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Hva er FellesForum?
Sandefjord kommune ønsker å lykkes enda bedre med inkludering.
Derfor har våre folkevalgte vedtatt å opprette FellesForum.
Forumet er en ny møteplass mellom innbyggere med
innvandrerbakgrunn, kommunens administrative og folkevalgte ledelse.

Ivar Ramberg
ivar.ramberg@sandefjord.kommune.no
tlf. 976 81 380
Eddie Whyte
eddie.whyte@sandefjord.kommune.no
tlf. 902 77 166
Facebook https://www.facebook.com/FellesForum/
Alle foto: Eddie Whyte
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Å SKAPE EN INKLUDERENDE KOMMUNE

ORDFØRER BJØRN OLE GLEDITSCH

FellesForum ble startet i fjor som en dialogbasert
arena mellom folkevalgte, administrativ ledelse og
innbyggere med innvandrerbakgrunn.
På vårt første møte i november 2018 hadde vi en
samling med nesten 100 deltagere, og det kom
mange gode forslag for hvordan vi kunne bli bedre
på inkludering i Sandefjord.
Alle forslagene ble i ettertid gjennomgått av
kommunens administrasjon i samarbeid med en
egen fokusgruppe som bestod av borgere med
innvandrerbakgrunn. Fokusgruppen har bidratt på
en betydelig måte til at FellesForum har vært
vellykket.

f.v. Kim Thanh Ngo, Guro Øksøy Thorsen, Bjørn Ole Gleditsch, Fatma Abukhater, Fahad Alexander Waage

Noen av innspillene er allerede en del av kommunens
inkluderingstiltak, og noen vil bli vurdert i det
arbeidet som kommunen har satt i gang knyttet til
en egen handlingsplan for mangfold og inkludering.
Det er viktig at møtene i FellesForum har en rød
forpliktende tråd. På møtet i november ble det
foreslått at neste samling skulle fokusere på ungdom
og inkludering i vår kommune.
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Slik ble det. Den 12 juni inviterte vi til ny samling.
Kvelden besto av flere innledninger som gjengis
her, og gode dialoger i flere arbeidsgrupper som
diskuterte temaene som ungdommen hadde
innledet om.
Det var viktige temaer som ble tatt opp under
dialogmøtet:
Er det større likheter enn forskjeller mellom
innvandrere og etnisk norsk ungdom? Opplever
ungdom diskriminering og rasisme i hverdagen?
Hva kjennetegner en god inkluderingskommune
for ungdom?
På vegne av kommunen vil jeg gjerne takke alle som
var tilstede. Jeg tror på dialogen, jeg tror på at det å
møtes og utveksle erfaringer og gode tanker vil gjøre
Sandefjord til et enda bedre samfunn. Det som har
kommet frem av tanker og ideer, er et viktig bidrag
til kommunens arbeid for å skape en inkluderende
kommune der alle føler seg hjemme.
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På de fleste av disse arenaene kan vi bidra til et
inkluderende samfunn:
Barnehagene og skolene er kanskje de viktigste arenaene vi har. I barnehagene går 90 prosent av barna,
og i skolene 100 prosent av den aktuelle aldersgruppa. Her fanger vi barn og unge tidlige, og her
deltar alle. Derfor er dette kanskje de aller viktigste
inkluderingsarenaene vi har i kommunen. Lykkes vi
ikke med integrering her, lykkes vi heller ikke i
Sandefjord kommune.

VI KAN GJØRE DET SAMMEN!

RÅDMANN BJØRN GUDBJØRGSRUD

Sandefjord er
og vil være en internasjonal by. Vi har et internasjonalt næringsliv med
ansatte fra hele verden, og vi har en internasjonalt
sammensatt befolkning fra store deler av verden. Det
er et godt utgangspunkt for å skape et åpent, inkluderende og nysgjerrig lokalsamfunn.
Noen ganger klarer vi det – andre ganger gjør vi det
ikke. Ambisjonen må være at vi skal være det hele
tiden. Derfor er slike samlinger som i dag viktige.
Ved å spørre mennesker som vanligvis ikke sitter i
besluttende posisjoner kan vi få nye og konstruktive
innspill.
Hva skaper god integrering i en kommune? Det er et
stort spørsmål – men helt grunnleggende for svaret
er at det er mange som må bidra:

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud og assisterende rådmann Stein Rismyhr

