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• Hvorfor samarbeide over grenser?

• Hva skjer i 2008 – og hvordan kan vi samarbeide?

Et seminar om arrangør- og kunstnerisk samarbeid i lys av kulturelt mangfold

Arrangørsamarbeid over grenser
– langt utover Mangfoldsåret 2008!



Innledning
Du store verden!s virksomhet innenfor kunstformidling og tematiske prosjekter involverer
arrangører over hele landet. I perioden 2005–2008 gjennomfører Du store verden! en serie
på fem arrangørrettede seminarer som skal bidra til erfaringsutveksling og kompetanse-
heving, kontaktskapning og økt samarbeid for prosjekter som fremmer et naturlig
kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen i Norge.

Seminarene utvikles og gjennomføres i nært samarbeid mellom Du store verden! og en
vertsarrangør, hvis erfaring og virksomhet også blir sentral i seminarets tema og innhold.

Det første seminaret, Ungdom som utøvere og publikum – interkulturell kunst- og kultur-
formidling – et arrangørseminar og -verksted, ble holdt i KulturHuset, Tromsø i november
2005. Med i samarbeidet var også stipendiat Kjell Magne Mælen, Avdeling for kunstfag,
Høgskolen i Tromsø, og Ungdomshuset Tvibit. Et vellykket seminar samlet om lag 30 delta-
kere fra sju fylker. En oppsummering fra seminaret ligger på www.du-store-verden.no.

Det andre seminaret, Kulturelt mangfold i kulturformidlingen, ble utviklet og gjennomført
i samarbeid med Union Scene i Drammen, 8. og 9. mai 2006. Denne gangen var hoved-
temaet: Hva betyr nå egentlig kulturelt mangfold i kulturformidlingen – og hvordan skal vi
få til et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen? Norge har
mange flotte og dyktige utøvende, produserende, formidlende og pedagogiske krefter
som er altfor lite synlige i kulturlandskapet. Et meget vellykket seminar samlet 140 delta-
kere fra 16 fylker. Rapporten fra seminaret kan fås ved henvendelse til Du store verden!, og
ligger også på www.du-store-verden.no.

Det tredje seminaret i rekken, Strategier for publikumsarbeid, ble utviklet og gjennomført
i samarbeid med Cosmopolite i Oslo, 12. og 13. februar 2007. Oppslutningen var stor, med
116 deltakere fra 15 fylker. Målet var igjen å skape en møteplass for utveksling av erfa-
ringer og synspunkter, og at vi alle ville reise beriket derfra med engasjement og innspill til
metode og samarbeid i bagasjen. Med svært gode tilbakemeldinger både under og etter
seminaret, ser vi at samlingen spilte en rolle og var et verdifullt bidrag i våre forskjellige
utgangspunkt for å arbeide med publikumsutvikling. Et politikerpanel sammensatt av stor-
tingspolitikere og kulturpolitikere fra Oslo kommune, avsluttet seminaret med diskusjon
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om forholdet mellom statlig og kommunal finansiering av ikke-kommersielle kultur-
prosjekter. Rapporten fra seminaret kan fås ved henvendelse til Du store verden!, og ligger
også på www.du-store-verden.no.

Det fjerde seminaret i rekken, Arrangørsamarbeid over grenser – langt utover
Mangfoldsåret 2008!, ble utviklet og gjennomført i samarbeid med Trondheim kommune –
kulturenheten og Trondheim Jazzforum på Dokkhuset i Trondheim 26. og 27. oktober
2007. Seminaret tok opp forskjellige sider av grenseløst samarbeid; både lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Det var også relevant å behandle disse spørsmålene i lys av
Mangfoldsåret 2008, og fokusere på viktigheten av at markeringsåret skal synliggjøre
aktører og aktiviteter, sette i gang langsiktige prosesser som går langt utover 2008 – og
videreføre de prosesser vi er mange som har arbeidet med i mange år. Arrangører, kultur-
arbeidere, forvaltning, artister, media og politikere ga seminaret stemme. 74 deltakere fra
11 fylker deltok i to aktive og fruktbare dager.

Seminaret sammenfalt med verdensmusikkfestivalen Transform i Trondheim, med
konserter på forskjellige steder i bybildet. Anledningen bød seg til å fremføre en hyllest og
takk til Ole Kristian Lundereng; styreleder i Du store verden! i en årrekke, som forlater
stillingen som internasjonal kulturkoordinator til politiker på heltid i Trondheim kommune.

Vi retter en stor takk til innledere og deltakere, og til Marith Hope, som igjen loset oss
glimrende gjennom to tette dager, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Stor takk til
samarbeidspartnere og Dokkhuset som var et meget godt vertskap og seminararena,
Afrocadabra som satte oss i god stemning før seminarstart, Haddy N’Jie Trio (med Becaye
Aw og Øystein Bergsvik) som ga oss en fantastisk musikkopplevelse på seminarets andre
dag – og Frode Fjellheims strålende ”replikk” i diskusjonen i form av en joik om mangfold
– joiken ligger på www.du-store.verden.no og er verdt å lytte til.

Med stor takk til referent og rapportredaktør Kirsti Knudsen, kan vi igjen stolt hevde at
denne rapporten er et godt instrument som kan brukes videre i arbeidet hos hver av oss,
og at seminaret har gitt verdifulle innspill både til kulturarbeidere, forvaltning og
politikere. Rapporten sendes alle deltakerne og legges ut på www.du-store-verden.no.

Med erfaringene vi har høstet til nå, vil Du store verden! fortsette å arrangere seminarer
og møteplasser på nasjonalt nivå; også etter det siste i denne rekken av arrangørseminarer;
som vil finne sted i Stavanger i oktober 2008 med tema Media og kulturelt mangfold.

DDookkkkhhuusseett  er en ny kulturarena i Trondheims nye bydel; Østbyen. De fire  organisa sjonene
Trondheim Kammermusikkfestival, Trondheim Jazzforum, Trondheim Solistene og
Midtnorsk Jazzsenter eier Dokkhuset, som holder til i de tidligere lokalene til Trondheim
Mekaniske Verksted. Se mer i eget innlegg om Dokkhuset.

DDuu  ssttoorree  vveerrddeenn!! fremmer kulturelt mangfold i kunst- og kulturformidlingen, med kunst-
neriske prosjekter, informasjonsvirksomhet, kompetanse- og påvirkningsarbeid, lobbying
og nettverksbygging. Nettverket utvikler en nasjonal virksomhet med multidisiplinære
 prosjekter som involverer internasjonale artister både fra Norge og utlandet, og som
 forankres i lokale og faglige miljøer. 
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VVeellkkoommmmeenn
Eli Borchgrevink

Jeg vil åpne med å takke Rune Holme fra Dokkhuset og Trondheim Jazzforum og Ole
Kristian Lundereng fra Trondheim kommune for at dere ville være samarbeidspartnere og
vertskap for dette seminaret. Jeg vil også takke Norsk kulturråd og Norad for støtten til
disse seminarene vi gjennomfører sammen med arrangører, beslutningstakere og
 kulturarbeidere over hele landet for å fremme et økt nasjonalt samarbeid. Det er samar-
beid Du store verden! er tuftet på, og det er samarbeid denne seminarserien er tuftet på.
Fordelen med å flytte seminarene rundt, er at deltakergruppen på denne måten varierer.
På dette seminaret er for eksempel 25 av 74 deltakere fra Trondheim eller nærmeste
omegn. 

Det er grenseløst samarbeid vi skal ha fokus på i dette seminaret, med deltakere som repre-
senterer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi nærmer oss
Mangfoldsåret 2008, og det er naturlig å ta det med inn i diskusjonene og samtalene. 

I 1998 deltok kulturlivet, skoler og kommuner i en landsomfattende mønstring under para-
plyen Du store verden!, med tema kulturelt mangfold. 10 mangfoldsår etter dette, får vi et
nasjonalt Mangfoldsår proklamert av regjeringen og kulturminister Trond Giske. Vi som
jobber med dette til daglig, har i utgangspunktet vært ganske skeptiske. Vi må se til at det
ikke blir et år med etnisk eksotisk feiring, en markering som tar slutt 31. desember 2008,
uten at det har skjedd noen endringer. Giske har tatt kloke grep: han har pålagt store insti-
tusjoner å starte prosesser som fører til kulturelt mangfold ikke bare i kunstnerisk stab,
men hele institusjonen – ikke bare i repertoar, men i måten å utvikle repertoarene på. Det
må skje endringer i alle lag; i utdanning, produksjon, administrasjon, fremføring og
 dokumentasjon. 

Jeg tror dette er mulig. Mange har sagt at vi må styrke de små, fordi det tar så lang tid å
få de store til å endre seg. For å kunne se kulturelt mangfold som et naturlig element i
norsk kulturliv, er det viktig å ha med oss de store institusjonene parallelt med å styrke de
mindre tiltakene. En annen sak er at Mangfoldsåret ikke har tilskuddsmidler; dermed er
det noen grupper som faller utenfor; som ikke kan søke Norsk kulturråd om støtte fordi de
ikke driver med kvalitetskunst, eller kanskje rett og slett driver kulturformidling og ikke
kunst. I et nasjonalt markeringsår er dette en utfordring som myndighetene burde ta tak i.

Vårt mangfoldsår i 1998 var ”spennende etnisk” og preget av solidaritetstanken. Det var
flott, men vi oppdaget at vi måtte kjempe for å få en anerkjennelse for at ikke-vestlig kunst
og artister med røtter i andre kulturer også representerer kvalitet. Kunstnerne ble først og
fremst omtalt i forhold til sitt etniske opphav, ikke ut fra den kunsten de  presenterte.
Myndighetene plasserte ”de flerkulturelle” i samme kurv. Vi vil ha Nordic Black Theater i
teaterkurven og Kossa Diomande der han og andre kvalitetsmusikere  rettmessig hører
hjemme. 

Det handler om politisk vilje og vilje i kulturlivet for å få til et naturlig kulturelt mangfold.
Det handler om å rive skott og å krabbe ned fra våre individuelle tuer, og om å viske ut
 forskjeller mellom offentlig og privat sektor og faktisk samarbeide. Det handler om å dele
norskheten vår, om å dele makten over styringen av kulturlivet, om å gi likeverdig tilgang
til den norske kulturarenaen. Det handler om nysgjerrighet og et ønske om å lære heller
enn å frykte de forskjellige tradisjoner, metoder og skoler.

Godt seminar!
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TEMA 1: HVORFOR SAMARBEIDE
OVER GRENSER?

Hvorfor samarbeide over grenser?
Ole Kristian Lundereng

Når vi snakker om å samarbeide over grensene, er det ikke bare samarbeid over lande-
grenser og kulturer vi mener. Det dreier seg også om samarbeid over kulturelle grenser og
sjangere, over grensene mellom det offentlige og det frivillige, mellom det offentlige og
institusjonene og mellom kunstgrenene. 

Hovedståstedet mitt er det offentlige, kommunen, byråkratiet. Jeg vil i denne innledning-
en forsøke å gi en vurdering av begrepet grenser, og ikke nødvendigvis gi et fullverdig svar
på spørsmålet om hvorfor vi skal samarbeide på tvers av dem. Det finnes ikke noe fasitsvar.
Åpenbare svar ligger der, men det er mange oppfatninger og meninger om dette, og jeg
ønsker ikke å være veldig definitiv, men heller reflektere og tenke litt høyt.

Når det gjelder dette med samarbeid på tvers av kulturer og landegrenser, kunne jeg for så
vidt ha gjort det kort. Jeg kunne ha gjort Gavin Jantjes’ ord til mine, da han holdt et
 innlegg på et tidligere Du store verden!-seminar på Teaterbåten Innvik i 2003. Han sa at
det er viktig at vi samarbeider på tvers av landegrenser og kulturer fordi det gir innsikt i og
kunnskap om andre kulturer og tradisjoner. Dette gjør at vi forstår mer og dermed blir
bedre mennesker.

For å svare på spørsmålet, kunne jeg også ha trukket fram Rikskonsertene, som har mange
års erfaring med formidling av ikke-vestlig musikk. En rapport de har utarbeidet sier at
målet for dem har vært å skape forståelse og respekt i det norske samfunnet for de
 verdiene som ligger i ikke-vestlig kultur. De har også hatt som mål å vise at musikk har en
 iboende kraft til å skape større mellommenneskelig forståelse og respekt. 

Eller jeg kunne ha vist til Unescos deklarasjon om kulturelt mangfold, som sier følgende:
”Som kilde til utveksling, fornyelse og kreativitet er det kulturelle mangfoldet like nød-
vendig for menneskeheten som det biologiske mangfoldet er for naturen.” Så kunne jeg
ha lagt til at vi derfor må samarbeide bedre på tvers av kulturer og landegrenser, og vi må
formidle mer kunst og kultur fra andre verdenshjørner. Det er et godt svar; det gir mening. 

Jeg kunne også ha fortsatt med å trekke fram mange stortingsmeldinger som sier at
 kulturelt mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet, og at det på alle områder må
legges til rette for åpenhet, dialog, samhandling og nyskaping (Kulturmeldinga). Så kunne
jeg ha lagt til at dette får vi ikke til uten at vi samarbeider tett og nært over  landegrenser
og på tvers av kulturer. 

Men, det finnes en person i dette landet som heter Odd Are Berkaak, antropolog og pro-
fessor på Universitetet i Oslo. Han har laget en rapport om nettverket Du store verden!,
som ønsket et blikk utenfra på sin organisasjon. Han fulgte Du store verden!s virksomhet i
flere måneder. Han sier mye faglig interessant om internasjonalt kulturelt samarbeid gene-
relt, som kan anbefales for alle. Blant annet sier han at det ikke nødvendigvis er slik at hvis
vi bare får formidlet kultur fra andre verdensdeler, så blir vi bedre mennesker. Ifølge
Berkaak fremmer ikke dette nødvendigvis mellommenneskelig forståelse. Han sier faktisk
at i mange tilfeller kan det være det motsatte som skjer, at det kan føre til at vi får bekref-
tet fordommene våre, at vi får befestet mytene. I hans rapport står det: ”Brobygging og
forbrødring skjer ikke av seg selv. Det finnes ingen enkle, direkte årsaksforhold mellom
kunst og respekt for andre. Like ofte skjer det at kunsten skaper avstand og bidrar til å
sementere grenser. Svært ofte brukes kunst aktivt og bevisst til å skape hat mellom folke-
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grupper. Kunst er ikke slik som den romantiske fortellingen skal ha det til – et internasjo-
nalt språk som i seg selv er grenseovergripende. For mange er de andres estetiske fram-
bringelser nok et bevis på deres primitivitet og eller laverestående kultur. I de aller fleste
tilfeller reagerer vi ikke i det hele tatt. Det meste av den globale strømmen av eksotisk
 estetikk og design er komplett likegyldig for oss. Den første erkjennelsen bør derfor være
at man trenger en metode for å få kunstformidling til å virke brobyggende. Det er ikke nok
å eksponere folk for andres kunst. Man bør i større grad gjennomføre diskusjoner om
 hvilke betingelser som må ligge til grunn for at kunsten skal være brobyggende.”

