• Jeg var fremmed. Studie- og idehefte om kirken og den
fremmede. Kirkens nord/sør-informasjon
• Film: Imagining Emanuel, Thomas A. Østby
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Offentlig dokumenter

Fossum, Hege: Inkluderende fellesskap. Frikirkelig
studieforbund 2003

Fakta om integrering: https://www.imdi.no/tall-ogstatistikk/

Gift på tvers – Økumeniske og interreligiøse ekteskap. Norges
kristne råds skriftserie nr.5

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser
av høy innvandring https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/nou-2017-2/id2536701/

Grung, Anne Hege og Lena Larsen: Dialog med og uten
slør. Pax forlag 2000
Gullestad, Marianne: Det norske sett med nye øyne,
Universitetsforlaget 2002

NOU 2011: 14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. www.
regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-14.
html?id=647388

Karlsen, Kari Breheim: Arve – sonen min. Gyldendal forlag
2002

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon; Den norske modellens
framtid www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/
nou-2011-07.html?id=642496

Kjeldstadli, Knut (red): Norsk innvandringshistorie. Pax
forlag 2003
Leirvik, Oddbjørn: Islamsk etikk – Ei idéhistorie,
Universitetsforlaget 2002

Informasjon og media
a. Info om Norge: www.norway.no; www.norge.no

Leirvik, Oddbjørn: Religionspluralisme. Mangfald, konflikt
og dialog i Norge..: Pax. 2.utgåve, Oslo 2010

b. Ny i Norge: www.nyinorge.no

Leirvik, Oddbjørn og Røthing, Åse (red.): Verdier.
Universitetsforlaget, Oslo 2008

c. Norskkurs: www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/
d. Tolk tjeneste: www.tolkeportalen.no

Misfjord, Birgit: Mangfold og Dialog (leder MOD i Norge)

e. Film fra Sør: www.filmfrasor.no

Niemi, Mikael: Populærmusikk fra Vittula, Pax forlag 2002

f. Melafestivalen: www.melafestivalen.no

Sakseid, Geir: INN i Guds familie. Et studieopplegg for
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