• Kommunen kan ikke gjøre det alene
• Næringslivet kan ikke gjøre det alene
• Idrettslagene kan ikke gjøre det alene
• Innvandrerne kan ikke gjøre det alene
• Den opprinnelige etnisk norske befolkningen kan
ikke gjøre det alene
Men vi kan gjøre det sammen. Gjennom at alle
insisterer på at vi skal ha et åpent, inkluderende
samfunn – mest mulig fritt for mobbing, trakassering
og etnisk diskriminering.
Kommunen har mange arenaer og tiltak som er viktige – og vi møter innbyggere fra vugge til grav:
Fra helsestasjonen for nyfødte til lindrende omsorg
for døende.
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Arbeidslivet er også helt avgjørende. For språk, for
inntekt og for et meningsfylt liv. Da er det avgjørende
at vi klarer å få flest mulig i jobb. I dag er det litt for
mange som kan jobbe som ikke får gjort det fordi de
mangler den rette kompetansen, den rette erfaringen
eller fordi de ikke snakker godt nok norsk. Da må vi
gjøre noe med det – både den enkelte og gjennom
de virkemidlene vi har som introduksjonsprogram,
arbeidsformidling og så videre. Jeg har sett mange
suksesshistorier her, men også mange som har
mislykkes. Sammen må vi lykkes med å få flere i
arbeid.
Og for å leve et helt liv er kultur, idrett og fritidsaktiviteter viktig. Disse arenaene er også avgjørende
for inkludering. Det krever deltakelse, kanskje fra
flere enn i dag, og det krever en aktiv holdning til
inkludering i idrettslag, i kommunale arrangemeter
og i ulike fritidsaktiviteter. Det er rom for at flere
deltar.
Som i hele den vestlige verden, også i Norge har vi
de siste årene sett at forskjellene øker – forskjeller
i utdanningsbakgrunn, inntekt og levekår. Det er
ikke positivt, og vi må være opptatt av gjøre noe med
dette.
Men vi har også positive forskjeller: Vi har fått mer
mangfold, flere forskjellige mennesker med ulik kulturbakgrunn og vi har blitt mer internasjonalt
orienterte. Vi er en del av det globale samfunn. Jeg
tror det er viktig å diskutere ikke bare problemene
med forskjeller, men også hvilke muligheter det gir
og hvordan det kan styrke oss som samfunn. Jeg
håper vi kan gjøre også det i dag. For hvert problem,
er det nesten alltid minst en mulighet.
I dag skal vi snakke om viktige tema som diskriminering, det flerkulturelle og integrering. Jeg gleder
meg til å lytte og lære og håper og tror at dette vil
være ett viktig bidrag til å bringe oss ett skritt nærmere idealet om et åpent, inkluderende og nysgjerrig
lokalsamfunn i Sandefjord.
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ER DET STØRRE LIKHETER
ENN FORSKJELLER?
KIM THANH NGO

«Jeg jobber som produsent,
utøvende musiker og miljøarbeider. Jeg ble med i FellesForum fordi jeg tror på det å
snakke sammen og bli hørt slik
at ingen blir glemt. Politikerne og
Sandefjordinger generelt får muligheten til å bli kjent med hvordan det
er å gå igjennom en integreringsprosess
og vi kan dele tanker, innspill og drømmer
sammen. Det beste av alt er at vi kan bidra til
tiltak som gjør en forskjell for alle, slik at det blir
lettere for nestemann. Vi må ta vare på hverandre.»