Dette er så irriterende, synes jeg. Han river ned og ødelegger alle mine forestillinger og all
min motivasjon for det jeg driver med. En drivkraft for mange av oss er at vi tror at arbei-
det vårt bedrer holdninger og fjerner rasismen. Det gir mening til det vi holder på med.
Men samtidig – takk og pris for at han stiller disse spørsmålene. Vi trenger diskusjon i det
norske kulturlivet. Vi må tore å ta disse diskusjonene, fornye oss og utvide horisontene. Vi
må ta debatten, men vi må gjøre det sammen, i fellesskap. Kanskje det er det viktigste
 svaret på hvorfor vi bør samarbeide mer og tettere, over lengre tid. På denne måten kan
vi finne metodene og virkemidlene som gjør at det vi presenterer av kunst og kultur, det
vi holder på med til daglig, faktisk gjør oss til bedre mennesker, skaper reelt mangfold,
 sørger for mellommenneskelig forståelse og respekt, lar det kulturelle mangfoldet bli beri-
kende og styrker fellesskapet.

Vi har ikke hatt mange arenaer der dette kommer fram, der vi kan utveksle ideer og ha
 diskusjoner som bringer oss et skritt videre. Kanskje Du store verden! er den eneste? Det
kryr i alle fall ikke av dem. Vi må ta vare på Du store verden! som den viktige arenaen dette
nettverket er. For meg personlig er Du store verden! en form for livbøye som jeg har
 klamret meg til. Ute i kommunene har vi ikke disse diskusjonene. I hvert fall ikke i
Trondheim. Mister vi Du store verden!, mister vi en viktig arena for denne typen debatter
i Norge. Og vi er ikke en forferdelig stor gjeng. Det er ikke tusenvis av mennesker som
 brenner for dette området. Derfor må vi ta utfordringene fra Berkaak sammen. 

Uansett hvor vi befinner oss i dette landskapet, må vi tenke gjennom: Er det slik at det vi
driver med bringer fram kunnskap og innsikt som gjør at vi forstår mer? Gjør vi dette på
riktig måte, eller forsterker vi bare mytene og fordommene? Samtidig må ikke rapporten
fra Berkaak føre til at vi blir handlingslammet. Det ville være det verste. I stedet må vi finne
riktige løsninger. 

Samarbeidet må føre til økt kompetanse, vilje og evne. Framtidsforskerne peker på at
 dersom vi skal lykkes med å skape et godt samfunn, må vi ha innsikt i og kompetanse på
de store endringene som har skjedd de siste 20–30 årene. Det ensartede, ryddige, homo-
gene, ”ett av alt”-samfunnet vi hadde for noen tiår siden – ett folk, én identitet, én felles
kulturarv, én jernbane, én skole, én kirke, ett folk, én kringkasting – finnes ikke lenger. Det
er erstattet av et enormt mangfold, et mylder av kontraster, forskjeller og brytninger.
Verden er her; verden har blitt bitteliten. Vi står overfor et nytt samfunn og en ny virke-
lighet. Og da er spørsmålet: Blir dette tatt alvorlig? Forstår vi dette samfunnet? Forstår vi
det nye samfunnet og mangfoldet gjennom kulturen? Gjenspeiles det nye mangfoldet i
norsk kulturliv? Har vi tilstrekkelig kompetanse? Hvis ikke, hvordan skal vi skaffe oss den? 

Jeg tillater meg en liten avsporing: Det er ikke bare kulturell globalisering og innvandring
som har ført til det mangfoldet vi har nå, den teknologiske utviklingen har også bidratt.
Jeg bor på Selsbak fem kilometer sør for Trondheim, og er leder av en forening som ble
 stiftet i 1895. Vi har tatt vare på alle protokollene som refererer nøyaktig alt som ble sagt
på møtene. I begynnelsen av 1900-tallet møttes folk én gang i uka i Folkets Hus. Der var
det høytlesing fra avisene i halvannen time, av en som kunne lese. Det var fullt hus. Det var
den informasjonen folk fikk om verden rundt seg, om hva som skjedde i utlandet og på
andre plasser i Norge. I dag bombarderes vi av informasjon 24 timer i døgnet. I løpet av
noen sekunder kan hendelser få enorm betydning på motsatt side av verden. Se bare på
Muhammed-tegningene. Vi snakker om endringer i løpet av én generasjon! Jeg husker at
mine foreldre kjempet for telefonkiosken på Selsbak. Jeg gikk i demonstrasjonstog for å
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beholde postkontoret. Nå er jeg på postkontoret to ganger i året, kanskje. Telefonen er i
lomma; jeg er online kontinuerlig. I det gamle industrisamfunnet var det viktig å være ”on
time” – å være presis. Nå er vi ”on line”, vi er på jobb når vi sier at vi er på jobb – det er
ikke så viktig hvor vi fysisk befinner oss. Det gjelder selvfølgelig ikke for alle. Og for å være
litt pompøs: Det er ikke så mange generasjoner siden at sjømenn navigerte etter stjernene.
Nå navigerer vi blant dem. Det er en formidabel utvikling, og framtidsforskerne sier at vi
har bare løftet på en bitte liten flik, vi er i teknologisamfunnets barndom. Vi kan bli skrem-
te og utrygge av dette, men disse enorme endringene er det som blir regelen  framover. De
store endringene som før tok hundre år å gjennomføre, tar nå kanskje bare ett år. Det er i
denne virkeligheten, i dette samfunnet vi som kulturaktører skal eksistere og fungere.
Flerkulturell kompetanse, innsikt og forståelse av det nye samfunnet er helt avgjørende for
at kulturlivet i Norge skal vokse og fungere godt. Dette skaffer vi oss best i felleskap, ved
samarbeid, og ikke minst ved samarbeid over grensene.

Det er grunnleggende viktig for meg at et tettere samarbeid på kryss og tvers styrker
mangfoldsarbeidet i Norge. De fleste er kanskje enig i dette; uenigheten kommer gjerne
fram når vi kommer til hvordan vi skal samarbeide om dette. Men vi vet at vi må stå
 sammen for å få gjennomslag. De som har lykkes, er de som har klart å organisere seg. Det
er ikke så vanskelig å bli enig på generelt grunnlag; det er vanskeligere i praksis. Kanskje
har kulturlivet vært det området der det har vært vanskeligst å få det til på? Og hvorfor
har det eventuelt blitt sånn?

Industri og primærnæringer står for en stadig mindre del av verdiskapingen, mens
 opplevelsesfeltet – kunst- og kulturliv, informasjon og reiseliv – står for en stadig større del.
Kulturlivet vokser og blir mer og mer mangfoldig, og da blir jo spørsmålet: Kanskje er det
nå tida for at vi koordinerer bedre? Kanskje er det på tide å samarbeide bedre, få til mer
velfungerende nettverk med tettere kontakt og mer utveksling av ideer, erfaringer og
informasjon? Det flerkulturelle, internasjonale området blir den tapende part hvis vi ikke
klarer å organisere oss og stå mer sammen. Men så har jeg også lyst til å si: Ikke for enhver
pris. Det må være et interessefellesskap i bånn. Vi må ha interesse for det, det må gagne
oss, ha en verdi for oss. Når samarbeidet er nyttig for alle parter, gir det noe tilbake. Og vi
vet ikke om vi lykkes før vi har prøvd. Jeg er litt redd for at vi kanskje ikke prøver nok. 

Noen korte punkter til slutt om hvorfor vi bør samarbeide:

• Kanskje fordi vi står sterkere overfor bevilgende myndigheter? Jeg sitter selv og
 behandler søknader om tilskudd til kulturformål på vegne av Trondheim kommune. De
søknadene som kan peke på samarbeid med andre, står mye sterkere enn der man
 opererer alene. Jeg vet at det samme er tilfelle i Norsk kulturråd og andre offentlige
instanser. Bevilgende myndigheter ser på om prosjektet er levedyktig. Står det på én fot
eller flere føtter? Hvor sårbart er det? Er det nok at én person faller fra, så faller hele
 prosjektet sammen?

• Kanskje fordi vi styrker tilgangen til publikum? Et eksempel fra Los Angeles viser at da ni
store arrangører inngikk et samarbeid, økte publikumstallene for alle institusjonene. 

• Kanskje fordi samarbeid stimulerer til nytenking og kreativitet?

• Kanskje fordi samarbeid styrker arrangørens, institusjonens og festivalens omdømme? Jeg
går oftere på arrangementer hos mine samarbeidspartnere enn hos arrangører jeg vet
lite eller ingenting om.
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Hva er hindringene for å få til et godt samarbeid?

• Når krybba er tom … Når kulturens hester bites, blir krybba tom?

• Har vi tid? Tror vi det blir mer papirarbeid ved et samarbeid?

• Vi er alle så spesielle, og vil ikke ha noen som blander seg inn i det vi driver med?

• Vi er ulike i forhold til størrelse og makt. Er de små redde for å havne i skyggen av de
store, eller omvendt?

• Tradisjonene og kulturen er for forskjellig?

• Samarbeidstanken mangler forankring i ledelsen i kulturlivet?

Til tross for hindringene er det mange som samarbeider med andre. Spørsmålet er bare om
det er godt nok, og er vi mange nok som gjør det?

I Trondheim er verdensmusikkfestivalen Transform et stort kultursamarbeid på kryss og
tvers. Deltakerne utfyller hverandre. Det kommunen ikke kan, kan de andre samarbeid-
spartnere og vice versa. Dette har resultert i fulle hus på nesten alle konsertene. Det er livs-
viktig for oss at vi ikke gror fast i gamle holdninger, slik at vi ikke får flyttet oss en eneste
meter.
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Lokalt samarbeid Dokkhuset/Trondheim Etnoforum
Rune Holme

Velkommen til Dokkhuset. Jeg har fått i oppdrag å presentere huset som ”case” med
utgangspunkt i emnet Samarbeid over grenser – grenser i vid forstand, ikke geografiske
eller etniske grenser. Jeg vil komme med noen innspill til hva andre arrangører som har
samme bakteppe som oss kan gjøre når det gjelder programsamarbeid, og vise at arena-
samarbeid slett ikke er den eneste samarbeidsmuligheten vi har. 

Dersom noen tolker mine utsagn som pompøse og som skryt, kan jeg tåle det. Om noen
lokale deltakere er uenige i mine tanker, kan jeg tåle det også. Men om noen oppfatter
dette som skryt av min person, må jeg skynde meg å si at mange har gjort mer enn under-
tegnede for det huset vi er i. La mitt innlegg heller være et uttrykk for uforfalsket stolthet
over stedet. Jeg klyper meg i armen hver morra.

Jeg vil starte med å si noe om samarbeid, deretter om økonomi og gevinst, og avslutte med
drift hvis jeg rekker det. Vi er altså fire organisasjoner – Trondheim Kammermusikkfestival,
Trondheim Jazzforum, TrondheimSolistene og Midtnorsk Jazzsenter – som har startet et
driftselskap her i de tidligere lokalene til Trondheim Mekaniske Verksted, som ble nedlagt
i 1983. I 2000 var det bare en nedlagt industritomt her, nå er det mange tusen kvadrat meter
med boliger og næringsliv. Ifølge Hans Rotmo/Ola Uteligger er dette ”den bæste tomta i
byen”. Med andre ord, dette er Trondheims Aker Brygge.

Østbyen er Trondheims nye kulturelle (og kommersielle) sentrum. I tillegg til Dokkhuset
finner vi her Svartlamon kultur- og næringsstiftelse, Dora (by:larm 2007), Gråmølna (kunst-
museum), Trikkestallen Loftet (øvingsrom etc.) og Trikkestallen Skatepark, Blæst og
Rockmuseet – ops, nei, det siste var visst ikke helt sant...

Dokkhuset er regulert til allment formål. Grunnarealet kunne i utgangspunktet ikke
 utvides, men da Trondheim Kommune skjønte hva vi ville med stedet, fikk vi likevel til en
dobling. Først var det snakk om å bruke stedet som et kompetansesenter for Trondheim
Kammermusikkfestival 2000, men mange reagerte på at den beste tomta i byen skulle
 brukes til kontorer og øvingslokaler. NTNU foreslo en kobling til jazzmiljøet, som trengte
et konsertsted. Så våknet næringslivet, som skjønte at dette ville trekke folk til området, til
Solsiden. 

Det kostet mange penger å sette huset, som var en ruin, i stand. Inne var det stappfullt av
rot – gamle saker fra Trondheim Mekaniske Verksted, sprøytespisser og lynol. Men det ble
til slutt en solskinnshistorie. 

Tre lett synlige faktorer gjør prosjektet i sin helhet unikt: For det første er prosjektet et sam-
arbeid mellom privat næringsliv, universitet og kulturliv. NTNU sentralt, med fakultet for
arkitektur og billedkunst og historisk-filosofisk fakultet, var sterkt involvert i  utviklingen.
For det andre stiftet, som tidligere sagt, fire ideelle kulturorganisasjoner med forskjellige
formål et driftselskap. For det tredje valgte eierne organisasjonsformen  aksjeselskap. Det
høres kanskje rart ut, for aksjeselskap er ikke en vanlig foreteelse i  kulturlivet. Men jeg vil
med en gang understreke at vedtekter og aksjonæravtaler er klare på at det dreier seg om
et ideelt AS. Det er altså ingen som henter ut profitt på huset her. Men vi trengte et AS av
flere grunner. Vi kunne ikke ha startet Dokkhuset Scene som en konkurrent til de fire orga-
nisasjonene. Så fort denne femte organisasjonen som vi ville skape hadde begynt å tenke
på et kunstnerisk prosjekt, ville vi sannsynligvis ha trampet i bedet til en av de andre. Det
er én god grunn til å sørge for den eierkontrollen som et AS gir i forhold til en stiftelse. For
oss var det også viktig å ha en tett kontakt med avtale partene – næringsselskapet Nedre
Elvehavn og universitetet NTNU.

