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Om lag 250 000 barn, ungdom, vaksne og eldre publikummarar 
er årleg tilstades på arrangement i folkeakademiregi. For 

ikkje mange vekene sidan skipa folkeakademi over heile landet 
til flotte arrangement. I dag er alle arrangement avlyst. Og lokala 
våre,- folkebibliotek, museum, lokale scener, institusjonar, skular, 
barnehager, fritidsklubbar, samfunnshus, kyrkjer og lokale heimar 
– er stengt. Det er ingen plass å møtast fysisk lenger. Ingen veit når 
normale tider vil kome attende. 

Folkeakademiet har aktivitet både innan kultur-, 
kunnskaps- og helsesektoren. Difor går Folkeakademiets 
tankar no særleg til dei som er ramma der. Mellom desse 
er kunstnerane og foredragshaldarane våre. Mange av dei 
har kunst, kultur og kunnskapsformidling som yrke – og er 
avhengig av oppdrag for å tene til livets opphald. 

I tillegg til profesjonelle bruker folkeakademia lokale 
utøvarar. Mange står første gang på scene i regi av 
folkeakademiet. Å spele, synge, lage revy eller teater eller 
delta aktivt i andre kultur- og kunstneriske aktiviteter gir 
livsglede og livskvalitet. Når det no ikkje lenger er mogleg 
å kome saman for t.d. å synge og spele saman eller øve, 
kan vi oppnå noko av same verknaden ved å formidle 
utøvarar digitalt og kan hende gje dei inspirasjon på 
denne måten?

Folkeakademiets oppgåve er å tilby opplevingar og 
kunnskap. Når dette ikkje lenger kan skje fysisk, korleis 
då få det til? For å gje kulturopplevingar og kunnskap 
via nettet trengs digital kunnskap. Har akademiet 
denne kunnskapen? Hvis ikkje er det kanskje nokon i 
lokalmiljøet, t.d. ungdomer som er gode på data, de kan 
spørje. Eller kanskje har utøvarar akademiet har brukt, 
naudsynt kunnskap. Kan kommunen hjelpe? Det går an å 
høyre. Kva med å etablere samarbeid og skape nye typer 
ikkje-fysiske arrangement?

Ingen veit når vi igjen kan gå på ein konsert, høyre eit 
foredrag, eller syngje saman med bebuarane på vår 
lokale institusjon. Kva kan vi så gjere i mellomtida? La 
ikkje depresjon og frykt ta overhand. Selv om det er viktig 

å følgje med i utviklinga av pandemien, er det kanskje 
lurt å vurdere kor mykje tid vi vil bruke til det. For mange 
depressive nyhende eller meiningar, som i tillegg kan 
hende ikkje er korrekte, kan påverke oss negativt. No er 
det verdt å lytte til den prisbeløna, libanesiske forfattaren 
Amin Maalouf. Han skriv om kulturens verknader:

Vi er flere og flere som lever lenger og lenger, vi er livredde 
for å kjede oss, redde for tomheten, fristet til å komme oss 
unna ved et manisk forbruk. Om vi ikke vil bruke opp alle 
jordas ressurser altfor raskt, må vi dyrke fram flest mulig 
andre måter å nyte livet på, som tilegnelsen av kunnskap 
og utviklingen av et rikt indre liv.

Vi kan oppmuntre til læring i alle livets stadier, studere 
språk, gå løs på kunstneriske aktiviteter, sette oss inn i 
naturvitenskapen (…).  Kunnskapen utgjør et grenesløst 
univers, vi kan ta for oss uten måtehold, det vil likevel aldri 
gå tomt. Og enda bedre, jo mer vi tar derfra, dess mindre 
tar vi fra jorda. Bare dette er nok til å anse kulturen 
som det fremste middel til overlevelse». Dette er tankar 
Folkeakademiet kan stå for.

Det kan ta lang tid før vi igjen er tilbake til det normale. 
Eg inviterar difor alle folkeakademistar til idédugnad om 
tiltak lokalakademiet, distriktet og landsforbundet kan 
gjere. Kan vi gjennomføre nettkonsertar, nettforedrag, 
nettarrangement, tiltak for vår lokale eldre institusjon? 
Skipe til «Lag ein sang/skriv diktkonkurranse, mal eit 
bilete – vi legg det ut på nett osv. Kan vi samarbeide med 
andre lokale lag? Kan lokale utøvarar aktiverast?

Dagleg blir gode tiltak frå andre presentert i media. Vi har 
mange gode hjerner i Folkeakademiet. Ta utfordringa – få 
fram ideer. Kan hende kan vi nå fram til andre enn dei vi 
vanlegvis når! 

Korleis gjere det? Det kan gjerast slik: Send ein epost eller 
ta telefonisk kontakt med dei andre styremedlemene/
interesserte medlemer og foreslå ein idémyldring. La 
folk tenkje seg om litt om. Ha deretter myldringa på 

   Lederen

Moglegheitar i Koronaens tid
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   Lederen

I en tid med mye usikkerhet, som for mange kan 
føles nærmest lammende, er det imidlertid én ting 

vi kan si er et sikkert utfall av pandemien: kulturen 
og arbeidslivet har blitt ytterligere digitalisert. Vi 
kan diskutere om det bare er av det gode, men det 
er utvilsomt en realitet også vi i Folkeakademiet må 
ta innover oss. 

Vi så langt sett mange kreative digitale initiativ 
til støtte for kulturutøvere og arrangører. Kul-
turmagasinet Altså startet hashtagkampanjen 
#ingenrefusjon, noe som hjalp artister og ar-
rangører noe med økonomien, men kanskje 
vel så viktig motivasjonsmessig. Noen radio-
kanaler har valgt å bare spille norsk musikk. 
Videre har vi sett en rekke konserter på Fa-
cebook, for eksempel ”Brakkesyke 2020” 
hvor artister kan bli vippset for opptredener. 
Noen folkeakademier har allerede fulgt opp 
denne trenden: Folkeakademiet Kongsvinger 
er medarrangør for et «live»-eventet «Blå Caps 
prøver digIMPRO». Folkeakademiet Deatnu 
Tana promoterer livestream-konserter med 
Finnmarksartister, og Svanøy Folkeakademi 
har lagt ut live-streaming av Eliot Bronson som 
tidligere har spilt konsert på øya. Med tanke 
på nærmiljøet har mobilapper som Spleis blitt 
anvendt for å samle inn midler til den lokale 
caféen eller næringslivet som lokalbefolknin-
gen ønsker å slutte opp om. Dette er noe av 
kreativiteten, endringsviljen og solidariteten i 
disse korona-tider. 

Det er en kjent sak at en betydelig del av 
inntektene for artister og kulturutøvere kom-
mer fra «live»-markedet, altså opptredener og 
konserter med billett-inntekter. Dette gjelder 
også for forfattere og foredragsholdere, og for 
de som sørger for lys, lyd, rigging med mer. 
Det har naturligvis vært stor bekymring for 
frilanserne som lever av arrangementer og 
oppdrag fra måned til måned, hvor trusselen 
om konkurs virket faretruende. Her har held-
igvis myndighetene kommet på banen med 
økonomiske tiltak: Stortinget innvilget en kri-
sepakke for frilansere hvor Nav dekker 80% 
av inntekten etter 17 dager uten inntekt. De 
har dessuten rett på sykepenger fra dag tre 
og omsorgspenger fra dag fire. Stortinget ved-
tok også at regjeringen måtte jobbe videre 
med en kompensasjonsløsning for selvstendig 

næringsdrivende og frilansere. 

Samtidig som det er oppløftende å se at kultu-
rutøvere og arrangører blir anerkjent i denne 
unntakstilstanden, er det viktig å «follow-the-
money» i krisetid. Det viser hvilke prioriteringer 
som blir gjort, og hvem som blir lyttet mest 
til. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, 
skrev en viktig kronikk hvor hun argumen-
terte for at kulturen kanskje har noe å lære 
av idrettens arbeid opp mot myndighetene. 
Idretten har en tydelig idrettspresident. Noe 
slikt har ikke kulturen, og det kan godt hende 
at kulturen faktisk taper på det. Fra den første 
krisepakken fra kultur- og likestillingsdepar-
tementet, som bestod av 900 millioner, ble 
kulturen tildelt 1/3 av denne potten, hvorav 
600 millioner gikk til idretten. Denne fordelin-
gen minner om en velkjent diskusjon vanlig-
vis knyttet opp mot fordelingen av de såkalte 
tippemidlene – det at idretten forsyner seg 
”grådigere” enn kulturen. Slik sett er det hel-
ler ikke umulig at denne situasjonen vil føre til 
endringer i hvordan kulturinstitusjonene jobber 
for å bli hørt av bevilgende myndigheter. 