Velkommen til Fellesforum! Så hyggelig at så mange kunne komme. Jeg heter Kim Thanh Ngo og jeg
har vokst opp her i Sandefjord, i Vardenlia med to
foreldre fra forskjellige nasjoner. Jeg har tidligere
skrevet om det å vokse opp med forskjellene i boken
«Third Culture Kids» som Gyldendal ga ut i mai.
Jeg og Fahad skal innlede denne kvelden om dette
spørsmålet: «Sandefjord er en flerkulturell kommune. Er det større likheter enn forskjeller mellom
innvandrere og etnisk norsk ungdom?». Vi har valgt å
besvare spørsmålet med hver vår og historie.
Jeg er så glad jeg vokste opp med den tredje kulturen - det betyr at jeg er så heldig å ha foreldre fra to
nasjoner. Men det er urettferdig at det er noen som
vokser opp sammen med alle oss andre som blir
behandlet annerledes, på grunn av de har en flerkulturell bakgrunn.
Jeg håper ikke det er tilfelle, men dessverre så tror
jeg mange her kan relatere til det å bli urettferdig
forskjellsbehandlet på et eller annet nivå. Og kanskje
urettferdig forskjellsbehandlet for mye på en gang.
Noen jeg så rundt meg når jeg vokste opp fikk ikke
mange valg. Noen hadde det tøffere enn andre. I vårt
tilfelle så bodde det mange ungdommer med samme
livssituasjon på samme sted.
Det var som at noen av oss mistet troen på seg selv
og sin egen identitet. Det er akkurat som om noen av
oss begynte å tro på at vi faktisk var «annerledes» og
de begynte å gjøre «annerledes» ting. Ting som var
destruktivt for dem selv og de rundt seg. Det var og
er uheldig og trist. Dette skapte forskjeller.
Vi var mange flere som bodde på samme sted som
ikke gjorde feil ting, men vi ble også behandlet som
om vi gjorde det. Mange trengte ikke å bare se annerledes ut for å oppleve dette. For vi var fra det stedet
folk kalte «feil» sted.
Det å høre at noen sier: «Men Kim, Det er lettere for
oss å være kriminelle fordi vi blir behandlet som kriminelle allerede.» Dette er og var urettferdig. Plutselig var vi «feil». Alle sammen. Dette med utenforskap
var tungt for mange men etterhvert ble det en styrke.
Mange av oss fant hverandre og vi var annerledes
sammen. Vi lærte hverandre å deale med urettferdigheten og vi kunne le av situasjoner vi sammen synes
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var vanskelige. Vi kunne finne ut hva som egentlig
var problemet sammen. Jeg gikk på Ormestad skole
og nesten alle i klassen hadde med hvert sitt flagg
når tema var verden. Vi hadde jo nesten hele verden i
klasserommet.
Mange vi kjenner, og kan lære å kjenne, deler de
samme opplevelsene med å se eller å være fra en
annen kultur. Vi kan dele erfaringer om dette uheldige ved å bli behandlet urettferdig på grunn av forskjeller. Det å føle at man blir forskjellsbehandlet på
grunn av noe man ikke kan noe for, stikker dypt. Vi
alle her har hver vår historie på godt og vondt. Som
når noe av det første pappa og vennene hans gjorde
når de kom til Norge, var å krympe ullgenserne sine i
vaskemaskinen (!).
Eller så har vi de uheldige historiene om høyt utdannede fremmedkulturelle som må slite med å få jobb
bare på grunn av at de har et «annerledes» etternavn.
Tenk å måtte endre navnet sitt for å få et normalt liv.
Det er ikke en hemmelighet at det er ekstra vanskelig å være i en vanskelig situasjon når man ikke får
de samme forutsetninger som alle andre. Mange
må begynne fra scratch. Da trenger man motivasjon.
Ungdommer begynner fra scratch de også. Hele
tiden, helt til de er voksne.
Det er en motivasjon å få lov til å være like norsk
som alle andre med det samme passet i den
samme byen, uansett hvor du måtte bo. Det føles
godt. Det gir selvtillit. Det bidrar til å få lyst til å bidra
for nestemann. Spørsmålet her i kveld er:
«Sandefjord er en flerkulturell kommune. Er det
større likheter enn forskjeller mellom innvandrere
og etnisk norsk ungdom?»
Vi skal snakke om det eksisterer større likheter enn
forskjeller mellom etnisk norske ungdommer og de
som ikke er det. Og vi skal snakke om ungdommer.
Ungdommer som jeg ønsker kunne få lov til å oppleve
og føle seg like inkludert som nestemann. Det fortjener de, og den følelsen må vi gi dem så mye vi kan.
Jeg vil si at det er større likheter - naturligvis like
store som forskjellene. Men vi må minne hverandre
på hvor like vi er gjennom å akseptere forskjellene vi
har oss imellom.
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DET FINNES KUN EN
RASE HER I VERDEN –
MENNESKERASE

FAHAD ALEXANDER WAAGE

«Jeg er født på Zanzibar og oppvokst i Norge med to forskjellige
kulturer - noe jeg er takknemlig
for. Jeg ble med i FellesForum fordi
jeg mener at likestilling og likeverd
er viktig. Vi har et felles ansvar for å
skape trygget. En person som føler seg
velkommen og akseptert kan bidra til så
mye mer enn folk som føler seg oversett og
ekskludert. La oss være mer åpne, kjærlige og
forståelsesfulle og vi må huske at det finnes kun en
rase her i verden. Menneskerasen.»