Samarbeidet er grensesprengende i seg selv. Eierskapet er direkte knyttet til Nedre
Elvehavn og NTNU. Frivillig basert kulturliv koblet seg til NTNU, som igjen koblet seg til
eiendomsbesitteren. Her har alle brukerne, inklusive undertegnede, sittet sammen med
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arkitekten helt fra starten og tegnet streker på arket. Vi har forlangt fagkompetanse på
akustikk og mange andre ting, og det kvalitetsarbeidet som er gjort er helt uvurderlig – vi
vet hvordan det går når folk skal organisere et hus uten å ha greie på hva det skal brukes
til. Vi har fått lov til styre prosessen selv, og det har vært helt magisk for vår del. For
 halvannen måned siden bestilte vi flygel og lydanlegg uten at vi hadde en krone, og  brukte
to millioner vi ikke hadde. Kulturministeren skulle jo komme og åpne stedet! Senere har vi
knyttet til oss Trondheim kommune og Norsk kulturråd og får mye hjelp av dem. 

Eiendomsutvikleren Nedre Elvehavn har bygget om dette huset for rundt 15 millioner
 kroner uten å sende regning til noen. NTNU leier ut huset til oss. Kontrakten er uoppsige-
lig fra utleiers side, og har en oppsigelsestid på tolv måneder fra leietakers side. Vi har
 foreløpig en kontrakt på ti pluss ti år. NTNU betaler leien på halvannen million kroner i
året. Jeg har lyst til å lese et par punkter fra kontrakten. Den er konfidensiell, men jeg
 klarer ikke å dy meg: ”Det løper ingen leie i leieperioden. Leier skal heller ikke betale for
kostnader knyttet til bruken av eiendommen/lokalene. Dette gjelder alle kostnader som
påløper ved bruk av lokalene, herunder felleskostnader, kostnader til drift (bl.a. telefon,
telefaks, IT, vaktmester, alarm, vakttjeneste, strøm, vann, service, vedlikehold, rengjøring)
samt alle forsikringer, offentlige avgifter, skatter og gebyrer (enten disse forelå på avtale-
tidspunktet eller senere blir innført). Leier skal heller ikke betale for fellesutgifter.”

Dette er jo en drømmesituasjon for oss, men avtalen er også gunstig for NTNU, som ikke
har noen egen konsertsal. I stedet for å måtte lønne ti–tolv personer, fikk de noen
 gærninger til å jobbe frivillig. NTNU har altså fått et kulturelt signalbygg uten å betale
lønnskostnader og kulturelle driftskostnader. Vi fyller stedet med virksomhet; de betaler
husleia. Og vi sørger for at de har et sted å være når de skal glitre litt. Så det er med andre
ord ingen grunn til at kulturlivet skal stå med lua i handa og si hjertelig takk.
Næringsselskapet Nedre Elvehavn gjorde ikke dette for å være snille, det var en beinhard,
kynisk forretningsidé. 65 prosent av omsetningen til restaurantene i dette området
 foregikk i løpet av tre måneder i sommerhalvåret. Dokkhuset trekker folk, og næringslivet
tjener masse penger på det. Vi leverer altså noe som alle trenger.

Da Dokkhuset åpnet 26. september 2006, var det som å sette seg inn i en bil som gikk i 150
kilometer i timen. Vi hadde fire–fem konserter i uka fra første stund. Noen uker er travlere
enn andre; denne uka har vi for eksempel ti konserter i tillegg til dette seminaret. Jeg
mener veldig sterkt at byen trenger dette stedet. Sånn kan også samarbeid over grenser
være. 
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EEttnnooffoorruumm
Heidi Warholm

Etnoforum er i sin spede begynnelse, og har som mål å formidle verdensmusikk,   etno -
musikk og andre kunstuttrykk. Vi ønsker å bli en møteplass på tvers som samler de
 eksisterende miljøene, og som stimulerer til nye relasjoner. Naturlig integrering er et
 stikkord. 

I etableringsfasen har Etnoforum samarbeidet med kulturenheten i Trondheim kommune,
Trondheim Jazzforum/Dokkhuset, Storås utested, Norsk kulturråd og Sør-Trøndelag
 fylkeskommune. Vi har et godt nettverk, både i kunstner- og i innvandrermiljøene.  
I utgangspunktet skal vi ha verdensmusikkonserter her på Dokkhuset og etnomusikkforum
på Storås utested, med rom for dialog i tillegg til konsertene. 

Etnoforum ønsker å samle eksisterende miljøer og etablere permanente scener. Vi vil jobbe
opp mot ulike grupper og bruke ressurser vi allerede har i Trondheim for å fremme
 kulturformidling. Vi ønsker også å fange opp profesjonelle kunstnere med flerkulturell
bakgrunn, starte prosjekter i samarbeid med nordmenn og oppmuntre til tiltak drevet fram
av minoriteter i kunstneriske miljøer.

For å skaffe midler til permanent drift, jobber vi opp mot ulike bevilgende myndigheter og
potensielle sponsorer. Vi ønsker å forankre interkulturelle prosjekter lokalt og synliggjøre
det kulturelle mangfoldet som et naturlig element i kulturlivet i kommunens virksomhet.
En viktig del av aktiviteten er å drive informasjonsvirksomhet, kompetanse- og
 påvirkningsarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil opprette en referansegruppe av ulike samarbeidspartnere og brukere. Gruppas
 funksjon vil først og fremst være å kvalitetssikre prosjektet, men også gi tilbakemelding og
 innspill, samt ivareta kontakten mellom de ulike instansene. Et langsiktig mål for oss er å
skape et midtnorsk senter for flerkulturell musikk- og kunstformidling, og få til aktiviteter
ellers i Nord- og Sør-Trøndelag.
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SAMSTEMT – innhold, ambisjoner og appell
Lene Stakset

Når jeg nå skal holde et innlegg om SAMSTEMT, vil jeg i utgangspunktet få presisere at jeg
først og fremst snakker ut ifra mine erfaringer med rockemiljøet i Trondheim.

SAMSTEMT er et nasjonalt forum for musikksamarbeid. Jeg tenkte jeg skulle starte med å
sitere innledningen til SAMSTEMT! Et innspill til statsbudsjettet 2006: ”Kulturpolitikerne på
Stortinget har over lang tid oppfordret musikkorganisasjonene om å stå sammen med
 samlede krav. Gjennom tiltakspakken SAMSTEMT, SAMSTEMT 2005 og nå også SAMSTEMT
2006, har organisasjonene Fono, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk jazz -
forum, Norsk Folkemusikk- og Danselag og Norsk Rockforbund tatt denne utfordringen.
Nå sparker vi ballen tilbake: Vi gjør det dere ba oss om – vil dere gjøre det vi ber dere om?”

Ut ifra denne innledningen forstår vi at SAMSTEMT ikke er en egen organisasjon, men
resultat av et samarbeid mellom ovennevnte sjangerorganisasjoner, og da fortrinnsvis
 organisasjoner innenfor sjangrene jazz, pop og rock og folkemusikk. Etter oppfordring fra
kulturpolitikerne har de kommet med et musikkpolitisk innspill i form av tiltaksplaner med
felles, samlede krav til Kultur- og kirkedepartementet. Tiltaksplanene inneholder en
 stadfestelse av dagens situasjon i musikknorge, både økonomisk og organisatorisk,
 innenfor disse sjangrene. Videre er det laget en strategiplan for å utvikle/videreutvikle
disse sjangrene i en organisatorisk sammenheng. 

Hovedbudskapet til SAMSTEMT er:
• Ta vare på og dyrke talentene!
• Levende musikk til alle!
• Større tilgjengelighet for norsk musikk!
• Mer musikk for hver krone!
• Realisere det store næringspotensialet!

Jeg kommer ikke til å gå i dybden når det gjelder hovedbudskapet. Men jeg ønsker kort å
si noe om SAMSTEMTs organisatoriske forslag, ettersom det i utgangspunktet er en av
hovedgrunnene til at vi satte i gang arbeidet med SAMSTEMT lokalt. 

Det organisatoriske forslaget i tiltakspakken er blant annet å opprette kompetansesentre
og -nettverk med forankring i de forskjellige regionene i Norge. Man ønsker regionale
kompetansesentre som jobber målrettet for den enkelte sjangeren. I tillegg ønsker man et
regionalt kompetansenettverk som skal være et naturlig forum for de forskjellige kompe -
tansesentrene, hvor man kan samarbeide og utveksle kompetanse på tvers av sjangrene.

Grunnen til forslaget om regionale kompetansesentre vil jeg tro er at man allerede har
gode erfaringer med den slags organisering innenfor både jazz og rock/pop. Innenfor
 jazzen er arbeidet med å etablere regionale kompetansesentre allerede godt i gang. Her i
Midt-Norge har vi stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter. Innenfor pop- og rock-sjangrene har vi
BRAK (Bergens Rockaktører) som SAMSTEMT anser å være en bra modell og en aktuell
samarbeidspartner. Det jobbes nå med kompetansesenter innenfor rockesjangeren både i
Stavanger og Tromsø, og vi håper at arbeidet med SAMSTEMT her i Trondheim kan føre til
en liknende modell som kan ivareta rocken og popens interesser her i regionen.

Sammen med min kollega Anita Overelv jobber jeg tett med det rytmiske miljøet her i
Trondheim til daglig. Og vi opplever at det innenfor forskjellige deler av miljøet stadig
uttrykkes frustrasjon over behov de mener ikke blir dekket. Likevel er det vanskelig å sette
disse innspillene fra miljøet i system. Grunnen til dette er at det finnes mange ulike behov
innenfor de mange ulike feltene som inkluderes i byens rockemiljø.  

Som jeg nevnte tidligere, mangler Trondheim – og Midt-Norge for øvrig – et samlet,
 overordnet organ innenfor denne sjangeren. Miljøet er stort og uoversiktlig med mange
 stemmer som roper om hverandre, noe som gjør det vanskelig både å konkretisere

14

Lene Stakset
Arbeider i Trondheim
kommune, kultur -
enheten som drifts -
koordinator for
Trikkestallen Loftet, et
pilotprosjekt i nasjonal
sammenheng når det
gjelder øvingslokaler
for semi- og profesjo-
nelle band innenfor
den rytmiske musikk-
sjangeren. Jobber også
direkte med det
 rytmiske miljøet, og da
spesielt rockemiljøet,
innenfor forskjellige
prosjekter som blant
annet SAMSTEMT. 



 behovene og å gjøre opp status over dagens situasjon. Det finnes interesseorganisasjoner
innenfor sjangeren (blant annet Akks og Rockforum) som arbeider for å dekke enkelte
behov gjennom sine konkrete målsettinger, men en helhetlig oversikt tør jeg påstå er totalt
fraværende. Med et slikt utgangspunkt er det vanskelig – ikke bare for miljøet selv, men
også for bevilgende myndigheter – å se hvor man skal drive langsiktig satsing. 

Hva har vi gjort lokalt?
Anita Overelv har vært til stede på et par av de nasjonale SAMSTEMT-møtene som
 representant for rockemiljøet i Trondheim og bitt seg merke i at rocken var den eneste
sjangeren fra vår regionen som var representert, noe vi syntes var litt underlig siden denne
sjangeren framstår som den minst organiserte. Med dette som utgangspunkt, og ikke minst
situasjonen rundt rockemiljøet i Trondheim, fant vi ut at vi skulle ta initiativet til et møte
lokalt. Vi inviterte flere aktører innenfor rock/pop/hiphop, jazz og folkemusikk. Utvalget
ble gjort på bakgrunn av de medlemsorganisasjonene som arbeider med SAMSTEMT sen-
tralt. Hovedagendaen var først og fremst å informere om SAMSTEMT, samt å  diskutere
muligheten for et regionalt kompetansenettverk ut ifra dagens situasjon. Vi hadde også et
håp om å starte et initiativ i rockemiljøet som kunne sette i gang arbeidet med et
Trondheims svar på BRAK.

Selv om vi visste det fra før, ble det klart etter det første møtet at vi var på veldig forskjel-
lige steder rent organisatorisk, og at mulighetene for et kompetansenettverk i nærmeste
framtid var uoppnåelig. Det ble understreket at man ikke ønsket å tilstrebe seg et
 samarbeid kun for samarbeidets skyld, og for å unngå dette ble det foreslått at vi skulle
starte med å kartlegge felles behov innenfor hver sjanger for så å se hvordan vi kunne løse
eventuelle like utfordringer sammen.

Hovedfokuset ble derfor å gjøre opp status, samt å kartlegge behovene innenfor de
 forskjellige miljøene lokalt. Vi ble også enige om å skaffe oss et innblikk i hvordan man
 jobbet med SAMSTEMT i de andre større byene i Norge, for kanskje å få noen ideer til vårt
arbeid. Det ble klart for oss etter å ha snakket med de andre regionene at et samarbeid på
tvers av de sjangrene som jobber med SAMSTEMT sentralt ikke var like enkelt over alt. Vi
har blant annet i Trondheim ikke lykkes i å få med en representant fra folkemusikken på
våre møter. På bakgrunn av dette, samt at vår første invitasjonsliste på langt nær var
 fullkommen, har det oppstått spørsmål om man ikke burde inkludere andre naturlige
 samarbeidspartnere i et slikt nettverk, deriblant verdensmusikkmiljøet.

Vi har bare avholdt to møter i Trondheim så langt, likevel føler vi at vi har fått et mye bedre
overblikk over dagens situasjon innenfor rockemiljøet i Trondheim. Vi har etablert en
 dialog på tvers av sjangere, og ser allerede at vi kan dra nytte av hverandres erfaringer.
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Artistenes erfaring i arrangør- og kunstnerisk samarbeid

Sonia Loinsworth, musiker

Da jeg en gang ringte et kulturhus i Sør-Trøndelag for å presentere meg og musikken min,
fikk jeg høre: ”Du skjønner sikkert jævlig godt hva du holder på med, men jeg har ikke
 peiling på hva du snakker om.” Det var introduksjonen og for så vidt også avslutningen på
den spillejobben, og det betegner litt det arbeidet jeg har holdt på med de siste ti årene. 

Jeg har vært musiker og komponist i 20 år, og de siste ti årene har retningen utpekt seg for
meg i samarbeidet med musikere fra klassisk indisk musikk, altså hindustani. Jeg synes det
er et modig og omfattende prosjekt å begynne å snakke om verdensmusikk i Norge. Hvis
man setter det litt på spissen, er jo vi en liten, merkelig etnisk minoritet. Hvis vi trekker et
tau på seks og en halv meter, utgjør vi fire millimeter. De andre er resten av verden. 