Covid19 har utvilsomt utfordret mye av inn-
holdet av dette nummeret av Nøkkelen, som 
i utgangspunktet handler om dialog og ue-
nighet. Et talende eksempel er Ellen Stavlunds 
artikkel om studieringen, som i prinsippet er 
et verktøy hvor små grupper samles lokalt, i 
et rom hvor man føler seg trygg på å kunne si 
det man mener. Med ett var slike møter ikke 
mulig, og i skrivende stund vet vi ikke hvor 
lenge dette vil vedvare. Det vi imidlertid vet 
er at på et tidspunkt vil ting normalisere seg. 
Lokale møter, som studiesirkelen inviterer til, 
vil fremdeles være like viktige som de var før 
pandemien. Samtidig kan vi ikke gå tilbake til 
normaliteten slik den var. Vi trenger sårt en ny 
normalitet, som må peke i mer bærekraftig ret-
ning. Det er i hvert fall noe vi i Folkeakademiet 
kan jobbe aktivt for. Nå som denne situasjonen 
tvinger oss til å måtte forholde oss til digitale 
møteplasser, vil denne "nye" normaliteten vise 
at i mange tilfeller digitale treff være et godt al-
ternativ til fysiske treff. Her er miljøgevinstene 
åpenbare.  

Korona har endret 
kulturlandskapet

telefon, skype, zoom, teams eller andre 
plattformar. 

Treng de råd, oppfølging eller pengar for 
å gjennomføre? Kontakt distriktet eller 
landsforbundet. Vi vil sjå på kva som er 
mogleg å få til.

Eg ønskjer dykk 
alle lukke til.

Pål Djuve
Generalsekretær

Redaktørens hjørne
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I Nøkkelen (1/19) skrev vi: 
«Folkelighet, ferdighetsdannelse, og hjertedannelse. Hvis vi kan la 
disse tre være førende for vårt dannelsesprosjekt, ispedd kontinu-
erlig innsats og engasjement – er framtidens utfordringer absolutt 
overkommelige."

I disse koronatider er det mange som lurer på hva som er klokt å gjøre, 
og vi har følgende forslag – i god Folkeakademi-ånd!

Folkedannelse

Råd 1 – Folkeopplysning

Hold deg oppdatert på hva som er siste nytt om koronaviruset. I vår tid 
med «fake news» er det nok å meske seg i, og her gjelder det å holde 
hodet kaldt og fylle det med riktig informasjon. Hold deg oppdatert via 
Folkehelseinstituttet og andre kilder som du stoler på. Les siste nytt 
fra regjeringen, og følg med på hva interesseorganisasjonene skriver 
om hva som gjelder for deg og dine rettigheter. Vis at du kan være en 
god kilde for informasjon for dine omgivelser. Vær en som folk spør!

Gode kilder: 
Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
Regjeringen: www.regjeringen.no
NRK: www.nrk.no
Creo - forbundet for kunst og kultur: creokultur.no

Råd 2 – hva skjer i Frivillighetfeltet?

Folkeakademienes Landsforbund er medlem av Frivillighet Norge, og 
de har en bra nettside med oversikt over hva dette har å si for or-
ganisasjoner og medlemmer som jobber innenfor frivillig sektor. De 
har også tips og triks for hvordan engasjere medlemmer og øke frivil-
ligheten der du er. 

www.frivillighetnorge.no
www.frivillig.no 

Råd 3 – Støtt kulturlivet

Kulturarrangementer er Folkeakademiets fundament, og nå er alt 
avlyst. Samtidig kommer det flere digitale plattformer som gjør at du 
fortsatt kan få kulturopplevelser og støtte kulturlivet. «Nei til refusjon» 
er en kampanje som oppfordrer til at man ikke ber om billettpengene 
tilbake, for å støtte artistene. «Digital scene» er et konserttilbud på 
facebook, hvor du kan vippse artisten direkte. Søk deg frem til de ulike 
plattformene, vær engasjert og ha et fortsatt aktivt kulturliv!

Råd 4 – Dugnad!

Det er mye snakk om at tiltakene som er satt inn for å hindre spredn-
ing av koronaviruset er en nasjonal dugnad. Men vi må fortsatt i butik-
ken, gå en tur, ha et liv. Spør naboen om de trenger hjelp til å handle, 
tilby deg å vaske dørhåndtak i blokkoppgangen, tilby deg å gå tur med 
hunden til de som er i karantene. Det er flere måter å gjøre en dugnad 

Gode råd i 
koronatiden!

7 råd i koronatiden!
Tekst  |  Siri Relling 
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på!

Ferdighetsdannelse

Råd 5 – Spiss ferdighetene, eller lær deg noe nytt!

Det er en rekke temaer å lese seg opp på, instrumenter som kan spilles 
og dokumentarfilmer som kan ses – alt for å øke innsikt og egne fer-
digheter. Har du alltid drømt om å kunne spille gitar? Finn gratis kurs 
på youtube. Har du lurt på hvordan USA egentlig klarer seg økonomisk? 
Se en dokumentar (eller to). Vil du ha gode argumenter i klimadiskus-
jonen? Les deg opp på temaet. 

Det er en god tid for å skjerpe også digitale ferdigheter. Hvorfor ikke 
benytte anledningen til å lære seg å møtes i et videokonferansepro-
gram som Zoom? Zoom er Universitetet i Oslos foretrukne tjeneste for 
videomøter og direktesending av undervisning. Zoom har mange grat-
isfunksjoner.

UIOs "Kom i gang"-veiledning: https://bit.ly/2WC3lu4

Hjertedannelse

Råd 6 – send en digital klem!

I disse dager er det mange som er permitterte, er isolerte fra venner og 
familie, og mange kjenner på ensomhet og redsel for seg og sine når 
det gjelder smitte fra koronavirus. Nå er tiden for å ta kontakt! Ring ven-
ner og familie og hør hvordan det går med dem. Avtal en videoprat, ring 
de du kjenner som er alene og hør hvordan det går, lag en videohilsen 
eller talemelding og send de til du tenker trenger det. Vis hjertevarme 
og omsorg på avstand, eller avtal spillkveld eller kanskje en vinkveld 
over skype! Mulighetene for kjærlighet er enorm. 

Råd 7 – Trenger du noen å snakke med? 

Vi vil takle denne situasjonen ulikt. Noen av oss er ensomme, sliter 
psykisk, noen er barn som ikke har det bra hjemme. Det er også noen 
som vil merke at redselen for smitte kan føre til angst. Har du ikke noen 
du kan kontakte eller syns det er vanskelig å snakke med de i nær-
heten? Ring hjelpetelefonene – de har fått ekstra ressurser i denne 
perioden og står klare for å hjelpe akkurat deg!

Hjelpetelefon til Mental Helse: tlf.nr. 116 123
Alarmtelefon for barn og unge: tlf.nr. 116 111 

Hvis du tror du kan være smittet: 
Frivillighetens koronalinje: tlf. nr. 23 12 00 80

Lykke til alle sammen, vi ønsker dere alle god helse – og i god folkeop-
plysnings ånd: hold dere oppdatert! 

Stor avstandsklem fra Folkeakademiet! <3 

Gode råd 
fra Sogn og 

Fjordane
Sogn og Fjordane Folkeakademi har følgan-
de råd: 

"I desse karantenetider: 
Hugs at det går an å arrangere mykje artig 
på nett!

• Online-konsert
• Vinkveld på Skype, med lokalhistorisk 

deling
• Allsang på facebook
• Eventyr /historiefortelling på Youtube
• Foredrag med foredragshaldar som we-

binar
• Teaterøving /leseprøve på messenger-

live.
• Samspel på telefon
• Online-kurs i handarbeid /knivmaking
• Quizkampen med heile familien
• I tillegg er det lurt å ta en telefon til 

bestemor og bestefar
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Hørt om korona i våre distrikter og lokallag
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Hørt om korona i våre distrikter og lokallag
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TEMA:
DIALOG OG 
UENIGHET
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Jeg tør påstå at det beste vi folk vet, er å være sammen, diskutere 
og lære - av hverandre. Og enda bedre - om vi opplever at andre 
lytter og lærer av oss. Bedre kan vi ikke ha det. Men det skjer ikke 
alltid av seg selv. Vi kan selvfølgelig invitere noen venner, prate 
om løst og fast, det er hyggelig, men det er ikke min greie her. Det 
finnes en metode som gjør samværet til noe mer enn et kaffetreff 
og hyggelig sosialt treff, men samtidig like trivelig. 

Studieringen
Studieringen er et kjent og akseptert grunnlag for det nordiske 
demokratiet. Siden tidlig på 1900 tallet ble den aktivt benyttet 
i arbeidet med å spre kunnskap og drive folkeopplysning for 
demokratiets beste. Ringen er kjent som verktøyet enhver kunne 
benytte når nye kunnskapsbehov oppstod. Den var gratis, enkel 
å administrere og hadde en hyggelig og motiverende atmosfære. 
Slik er det fortsatt.