Trygghet er noe vi alle setter pris på, det å føle seg
trygg, sikker og føle seg akseptert i dagens samfunn
uansett hvilken bakgrunn, etnisitet, troskap eller
kultur man kommer fra, så er det noe vi alle verdsetter ufattelig mye. Trygghet har et bredt aspekt. De
primære aspektene rundt trygghet er; mat på bordet,
tak over hodet, en varm dyne og inntekt.

Han husker fortsatt at et par i klassen som satt
bakerst og fniste under en fremføring han hadde om
basketball.

Men det er andre sider som skaper og gir oss trygghet. Språkkunnskap som da igjen gir oss muligheten
til å utrykke oss og bli forstått, nødvendig informasjon og retningslinjer som skaper muligheten til sette
sammen de første byggeklossene for å kunne etablere seg på nytt; det sosiale - å være i kontakt med
mennesker som da igjen gir følelsen av tilhørighet og
bedre livskvalitet

Forskjellen er at vi etnisk norske har fra tidlig alder
hatt hjelpemidler som lærere, foreldre, venner og
bekjente til å veilede oss inn i det norske samfunnet.
Vi har fått gradvis informasjon som har formet oss
over tid, og all denne informasjonen og tilvenningen
er noe menneskene som kommer inn til dette landet
må tilegne seg, over en mye kortere periode.

Trygghet, sikkerhet og aksept er noe vi alle ønsker
å føle. Vi ønsker å føle oss trygge og akseptert når vi
er på skolen og få den nødvendige kompetansen og
kunnskapen for å møte den store og brutale verden.
Vi ønsker å bli sett og hørt og at uansett bakgrunn,
etnisitet, troskap eller kultur, så er man i stand til å
gjøre mange av de samme hverdagslige gjøremålene
som alle andre.
En tidligere klassekamerat fra Breidablikk ungdomsskole startet rett på skolen vår. En ungdom med
innvandrerbakgrunn og utrolig god til å spille basket.
Han kunne ikke norsk, kjente ingen og var for så vidt
alene i friminuttene dag inn, dag ut. Det tok kanskje
snaue 1 år, kanskje 1,5 år før han turte å snakke.

Hva er forskjellen og likheten mellom innvandrere
og etnisk norske ungdom? Det vil jeg definitivt si er
trygghet og sikkerhetsnettet.

Så hva er likheten om man tar vekk det overfladiske
som kultur, religion, utseende, bakgrunn, legning og
farge? Vi er alle like på innsiden, vi strever alle etter
en lysere hverdag og vi alle ønsker å bli akseptert for
akkurat den vi er.
Jeg kan snakke mye om forskjeller og likheter, men
ønsket å ha et fokus på trygghet og sikkerhet. For
hvem er vi og hva blir vi uten trygghet og sikkerheten
bak oss? Ønsker dere å snakke videre om dette så
kan dere bli med Kim og meg inn på grupperommet.

Jeg var så heldig at jeg møtte ham for 2 år tilbake.
Nå kan han snakke språket ufattelig bra. Han fortalte
meg at han forstod mye og kunne snakke når vi gikk
på ungdomsskolen, men har var redd for hvordan
folk ville reagere når han snakket dårlig norsk. Han
var redd for å bli ledd av, og følte at ingen ville være
med ham fordi han ikke kunne språket.
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Deltakere på møtet ”Ungdom og inkludering” i Sandefjord kommune - 12. juni 2019
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DISKRIMINERING OG
RASISME I HVERDAGEN?
FATMA ABUKHATER

«Jeg er 21 år gammel og bosatt i
Sandefjord. Opprinnelig er jeg fra
Palestina, hvor jeg tilbrakte de første 8 årene av mitt liv. For øyeblikket går jeg mitt siste år på sykepleierutdanningen. Jeg brenner for
flere saker i samfunnet, blant disse
inkludering og bekjempelse av rasisme
og diskriminering. Det er nettopp denne
interessen som motiverte meg til å delta på
FellesForum.»