Jeg har jobbet 50 prosent som produsent, som jeg har valgt å kalle det selv, altså med å
generere prosjekter og få dem på beina. De andre 50 prosentene har jeg jobbet med det
kunstneriske uttrykket og arbeidet. Jeg har valgt i dag å snakke om den første 50
 prosenten, fordi uten det arbeidet er det ikke mulig å gjennomføre den andre halvdelen i
samarbeid med folk som sitter i posisjoner som dere gjør. Musikerarbeidet handler om å
beskrive prosjektet, finne ut av hvem man har lyst til å samarbeide med, og legge veldig
mye arbeid ned i beskrivelser som er lesbare og forståelige for de ulike kulturfondene.
Derfra går det videre – for meg i alle fall – til å finne musikerne. Jeg henter dem fra India,
mange steder i Europa og mange steder i Norge, og må finne ut av hvordan prosjektet kan
organiseres økonomisk og praktisk. Det krever omfattende investering og arbeid. 

Grunnen til at jeg snakker om dette, er at det har vært vanskelig å finne en turnekanal, en
turnesamarbeidspartner for verdensmusikkprosjektene. Jeg har jobbet med møtet mellom
norske barnesanger og klassisk indisk musikk – Bjørnen sover goes hindustani – for små
mennesker på ett år. Jeg har også arbeidet med norske folketoner og klassisk indisk
musikk, på festivaler i Skandinavia og på mange kulturhus i Norge, og arbeidet er veldig
 omfattende med hensyn til å få en turné på plass, på grunn av kostnadsnivået med alle
musikerne og fordi det ikke finnes noe tilsvarende som Nasjonalt Jazzforum på dette om -
rådet, altså et etnomusikkforum, et nasjonalt verdensmusikkforum. Hvis jeg skulle komme
med et innspill som er viktigere enn alle de andre for meg som musiker, på dette nivået, er
at det etableres et ordentlig godt samarbeid, en løype man kan reise gjennom. 

Men verdensmusikk er så mye. Hvordan skal vi kvalitetssikre prosjektene, med musikk vi
knapt har hørt om? Folkemusikk er for de fleste norsk folkemusikk. Verdensmusikken
 innebærer folkemusikk fra resten av verden, fra flere hundre land og fra mange
 subkulturer i det enkelte landet. Jeg skjønner at dette er en forferdelig vanskelig oppga-
ve. Hva om for eksempel Du store verden! hadde en form for kvalitetskontroll – som i Norsk
Scenekunstbruk, der de kvalitetssikrer teaterproduksjoner – er dette bandet godt nok? Får
artistene et kvalitetsstempel, kan de sendes rundt i Norge, ut i et mottakerapparat som har
tillit til kontrollapparatet, og som stoler på at noen har gjort jobben for dem. 

Jeg har spilt for ungdomsskole- og barneskoleelever, og der er det noen ordentlig godt
organiserte prosjekter, spesielt i Vestfold, i Drammen og i Oslo-området. Det er det jeg har
erfaring med, jeg sier ikke at det ikke finnes andre steder. På den veien som skal gås, i
 forhold til å forstå hva musikken handler om, er det viktig å finne brytningspunktet, å
finne ut hvor man kan samarbeide for å gjøre det hele mer kostnadseffektivt, for å legge
en løype som musikerne kan reise gjennom. Da kunne jeg bruke mer tid på å lage bedre
kunst, bedre musikk. Så mye tid går med til byråkrati – både i byråkratiet og for musiker-
ne. Og etterpå må kunstnerne prøve å finne ut av hvordan de skal kontakte det nettver-
ket de skal ut i! 

Når det gjelder selve det tverrfaglige, det tverrkulturelle samarbeidet, har jeg lyst til å si ut
ifra mine egne erfaringer at det ligger en fantastisk mulighet i samarbeidet mellom
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 musikerne til å bygge bro. Jeg synes vi skal sparke den før nevnte antropologen ut fra hans
støvete kontor og ut i virkeligheten. Man kan godt ha motsetninger og vanskelige
 samarbeidsrelasjoner på et verbalt plan, på et mellommenneskelig plan, men når man
 setter seg ned og spiller, er det så sterke føringer i musikken i seg selv at man må
 samarbeide. Etter hvert blir kontakten dypere, samarbeidet blir dypere, og samarbeidsfor-
men går av seg selv. Det er min erfaring. Det er ikke alltid like lett for meg å forholde meg
til et punjab kvinnesyn, men nå er det slik at jeg leder dette prosjektet og da er det jeg som
bestemmer. Det kan være vanskelig rent mellommenneskelig, men når vi først begynner å
spille musikk, går det av seg selv fordi referanserammene er felles, fordi vi vet hva vi
 snakker om, fordi her blir den faglige innfallsvinkelen til å jobbe sammen dypt interessant. 

Jeg sier ikke dette for bare å snakke om mine egne prosjekter, jeg sier det fordi jeg tror at
her ligger det en relevant og knallviktig vei inn i det vi snakker om på dette seminaret.
Hvorfor er det viktig med mangfold og samarbeid på tvers av kulturer? Hvordan integrerer
vi mennesker fra andre kulturer? Jeg er så heldig å ha mor fra Trinidad og Tobago, som er
et av de få stedene i verden som har tredjegenerasjons multikulturell integrering, med sam-
arbeid og giftemål på tvers av de ulike gruppene. Jeg tror vi kommer til å oppleve det
samme i Norge, men det tar tid. Jeg tror det ligger en motorvei til samarbeid i de
 musikalske prosjektene.

Vi har dratt i gang prosjekter på egen hånd i påvente av at dette store nasjonale sam -
arbeidet skal skje. Vi har et samarbeid blant annet med Trondheim Kunstmuseum, som
allerede har et godt system for publikumskontakt, der vi har kommet inn med konsert serier
over en fjorten dagers periode. Dette er en form som fungerer. Jeg henter musikere fra
India og en fra Barcelona, og så kan vi samles om det kunstneriske prosjektet uten å bruke
så mye energi på den praktiske gjennomføringen. Og for at det skal begynne å yngle mer
lokalt, har vi begynt å bygge samarbeidsprosjekter med forskjellige grupperinger, som for
eksempel den tamilske befolkningen i Trondheim. 

Frode Fjellheim, musiker

Utgangspunktet for det jeg driver med av musikk er joik og samisk kultur. Jeg er av den
oppfatning at det er viktig å ha et solid fotfeste i egen kultur uansett hva man driver med,
også når det gjelder samarbeid med andre kulturer. Derfor kommer jeg til å holde første
del av innledningen min i joikeform, for å gi det en referanse til min egen kultur. Joiken er
en samisk vokaltradisjon som kan formidle et innholdsbudskap ved hjelp av å bruke
 stemmen på en bestemt måte. Slik kan man formidle ting man vil si, og det er veldig prak-
tisk, spesielt på konferanser der man vil formidle noe spesielt som er vanskelig å si med ord.
JOIK! (hør joiken på www.du-store-verden.no)

Den andre delen av innledningen min vil jeg utdype i en mer vokal vestlig tradisjon. Jeg har
tenkt på et par dilemmaer: For det første er det snakk om et kulturelt mangfold, og da må
vi samarbeide på kryss og tvers av alle mulige kulturer. Min enkle hjerne tenker da som så:
Hvordan har det kulturelle mangfoldet oppstått? Og da slår det meg at veldig mange kul-
turuttrykk rundt omkring i verden har oppstått fordi de har levd atskilt og har hatt mulig-
het til å utvikle seg på sine egne premisser. Det er i alle fall en teori jeg har. Etter hvert har
jeg samarbeidet med musikere fra mange plasser i verden, fra Punjab, fra Mongolia, fra
Afrika og Amerika. 

Mitt utgangspunkt er som sagt joiken, som har eksistert i 10 000 år og fremdeles er en
levende musikktradisjon. Mine samiske røtter er fra Røros, men på 70-tallet bodde i jeg i
Karasjok og ble vitne til en kulturell revolusjon og en kulturutveksling som satte dype spor.
Gitaren kom til Sameland! Joiken hadde i alle år levd kjempefint og utviklet seg til et stort
og mangfoldig spekter av uttrykk. Nå kom det folk som var opptatt av kultursamarbeid, i
folkevognbusser med gitar og visetradisjon. En del av joikekulturen, spesielt den som hørte
hjemme i Tanadalen, hadde en musikalsk form som var veldig tonal, og den kunne lett
 integreres med enkle gitargrep – det som på fagspråket heter jesusgrep. Og det var jo flott,
da hadde man funnet en liten del av joiketradisjonen som var kompatibel med gitaren, og
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dermed fikk vi Tanabreddens Ungdom. Joik er tøft, la elva leve, og i det hele tatt. 

Det kan være interessant å se på hva som skjedde, at det faktisk kom en tilførsel av en
annen kultur som egentlig ikke hadde tenkt igjennom hva joik var. De som tilfeldigvis
kunne joike, hadde ikke noe kunnskap om sin egen kultur som var kompatibel med
 gitaren. De nynnet med. Og de joikere som hadde en annen joiketradisjon, var raskt ute
og endret joiken slik at denne også passet til gitaren. 

For noen år siden ba Sametinget meg om å lage et lite hefte som kunne brukes i den  norske
skolen – det var så hyggelig om vi kunne ha et par joiker til bruk i undervisningen. I
utgangspunktet syntes jeg ikke at det å tilføre vår vestlige kultur en liten kuriositet av et
joikehefte var å ta kulturen på alvor. Jeg spekulerte på ideen i noen år, og så endte jeg opp
med en bok. Boka er basert på mine erfaringer fra Finnmark, da joiken ble invadert av
 gitaren. Jeg laget rett og slett en lærebok, ikke i joik, men i musikk, der man tar utgangs-
punkt i joik, og tilfører joiken en terminologi og en mulighet til å utvikle seg på egne
 premisser. Min teori er at man kan begynne som joiker, bevege seg ut i verden og ende
hvor som helst.

I et forsøk på et sammendrag, vil jeg for det første si at en kultur kan utvikle seg, men jeg
tror den utvikler seg best på sine egne premisser. De som driver med en bestemt type
 kulturuttrykk, vet best hvordan de skal videreutvikle den. Vi i storsamfunnet rundt kan i
beste fall bidra til å gi folk det som skal til for å videreutvikle kulturen på egne premisser.

For det andre: Vi må bruke joik og annen tradisjonsmusikk i institusjonene. Tradisjons -
musikk har utviklet seg ved muntlig overlevering, og den har tidligere overlevd utmerket
på den måten. I dag har vi en helt annen type samfunn, der barna ikke sitter hjemme hos
sine foreldre og lytter til joik hele dagen. De er ute i storsamfunnet og får påvirkning fra
hele verden. Om vi vil at tradisjonene skal videreutvikles, er det viktig at de plasseres i
 institusjonene, som i utdanningssystemet, at det foregår en utdanning på feltet. 

Så kan vi spørre: Er det noe poeng i dette? Kan ikke bare kulturen seile sin egen sjø, la den
utvikles ved å ta litt herfra og derfra? Men så er jeg også litt besnæret av tanken på at vi
lever i et samfunn, i et system der vi har mulighet til å gi utviklingen et lite puff i en annen
retning. Det kan kanskje bidra til å ta vare på den geniale kunnskapen som ligger i mange
kulturer, og bidra til at den kulturen kan videreutvikles, ikke bare røres sammen til en stor
saus, der noen bare skraper overflaten av mange kulturer og synes at dette er veldig  festlig.
Kanskje trenger vi nettopp i dag et samfunn der uttrykk som inneholder en kvalitet og en
tradisjon som kommer fra eldgamle kulturer lever videre og videreutvikles.
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Kommentar
YYvvoonnnnee  RRoocckk

Vi har hørt to sterke fortellinger fra to kunstnere – to musikere som også arrangerer og
produserer musikk – og min oppgave er å reflektere litt og tenke høyt, å lage et sammen-
drag. Frode Fjellheim er litt provoserende i sin innledning, og det gjør det hele enda mer
spennende. Men det som er veldig tydelig, er at muligheten til å være  musiker står veldig
sentralt om dere skal få jobbe. Det er viktig at det finnes slike plasser som Dokkhuset, at
det finnes mennesker som driver dem, og systemer som gir dem plass. For ellers blir det
ingen konserter, ingen møteplasser. Kulturpolitikken må gi rom for å skape flere slike are-
naer. Det er kanskje det viktigste. Det er en forutsetning for at mangfoldet, kvaliteten og
særpreget skal få utvikle seg på egne premisser. Det handler om penger, om personale,
men det handler også om initiativ. 

Samarbeid er viktig. Det er også viktig å ikke bli etnofisert! Jeg måtte kjempe for å opp-
datere Sverige til den virkeligheten vi har i dag. Og jeg opplever at mange av de kunstnere
som har en annen bakgrunn faktisk er svenske i dag. De er like mye svenske som svensker!
Og det å sette dem på en plass og si at dere får lov til å være med fordi dere kommer fra
et annet land, føles veldig fremmed i min retorikk. Mitt hovedpoeng var å oppdatere
Sverige til en annen fortelling, en annen virkelighet, som har mye å gjøre med dagens
internasjonale, globaliserte fortelling både i Norge og Sverige og i hele  verden. Det er vik-
tig å gi tolkningstilgang for folk med en annen bakgrunn som bor i Sverige, som kanskje
har to-tre språk med seg hjemmefra.

Jeg er fra Malmø, og der snakker 50 prosent av alle unge under 18 år minst to–tre språk
hjemme. Hvordan gir vi da plass til den nye fortellingen? Hvordan skaper vi rommene og
sammenhengen som gjør at de kan få finnes? Dette er selvfølgelig en stor utfordring, ikke
minst for politikerne, men også for dere som er konsertarrangører og som arbeider med
musikk, også for Frode Fjellheim som snakker om å ikke blande sammen denne deigen, om
å virke på egne premisser. Jeg synes at dette er ganske provoserende, Frode. Jeg kan for-
stå hva du sier, at du med din samiske bakgrunn vil at den skal få plass, men jeg tror også
at det er viktig at den finnes i et interkulturelt møte med andre  kulturer og mennesker, og
da ser det kanskje annerledes ut enn det gjorde på Røros på 70-tallet. 

Malmø er ikke enestående. Det er slik situasjonen er på de fleste steder i verden i dag. Det
er viktig at nettverkene finnes, for å gi synlighet til andre historier enn den svensk-svenske
historien, og en røst og plass til artistene slik at de skal kunne fortelle, synge eller male det
de synes er viktig. Skal vi lykkes, kreves det mot og nysgjerrighet. 

Jeg har lyst til å fortsette min innledning som en dialog med to av de utøvende  kunstnerne
som er her i dag, og vil begynne med å spørre Sonia Loinsworth: Hva er din største utfor-
dring ved å befinne seg i by som Trondheim og ville fortelle de historiene som du gjør med
din musikk? 