Komme sammen 
SAMTALE, LÆRE, GLEDE

Tekst  |  Ellen Stavlund
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 En studiering er en læringsplattform der deltakerne 
har en felles interesse for å lære mer om et tema. Der deles 
erfaringer og kunnskap gjennom dialog, felles interesse og 
aksept for hverandres holdninger 
og meninger. I studieringen er det 
deltakernes egne kunnskaper som 
skal formidles, deles og utvikles. 
Studieringen skal også utfordre 
ved at ulike kulturer og holdninger 
møtes. Da er det viktig at gjensidig 
respekt og oppriktig interesse for 
hverandre er kjernen i samtaler og 
diskusjoner. Studieringen har som 
idé å spre kunnskap og innsikt gjen-
nom inkluderende og likeverdige 
samvær. Studieringen er ikke bare 
en kunnskapsfordeler- og formidler, 
den har tradisjonelt et demokratisk 
verdigrunnlag, den stimulerer læring 
som oppstår sosialt og frivillig 
og utvikler læring som er livsver-
diorientert. Den er en samtale der 
kroppsspråk, erfaringer og omgiv-
elser er ressurser i læringsarbei-
det.  
 Ringen skaper samspill mellom mennesker som be-
finner seg i ulike livsfaser og stimulerer heterogene fellesskap. 
Den er et verktøy som fremmer likeverd, dialog, respekt og 
toleranse. Studieringen er også en møteplass, den er et sted der 
informasjon spres og meningsfull kommunikasjon opprettes. 
Studieringen kan bryte isolasjon og ensomhet, og være en 
sosial samlingsarena, men den er også positivt uforpliktende. 
Arenaen krever engasjement, åpenhet og forståelse, men ikke 
nært vennskap eller påtvungne relasjoner. 

Populær læringsarena
Studieringen var en demokratisk kunnskapsmulighet lenge før 
utdanning ble allment tilgjengelig. Bønder kom sammen for 
å dele kunnskap om jordbruk, dyrestell og skog. Kvinner kom 
sammen for å dele kunnskap om hjem, barn, hage og bøker. Lit-
teratur, politikk, historie, samfunnsutvikling, filosofi, diskusjon-
steknikk, ta ordet, organisasjonskunnskap; alt man var nysgjer-
rig på eller hadde behov for å vite mer om kunne være tema. 
Studieringen var en gedigen folkeopplysningsarena. Den var og 
er enkel og ubyråkratisk og et godt pedagogisk verktøy som gjør 

det enkelt og inspirerende å drøfte aktuelle temaer. I Finland 
har Märthaforbundet, som har som mål å være en kunnskaps-
formidler for en bærekraftig hverdag, bl.a hatt over 50 studier-

inger med temaet Lev enklere. Yngre 
kvinner deltok ivrig. 

Studiering som begrep
Jeg har hørt det sagt; studiering er et 
gammeldags begrep. Jeg er ikke enig, 
men er villig til å ta diskusjonen. For 
meg er det bruksverdien som teller, 
ikke navnet. Likevel, mange andre 
navn og betegnelser er foreslått av 
dem som ser verdien i metoden og 
vil ha en mer slagkraftig betegnelse: 
Læringsring, Dialogtreff, Temasirkel, 
Læringssirkel. 
 Uansett hva vi kaller den, så er min 
påstand at metoden er like genial 
som den er enkel, og den dekker 
store behov for å være sammen om 
noe, for å dele og oppleve, få innsikt 
og forståelse. 
Mer enn noen ganger er det behov for 

og nødvendig med gode, lokale møteplasser der deltakerne føler 
seg inkludert og trygge. Det er dette som begrepet skal inne-
bære og stå for, uansett hva vi velger å kalle det. 

Studieringens muligheter 
I dag har de fleste tilgang til den utdanningen de vil. Og det 
er ikke mangel på kunnskapstilbud. Hva kan da studieringen 
brukes til? Kunnskapsdeling er fortsatt aktuelt fordi erfaring 
og innsikt som ramme om kunnskapen også er en viktig del 
av kompetansen. Den kunnskapen vi åpner opp for, diskuterer 
og fletter inn i vår egen erfaring, den sitter. Men studieringen 
har også en helt annen dimensjon. Brukt riktig, er den en viktig 
arena for inkludering. 
 Vi er i en tid da mange er langt hjemmefra, vi har ulik 
kultur bakgrunn og verdier, generasjonene lever ofte i hver sin 
verden, mange er ensomme. Påstander og argumenter flyter 
skremmende ukritisk rundt, nettroll er blitt en svært aktuell trus-
sel mot selvtilliten, og sosiale medier dominerer kommunikas-
jonen. Da blir de fysiske møtene nødvendige supplement. Det er 
da vi skal komme sammen, ikke for bare å prate, men for å lære 
hverandre å kjenne, og for å lære sammen. Vi finner et interes-

I Finland har Märthaforbundet, som har som mål å være en 
kunskapsformidler for en bærekraftigv hverdag, bl.a hatt over 50 
studieringer med temaet Lev enklere. Yngre kvinner deltok ivrig. 
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sant og aktuelt tema og treffes på en kafe med en kopp kaffe, 
på biblioteket, eller hvor som helst.
 Studieringen kan virke banal og enkel som læringstil-
bud. Men denne formen for læring er utfordrende for alle del-
takerne. Den krever engasjement, respekt og aktiv deltakelse. 
Det er nettopp dette som gjør studieringen til et moderne 
læringsverktøy. Som lokalt tilbud, vil den bidra til å styrke 
lokalt engasjement og formidle kultur og kunnskap i hele 
landet, slik et av målene til Folkeakademiet er. Studieringen 
egner seg for frivillige organisasjoner som pedagogisk verktøy 
for nødvendig kompetanseheving, for inkludering, for arbeid 
med bærekraft, som kunnskap for 
styring av organisasjoner.

Metoden
Er det noe du har lyst til å vite mer 
om? Noe som du tror andre også 
kan være interessert i? Da er det 
å finne noen folk å lære sammen 
med, færre enn ti, for i en studier-
ing skal det være plass til alle, alle 
skal få bruke stemmen sin, alle 
skal få mulighet til å dele tanker 
og kunnskap. Det er likevel ikke 
alltid slik at det går av seg selv. 
Den som inviterer til en studiering 
bør ha tenkt gjennom hvordan den 
skal fungere. Da er ikke det faglige 
det viktigste, men hvordan deltak-
erne fungerer i gruppen.
 Vi vet av erfaring at når 
folk kommer sammen, snak-
ker noen mye, andre lite, noen 
dominerer, noen lytter, noen aner 
ikke hva de andre snakker om, 
men venter mest på tur for eget innlegg. Noen blir sure eller 
lei seg når de får motargumenter og «skyter» tilbake. Slik er 
vi folk! Slik kan vi ikke ha det i en studiering. Da er det ingen 
læringsarena. 
 En god og inkluderende læringsarena kan vi bare 
få til ved at deltakerne blir enige om hvordan de tar ordet, 
hvordan fordeles ordet, hva er å lytte, hva mener vi med res-
pekt for hverandres meninger, kultur og verdisyn? Deltakerne 
finner et felles ståsted for hvordan en studiering skal gjen-
nomføres og følger opp. Under evalueringen til slutt, vil alle 
lett kunne vurdere sin egen innsats, uten at det blir vanskelig 
og personlig. Studieringen bygger på likeverd, vennskap og 
gjensidig tillit mellom mennesker, nettopp i samsvar med 
Folkeakademiets verdigrunnlag.  

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare 
din rett til å si det» Sa Voltaire. Slik er det også i studieringen, 
der gjelder også ytringsfriheten. Samtidig skal deltakerne 
få trygghet nok til å stå opp for seg selv ved å argumentere 
tydelig, saklig og med respekt for den andre. For å få det til må 
medlemmene bli enige om noen kjøreregler og ha dialogens 
prinsipper med seg inn i samtalene: Se de andre, lytte, gi re-
spons, være saklig og vise respekt. Studieringen kan initieres 
av hvem som helst i lokalmiljøet, men den fungerer bare som 
noe mer enn et tilfeldig møte dersom de som setter i gang, har 
en ide om hvorfor metoden er viktig. 

 I studieringen er alle likeverdige 
som mennesker, all kunnskap og erfar-
ing har like stor betydning, slik er me-
toden spesielt egnet som læringsarena 
for mennesker med forskjellige verdier 
og kulturbakgrunn, slik det uttrykkes i 
Folkeakademiets verdigrunnlag:

«Gjennom Folkeakademiets aktiviteter 
skal alle i organisasjonen behandle 
andre mennesker som likeverdige, 
vise hverandre tillit og kunne etablere 
vennskap på tvers av etniske og nas-
jonale grenser»

Referanser: Studieringen – en håndbok om 
et multikulturelt læringsverktøy. (Voksenop-
plæringsforbundet, støttet av Nordisk Minister-
råd)

Studieringen – et inkluderende samvær for læring 
(Folkeakademiet Viken)

  
  
  
  *Virginia Satir var en kjent, amerikansk familieterapeut 

og oppsummerte sine er faringer med dette diktet.

Om å skape kontakt
 

Den største gaven jeg kan tenke meg å få
fra mennesker er at de ser meg

hører meg,
forstår meg 
tar på meg 

 
Den største gaven jeg kan gi 
er at jeg ser, hører, forstår 

og tar på 
et annet menneske 
Når dette har skjedd 

føler jeg 
vi har skapt kontakt. 

                                                              
 - Virginia Satir*
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VI SKAPER 
MØTEPLASSER 
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For de fleste fremstår forfatter og journalist Frank Rossavik 
som en prinsippfast forsvarer av retten til å ytre seg. Det er han 
selv klar over; som hvit mann med god lønn og uten 
barn løper han få risikoer ved å fremsette sine me-
ninger i ulike fora. Det betyr ikke at hans svar og meninger er 
lettvinte. Tvert imot er det behov for prinsippfasthet i en tid da 
særhensyn ofte tildeles rollen som premissleverandør for hva og 
hvordan vi skal snakke sammen når vi er rykende uenig. Samti-
dig er det slik at skal vi snakke sammen må vi utvise respekt 
for hverandre.