Spørsmålet jeg skal ha fokus på lyder som
følger: «Opplever ungdom diskriminering og
rasisme i hverdagen?
Det er et stort ansvar å stå her og drøfte denne
problemstillingen. Vi har nok veldig forskjellige
meninger og svar om dette, og det kan skyldes at
våre erfaringer er ulike.
Om jeg har opplevd rasisme 10 ganger i løpet av den
tiden jeg har bodd i Sandefjord, så kan en annen ikke
ha opplevd ett eneste tilfelle. Dette gjør det så enkelt

14

å besvare spørsmålet basert på de personlige
erfaringene hver og en av oss har stått i.
Men la oss tenke litt større, og drøfte spørsmålet
fra en videre forstand. Opplever virkelig ungdom i
Sandefjord diskriminering og rasisme i hverdagen?
La meg snu på spørsmålet: hadde vi tatt dette opp
som en problemstilling om det ikke hadde vært et
problem?
Er det noen som vet omtrent hvor mange innvandrere det finnes i Sandefjord? Det er til sammen 11 474

fra omtrent 130 nasjoner. Men hva ligger i det tallet?
Er det bare et tall vi er redd skal vokse så fort at vi
mister kontrollen?

av oss å se etter grønnsakene på fatet vi får servert,
det er det sunne vi må se etter. Og det skal ikke så
mye til, for grønnsakene er flere enn det vi tror.

Og siden vi snakker om rasisme: blant alle disse
innvandrerne, hvem er det rasistene refererer til når
de står på torvet, sitter på bussen eller snakker til
deg på gata? Er det de 1250 fra Polen? De 400 fra
Syria? Eller kanskje de 3 vi har fra Luxemburg?

Tenk om vi alle hadde vært like og ment nøyaktig det
samme. Jeg kan tenke meg hvor kjedelig og monotont samfunnet hadde vært da. Og tenk på alle journalistene som ikke ville funnet noe spennende å skrive om. Da tror jeg det hadde holdt med én papiravis i
uka. Det at vi er forskjellige og mener forskjellig skal
ikke nødvendigvis bety at vi må leve atskilt fra hverandre. Tvert imot, det er det som gjør oss unike! Det
at vi er forskjellige trenger heller ikke bety konflikter
og vanskeligheter. Men det er dessverre slik i dag at
det er enkelt å se på det som skiller oss fremfor alt
vi har til felles. Selv om dette kan høres gammelt ut,
men på landsbasis så har «Ali» fortsatt 24 prosent
mindre sjanse for å bli kalt inn til jobbintervju enn
«Ola». Og fem av ti innvandrere, altså halvparten, har
ifølge SSB opplevd diskriminering.

Innvandrergruppa er en veldig sammensatt og
heterogen gruppe. Også innad i hver gruppe skiller
hver og en seg ut på sin egen måte. Vi er forskjellige
på mange områder. Men er det egentlig så farlig at
vi er ulike. Er det så farlig om den ene er muslim,
den andre kristen, den tredje buddhist og den fjerde
ateist? Er det så farlig om jeg velger å kle meg på én
måte, og du velger å kle deg på en annen måte? Er
det så farlig om du liker Pepsi og jeg liker Cola?
Det er hvordan vi, fellesskapet, velger å
kommunisere dette som bestemmer svaret. Det at vi
er forskjellige er ikke så usunt som det mange kan
tenke seg. Men det er dette rasistene prøver «å servere oss på et fat», når de skal få fram sine
synspunkter.
Og for VG og Dagbladet så er det selvsagt mer lønnsomt å trekke fram det usunne ved å være forskjellige. Men til syvende og sist så er det opp til hver og en

Dette er et problem, men har vi en løsning? Ja, og
jeg sier det mange av oss har hørt før, ta vare på
fellesskapet! Vi må ta vare på det som samler oss
sammen, akkurat som i dag. Vi er forskjellige og
unike på hver vår måte, men det som samler oss her
i dag er en ting vi alle er opptatt av - inkludering! Vi
må tørre å stå imot angsten for det ukjente, og vi må
tørre å se likhetene i forskjellene!
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HVA ER GOD INKLUDERING?

GURO ØKSØY THORSEN

«Jeg fylte akkurat 17 år. I drøye
to år nå, har jeg sittet som leder
i ungdomsrådet. Det er også
sånn jeg fikk muligheten til å
delta på FellesForum da jeg ble
spurt om jeg var interessert i å
holde en innledning. Temaet passet
meg perfekt - hva kjennetegner en god
inkluderingskommune for ungdom? Jeg
er takknemlig for at jeg fikk muligheten.»