SSoonniiaa  LLooiinnsswwoorrtthh: 
Det er et veldig essensielt spørsmål, og jeg tror at den største  utfordringen for meg i ti år
er at jeg har jobbet så mye alene. Dette er det dypeste og viktigste kunstprosjektet for
meg, og dette er den veien jeg vil gå. Hvis jeg bare kikker litt utenfor min egen virkelighet
og går til jazzmiljøet, har utøverne et fantastisk  nettverk, ikke bare av arrangører, men av
medmusikanter, med inspirasjon på alle bauger og kanter. Prosjektet mitt skal ikke så langt
ut av byene før folk ikke aner hva indisk musikk er. Og da jeg begynte med tibetanske man-
traer i tillegg, skjønte jeg at dette ikke gikk i Norge. Hvis jeg skulle leve av å være musiker,
måtte jeg ut på nettet og finne arenaer internasjonalt. Jeg fant ut at jeg er en liten nisje i
utrolig mange land. Det å gi ut plater på eget selskap og så plutselig møte noen som sier:
”Wow, dette er jo en  praktfull mantraplate, vi gir den ut i USA, i Australia, i hele Vest-
Europa.” Det er en flott ting i seg selv, men ekstra flott fordi dette har vært et ensomt
 prosjekt. Jeg har vært alene om planlegging og organisering, og så har jeg trukket inn
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musikere til et  avgrenset prosjekt. Når de har reist, har jeg sittet alene med
etterarbeidet og  rapportene til gud velsigne Norsk kulturråd og Trondheim kommune
og alle dere andre som jeg ikke nevner nå , men som gjør det mulig for meg å holde på
med dette i Norge.

YYvvoonnnnee  RRoocckk: 
Frode Fjellheim, når vi skal oppdatere Norge og Sverige til en annen tradisjon, til en
annen kulturarv, hvordan kan vi beskrive dette med tradisjon og fornyelse? Jeg ser at
du har en sterk tradisjon og en tilhørighet i din samiske bakgrunn. Hva hender når det
kommer inn andre fortellinger, når det blir en fornyelse? Mange museer gjennomgår
den samme endringen. Hvordan skaper vi en bro mellom tradisjonene? Hvordan ser
dette ut når det gjelder joik og verdensmusikk som du arbeider med?

FFrrooddee  FFjjeellllhheeiimm: 
Jeg har rot i joiken, men mye av det jeg snakket om tidligere gjelder også mange andre
kulturer som jeg har vært i kontakt med og jobbet med. Jeg har samarbeidet mye med
andre tradisjonsutøvere og kulturer, og det finnes fascinerende muligheter. Jeg ønsker
likevel å bringe inn en liten motvekt til ideen om at det bare er å invitere inn en masse
musikere fra ulike kulturer og røre dem i hop, og så blir det bra. 

La meg fortelle en konkret historie. I 2000 skulle Norsk kulturråd markere millenniums -
skiftet, og de inviterte en del kunstnere til å delta i et stort prosjekt for å profilere norsk
verdensmusikk. Jeg sendte inn en prosjektbeskrivelse som omfattet norsk folkemusikk
fra forskjellig områder og også et møte med én innvandrerkultur som jeg syntes hadde
et  felles utgangspunkt og som jeg syntes kunne være interessant. Jeg hørte ingenting
før en musiker ringte til meg og spurte om jeg vil være med på et prosjekt med Norsk
kulturråd? Det gjaldt en konsert med én musiker fra Afrika, én fra Asia, én fra
Midtøsten osv., og to samer. Jeg ble overrasket og ringte Kulturrådet for å få vite hva
som var ideen bak dette. Svaret var at de ville markere norsk verdensmusikk. De hadde
deltakere de mente var representative, og vi skulle på en turné med tre konserter – vi
skulle også få øve en dag først. Jeg spurte da hva norsk verdensmusikk var, og var så
heldig å få den offisielle  definisjonen fra Norsk kulturråd. Den har jeg pugget: Norsk
verdensmusikk er  innvandrernes og minoritetenes musikk i Norge. Jaha, det var inter-
essant. 

Jeg er veldig interessert i verdensmusikk. Når jeg er i en stor platebutikk i Ny York, går
jeg rett til world music og latinamerikansk. Og når jeg kommer til Norge, er verdens-
musikk noe fra mange ulike kulturer – og samisk. Jeg synes det er dumt at den norske
folkemusikken, tradisjonsmusikken, ikke er inkludert i denne definisjonen. Jeg er veldig
imponert over alle som vet hva verdensmusikk er. Min definisjon av verdensmusikk er:
Møte mellom tradisjonsmusikk og andre kulturer. Det kan gjerne være den rytmiske,
vestlige pop/rock-musikken, altså man tar en porsjon folkemusikk, tilfører trommer og
bass og får world music. Det er én måte å gjøre det og den mest vanlige. 

Jeg reagerer på at norsk verdensmusikk er alle andres musikk og ikke våre egen. Det er
altså norsk folkemusikk og så er det world music. Det er altså to helt forskjellige ting.
Misforstå meg rett, jeg er utrolig fascinert av musikkulturer fra hele verden. Jeg har reist
mye og hatt inngående samarbeid med folkemusikere fra hele verden. Jeg har fått stor
respekt for et slikt samarbeid, men det er viktig for meg å ha mitt eget fundament i den
samiske, vår egen musikkultur og også i vår vestlige tradisjonsmusikk og kunstmusikk.
Jeg er utdannet klassisk pianist, og har også en klassisk kunstmusikalsk bakgrunn.
Derfor tør jeg våge meg utpå et samarbeid med andre. Jeg har også samarbeidet med
mange  forskjellige musikere og fått det til å funke, fordi jeg kan mange triks. Men når
man har visjoner om å bringe verdensmusikken videre, savner jeg at de ulike kulturut-
trykkene får lov til å uttrykke seg på sine egne premisser, at den enkeltes ståsted for lov
til være der, og at man kan ta tak i å videreutvikle den kunnskapen som ligger der, det
være seg indisk,  afrikansk eller hva som helst. 
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I 2006 gikk redaktøren i avisa Nordlys ut og påsto at det er mange samer som får mange
penger fordi de er samer, og ikke fordi de har god kvalitet. Det ble stor oppstandelse, og
jeg ble oppringt av Sameradioen. Jeg tror redaktøren har rett. Det å stå for og jobbe for
noe som kan utvikle seg til å bli kvalitet, det må være et hovedmål. Er det noe vi trenger i
vårt samfunn, er det kvalitet. Hvem som skal vurdere dette, er vanskelig å si. Men ideen om
at kvalitet er et begrep vi kan forholde oss til, er i alle fall en start.

YYvvoonnnnee  RRoocckk: 
Vi må forsøke å beskrive begrepene mangfold, etnisitet, interkuturell, og finne et språk
som gjør at vi kan kommunisere. Det er derfor møter som dette blir så viktige, fordi vi
 kommer hele tiden et lite skritt videre. Det er særlig viktig i Europa, der globaliseringen er
så sterk. Jeg kan ikke helt svare for Sør, for jeg har ikke nok kunnskap og kontakter, men
jeg ser at Europa står overfor en enorm forandring. Hvordan skal vi møte det at så mange
 mennesker forflytter seg på kryss og tvers i verden og kommer til land som Sverige? 25
 prosent innvandrere, det er en helt ny historie, hvordan skal vi forholde oss til det? Vi
trenger et språk, en mulighet til å definere. Skal vi være et interkulturelt land, et fler -
kulturelt land, et svensk land? 

Jeg bruker ofte metaforen om et bord – hvis erfaringer finnes rundt bordet? Jeg er opptatt
av hvilke historier som finnes rundt bordet, men jeg vil ikke at vi skal bli representanter for
noe eller noen. Frode skal ikke være samisk, Sonia skal ikke være fra Trinidad, og jeg vil ikke
være jødisk hver gang jeg setter meg ned rundt et bord for å diskutere kulturspørsmål. Jeg
vil være Yvonne Rock som lever i Sverige med en tokulturell bakgrunn, og det er en  bagasje
som forhåpentligvis kan tilføre noe, men jeg vil ikke sitte i styret for Operahøgskolen fordi
jeg har en jødisk bakgrunn. Ulike perspektiver og bakgrunner blir viktig for samtalen, men
jeg mener at det er helt feil å drive med positiv særbehandling – du får sitte rundt bordet
fordi du er same. At man blir representant for en gruppe og at det ikke blir kvalitet,
 kompetanse og erfaring som teller mest. Skal vi sikre kvaliteten, krever det at sjefene og
strukturene tar ansvaret for at de ulike perspektivene finnes rundt bordet. Det er ikke helt
lett. Det er en prosess, og det dreier seg om tid. Etter Mångkulturåret 2006 har det skjedd
positive endringer i Sverige, når det gjelder samtalen, å definere, å finne ord på det enormt
vanskelige det er å oppdatere Sverige til en ny fortelling.
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Afrocadabra, Trondheim oktober 2007

Afrocadabra, Trondheim oktober 2007

Første seminardag satte Afrocadabra oss i god
stemning. Afrocadabra spiller groovy
 afromusikk med spilleglede og trøkk.
Afrocadabra er et Trondheimsband bestående
av toppmusikere fra Kenya, Liberia og Norge.
Bandets medlemmer har funnet sammen i et
usedvanlig vellykket samarbeid. Bandets
 repertoar er stort sett Jahs låtmateriale, med
innslag av trad. folklore fra Kenya.

Jah – vokal, bass, keyboards, (Idd Aziz,
perkusjon/vokal, var ikke med under semi-
naret), Julius Charo Shutu – perkusjon/vokal,
Steffen Berg – gitar, Thomas Torstrup –
 tangenter, Bjørnar Søreng – perkusjon, Ernst
Wiggo Sandbakk – trommer

www.artistnet.no –
www.myspace.com/afrocadabranet



Haddy N’jie Trio (Trondheim oktober 2007)

Andre seminardag fikk vi en vakker
musikkopplevelse av Haddy N’jie   
Trio – Haddy N’jie – vokal, Becaye  
Aw – gitar, Øystein Bergsvik – perkusjon.
Tradisjonell blues møter sitt eget opphav
i Becayes fulani-harmonier. Engelsk
møter norsk, wolof og fulani.
Tradisjonelle tekster møter viser og pop.
Haddys karakteristiske stemme møter
Øysteins klokkeklare koringer og Becayes
varme, dype melodilinjer.

www.haddy.no

Haddy N’jie (februar 2007)
Foto: Elisabeth S Alnes



Frode Fjellheim – innlegg med joik (Trondheim 2007)
Hør joiken på www.du-store-verden.no

Det var god stemning og plass til improvisasjon og impulsiv sang
ved lunsjen andre seminardag. Fra venstre: Kirsti Knudsen, Vasuky
Jayapalan, Frode Fjellheim, Anne Britt Strømnes.



TEMA 2: HVA SKJER I 2008 – 
OG HVORDAN KAN VI SAMARBEIDE?

Paneldebatt

Spørsmål til paneldeltakerne:

• Hvordan kan vi best få til et fruktbart samarbeid – 
både generelt og i 2008?

• Hvordan kan vi hindre at Mangfoldsåret 2008 blir ”en flopp”?
• Hvilken rolle spiller offentlige støtteordninger og programmer?
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YYvvoonnnnee  RRoocckk
IInntteerrkkuullttuurreellll  ssaammttaallee

Hvordan kan vi best få til et fruktbart samarbeid – både generelt og i 2008? Jeg vil  begynne med
å sitere noen kloke ord fra Octavio Paz: ”All cultures are born out of mingling, meetings and
 clashes. Conversely civilization dies from isolation. Changing is not a simple matter, it never has
been, but if we fail to try, we are fated to die a little.” Jeg synes det er viktig å ta inn disse
 filosofiske tankene i dette som er så uhyre komplisert.

I Sverige er Mångkulturåret over, men arbeidet fortsetter. Noe som er verdt å poengtere her, og
som er litt av svaret på det første spørsmålet, er at de frie aktørene og institusjonene er en del
av nøkkelen til suksess – hvis vi nå skal snakke om suksess – kombinert med hardt politisk arbeid.
Kulturområdet går inn på alle andre felt i politikken, inn i alle departementer. Kulturen kan
være et lim i samfunnet; den står i en friere stilling. Kulturen kan analysere og har et privilegium
når det gjelder å stille spørsmål og ikke vite alle svarene. Jeg tror også at samarbeidet mellom
 institusjonene og de frie aktørene også er en viktig del av suksessen. Frie aktører er ofte dem
som har tatt på seg å arbeide med mangfoldet og kulturelt samarbeid, og institusjonene  trenger
deres energi og kompetanse. Når jeg blir spurt om hva kommuner, kulturråd og departe menter
kan gjøre, svarer jeg: Gi muligheter, gi samarbeidsmuligheter i form av penger og  møteplasser.

Hvordan kan vi hindre at Mangfoldsåret 2008 blir ”en flopp”? I utgangspunktet ville jeg ikke
 stille spørsmålet slik. Jeg ville aldri ha brukt ordet flopp, for jeg vil ikke at dette ordet skal
komme inn i vokabularet på dette området. Dette handler om kontinuitet, ikke om et kortvarig
fyrverkeri. Det handler om å bygge en bedre verden, der ulike kulturer kan leve sammen og ha
en interkulturell samtale. Ofte er næringslivet mye bedre enn oss til å føre denne samtalen. I
Sverige ser jeg at IKEA legger stor vekt på å ansette mennesker fra ulike kulturer, slik at folk skal
kunne handle der uansett hvilket språk de snakker og hvilken kulturbakgrunn de har. ICA, den
store matvarekjeden, bruker mye energi på vareutvalget, slik at jeg skal kunne gå inn og  handle
akkurat det jeg har bruk for, selv om jeg ikke skal lage den svensk-svenske middagen. Kulturen
har ikke lagt ned like mye energi, og det er her jeg mener at samtalen er så viktig. Det handler
om generasjoner, om klasse, om kjønn, om etnisitet. Hvis vi vet hvilke ulike perspektiver det er
viktig å ha rundt bordet, blir det ingen flopp.