1. Du skriver i boken at ytringsfrihet er emosjonelt tema for deg. Kan du 
utdype hva som gjør dette teamet emosjonelt for deg? 

Muligheten til å delta i et fritt ordskifte har vært avgjørende for at jeg kunne bli et 
selvstendig tenkende individ, ikke en kopi av andre. Jeg er opptatt av at alle, også 
de som er uenige med meg, skal kunne ytre seg mest mulig fritt. Det er viktig for 
dem og viktig for samfunnets utvikling. Jeg kan bli opprørt når noen vil begrense 

Karl Johan 1908.

Mene det, men si det?
Foto: Aftenposten

Tekst  |  Hanne Herrman
Research   |   Hans Petter Wiken

Utgangspunktet for intervjuet 
er at Folkeakademiet Re-
gion Viken ønsker å belyse 
ytringsfrihetens situasjon og 
utfordringer og derfor invit-
erte Frank Rossavik til å holde 
foredrag i forbindelse med sitt 
årsmøte 17. mars på Littera-
turhuset. På grunn av pand-
emien ble foredraget avlyst, 
dessverre. Desto bedre da at 
Frank Rossavik takket ja til 
intervjuet med Hanne Herrman, 
daglig leder av Fa Region 
Viken.
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Karl Johan 1908.

ytringsfriheten, for eksempel religiøse, som selvfølgelig ikke 
vil at noen skal begrense religionsfriheten. Det er en sammen-
heng her: Religiøse vil gjerne spre et budskap om at kvinner 
må underordne seg eller at homofile ikke skal kunne leve fritt. 
Jeg godtar det, selv om jeg er homofil, men krever til gjengjeld 
at de religiøse godtar min rett til å drive religionskritikk. 

2. Ytringsfriheten er 
i krise, hevder du, og har 
skrevet en lettlest og ikke 
altfor tykk bok om det. Hva vil 
du si er ytringsfrihetens ømme 
punkt i dag?

Det er flere ømme punkter, 
men i Norge er det øm-
meste kanskje at et økende 
antall begynner å lure på hva 
ytringsfriheten egentlig er god 
for. Under karikaturstriden i 
2006-2008 var de fleste som 
diskuterte i det minste på 
samme bane: De var enige om 
at ytringsfrihet var bra, mens 
hets av muslimer ikke var bra. 
Uenigheten gjaldt hvor grensen 
går mellom religionskritikk og 
muslimhat, samt hvor viktig 
ytringsfrihet er, sammenlig-
net med ønsket om å verne 
religiøses følelser. I dag ser vi 
debatter på nettet der mange 
åpenbart ikke mener ytringsfri-
het er viktig, mens andre synes 
muslimhat er helt greit.

3. Ytringsfrihet virker 
ikke i et vakuum, men er forut-
setning for demokratiske 
samfunn der mennesker 
inngår i fellesskap. Synes du det gir mening å snakke om en 
ansvarlig ytringsfrihetskultur der dialog og dannelse inngår 
som bærende elementer for meningsutveksling?

Idealet er jo en saklig debatt, gjerne også skarp, der folk 
prøver å overbevise hverandre, men samtidig er villige til å 
korrigere egne synspunkter, hvis et premiss viser seg feil eller 
motparten har et bedre argument.  Jeg er for ansvarlighet, for 
eksempel ved at jeg er mot lett tilgang til anonymitet.
Jeg er også for dannelse. I en debatt om innvandring bør alle 
bestrebe seg på å unngå rasisme, muslimhat og trusler, uan-
sett hvor sinte de er. Samtidig må terskelen for å kunne delta i 
debatt, ikke bli høy. Folk må kunne snakke om ting som opptar 
dem, med hverdagslige ord.

4. I et foredrag hevder du at debattklimaet er i ferd 
med å ødelegges. Kan du si noe mer om hva du mener? 

Jeg sikter til misbruket av ytringsfriheten vi i dag ser i sosiale 
og såkalte “nye” medier. Mye hat skremmer folk fra å delta og 
undergraver troen på at ytringsfrihet er viktig. Det er neppe 

flere rasister og andre hatere 
enn før, men internettet har gjort 
det lettere for dem å nå ut i et 
offentlig ordskifte. En annen 
trend går ut på at følsomheten 
blant minoriteter blir større, slik 
at også uskyldige ytringer vekker  
voldsomme reaksjoner, kanskje 
til og med forsøk på å hindre folk 
i å snakke.

5. Mange i dag mener at 
debattklimaet er blitt polarisert; 
man roper til hverandre fra hver 
sin pol, såres og krenkes av an-
dres ytringer mens man forfekter 
sin rett til selv å ytre seg. Har du 
synspunkter på hvordan dette 
kan håndteres?

Noen løsning har jeg dessverre 
ikke. Jeg tror på moderering 
(redigering) av debatter, at flere 
går foran med gode eksempler 
og andre slike små steg.

6. Du skriver i boken din at 
du ikke tror at det har blitt flere 
rasister, men at det er nyvin-
ninger innen teknologi og sosiale 
media som muliggjør plat-
tformer der folk flest kan legge 
ut sine meninger «unplugged» 

og dermed gir inntrykk av at det er flere rasister enn før. Nylig 
har det kommet en høyesterettsdom som har benyttet den 
omdiskuterte §185 i Grunnloven og felt to personer for deres 
innlegg i kommentarfelt. Hva tenker du om en slik domsavs-
igelse? 

De to dommene er nyttige i den forstand at de viser hvor 
grensen går og - ikke minst - at den gjelder også for diskus-
joner i sosiale medier. Mange tror åpenbart fortsatt at de ikke 
diskuterer offentlig når de diskuterer på Facebook. 

7. I innlegget du holdt på Litteraturhuset i februar sa 
du at det kan være uklokt å fjerne §185 nå. Er det et gap mel-
lom prinsipper og realitet her som vi bare må leve med?    
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Paragrafen forbyr reelt krenkende 
ytringer mot visse minoriteter. Slike for-
bud er problematiske. En grunn er at det 
så vidt jeg vet ikke finnes empiri for at de 
gir færre hatefulle ytringer og mindre hat-
motivert vold. En annen grunn er at det 
virker litt tilfeldig hvem som beskyttes. 
Hvorfor er folk med religiøs tro vernet, 
mens folk med en politisk overbevisning 
ikke er det? Men å avskaffe paragrafen 
i dag, i en situasjon med såpass mye 
stygg debatt, kan oppfattes som en opp-
fordring til mer av det siste. 

8. Hva tenker du at en organisas-
jon som Folkeakademiet kan gjøre for 
ytringsfriheten? 

Folkeakademiet kan spre kunnskap og 
være arena for saklige debatter. Hva med 
et kurs i innvandringsdebatt, som viser 
at det er fullt mulig å være mot norsk 
innvandringspolitikk og skeptisk til for 
mange muslimer i Norge, men samtidig 
være saklig og vise mennesker respekt? 

"De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et 
avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det 
er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer 
mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som 
dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100)."

" Paragrafen kalles også rasismeparagrafen, men denne betegnelsen 
er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer 
som rammer individer med en annen hudfarge eller annen etnisk eller 
nasjonal opprinnelse. Den gjelder også ytringer som er diskriminerende 
overfor personer på grunnlag av homofil legning, leveform eller orien-
tering samt på grunn av religion og livssyn. Fra juni 2013 er også grovt 
krenkende uttalelser som har sammenheng med nedsatt funksjonsevne 
omfattet av bestemmelsen."

"Straffelovens § 185 forutsetter at ytringene er offentlige for at de skal 
kunne straffes. I forbindelse med at diskrimineringsloven om etnisitet 
ble vedtatt i 2005, ble vernet mot diskriminerende eller hatefulle ytring-
er i straffeloven § 185 skjerpet ved lovendring. I denne sammenheng 
ble det i forarbeidene tydeliggjort at det er selve det å spre en grovt 
krenkende ytring som rammes av bestemmelsen. Bestemmelsen kom-
mer til anvendelse dersom en ytring overføres til et fåtall personer – det 
er tilstrekkelig med én – så lenge ytringen er fremsatt på offentlig sted. 
En rekke ytringer vil dermed kunne tilfredsstille kravet om å være «offen-
tlige». Rasistiske og/eller diskriminerende ytringer fremsatt på internett 
rammes etter lovendringen i 2005 også av straffelovens § 185."

Kilde: https://snl.no/diskriminerende_ytringer

STORE NORSKE LEKSIKON OM § 185
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Lansering av ny digital ressursportal for norsk eldreomsorg: 

Syngsammen.no
Sang i eldreomsorgen og Folkeakademienes landsforbund har utviklet den digitale res-
sursportalen Syngsammen.no. Portalen inneholder over 100 nyinnspilte sanger, en rekke 
videoforedrag, artikler, spillelister, videoer med bevegelsesaktiviteter og masse tips og 
forslag til hvordan sang og musikk kan brukes på en helsefremmende måte. Den retter 
seg mot eldreinstitusjoner, pårørende, hjemmetjeneste og organisasjoner som arbeider i 
eldrehelsefeltet. 

Gå inn på syngsammen.no og finn ut hvilke muligheter som finnes!

Foto: Iris Engen Skadal
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Sigrid Sollunds emoji-leksikon

Foto: Agnete Brun

Smilefjes – rett og slett et vennlig smil. Jo større smil, desto mer 
begeistret.

Smilefjes med tårer- ”Jeg ler så jeg griner”. Er ansiktet skjevt, 
er latteren enda mer hysterisk.

Oppsperrede øyne, hevede øyebryn – kan signalisere 
sjokk, noe flaut, vantro eller smiger. 

Opp ned-fjes – ”Nå var jeg visst dum”. Eventuelt at du 
tøyset. 

Trekker på skuldrene – kan være at du ikke har noe svar, eller at 
du bare ikke bryr deg.

Tenkefjes – kan bety undring, men også være en spydighet, et signal om at den 
andre har sagt noe teit. 

Undrende fjes med monokkel – du stiller deg tvilende til noe, er skeptisk eller vil granske 
noe nærmere.

Blunkefjes – kanskje en flørt, kanskje en spøk, kanskje sarkasme. Egnet til å forvirre. 

Aubergine – noen ganger er en sigar bare en sigar, men som oftest er aubergine en penis på emoji-
språket. 

Fersken – hvor ofte sender du meldinger om ferskener? Betyr som regel rumpe.
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Sigrid Sollunds emoji-leksikon

Vær klar over at ganske mange andre tegn også kan tolkes inn i en seksuell kontekst, som vannsprut (eller 
”vann”-sprut), banan eller tunge. Her er det de unge som leder an i nytolkningene, så alle foreldre, onkler og 
besteforeldre bør holde seg til standard-smilefjes for å unngå misforståelser. Er du helt i villrede, kan du søke på 
emojipedia.org for oppdaterte tolkninger. 
 
En tommelfingerregel er at det er greit å svare på en emoji med en lik emoji, selv om du ikke skjønte noe av 
hva det solbrille-fjeset du fikk skulle signalisere. Litt som at offentlig ansatte svarer på den målformen de fikk 
henvendelsen på. Svarer du på et kjempesmil med et så vidt smilende et, virker det som om det er noe galt. 

Sigrid Sollund, kjent som programleder i NRK, har skrevet 
noe så sjeldent som en fornøyelig og lærerik bok om skikk og 
bruk. Den er, som tittelen sier, rettet mot vår samtid og byr på 
gode råd og føringer for de fleste situasjoner – også digitale. 
 Det er et imponerende spenn i boka, om du så 
er vertskap, gjest, ”dine unger”, ”andres unger”, i moské, 
kirke eller i synagoge, i nettdebatt, i arbeidslivet, fødsel, dåp, 
konfirmasjon, bryllup.. lista er nesten utømmelig. Slik sett kan 
boka fungere både som god lesning fra perm til perm, men 
også som et oppslagsverk for en bestemt situasjon. 
 Oslo Folkeakademi hadde invitert Sigrid Solund til å 
samtale om boka den 14. april, og skulle diskutere temaer fra 
boka på deres ”Vafler og Sambosa”-treff. Dette er nå noe på 
vent, men det er en ypperlig anledning til ”hjemme-studium” 
i disse dager. Så hvorfor ikke se nærmere på Sigrids bok om 
skikk og bruk? Kanskje det kan bli en hyggelig og engasjer-
ende studiering etterhvert? 
 Vi sender uansett en høflig og oppriktig takk til 
Sigrid for å la oss trykke emoji-leksikonet fra boka! 

Skikk og bruk for en moderne tid

Skikk og bruk - Praktisk folkeskikk for 
moderne mennesker
Kagge forlag
Utgitt i 2019

Finnes på en rekke nettbokhandlere og 
også i elektronisk versjon
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Portrettet: Kamzy 
Gunaratnam

Tekst og foto | Hans Petter Wiken
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Kamzy Gunaratnam er en særdeles travel og ak-
tiv politiker. Det var derfor overraskende enkelt 
å komme i kontakt med varaordføreren: en kort 
henvendelse til ordførerens kontor som result-
erte i et positivt svar innen en time fra varaord-
føreren selv. Nå sitter vi altså sammen på var-
aordførerens kontor i et av landets mest kjente 
landemerker, i hvert fall 
hvis vi tenker bygg i 
teglstein. 

Kamzy er kjent for sin åpenhet, 
et avvæpnende smil og det smit-
tende latterutbruddet. Samtidig 
er hun ikke redd for å vise en 
annen side, med en sterk insist-
ering av å ta alvoret på alvor. For 
veien til kontoret med utsikt over 
fjorden hvor vi sitter nå har ikke 
blitt ferdet uten kamper. Kamzy 
ble mobbet av skolekamerater, 
og banket opp på veien til skolen. 
Guttene vasket henne i snøen, for å vaske henne «hvit». Hun 
fortalte det verken til lærer eller hjemme, fordi hun var redd 
mobbingen bare skulle bli verre. Og helt frem til 2016 fortrengte 
hun minnene.

- For meg handlet det om at jeg kom i en dyp, dyp identitets-
krise i altfor ung alder. Da var jeg 7-8 år. Fritiden min var fylt 
opp med tamilske aktiviteter, og så var den øvrige tiden fylt 
opp med ”norske ting”. Alle hadde en mening om hvor du hørte 

hjemme, og ingen ga deg rom til å være begge deler. Dette, 
kombinert med å bli banka opp på skoleveien… Jeg tror jeg 
hadde håndtert det hvis jeg ikke hadde blitt banket opp, eller 
mobbinga. Da ble det vanskelig. Det ble som andre ting som 
traumatiserer mennesker. Man tror først at dette bare er noe 
man må finne seg i – og så forteller du det ikke hjemme fordi 
det blir verre og verre. Og når du er så ung så lurer du på om 

det er noe du fortjener? Det var ikke så 
mange rollemodeller å se opp til heller. 

Uten at vi skal røpe for mye fra historien 
som blir fortalt med Kamzys egne ord i 
boka ”Third Culture Kids”, så får en av 
guttene som trakasserte Kamzy seg til 
slutt en velfortjent lærepenge. Senere 
kom Kamzy til å merke reaksjoner fra 
et annet hold: foreldrene til de tamil-
ske venninnene hennes ønsket ikke at 
døtrene skulle henge med Kamzy – hun 
var for frittalende og liberal. Deres hold-
ninger til Kamzy har imidlertid endret 
etter seg at hun har blitt en profilert 

politiker. 

I dag er Kamzy heller ikke redd for å ta til motmæle og si tydelig 
i fra. For mye har endret seg siden Kamzy startet i politik-
ken, det mest påtagelige er et ordskifte som man sjelden så 
tidligere.  

- Jeg trodde da jeg vokste opp at alt bare skulle bli bedre. At det 
bare var sånn verden var: verden ble alltid bedre fordi vi men-
nesker blir jo smartere for hver dag som går. Ting blir bedre, 
mennesker blir rausere, det blir mindre rasisme, det blir mindre 
terror, det blir mindre krig. ”Det årner seg, vi fikser dette. Det 
tar litt tid, men alt går i riktig retning.” Så skjedde 22. juli, og 
så føler jeg ikke på det lenger. Da er det typisk sosialdemokrat-
tenkning å spørre meg selv om verktøyene jeg bruker funker? 

• Sitter i sin andre periode som 
varaordfører i Oslo

• Nestleder i Oslo Arbeiderparti
• Overlevde Utøya 22. juli 2011
• Født på Sri Lanka. Familen flyktet 

til Norge da hun var 6 år 
• Kom først til Hammerfest. Vokste 

opp i Groruddalen, Oslo 
• Er 32 år

Nøkkelen har vært i Oslo rådhus og snakket om 
dialog og uenighet med varaordføreren, Kamzy 

Gunaratnam

Bilde til venstre: Kamzy ga nylig et fortrolig og personlig bidrag til 
boka ”Third Culture Kids” -  en samling av unge menneskers historier 
og stemmer som alle har til felles at de har vokst opp i Norge mellom 
kulturer.
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politikere må tenke på, noe som henger 
tett sammen med dialog,  er at vi må ha 
rollemodeller og vi må ha ulike mennesker 
i maktinstitusjonene. Hvis de jentene ikke 
kan komme seg dit jeg er nå, og at det ikke 
er flere av de når jeg er ferdig med min tid 
i politikken – så mener jeg at det har vært 
forgjeves å være politiker for meg. Da har 
ikke jeg gjort jobben min. Vi må ha param-
etere eller indikatorer på at man har gjort en 
forskjell, og jeg må ta i bruk verktøyene som 
tar oss dit – det mener jeg. 

- Det er ganske sterke krav du stiller til deg 
som rollemodell…?, skyter vi inn.  