Igjen handler det om få til politisk vilje til å skape et bedre samfunn. Og det tror jeg vi alle kan
skrive under på. Vi vil gi våre barn et bedre samfunn, et samfunn det er lettere å leve i. I
Mångkulturåret 2006 befant jeg meg veldig ofte i en politisk kontekst. Det var ikke helt
 ukomplisert å få politikken inn i kulturen, der det skal være integritet og ingen påbud. Mediene
spiller også en utrolig viktig rolle; de er kanskje den sterkeste kanalen for samtalen i dag. Og så
er det selvfølgelig viktig at det finnes penger. Penger betyr muligheter og makt, og at man kan
lage strategier. Og da kommer vi til Kulturrådet, departementene, kommunene, regionene – de
som har verktøyet til å prioritere og å skape muligheter til aktivitet. Det nytter ikke å bare sitte
og snakke hele dagen. De som forvalter støtteordningene må opplyses og snakkes med og knas,
og så får vi dra inn mediene slik at de også skriver om de positive erfaringene vi har. ”Best
 practice” er viktig for å skape et suksessprosjekt – at vi viser fram gode eksempler. Det er mange
ulike elementer i dette puslespillet det er å oppdatere Norge til en annen historie. 
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EElllleenn  SSttookkllaanndd
KKuullttuurreelltt  mmaannggffoolldd  22000088

Mangfoldsåret 2008 tar utgangspunkt i Soria Moria-erklæringen, St.meld. nr. 17
(2005–2006): 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold, Unesco-konvensjoner om vern
og fremme av kulturelt mangfold og immatriell kulturarv, FNs Human Development Report
2004 og Mångkulturåret 2006 i Sverige.

Sekretariatet ble etablert i kulturavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet våren 2007
med tre ansatte: Bente Guro Møller, Majoran Vivekananthan og undertegnede.
Hovedoppgaven er å være pådrivere for kulturelt mangfold og samarbeid for mangfold
gjennom deltakelse på konferanser, møter, medieutspill og egeninitierte aktiviteter og
samarbeid.

Det ble nedsatt en referansegruppe med 14 medlemmer og opprettet fylkeskontakter i alle
fylker. Mangfoldsåret er et samarbeid mellom mange departementer, og gjennomføres i
samarbeid med en rekke institusjoner og aktører.

Statsstøttede kulturinstitusjoner er pålagt å ivareta kulturelt mangfold innenfor ordinært
budsjett. Norsk kulturråd får ti millioner kroner ekstra til kulturelt mangfold, sekretariatet
har et budsjett på tre millioner kroner, og det forelås en total økning på 36,2 millioner til
kulturelt mangfold i statsbudsjettet for 2008.

Feståpningen foregår sammen med feiringen av kulturhovedstad Stavanger 12. januar
2008. I samarbeid med UNESCO skal det gjennomføres en vårkonferanse om interkulturell
dialog. Det skal også arrangeres en høstkonferanse om rekruttering og utdanning i samar-
beid med Nasjonalt senter for kunst og kultur, Riksteatret og mange andre. 

Det er planlagt lokale markeringer i en rekke kommuner, og over 500 små og store akti-
viteter er registrert på www.kultureltmangfold.no. For å få fram nye scenetekster, skal det
utlyses en manuskonkurranse som et samarbeid mellom institusjonsteatrene i Oslo. I sam-
arbeid med Høgskolen i Oslo gjennomføres prosjektet Rollemodeller i kunst og kultur, som
blant annet har som mål å fremme rekruttering og kvalifisering til styrearbeid.

Et overordnet mål for Mangfoldsåret er å bidra til at ingen ekskluderes fra kulturlivet, og
at kulturelt mangfold er det normale. Vi ønsker å øke innbyggernes kunnskap og 
respekt for mangfoldet. 

Kulturelt mangfold skal være et gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk, og sat-
singen på kulturelt mangfold skal være langsiktig. Konsekvensen av dette er at institusjo-
nene må fornye seg når det gjelder organisasjon og ledelse, programprofil, publikumsar-
beid, samarbeidsformer og -partnere, og langsiktige strategier. Viktige momenter er frukt-
bart samarbeid, likeverdige møter mellom store og små, og utveksling av ressurser og kom-
petanse. Gjennom dette kan institusjonene få mot til å møte motstand og likegyldighet, og
lære å lytte til andres ønsker og behov. 

Vi ønsker en langsiktig strategi for et kulturelt mangfold, ikke et karneval i 2008. Vi må
unngå etnifisering og segmentering av ”det flerkulturelle” som nisje, og unngå veldedig-
het. Ifølge Odd Are Berkaak er det ikke alle som tror på verdien av det kulturelle mang-
foldet. Men hvite menn i dress er også glad i jobben sin, og vil nok ta kulturelt mangfold
på alvor i det øyeblikk det har blitt et gjennomgående trekk i det norske kulturlivet.

27

Ellen Stokland
Arbeider i sekretariatet
for Mangfoldsåret 2008.
Hun er utdannet medie -
viter med spesialisering
på svart kultur, grasrot-
mobilisering og kultur-
kommunikasjon i Sør.
Hun har bred erfaring
fra det flerkulturelle
kulturfeltet i Norge,
både fra IMDi og som
journalist, samt fra
Nordic Black barne -
teater, Mela-festivalen,
teaterprosjekt ved
Primærmedisinsk
Verksted og etablering
av capoeira i Norge.

Registrer program og
strategier på: 
www.
kultureltmangfold.no



GGeerrhhaarrdd  DDaalleenn

Jeg hører vel antakeligvis til et mindretall her i dag som har den oppfatning at det er helt
på sin plass å stille spørsmålet om hvordan vi skal unngå at Mangfoldsåret blir en flopp,
fordi jeg mener at faren absolutt er overhengende. Jeg skal komme tilbake til hvorfor.

I forbindelse med at Stavanger fikk status som europeisk kulturby i 2008, dro Trondheim
kommune gjennom et storbynettverk til Liverpool, som er den andre byen som er kulturby
i 2008. Vi møtte politikere og planleggere som hadde en klar oppfatning av hva en status
som europeisk kulturby innebærer, og hvordan de kunne utnytte kulturbyåret. De ga klart
uttrykk for at kulturbyåret ikke skulle bli et år med bare eventer, men at det skulle gi vari-
ge verdier og muligheter til å endre byens og regionens image fra å være en fotballby med
rølp og hooligans til å bli en internasjonal kulturby. For å oppnå dette, hadde de et tiårs-
perspektiv på sin kulturbysatsing. De startet for noen år siden med å bygge relasjoner og
infrastruktur og tilrettelegge for ønskede endringer som blant annet handlet om å bygge
hoteller og oppruste byens uterom og arenaer for kunst og kultur. I sitt program involver-
te de krefter bredt i hele regionen, og de laget en plan for etterbruk av effekten.

Jeg ble betatt av denne innstillingen. Politikerne klarte å overbevise oss om at man aldri
skal ta initiativ til å feire noe uten å vite hva man vil med det og hvordan framtida skal bli
etterpå. Mange kulturbyer har dessverre sovnet hen etter at kulturbyåret var over. 

Mangfoldsåret må også gi varige verdier og føre til noe, og gi oss muligheten til å gjøre
noe med samfunnet vårt. Hvilken rolle kan offentlige støtteordninger spille i denne
sammenhengen? Vi må minne hverandre på at kanskje det viktigste utgangspunktet for at
vi sitter her i dag er at innvandrere er sterkt underrepresentert i norske kulturinstitusjoner
og i det offentlig finansierte kulturlivet i det hele tatt. Kulturministeren kom i fokus blant
annet gjennom en intens kronikkdebatt i Aftenposten sommeren 2006. Det var ikke så mye
å anføre som motargument, for tallenes tale var klare. Kulturministeren gjorde det eneste
kloke, og sa at dette ville han gjøre noe med. Ett av grepene var å vise til Mangfoldsåret i
2008.

Vi har hatt mange og til dels ørkesløse debatter i mediene om bruken av de offentlige kul-
turmidlene, ikke minst når de skal gå til rock eller klassisk musikk, og om de forsvinner i
byråkratiet. Denne debatten ble annerledes, og dreide seg om helt andre verdier. Først må
jeg si meg hjertens enig med kulturministeren når han hevder at kulturinstitusjoner og
andre som mottar offentlig støtte skal prioritere Mangfoldsåret innenfor rammen av de
midlene de blir tildelt. Det er ren klokskap. Dersom vi ikke gjør det på denne måten, gir
det noen klare konsekvenser: Vi gjør oss avhengige av ekstramidler for å videreføre tilta-
ket. Da blir det staten og fylket og kommunen som får ansvaret for videreføringen. Det sig-
naliserer også at mangfold ikke er noe vi er opptatt av i det daglige, og vi oppnår ingen
bevissthet omkring det som egentlig er meningen med mangfoldet. 

Nå tenker dere sikkert at dette kommer fra en typisk byråkrat som vegrer seg for å åpne
pengepungen for en slik sak. Men det er ikke riktig. Vi skal åpne pengepungen. Offentlige
støtteordninger har den fordelen i seg at de har en sterk tendens til å generere andre mid-
ler inn i riktige tiltak, både fra næringsliv og private. De offentlige midlene bør derfor i
hovedsak benyttes til å stimulere samarbeidsprosjekter hvor andre samfunnsaktører er
involvert, og hvor det skal være avgjørende at Mangfoldsåret skal få en varig effekt også
utenfor det offentliges ansvarsområde. De offentlige midlene kan brukes til å bevisstgjøre
partnere som blir involvert gjennom ulike prosjekter.

Jeg har ikke sagt noe om samarbeid. En kollega av meg sa en gang at det vanskeligste med
samarbeid er å forstå vitsen med å samarbeide. Og la det være sagt med én gang:
Samarbeid er ingen garanti for å lykkes. Det er hvordan vi samarbeider som er avgjørende.
Og hvordan lykkes vi ikke? Vi lykkes ikke dersom dette året blir det året vi hadde fokus på
mangfold. Vi lykkes ikke dersom vi faller tilbake i den vante folden når året er omme. Vi
lykkes ikke dersom vi ikke makter å sette fokus på de ressursene som vil frigjøres gjennom
en inkluderende praksis. Alle samarbeidsprosjekter som lykkes, har en omforent hensikt i
bunnen: Et klart mål, en vurdering av hvilke roller de enkelte parter skal spille, og hva man
kan forvente av innsats og resultat. 
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Det sier seg selv at forarbeidet vil være avgjørende for graden av suksess. I Liverpool startet
samarbeidet fem år før kulturbyåret skulle gå av stabelen. Jeg tror det er helt avgjørende
at forventningene til hverandre i en samarbeidsprosess er avklart. Jeg tror også at det er
helt avgjørende, som flere har vært inne på, at vi gir plass til mangfoldet i Mangfoldsåret,
men også etterpå. Da legger vi grunnen for å endre Trondheims og hele landets image, fra
en flerkulturell by og et flerkulturelt land til å bli et land og en by med internasjonal
 holdning.

29



HHaaddddyy   NN’’jjiiee

Det overrasket meg at da jeg ga ut den første plata mi, ble jeg oppfattet som verdens -
musiker og R&B-sanger selv om plata i hovedsak var basert på blues, folk, pop og rock.
Innholdet ble også kalt  verdensmusikk av mange anmeldere som ikke engang hadde hørt
plata. 

Jeg er fryktelig glad for at vi nå endelig får til et Mangfoldsår i Norge. Det er sagt av mange
her, men jeg sier det igjen: Det aller viktigste er at dette Mangfoldsåret ikke er slutt etter
ett år, men at vi får til endringer som varer. Vi trenger mange slike mangfoldsår etter hver-
andre. 

Det er å håpe at Mangfoldsåret får betydning for mange flere enn for oss som vanligvis
 holder på med dette feltet. Mangfold er relevant for alle. Det er ikke slik at man velger å
forholde seg til det eller ikke. Mangfoldet har kommet for å bli. Vi som ikke er helhvite
nordmenn, vi er her. Vi er mange, og vi blir flere og flere. Folk må forholde seg til oss enten
de vil eller ikke. Mine erfaringer fra Queendom er at først var det bare den vanlige menig-
heten som var opptatt av oss; i det siste har vi sett at det er det stadig flere utenfor  miljøet
som vil bli underholdt, som vil høre musikk, som vil le, og som ser oss som dyktige musikere
og sangere.

Påtvunget mangfold fungerer ofte fryktelig dårlig. Å putte en brun skuespiller inn i en hvit
rolle holder ikke. Majoriteten må også integreres. Det er lett for flertallet å strekke ut en
hånd og si kom inn til oss. Problemene oppstår når minoriteten vil noe annet enn det
 majoriteten vil.

Jeg vil gjerne ta med et eksempel fra journalistverdenen: En journalist hadde avslørt en
bordellring med nigerianske prostituerte, og kastet seg inn med kamera for å lage en
reportasje. Jeg spurte etterpå om han hadde snakket med damene? Nei, det ville han ikke,
fordi negresser er så aggressive. Så lurer han på hvorfor journalister har så dårlige kilder i
det afrikanske miljøet. 

Når jeg får spørsmål om hvor jeg er fra og svarer Kolbotn, sier noen: ”Nei, du er fra
Gambia!”, og andre sier: ”Nei, du er fra Brasil, du!” Det ser ut som om det er viktig at vi
som ikke er helhvite må passe inn i definisjonene, i bildene som folk har av oss. Afrikanske
musikere som spiller rolig musikk opplever å få klager fordi musikken ikke er afrikansk nok,
ikke rytmisk nok. Jeg har hørt om artister som før de skal delta i audition har fått høre:
”Pugg teksten og syng en sang fra hjemlandet ditt.” Men hva er hjemlandet mitt? 
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LLaavv lleeeenn  KKaauurr

Du store verden! har fulgt meg og bidratt til arbeidet mitt gjennom mange år. Jeg sitter i
rådet for Mangfoldsåret 2008, og jeg merker at arrangørene har skjønt at vi i Norge må gå
bort fra å ha et blendahvitt publikum og en blendahvit scene, til å få inn flere sjatteringer
og fargenyanser. Mange tripper etter å komme i gang, selv om det råder en viss usikkerhet
omkring hva Mangfoldsåret egentlig bør være. Det er viktig at vi klarer å satse på Omo
Colour, som ifølge reklamen bevarer alle fargenyansene. 

Jeg er opptatt av at arrangørene og institusjonene er oppmerksomme på at kunsten som
skapes, skapes på alle de involverte parters premisser. Hva vil det si å dra inn flerkulturelle
artister på scenen, i et prosjekt? Hvordan får vi til samarbeid mellom kunstnere som har vel-
dig forskjellig bagasje? Når staten svinger pisken for å få til dette samarbeidet, for å utnyt-
te ressursene til flerkulturelle artister som har vokst opp her eller som har flyttet hit, er det
viktig å gi plass og rom til disse nye. Kanskje må noen vike, eller i alle fall ta et steg til side.
Hvordan skal vi ivareta alle partene, de som har vært her lenge og har kjempet i årevis –
og som kanskje føler seg snytt hvis de må trå til side – og samtidig ivareta dem som kom-
mer og gir alt, men allikevel møter veggen i møte med sine kollegaer? 