- Og også en sterk oppfordring til alle andre 
politikere at man stiller krav til seg selv. En 
del av grunnen til at jeg deler det er for at folk 
skal forstå at det koster å være en offentlig 
person.  Jeg kan ikke lyve om det. Jeg  har 
en del semi-kjendiser på Facebook som jeg 
egentlig ikke kjenner. Hvis jeg får en eller 
flere rasistiske eller halvrasistiske kommen-
tarer i kommentarfeltet -  og jeg ser at denne 
kjendisen er venn med disse menneskene, 
så sender jeg gjerne en melding med en 
screenshot og spør: ”Hei, er dette en venn 
av deg?”. Og da svarer de ofte med: ”Åh, jeg 
vet ikke hvem det er”, og så sletter de dem 

fra vennelista. Deretter forteller de meg at nå 
har jeg slettet de fra Facebook – ”Ikke tenk 
på de”, og ”drit i dem”, ikke sant?  - Men det 
var ikke det jeg ville at du skulle gjøre. Jeg vil 
at du skal bruke din status, din kjendisstatus 
og si ”Hva er det her, liksom?” Eller: ”Hva 
mente du?”, ”Hva skal det bety?”. Det er jo 
ingen som er født rasister. Det er det vi må 
ta innover oss. Vi kan i det minste gjøre et 
forsøk på å snakke med folk. Og da tenker jeg 
at dette mennesket som kanskje hater meg, 
kan du som hvit kjendis bruke så mye av din 
tid på kontre det som blir sagt siden denne 
personen liker deg?   

Kamzy er nettopp opptatt av å kunne 
ansvarliggjøre de og det som blir sagt. Hun 
protesterte også tydelig da tidligere justismin-
ister Sylvi Listhaug delte Facebook-innlegget 
hvor hun hevdet at Arbeiderpartiet ikke tok 
trusselen om terror på alvor, på samme dag 
som premieren på Erik Poppes film ”Utøya 
22. juli”. Innlegget resulterte i at justismin-
isteren senere måtte avtre. Listhaug kunne 
ikke forstå hvorfor det var støtende å poste 
innlegget…

- Ok, la oss ta det 100% på alvor – da må jeg 
gjøre noe for at hun skal skjønne hva hun har 
gjort. Det var derfor jeg inviterte henne til å 

Ytringsfrihet er en kampsak for Kamzy. 
Samtidig merker hun at diskusjonsklimaet 
har blitt tøffere og er bekymret for at store 
deler av majoritetsbefolkningen blir kuet av en 
liten minoritet i å tørre å ytre seg. Hun er selv 
på de fleste plattformer på sosiale medier - 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter - hvor 
hun holder borgerne oppdatert. Responsen er 
god, for det er stas for en gruppe skoleelever 
å bli avbildet med Kamzy, eller for de mange 
organisasjonene som får besøk. Samtidig 
kommer det mye hets i kommentarfeltene. 

- Jeg prøver å gjøre ulike ting. Jeg tar en 
promille av den skiten jeg får og deler det 
på Instagram, hvor jeg sladder bort navnet 
og sånt. Jeg har venner som sier: ”Det er så 
slitsomt å lese de greiene der. Kan du slutte 
å dele det?”.  Da kan du like gjerne slutte å 
følge meg.

Kamzy tenker seg om… 

- Hvis jeg får besøk av jenter fra Groruddalen, 
for eksempel ungdomsrådet, så lyver jeg ikke 
om denne siden av politikken. Vi kan snakke 
om at vi kan gjøre ting bedre sammen, gjøre 
situasjonen bedre mellom oss - men jeg kan 
ikke lyve om hvordan folk snakker til deg. 
Dessverre har tonen blitt krassere. Det alle 
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se filmen. Det var hensikten min og hun 
trengte ikke å se den med meg engang - 
bare gå å se den. Det er ikke meningen å 
være nedlatende, men det er mer å fak-
tisk å ta på alvor det som blir sagt. Hvis 
det du sier er det du faktisk sier, da må 
du også høre på hva jeg sier basert på 
det du sier. Altså: ”Dette er en oppfordring 
basert på det du sa -  den virkeligheten du 
delte med meg”.

Ifølge Kamzy kan det å ha ulike 
virkelighetsoppfatninger  være farlig, 
og det er derfor viktig å ha det samme 
kunnskapsgrunnlaget. Men er ikke 
ulike virkelighetsoppfatninger grunnlag for 
dialog, spør vi.
 
- Den første dimensjonen er at vi må ha 
felles utgangspunkt. Fra det mener vi ulikt 
om hva som funker - som er den andre 
dimensjonen. I starten av hver bystyre-
periode drar utvalgene for eksempel på 
seminar sammen og får kurs, som gir oss 
mulighet til å diskutere rundt bordet. Og 
etterpå kan det jo hende at man fortsatt 
er uenig, men vi har hatt felleskapet.

Som vi forstår, har Kamzy erfaring med 
å aktivt gå inn i en debatt. Men i noen 
tilfeller har hun også opplevd å bli dratt 
inn i ordskiftet uten viten og vilje. Som 
den helgen Kamzy, kraftig forkjølet, hadde 
dratt hjem til foreldrene for å slappe av. 

Hun hadde invitert venninnene Faten og 
Varin for pizza og film på lørdagskvelden. 
Men midt i filmen begynner det å røre på 
seg på sosiale medier. Kamzy har blitt 
valgt inn som leder av 17. mai komiteen 
for 2019, og det mangeårige nobelkomite-
medlemmet  og FrP-politikeren Inger 
Marie Yttehorn har kommentert med 
følgende tweet: «Litt spesielt at det stadig 
er innvandrere som skal lede 17-mai 

komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med 
kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre 
skikket til akkurat dette vervet?»  
- Etter hvert stusset jeg over navnet og 
undersøkte hvem var nå dette igjen, fordi 
det med ”kronisk norsk” var jo veldig mor-
somt. Hva betyr det, liksom? Da jeg stod 
opp søndag morgen var det bare det som 
var på Facebook den dagen. Facebook 
var teppebombet med ”kronisk norsk”-
vitser. Med tanke på hvordan Norge 
reagerte så skulle man tro at jeg satt og 
grein da den kommentaren kom - at det 
var det som var min reaksjon, men du og 
jeg vet at annengenerasjons innvandrere 

opplever mer rasisme – og det er så 
lett å ta stilling til eksplisitt rasisme. Så 
ettersom ukene gikk begynte jeg å bli litt 
irritert. Folk flest opplever ikke rasisme 
hvor et mangeårig medlem av Nobel-
komiteen sier noe sånt som Ytterhorn sa. 
De opplever rasisme i den forstand at de 
får rare blikk, de får subtile kommentarer, 
de får spørsmål som er ubehagelige – 
hvor du lurer på hva de egentlig mente 
med det spørsmålet, ikke sant? Det er 
det de opplever som fordomsfullt, og 
på grensen av rasistisk. Da er det ingen 
som gjør noe. Jeg satt hos God morgen 
Norge og tenkte: ”Jeg er en ressurssterk 
varaordfører – tusen takk for støtten, men 
kan dere materialisere det i hverdagen?”. 

Kamzy understreker at hun ikke er utak-
knemlig for støtten hun har fått i denne 
saken, ikke minst fra politiske rivaler. Siv 
Jensen uttalte «Jeg tar avstand fra denne 
kommentaren og er sterkt uenig med 
Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren er 
grov og langt over streken”. Sylvi Listhaug 
kommenterte: «Dette er grovt og langt 
over streken! Det er uakseptabelt. Jeg 
kjenner Kamzy som en dyktig politiker fra 
min tid i Oslo-politikken! Hun kommer til å 
gjøre en utmerket jobb med å lede 17.mai 
komiteen». 

- Jeg er ikke utakknemlig for støtten jeg 
har fått – jeg bare håper og ønsker at den 

Facebook var 
teppebombet med 
”kronisk norsk”-vitser

Kamzy ønsker å støtte opp under viktige initiativer. Her er hun på Helsefestivalen (bilde til venstre) som ble arrangert på Youngstorget i 2019, en 
festival med et særlig fokus på å spre kunnskap og engasjement knyttet til helse blant innvandrere. Over er det bilder fra sceneshow ledet av Safia 
Abdi Haase, stands (her med Diabetesforbundet)  og  etiopisk kaffesermoni. 
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samme støtten gis hver dag, til også de 
som ikke har titler. Fordi de har jo ikke det! 
Siv Jensen og Sylvi Listhaug var kjempe-
tydelige i sine reaksjoner. Men da sier 
mine muslimske venninner til meg: ”Det 
er fordi du er ateist. Du er ikke muslim, 
du går ikke med hijab, det er lett å ”selge” 
deg liksom.” Det sier mine venninner. 

Vi blir med ett minnet om historien om 
Kamzy som liten på vei hjem fra skolen 
– og om alle de som vokser opp med 
en usikkerhet på om man er en del av 

felleskapet.  

- Jeg måtte grave tilbake og virkelig prøve 
å sette ord på hva jeg følte, hva jeg tenkte, 
hvorfor jeg ikke gjorde noe… Bare sam-
menlikn det med å sitte og kontre at Ytre-
horn sier at jeg ikke er bra nok for Norge. 
Du merker jo at du kan faktisk styrke din 
sosiale bakgrunn, du kan ta klassereisen, 
du kan få bedre selvtillit. Men vi må spørre 
oss selv: ”Hvem er det som trenger at vi 
gjør noe?”. 

Groruddaljenta Kamzy, som ofte sier at hun er ”litt norsk, litt tamil, litt internasjonal 
– mest Oslo”, gjorde seg raskt bemerket i Arbeiderpartiet og ble votert inn i Oslo 
bystyre allerede som19-åring. At Kamzy ble politiker var i utgangspunktet ikke en del 
av planen, ikke engang at familien skulle bli værende i Norge.  Her er varaordføreren 
på kontoret. (Foto: Oslo kommune/Sturlason).
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Kvelden den 13. februar arrangerte Ullern kirke en samtale 
mellom Kamzy Gunaratnam og prest Peter Dille om drapene på 
Utøya. Samtalen var en tankevekker for de som kom og lyttet til 
Kamzys historie. Kamzy overlevde fordi hun la på svøm i Tyri-
fjorden tidsnok, men reflekterer ofte over de som ble drept. Hun 
fortalte at hun for eksempel kan kjenne på et sinne over tapet av 
Håvard, som ikke la på svøm selv om han var en dyktig svømmer. 
Presten anerkjente Kamzys sinne og mente hun hadde snudd 
dette til engasjement. 

Kamzy fortalte om tiden etter Utøya. Om hvordan hverdagen har 
blitt preget av det som skjedde. Som at hun kartlegger fluktruter 
når hun kommer på et nytt sted, og hvor viktig familien har vært 
for henne. 22. juli var et politisk angrep på det multilkulturelle 
Norge. Kamzy er tydelig på det. Samtidig ser hun at Breivik ble 
”feilet” gjennom oppveksten av sine nærmeste, av systemet og 
samfunnet. På spørsmål fra presten om hvordan vi kan skape 
fellesskap som rommer alle, også for en gutt som ikke fant seg 
til rette i noen miljøer, svarte Kamzy at vi alle kan ha det litt mer 
ukomfortabelt. Dette innbærer blant annet å og inkludere flere 
enn de som ser ut som oss selv, og som har de samme interess-
ene.  

Etter samtalen med presten, spurte Nøkkelen Kamzy om hun 
føler at dette er et arbeid som bare må fortsette og om det er noe 
som gir henne styrke - eller er det et slags kall?

 - Jeg må jo gjøre det jeg forventer av andre. Jeg må sette det på 
dagsorden så lenge det er behov for det.  Jeg har ikke noe prob-
lem med å snakke om det. Det er også fint å snakke om det på 
ulike måter, som arrangementer i kirka, samtale og refleksjoner. 
Det er ikke ofte vi gjør det som politikere. 

Varaordføreren i åpenhjertig samtale om 22. juli med prest Peter Dille i Ullern kirke. 

En samtale til ettertanke

Utøya i et dannelsesøyemed 

I Ullern kirke var det en rekke 15-åringer som skal 
konfirmeres i 2020. De var 6 år i 2011. Det største 
massedrapet i fredstid ble nylig skildret med en 6-episoder 
lang serie på NRK «22. juli». Kamzy anbefaler alle å se 
denne, ikke minst generasjonen som nå er i ferd med å bli 
ungdommer og unge voksne. Kamzy mener at vi alle må 
forplikte oss til å sette oss grundig inn i hva som skjedde. 
Hun nevner også boka ”En av oss” av Åsne Seierstad og Erik 
Poppes film: ”Utøya 22. juli”  
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NYTT FRA KULTURMENYEN

SIW ELENA 
SKINNEMOEN

Siw Elena Skinnemoen er 
figurmaker, figurspiller og foreteller.  Hun 
har lang og bred yrkeserfaring relatert til 
barn og unge; barnehage, barnverninstus-
tisjon, skole, psykiatri, PPT og formidling 
av barnelitteratur. Har hatt ulike forestil-
linger med og uten figurer i barnehager, 
skoler, bibliotek, festivaler og andre 
kulturarenaer. Siw Elena Skinnemoen har 
også flere ulike kurs/worskshop, oftes 
igjennom DKS.

AZIZ
Azizullah Azizi (Aziz) 

er opprinnelig fra 
Afghanistan, men kom til 

Norge for fire år siden som 
enslig mindreårig. Han har holdt flere 
foredrag både lokalt i Agder og nasjonalt, 
blant annet på ungdomskoler for MOT, 
for Frivillighet Norge på Arendalsuka i 
2019. Han har hatt åpent foredrag på 
Kulturhuset i Lyngdal og på Ungdommens 
Fylkesting i Agder, og holdt 17.maitale i 
Farsund kommune.  Han har blitt spurt 
om å holde foredrag på arrangementet 
Ung og Lovende-seminar for unge ledere 
i idretten og frivillige organisasjoner, og  
blitt invitert på Barnekonvversjon 30 år i 
Oslo.

 THE SCHLAGERS 
The Schlagers oppsto i 2010 og har 
siden da hatt mange opptredener 
på alt fra puber til sykehjem, senior-
sentere og private arrangementer. 
Lars Birkelund spiller gitar og synger. 
Tov Ramstad spiller cello og sag og 
synger harmoni. De er begge erfarne 
musikere som også har spilt sammen 
i andre sammenhenger, som Beck-
strøm Kvartett og Oslo RadioOrkester.

CABARETGRUPPEN 
Cabaretgruppen ble startet i 1978, 

med ønsket om å ivareta den kontinentale 
cabaretformen – aktuelle og nyskrevne tekster 
som med glimt i øyet ser både til høyre og 
venstre i samfunnet, og der det meste blir 
sagt mellom linjene. Forestillingen som tilbys 
gjennom Folkeakademiet er satt sammen av 
høydepunkter fra våre forestillinger. Michaela 
Spandow har vært skuespiller siden hun var 
19, og var ansatt bl. a. på Det Norske Teateret 
og Den Nationale Scene. Dessuten spilt teater 
både i Sveits og Tyskland. Magnus Nielsen 
var flere år ved Trøndelag Teater, 10 år i NRKs 
underholdningsavdeling, og har dubbet et utall 
tegnefilmer til norsk. Carl Fredrik Falkenberg er 
en av landets mest allsidige akkompagnatører. 
Forestillingen fordrer følgelig mulighet for et 
piano. Vi holder alle til Oslo.

GEIR GJELTEN 
Geir Gjelten er gjennom en rekke TV-opptredener, og 30 på scenen, kjent 

som “Norges eneste profesjonelle, skattebetalende Lommetyv”. Han kombinerer 
evnene til avlede oppmerksomhet med tryllekunstnerne og svindlernes smarte 
triks, i et fascinerende,  lærerikt og i høyeste grad underholdende foredrag. Det hele 
startet med trylling som hobby, men han er utdannet som ambulansearbeider og 
gipsteknikker ved Oslo Legevakt. Men rundt 1980 tok underholdningen overtak, og 
han har siden da hatt dette som sin profesjon.

Formålet er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse 

i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt 

aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap 

og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal 

forståelse. Formålsparagrafen til Folkeakademiet, artikulert i 
Folkeakademiets 6-års plan 2019 - 2024.
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ARRANGØR? I KULTURMENYEN FINNER 
DU MANGE FLERE  ARTISTER OG FOREDRAGSHOLDERE

Hold deg oppdatert på artistene og 
foredragsholderne i Kulturmenyen.

www.folkeakademiet.no
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 NILS GURRIK 
Nils Gurrik har drevet med 

sang og musikk, stort 
sett hele livet. Korps, kor, 

musikkgrupper, dansemu-
sikk osv. De seneste årene 

har han blitt mye benyttet i 
nærområde på institusjoner, pensjonistfore-
ninger (og andre foreninger) i mer tidsbegren-
set omfang. 

En forestilling tar utgangspunkt i ca. 1 time, 
hvis ikke annet er avtalt, innebærer en kort 
presentasjon av diverse velkjente artister, 
etterfulgt av sang og musikk som er velkjent 
for nettopp denne artisten/gruppen. Ispedd 
med muntre historier og oppfordring til 
allsang

 EVEN SAUGSTAD 
Even Saugstad (f. 1960) 

har laget en rekke bøker 
innen temaet lokalhistorie og Oslomarka/
friluftsliv. Nyeste bok er «Byoriginaler og 
personligheter i Oslo» (2019). 

LILLIAN 
ASKELAND 

Lillian Askeland har 
solgt over 1 million plater i 

kategorien Country. Hun har med seg 
gruppen Country Friends.Til sammen 
har Lillian solgt over 1 million plater. 
I 1981 spilte hun inn en plate i 
Nashville, og i 1982 gjestet hun 
Wembley med Ottar og Country Team, 
hvor selveste Dolly Parton var en av 
hovedartistene. I 2015 feiret Lillian 
50 års jubileum som artist

Les mer om artistene og foredragsholderne på kulturmenyen.folkeakademiet.no

NINA HANSSEN
Nina er autentisk, 
har glimt i øyet. 

Hun får publikum til 
å slappe av fra første 

sekund og er dyktig til å 
formidle forskning på en god måte.

Nina har utgitt 7 bøker. I 2019 kom 
hun ut med “Den siste Flamingo”, 
en bok om plastforsøpling med gode 
anmeldelser og konkrete råd og med 
forord fra Gro Harlem Brundtland.