Hva er norsk kunst i 2007? Og i 2008? ”Det norske” er også i forandring, men for mange er
”det norske” fortsatt bonderomantikken fra 1814. I virkeligheten er det endring og prosess
hele veien. Jeg snakker ofte med utgangspunkt i institusjonene. Jeg vet at mange frivillige
organisasjoner har hatt mangfoldsår i 30 år uten å få anerkjennelse for det, så det er ikke
dem dette er rettet mot. Det blir viktig å få institusjonene til å dra inn nye  elementer, og å
finne ut hvordan dette best skal gjøres, å få dem til å gå forbi ordene om det nye Norge,
over til praksisen og la det bli et mangfoldig Norge på daglig basis uten at man trenger å
poengtere og diskutere hvert eneste moment som kommer opp. Hvis jeg kommer med en
annen bagasje inn på en teaterscene, skal det ikke avfeies med at ”slik gjør vi det ikke ved
Det Norske Teatret” eller ”dette er ikke norsk”.

Hva er norsk? Jeg er norsk. Jeg er født og oppvokst i Norge. Min kulturkompetanse kom-
mer både fra det jeg har arvet fra den indiske kulturen og det jeg har arvet fra det norske
samfunnet. Det å bli respektert som kunstner er et hovedelement for oss som er i dette
skjæringspunktet. Og hvordan arrangørene kan skape møtepunkter og hvordan vi kan
møte dere, er igjen et spørsmål om makt og avmakt. Jeg tenker ofte på institusjonene som
et slags maskineri. Vi har institusjoner som har fungert i årevis, med mange tunge og gamle
tradisjoner som har gitt gode resultater, men nå er vi i den situasjon at vi skal vi skape noe
nytt og annerledes. Skal vi få det til, må mange av skruene og mutterne i maskineriet  byttes
ut eller oljes. Det viser mine erfaringer, ikke minst fra Ibsen-året. For å få til en god scene-
oppsetning, holder det ikke å plassere et brunt ansikt på scenen, vi trenger også en regis-
sør, en dramaturg som har en annen måte å tenke på, en annen måte å handle på, en
annen måte å skape på. Svaret er ikke å bytte ut alt det etnisk norske, men vi må heve
 kompetansen hos dem som allerede er inne i varmen, og åpne ørene for det nye som
 kommer inn, hvis ikke må vi holde på i 20 år til før vi kommer noen vei.

Hvordan skal vi lage rom og plass for det nye? Hvem skal gi rom og plass? Hvordan  oppleves
det at noen kommer inn på et teater med en annen bagasje? I Ibsen-året var jeg med på
tre vidt forskjellige oppsetninger som var forsøk på å gå nye veier – på Oslo Nye Teater, på
Nationaltheatret og på Riksteatret. Nationaltheatret inngikk et samarbeid med Damini
House of Culture med en norsk regissør – Morten Krogh – som satte opp forestillingen. Det
var et samarbeid som var positivt på mange måter, men også negativt på andre måter, fordi
det handlet om hvordan organisasjonsvirksomheten i det frivillige fungerer i møte med
institusjonene. Her har man en del å lære. Samtidig var det et flott samarbeid fordi regis-
søren klarte å skape noe helt fantastisk i møtet med disse kunstnerne gjennom å være åpen
og nysgjerrig på hva partene kunne tilføre hverandre. Shika Chandra var  prosjektleder, og
vi fikk alle lov til å kommer fram og si at slik ville vi ha gjort det ut ifra våre tradisjoner.

Et av de andre teatrene hadde samme innfallsvinkel, men festet grepet om hvordan
 samarbeidet skulle fungere i alle ledd og detaljer, og ”de nye” havnet i en avmaktsituasjon
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der vi ikke fikk være med og modellere det som ble til. Det ga oss en følelse av at vi kunne
brukes som ressurs og kompetanse, vi bidro masse, men fikk ingen mulighet til påvirke
utformingen. Det er til slutt den store institusjonen som får all kreditt. Hvordan kan vi
unngå dette i Mangfoldsåret? 

Riksteatret var en helt annen opplevelse. De ville ikke ha noe med annerledesheten å gjøre,
for å si det sånn. Hedda kunne gjerne være brun og ha en indisk far, men hun skulle ikke
på noen måte vise det på scenen, i scenerommet. Dette kan være et interessant valg, rent
kunstnerisk, men det kan bli problematisk når den artisten som kommer med en annen
bagasje avkreves en måte å jobbe på som han eller hun ikke kan oppfylle. For eksempel
opplevde jeg at ett av kravene var at jeg skulle få blusen revet av på scenen, og min
 medkollega skulle ta meg på brystene hver eneste kveld i 50 forestillinger. At jeg sa nei til
det, dreide seg ikke om at jeg er en dårlig skuespiller eller kom med en merkelig bagasje.
Det handlet om at der gikk min personlige grense. Jeg tror at mange andre skuespillere
også har sine grenser. Men det er lett i denne sammenhengen å plassere en etnisk
 merkelapp på dette, en annerledeshet-merkelapp, en kulturmerkelapp. Hvordan kan vi
unngå dette i Mangfoldsåret?

Jeg sammenlignet tidligere institusjonene med maskinerier som må få nye skruer og
 muttere. Eller eventuelt bare oljes. Vi trenger ikke nødvendigvis å skifte ut de hvite men-
nene i dress og slips. Tanken er at vi trenger en bevisstgjøring i forhold til det de represen-
terer, hvilke briller de har på, og hvordan dette påvirker den kunsten som blir vist på en
scene. 

Haddy (N’jie, red. anm.) var inne på kompetanse, og jeg har lyst til å ta opp igjen den
 tråden. Når man går inn som journalist eller akademiker, eller hva det nå enn kan være, på
en arbeidsplass med en annerledes bagasje, ser vi at det er noen som velger å legge den
bort, fordi det hele tiden blir for tøft å forklare og forsvare. Det er enklere å gå ”native”
og bli som alle de andre, bare med en litt annerledes hudfarge. Det er der problemet  ligger,
fordi samfunnet da går glipp av den spesielle kompetansen og gaven som ligger i vedkom-
mendes bagasje. 

Institusjonene er ofte bærere av gammel tradisjon, der alle har sin rolle i systemet. Da jeg
en gang på teatret påpekte at manuset inneholdt replikker som en jente med indisk
 bakgrunn aldri ville si, fikk jeg til svar at dette var manusforfatterens bord, og at jeg ikke
skulle blande meg borti det. Men manusforfatteren hadde jo ikke kompetanse på det  feltet
vi arbeidet med her. Dette kan også gjelde kostymedesigneren som setter sammen et kos-
tyme som ser veldig eksotisk og interessant ut, men som ikke er indisk likevel, selv om det
glitret. Små punkter som i en stor institusjon kan virke veldig provoserende. Det kan
 oppfattes som en trussel når noen kommer utenfra og sier: ”Gi meg plass”, men det kan
også være en gave til dem som allerede er der.  

Jeg har lyst til å gå tilbake til de tre spørsmålene til panelet. Det har blitt snakket mye om
samarbeid på tvers. Jeg tror at nøkkelen ligger i samarbeid mellom frivillige innvandrer -
organisasjoner og etnisk norske institusjoner. De har veldig mye å lære av hverandre. Jeg
har sett eksempler på hvordan Du store verden! har gått inn i forskjellige frivillige
 organisasjoner og opparbeidet og fulgt prosessen i en lengre periode. Jeg har sett hvilke
frukter dette har gitt, og hvordan dette har fått organisasjonene til å blomstre. Dette er et
mønster som vi alle har noe å lære av, og som bør tas med inn i Mangfoldsåret 2008. Også
samarbeid mellom enkeltartister og de store institusjonene kan fungere positivt hvis man
tør å skrelle av seg fordommene man kommer med – begge veier – og tør å levere og gi av
seg selv. Kunstneren må være fri og føle seg trygg i en arbeidssituasjon for å skape noe posi-
tivt. 

Jeg er litt enig med Gerhard Dalen i at vi godt kan bruke ordet flopp. Det er mange som er
redde for at Mangfoldsåret nettopp skal bli en flopp. Men kanskje blir det ikke slik  likevel,
fordi vi nå er mange – en hel nasjon – som skal dra i samme retning. Det er noe nytt, noe
annerledes. Vi kan unngå at året blir en flopp hvis vi ikke går i de samme gamle  fellene,
hvis vi lærer av erfaringene både hos enkeltartister og organisasjoner som har gått en lang
vei på dette feltet.
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Holdningsendring i det daglige er nøkkelen til å få til at mangfold blir det hverdagslige.
Når noen sier til meg: ”Du er jo så integrert”, pleier jeg ofte å tulle og svare: ”Tusen takk,
jeg skulle ønske jeg kunne si det samme om deg”. Jeg tror vi har glemt at integrering gjel-
der begge veier. I de kulturdiskusjonene som har gått over flere år har vi glemt at integre-
ring ikke bare handler om at innvandrere og deres barn skal lære seg å bli en del av det
norske samfunnet, men at det norske samfunnet må lære seg å bli en del av det mangfol-
dige Norge, og at majoriteten må se hvilken verden vi lever i.

Jeg tror også at offentlige støtteordninger og programmer spiller en avgjørende og viktig
rolle. Mange friville organisasjoner, og kanskje spesielt innvandrerorganisasjoner, har falt
utenfor i en årrekke på grunn av byråkratiets krav i forhold til søknadsskriving og -utfor-
ming, fordi det språket og initiativet som kreves ikke imøtekommer det mange av disse
organisasjonene representerer. De som har lykkes, har måttet gå ut av sin kropp og inn i
noe helt annet for å få det til. Mange har fått veiledning og hjelp av etnisk norske som for
eksempel har gått inn i styrene. 

Jeg skulle ønske at noen kunne se på søknadsutformingen og hvordan systemene fungerer,
og om de virkelig gagner de kunstuttrykkene vi ønsker skal være tilgjengelige. Jeg har selv
fått mye hjelp og veiledning på dette området. Til tross for dette, opplever jeg stadig at jeg
får nei, nei, nei. Jeg vet om mange organisasjoner som gidder ikke å søke lenger. Når de
skal ha en gjesteforestilling fra India eller Pakistan, samler de heller inn penger i miljøet.
Det viser hvilket engasjement og glede de har i forhold til å bidra til kunsten og kulturen,
men det viser også hvor utenfor de er dette systemet. Vi trenger å tenke gjennom hvordan
systemet fungerer og hvordan vi kan omforme det. 
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OOllee  JJaaccoobb  HHooeell

Når det nærmer seg slutten av et slikt panel, er en del av poengene brukt opp, så jeg vil
korte litt ned på mitt innlegg. Jeg jobber altså i Adresseavisa, en regionavis med base og
stor utbredelse i Trondheim. Jeg begynte å jobbe i Adresseavisa for 25 år siden. Jeg kunne
neppe ha begynt der ti år tidligere, i 1972, da avisa var en ren partiavis. Under EF-avstem-
ningen på dette tidspunktet var godt og vel halvparten av dem som bodde i distriktet her
sterkt imot medlemskap, men i Adresseavisa sto det ikke en eneste artikkel som tok
utgangspunkt i at noen kunne være imot. Ti år etterpå kunne en som jeg begynne der og
føle at det var takhøyde og muligheter til å skrive det meste. 

Men ser jeg tilbake på Adresseavisa i 1982, virker det likevel fryktelig merkelig. Det var
 virkelig femtiåringer i dress og slips som styrte virksomheten. Av ca 120 ansatte i redaksjo-
nen var åtte kvinner. Nå er nesten halvparten kvinner, og avisa virker mye åpnere. Men når
jeg skal telle hvor mange folk med minoritetsbakgrunn som er fast ansatt i redaksjonen,
tar det ikke så lang tid. Det er ingen. Jeg er overbevist om at om ti år kommer dette til å
virke like absurd som kvinneandelen i 1982.

Årsaken til at vi har drevet med målbevisst rekruttering av kvinner i Adresseavisa er ikke
bare fordi det er riktig, det er en åpenbar forutsetning for å kunne tjene det samfunnet vi
opererer i, en forutsetning for å kunne lage stoff som engasjerer dem vi skriver for, og for
å finne de spennende historiene. Kommersielt hadde det vært håpløst å ikke ha hatt stoff
for halvparten av befolkningen. Like håpløst kommer det til å bli etter hvert å ikke ha stoff
som engasjerer en annen stor del av befolkningen. Mediene må speile samfunnet rundt
seg. Å rekruttere journalister med minoritetsbakgrunn er en jobb, det krever en innsats,
det er et valg. Jeg tror at Mangfoldsåret også er viktig for medie- og kulturbedrifter, slik
at vi tvinges til å gjøre fine ord på papiret om til handling, noe som ikke alltid er like lett. 

I dette området og i dette huset vi er i nå, eksisterte det på nittitallet en flott festival –
TMV-festivalen – som på mange måter var forut for sin tid. Det var en kulturfestival med
verdensmusikk og verdenskultur, som også la vekt på å engasjere innvandrermiljøene i
byen. Etter som årene gikk, kom man ikke videre. Det ble etter hvert slik at folk som opp-
søkte festivalen kom fordi festivalen var viktig i seg selv, ikke fordi det var artister der de
bare var nødt til å se. De som ikke syntes dette var en viktig festival, gikk heller ikke på
arrangementene.

Når jeg så hopper fram til 2007 igjen, så er Trondheim en by – som så mange andre byer –
der fotballaget er en viktig del av identiteten. Laget her heter Rosenborg. 2007 har liksom
ikke vært et stort år for Rosenborg, men på mange måter har det likevel vært det. Kanskje
er sesongen 2007 en av de viktigste i lagets historie, i Trondheims historie. Jeg var i alle fall
utrolig rørt da Rosenborg vant en kvalifiseringskamp i Champions League, og en ekstremt
lykkelig person som heter Traveré – opprinnelig fra Elfenbenskysten – ble hyllet av et
 fullsatt Lerkendal. 

Velmenende tiltak er viktige bare til et visst punkt. Det er ofte mer effektivt at institu -
sjonene skjønner at det ligger penger i mangfoldet. Det er viktigere at folk flest får helter
og rollemodeller som speiler det samfunnet som Norge er i ferd med å bli. Jeg håper at
Mangfoldsåret kan bidra til at vi snart snakker om Norge som et mangfoldig samfunn, ikke
et flerkulturelt samfunn. Jeg håper at resultatet blir at vi ikke får mange kulturer, men en
ny norsk identitet.
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TToovvee  KKaarroolliinnee  KKnnuuttsseenn

Jeg er her fordi jeg har lyst til å si noe om den politiske tankegangen rundt Mangfoldsåret
2008, men også for å høre hva dere har å si, og for å bringe uttrykk for både bekymringer
og glede tilbake til regjeringen og departementet. 