Nina er også glødende engasjert i å 
formidle hva 17 FNs bærekraftsmål 
betyr for Norge og norsk arbeidsliv, og 
hvordan vi kan gripe mulighetene. Det 
er lett å la seg rive med at personlige 
engasjement der hun kobler globale 
målsettinger med hvilke muligheter 
dette gir for oss alle.

ARTANGER
Arnfinn Tangerud 
spiller gitar som 

hovedinstrument og 
trekkspill med elek-

tronikk, og synger. Han 
har tidligere spilt i danseorkester, men 
de siste ti årene har han spilt mest 
alene. Da går det helst i viser og coun-
try, samt noe instrumental-musikk. 
Han har erfaring fra korps og kor, og 
utdannelse fra konservatoriet.
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Folkeakademiet Oppland - Hedmark 
Leder: Ulla Sørum Vikersveen  
Daglig leder: Hans V. Vikersveen (bildet)
tlf: 61 14 73 00/948 89 605 
(opplandhedmark@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet Viken
Leder: Ellen Stavlund
Daglig leder: Hanne Herrman
tlf. 934 94 413
(viken@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet TeVeBu
Leder: Signe Marie Kittelsaa 
Daglig leder: Olav Hanto (bildet)
tlf: 91 72 40 72 
(tevebu@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet Agder 
Leder: Ingvar Kolnes  
Daglig leder: Siw Johannessen (bildet)
 tlf: 93 49 60 31
(agder@folkeakademiet.no)  

Folkeakademiet Rogaland 
Leder: Aud Jorunn Hakestad 
Daglig leder: Siw Johannessen (bildet) 
tlf: 93 49 60 31 
(rogaland@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet Hordaland 
Leder: Jonny Haugland
DL: Marion Rodgers Løseth (bildet)
tlf: 40 76 01 71
(hordaland@folkeakademiet.no)  

Folkeakademiet Sogn og Fjordane 
Leder: Halvard Lunde 
DL: Henriette Hatlevoll (i permisjon)
Vikar er Erlend Ona Gjul
tlf: 951 62 265  
(sognogfjordane@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet Midt-Norge 
Leder: Trygve Eliassen
Daglig leder: Beate Riege (i permisjon)
Vikar er Olav Hanto 
Tlf:  91 72 40 72
(midtnorge@folkeakademiet.no)

Folkeakademiet Hålogaland 
Leder: Kathrine Fosshei  
DL: Anne Gerd Paulsen (bildet)
tlf: 78 43 64 65,  
(halogaland@folkeakademiet.no)

FOLKEAKADEMIETS DISTRIKTER Aktuelt fra FAL
Arbeidet med å få økonomisk oversikt knyttet til 
pandeemien er igangsatt

Regjeringen har iverksatt økonomiske hjelpetiltak både 
for frilansere og for kulturorganisasjoner. Det er bra. Men 
som organisasjon er det nå også FALs rolle å synliggjøre 
konsekvenser som folkeakademiene har møtt og vil møte 
framover. Landsforbundet har derfor kontaktet akademiene 
og distriktsorganisasjonene og bedt disse rapportere inn 
konsekvenser av avlyste arrangementer, turneer, seminarer, 
møter m.m. der det er kostnader en ikke kommer ut av eller 
også tap av inntekter. 

Som medlem i Norsk musikkråd har vi også et samarbeid med 
musikkrådet om dette.
Opplysningene vil danne grunnlag for å kunne si noe om 
økonomiske konsekvenser og nødvendige tiltak for det frivillige 
organisasjonslivet.

Vi har blant annet bedt akademiene og distriktene om å 
estimere følgende: Hvis alle arrangementer blir avlyst frem til 
sommeren, men kostnadene likevel må betales, hva kan da 
tapet bli? Vi har også bedt om tilbakemeldinger om utøvere/
artister som blir skadelidende på grunn av at turneer/lokale 
arrangementer ikke kan avholdes.

Landsforbundet vil så godt som mulig følge med på utviklingen 
i tiden som kommer og holde ansatte og tillitsvalgte orientert 
om gode ideer til aktivitet og eventuelle nye støttemuligheter. 

På jakt etter gode ideer 
til arrangementer der du 
bor?
Følg oss på 
Facebook!
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Nordturen avlyst for bokbåten

Hordaland Folkeakademi har i mange år hatt eit 
samarbeid med bibliotekbåten Epos -  der dei 
har formidla utøvarar og artistar til småstader 
og bibliotek rundt om i vestlandsfjordane. 

No melder bokbåten at dei må avlyse den kom-
ande turneen, så diverre vil korkje bøker eller 
kulturartistar klappe til kai før koronapande-
mien er over. 

Vi håper at vi snart kan få sjå ramsalte bibliote-
karar, kulturutøvarar og sjøfolk spreie kultur og 
leseråd att!

I

S T A R T  E T 

FOLKEAKADEMI

KU
LT

UR
KA

FÉ
 |

 Q
UI

ZK
LU

BB
 |

 B
AR

NE
TE

AT
ER

 |
 VI

SE
KV

EL
D 

| 
FO

RE
DR

AG
 |

 D
EM

OK
RA

TI
BY

GG
IN

G 
| 

KO
NS

ER
TS

CE
NE

 |
 IN

TE
GR

ER
IN

GS
AR

BE
ID

 |
 H

IS
TO

RI
EL

AG

FRISTET? LES MER PÅ:
W W W . F O L K E A K A D E M I E T . N O

Et Folkeakademi kan romme nær 
sagt hva som helst, så lenge det han-
dler om kultur eller kunnskap. Ingen 
idé er for liten eller for stor. 

Hva med å starte en quizklubb, en 
tenketank, en filosofikafé eller for-
midle kulturelle opplevelser for barn? 
Hva med å invitere favorittforfatteren 
deres på besøk? Et nysirkus, eller et 
band dere liker?

HVA ER DET Å HENTE?

FRIHET TIL Å VELGE

Er du og dine venner opptatt av lokal kultur? Ønsker dere at det skal skje mer 
der dere bor? Start et Folkeakademi!  Da får dere penger, inspirasjon og råd, slik 
at dere kan skape det lokale møtestedet dere savner - dere vet hva som skal til. 

SKAP NOE GØY!

Hvis dere starter et folkeakademi får 
dere økono misk støtte til oppstart og 
videre drift av folkeaakdemiet deres 
(kr 8 000). Dere får også pengestøtte 
til arrangementene dere lager. 

Dere får egen nettside, og kultur- 
og medlemsbladet Nøkkelen med 
mange tips og ideer. Du kan også 
være med på kurs og samlinger der 
du treffer likesinnede, og kan utvide 
ditt kulturelle nettverk. 

Det viktigste av alt: blir du en lokal 
kulturhelt i Folkeakademiet kan du 
og folkeakademiet ditt velge hva som 
skal skje der du bor! 

TIPS EN ENTUSIAST
&&

&&

BLI EN LOKAL KULTURHELT

“KUNST OG 
KULTUR – DET ER 
HJERTETS SUNNE 

GALSKAP”
Tor Åge Bringsværd

KULTURKAFÉ | QUIZKLUBB | BARNETEATER | VISEKVELD | FOREDRAG | DEM
OKRATIBYGGING | KONSERTSCENE | INTEGRERINGSARBEID | HISTORIELAG
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Traktoroversikten side 28       |    Agco blir til side 54             

Langtidstest  
av Fendt 724
side 18

Strøm i nøden
Fjøssystemer kan nå tilby nødstrøms-aggregat fra Zordan med kapasitet 

 til å drifte en normal storfe-besetning, to boliger og gården forøvrig.  
Aggregatet tar automatisk over strømforsyningen ved nettutfall. 

De har lang holdbarhet med ekstra sikringer mot tilbakeslag, er godt støyisolert (58 db) 
og programmerbare med brukervennlige menyer. Det mobile aggregatet egner seg også  

utmerket til seterdrift. Vedlikeholdet er enkelt. Overganger, kontakter og kabler følger med.  
De helautomatiske og manuelle aggregatene fra Fjøssystemer leveres i både  

3-fas 230 versjon og 3-fas 400 versjon. Alle aggregatene er produsert og testet etter ISO 9001.

Nyhet!

Fullisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelser fra 6,5 KvA til 1100 Kva.
Kan leveres manuelt eller fullautomatisert
230 Volt 3fas og 400 Volt 3fas.

Uisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelse fra 6,5 KvA til 1100 KvA.
Beregnet på innendørs bruk. 230 Volt 3fas 
og 400 Volt 3fas.

Nødstrøms-aggregat for bruk på traktor 
Finnes i størrelse fra 10 KvA til 135 KvA. 
230 Volt 3 fas og 400 Volt 3 fas.

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

Spesialkonstruert for rundballer  

Din ful l fòrspesial ist

Presser halm 
med urea
side 48

Slitedelpriser  
til stubbharva
side 40

 

God Jul!

Robotene tar over  
Agritechnica  
   side 68

TAKK FOR TILLITEN!

Ny traktor før jul?   Bla om for å se våre førjulstilbud!

Vi takker for tilliten som våre kunder har vist oss ved å velge Valtra. Dette året 
har plassert Valtra nok en gang blant Norges mest solgte traktormerke, men  
hvilken pallplass det til slutt blir, vet vi ikke før nyttårsfyrverkeriet har stilnet.

Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig  
God Jul og et Godt Nytt År!
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