Mangfoldsåret 2008 er ikke et innfall som kulturministeren klekket ut en sen kveld. Det er
et resultat av internasjonalt arbeid, blant annet i UNESCO og EU-kommisjonen, som har
bestemt at det skal være et europeisk år for mangfold. Dette arbeidet er en erkjennelse av
kulturens betydning. Kulturfeltet er bærer av ulike verdier og ståsteder, og i St.meld. nr. 17
kan vi lese at dersom vi vil være et pluralistisk samfunn i framtida, må vi ta noen brede og
helhetlig grep som kan bidra til en god utvikling.

Nyskaping er et mantra når man skal tildele penger. Hvordan kan vi integrere minoritets-
politiske aspekter? Hva slags virkemidler er hensiktsmessige? Kvotering? I tilfelle hvor? På
scener, i styrer, i komiteer? Skal vi støtte spesielle organisasjoner og institusjoner? 

Mangfoldsåret 2008 har som utgangspunkt at de aktivitetene vi ser i dag, skal være  basisen
for det arbeidet som skal gjøres. I de strategiene som er lagt for året, er det rekruttert bredt
i mange miljøer – i organisasjoner, institusjoner og i det frie feltet. Vi ser at det skal og må
være en oppgave å inspirere de institusjonene og kulturmiljøene ifra det vi kan kalle
 majoritetskulturen med tanke på å styrke kontakt, kommunikasjon og samhandling med
aktører og publikumsgrupper med minoritetsbakgrunn. 

Mangfoldsåret skal favne bredt, både geografisk og kulturelt, og omfatte både de
 profesjonelle miljøene og det frivillige kulturfeltet. Barn og ungdom er en viktig mål -
gruppe, og også de institusjonene som har vokst fram og som kanskje er løst institusjo -
nalisert, som Du store verden!, Nordic Black Theater, Cosmopolite og stiftelsen Horisont
Mela, som nå har blitt knutepunktfestival. Vi har også andre aktører og festivaler som har
det flerkulturelle mangfoldet på sitt program, som Førde Internasjonale
Folkemusikkfestival og urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord i Troms. Mye av dette har jo
hatt prosjektbasert og tidsavgrenset finansiering, og derfor er det viktig å bruke
Mangfoldsåret til å høste  erfaringer som kan gjenspeiles på permanent basis i den
 generelle kulturpolitikken.

Vi kan ikke unnlate å peke på at enkelte mener at satsing på et kulturelt mangfoldsår kan
bli problematisk og virke ødeleggende på vår norske kulturarv. Det var Fremskrittspartiets
innfallsvinkel da vi behandler St.meld. nr. 17. Ikke overraskende, kanskje, men det er et
stort parti! Det var også begrunnelsen for at FrP ikke sluttet seg til de øvrige partienes
 støtte til Mangfoldsåret. Det er kanskje unødvendig å si det følgende i denne  forsamlingen,
men kulturer som har overlevd, har gjort det nettopp fordi de har hatt evnen til å møte nye
impulser og styrke tradisjonen gjennom endring. Kulturen og  kunsten skal være en
 bevegelig del av det levende livet.

I FN-rapporten Human Development Report fra 2004, er det formulert slik: ”Land behøver
ikke å velge mellom nasjonal enhet og kulturelt mangfold. Undersøkelser viser at de to
hensynene kan sameksistere og faktisk ofte gjør det.” Hva kan vi gjøre konkret i løpet av
året? Vi har nevnt noen forslag i innstillingen til Mangfoldsmeldinga, for eksempel å  knytte
det flerkulturelle opp mot Den kulturelle skolesekken – å få med minoritetsuttrykk der –
og at man kan ta initiativ til opplæring av andre kulturuttrykk i kulturskolene. Så synes jeg
det er viktig å synliggjøre kvinnelige kunstnere og kvinners kultur og skaperkraft, og kan-
skje særlig de kvinnene som ikke er så synlige i samfunnet. Jeg tenker på kvinners  håndverk
og kulturtradisjoner som særlig viktige. Vi høstet noen gode erfaringer på
Perspektivmuseet i Tromsø, med utstillingen Min drakt – min historie som viste folkedrak-
ter – og deres historier – fra mange nasjoner. Det var et fantastisk eksempel på synlig -
gjøring av kvinnekunnskap som var ervervet gjennom generasjoner. Jeg har lyst til å se flere
slike prosjekter. Utfordringen er å forene bunadsnorge med den globale drakt tradisjonen.
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Jeg er også veldig opptatt av utdanning. Tidligere ble det sagt her: ”Hva er kvalitet?” Vi
vet jo at de kvalitetsbegrepene vi bruker tilhører den vestlige kunstsfære som bygger på
helt spesielle estetiske og formmessige prinsipper, og veldig mye av det som skjer på
 utdanningsfeltet i Norge er bygget rundt dette. Men det har skjedd ting i musikken. Da
vi fikk jazzlinja her i Trondheim i 1979, bygde det på en tradisjon som hadde slått rot
her i Norge – den svarte, amerikanske musikken, USAs eneste klassiske musikk. Det
 fantes noen utdanningsinstitusjoner i USA, og vi hadde dermed noe å bygge på da vi
opprettet linja i Trondheim. Men det var et veldig stort brudd med alt det den vestlige
kunstmusikken bygde på av estetikk, forståelse og kvalitetsnormer. Vi må tore å gjøre
noe på andre  områder også, for eksempel når det gjelder billedkunst, der er det et stort,
hvitt felt. Det begynner å skje ting innenfor teater og dans, men skal vi virkelig få opp
forståelsen for andre kvalitetsnormer, må vi gjøre noe med utdanningen. Der tror jeg vi
har en utfordring i årene framover.

Det er viktig med en forutsigbar økonomi, som flere har vært inne på. Derfor tror jeg vi
må løfte de institusjonene som har vist seg å være veldig dyktige og som har holdt fram
andre typer kulturuttrykk. Jeg har også lyst til å nevne nordområdene, som regjeringen
har sagt skal være et satsingsområde. Den flerkulturelle dimensjonen i nord er sterk og
har vært det i mange år, forankret i historien om tre stammers møte, i tillegg til at det
har kommet til nye kulturer med de senere årenes innvandringsgrupper. Og ikke minst
skjer det mye  spennende samhandling på kunstfeltet gjennom den nye, åpne kontakten
mot øst. Jeg har sagt i det såkalte Omdømmeforumet som utenriksministeren leder at
der samtalen bryter sammen i forhandlingsrommene, der overtar kunsten og kulturen
og den kunstneriske og kulturelle dialogen. Det er faktisk sant ved grensene i nord. 

Jeg er glad for løftet på 36,2 millioner kroner i Mangfoldsåret, enten knyttet opp til
 ordninger som allerede eksisterer eller til nye tiltak, og det er viktig å forsere de
 hindringene mange opplever når det gjelder å komme i posisjon for å søke om disse
midlene. Norsk kulturråd forvalter en stor del av dem, og må bistå søkerne. Vi som er
politikere ønsker å følge Mangfoldsåret nøye, og vi vil gjerne bli utfordret på hva vi kan
bidra med. Og så tror jeg at når vi sender opp rakettene på nyttårsaften 2008, kan vi
ikke konkludere med om vi har lykkes eller ikke. Det må prøves i årene etterpå. Kanskje
kan vi først om fem år si at her flyttet vi noen steiner, her åpnet vi noen dører og
 beveget noens hjerter og noens tanker. Det er det jeg – og jeg tror også alle dere andre
– håper på. 
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GRUPPEARBEID 
OG PLENUMSDEBATT



PPuunnkktteerr  ffrraa  ggrruuppppeeaarrbbeeiidd  oogg  pplleennuummssddeebbaatttt

HHvvoorrddaann  kkaann  vvii  bbeesstt  ffåå  ttiill  eett  ffrruukkttbbaarrtt  ssaammaarrbbeeiidd  ––  bbååddee  ggeenneerreelltt  oogg  ii  22000088??

• Vi må skape møteplasser og berøringspunkter, strebe etter forankring i alle institusjoner
– et flerartet ansvar og eierskap – og utfordre den institusjonaliserte kulturen og den
vestlige estetikkens hegemoni. ”Det store vi” må integreres.
Det er nødvendig å inkludere og styrke den frivillige innsatsen fra organisasjoner og/eller
ildsjeler. Det er et nederlag hvis offentlig pengestøtte/profesjonalisering blir en ikke-
reversibel ”spiral” der stadig flere ønsker betaling for sin innsats og stadig færre utfører
noe gratis.

• Innvandrere representerer ulike kulturer mht. mulig innsats og organisering av kulturell
utfoldelse. Noen kan kollidere med norske tradisjoner, for eksempel dugnad til idretts -
laget. ”Det store vi” trenger å lære disse alternative systemene å kjenne, både for å utvik-
le fruktbar dialog og for å utrede alternative måter å organisere på.

• Forutsetningene for samarbeid ligger i de individuelle møtene, ansikt til ansikt. Hvorfor
ikke styrke de arenaene som har vist seg spesielt godt egnet til dette, for eksempel
 bibliotekene?

• Sekretariatet for Mangfoldsåret har ansvaret for å henvise videre små grupper og andre
som faller utenfor vanlige støtteordningers rammer.

• Minoritetene må brukes til å rekruttere aktører og publikum. Oslo kommune har brukt
en interkulturell workshop for å sikre at de ulike arrangementene får et godt innhold;
dette kan brukes som modell for andre arenaer og organisasjoner.

• Synliggjøring og kommunikasjon er vesentlig for etablering av godt samarbeid.
Det er viktig å få synliggjort gode enkeltprosjekter. Via synliggjøring kan vi få i gang
 diskusjoner rundt prosjekter, noe som igjen kan bidra til etablering av samarbeid og
 samarbeidsarenaer. Vi savner naturlige kanaler for synliggjøring og fruktbare disku -
sjoner. Er dette en oppgave for Du store verden!?

• Trondheim kommune og Ole Kristian Lundereng er nevnt som et eksempel på en god og
viktig kommunikasjonskanal – en ressurs som kan kontaktes for å drøfte prosjektideer.
Ellers er det viktig å ta rede på hva etablerte systemer og strukturer kan bidra med, og
eventuelt inngå samarbeid med slike.

• Vi må lære oss å leve med at vi er uenige, og gå videre uten at det nødvendigvis blir
 konsensus i alle diskusjoner.

• Vi må utnytte eksisterende institusjoner for utdanning. 

• Staten må bruke sin styringsmakt og plassere folk med endringslyst og -evne i viktige
posisjoner, og være klar på dette i retningslinjene for ansettelser på ledernivå og i
 styresammensetninger.

HHvvoorrddaann  kkaann  vvii  hhiinnddrree  aatt  MMaannggffoollddssåårreett  22000088  bblliirr  ””eenn  fflloopppp””??

• Gjennom en prosessorientert tilnærming kan vi løfte fram arbeidet mot konkrete mål. 

• Nettverksarbeid og publikumsarbeid må gå hånd i hånd.
Våre positive holdninger til mangfoldet må også favne ”folk flest”. Folk flest foretrekker
de brede kulturtilbudene, ofte de kommersielle. Også innvandrere er ”folk flest”, som
for eksempel foretrekker Bollywood-produkter framfor smale filmer. 

• Mediene har et stort ansvar når det gjelder å vise mangfoldet i positive bilder. 

• Store institusjoner må tvinges til å samarbeide og støtte – ikke bare å bruke – små grup-
per og ressurspersoner. De har ansvar for å heve kompetansen på sitt fagområde, siden
det er de som har midler og ressurser. Saksbehandlernes kompetanse må heves; ved
behov må eksterne ressurspersoner trekkes inn.

• Vi trenger en bredere definisjon av kultur, for eksempel en som inkluderer helse-,
 utdannings- og næringslivssektorene.
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HHvviillkkeenn  rroollllee  ssppiilllleerr  ooffffeennttlliiggee  ssttøøtttteeoorrddnniinnggeerr  oogg  pprrooggrraammmmeerr??

• Offentlige støtteordninger og programmer spiller en avgjørende rolle. Det kan være
ønskelig å få til en bredere rekruttering i fagutvalgene som vurderer søknader. Ved
 evaluering av søkere må vi lære å godta nye presentasjonsformer, og drive oppsøkende
virksomhet med store øyne og store ører. Vurderingene må bli dynamiske, og søkerne må
få veiledning i hvordan de skal skrive søknader. Vurderingene må foretas på  kunstens og
ikke skjemaveldets prinsipper.

• Offentlige støtteordninger er nødvendige, blant annet for å motvirke sosial  eksklu dering.
Den sosiale dimensjonen er ofte viktigere enn den etniske. Her er det viktig å støtte
 frivillig innsats.

• Vi må skru opp volumet når det gjelder dette spørsmålet. Vi trenger friske penger –
såmidler – som ikke er bundet opp fra før. Søknadsskjemaene er mange og kompliserte,
og det er ofte vanskelig også for etnisk norske kunstnere å orientere seg her. Det trengs
coaching og mentorer.

• Positiv særbehandling har en negativ klang blant mange. Vi trenger et nytt fokus. Hva er
kvotering? Det er å nøytralisere de privilegiene som majoriteten allerede har. 
Vi må finne måter å sluse pengene på til dem som har aller vanskeligst for å  orientere seg
i søknadsjungelen.

• Det må være lett å løse ut midler til gode prosjekter. Og det er viktig at representanter
for støtteordningene har anledning til å drøfte enkeltprosjekter og søknader med
søkerne. En enkel, men viktig form for offentlig støtte kan for eksempel være at
 kommuner tilbyr gratis aktivitetslokaler til prosjekter.

I 2005 startet Du store verden! en seminarrekke der vi i løpet av en to–tre-årsperiode
gjennomfører fem seminarer med temaer knyttet til arrangørrollen og arrangørsamarbeid.
Hvert seminar planlegges og utvikles i samarbeid med en arrangør som er vertskap for
seminaret, og hvis virksomhet samtidig er en ”case” for seminarets tema. 

Seminar nr. 1: Kulturhuset, Tromsø, november 2005. Tema: publikumsutvikling.
Seminar nr. 2: Union Scene, Drammen, mai 2006. Tema: kulturelt mangfold.
Seminar nr. 3: Cosmopolite, Oslo, februar 2007. Tema: publikumsarbeid.
Seminar nr. 4:  Dokkhuset, Trondheim, oktober 2007. Tema: samarbeid over grenser.

Det siste seminaret i serien er planlagt å finne sted i Stavanger.

Seminarserien støttes av Norsk kulturråd og Norad.
Seminaret i Oslo er også støttet av Oslo kommune.

http://www.du-store.verden.no
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