Å definere god inkludering kan være vanskelig, men
et inkluderende sted er et sted der alle føler at de er
akseptert og bra nok som den de er. Det er for lett,
men samtidig helt riktig, å si at alle skal være inkludert. Alle skal være inkludert.
Men skal du få til å inkludere bredt, må du tenke
bredere enn som så. Hvem skal inkluderes? Innvandrere, alle kjønn, alle seksualiteter, rullestolbrukere
og rusmisbrukere er noen grupper mennesker som
bør inkluderes mer enn det de gjør i dag. Selvfølgelig
er det også mange flere enn dem.
Norge er et land med alle typer mennesker, men allikevel er stortingssalen og kommunestyrer ofte ikke
det. Hvorfor er det sånn? Er det ingen av dem som
ønsker det? Eller er det fordi de stadig opplever hets
dersom de prøver?
Den 4. juni var det en artikkel i Dagbladet om Marian Hussein, en norsksomalisk politiker som er vara
på stortinget og den uken steppet inn. Hun bruker
hijab, og er den første på stortinget som gjorde dette.
Artikkelen handlet om at dette var en bra ting, men
kommentarfeltet var uenig. Kommentarfeltet ble
slettet og stengt samme dag som artikkelen kom ut,
etter at det var kommet over 2 000 kommentarer, de
fleste av disse svært rasistiske.
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Rundt i hele verden ser vi folk utrygge på grunn av
hvem de er, også her i Norge. Muslimske sykepleiere
utsettes for hatefulle ytringer av pasienter. Det homofile paret Ahmed og Christian ble banket opp fordi
Ahmed er muslim. Et britisk lesbisk par ble banket
opp på bussen i sin egen hjemby fordi de nektet å
kysse for å underholde en guttegjeng. Og et lesbisk
par i Sandnes i Rogaland kom hjem til et totalrasert
hus, med drøyt homofobiske ytringer tagget på stueveggene. Ting er blitt bedre enn det var før, men det
er fortsatt en lang vei å gå.
Hva som er god inkluderingspolitikk er vanskelig å si,
men jeg tenker at det er en politikk alle kan kjenne
seg igjen i, og som er utformet av politikere folk kan
se seg selv i. Derfor er kvelder som FellesForum
fantastisk. Der kan innbyggere komme som de er og
si til politikere med makt hva som fungerer for dem.
Innvandrere bør oppfordres og motiveres til å engasjere seg mer i politikken, ungdom bør få den plattformen de fortjener og generelt bør mennesker som
står i en situasjon være de som regnes til å forstå sin
situasjon best.
Men allikevel, det finnes ingen fasit. Hva er god inkluderingspolitikk? Det kan være så mangt. Men vi burde
begynne med politikere som gjenspeiler folket.
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FN anerkjenner 195 suverene land i verden. I Sandefjord har vi folk fra 130 land.
Tilsammen er det 11474 med invandrerbakgrunn i kommunen vår.
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Litauen

1261

Slovakia

35

Zimbabwe

8

Polen

1241

Libya

34

Armenia

8

Irak

799

Sør-Afrika

34

Japan

7

Vietnam

503

Colombia

34

Venezuela

7

Tyskland

485

Sudan

33

Angola

6

Kosovo

437

Østerrike

32

Kongo

6

Sverige

427

Sør-Korea

32

Syria

424

Kenya

28

De forente arabiske
emirater

6

Bosnia-Hercegovina

399

Italia

25

Qatar

6

Danmark

331

Malaysia

24

Cuba

6

Somalia

319

Australia

24

New Zealand

6

Afghanistan

230

Tunisia

23

Sierra Leone

5

Thailand

217

Mexico

23

Zambia

5

Filippinene

213

Egypt

22

Tadsjikistan

5

Storbritannia

196

Sri Lanka

21

Moldova

4

Eritrea

187

Liberia

20

Nepal

4

Russland

183

Singapore

20

Usbekistan

4

India

174

Hellas

19

Panama

4

Nederland

170

Irland

17

Grønland

3

Latvia

159

Uganda

17

Luxembourg

3

Island

148

Tsjekkia

16

Malta

3

Iran

142

Ghana

16

Botswana

3

USA

136

Saudi-Arabia

16

Kamerun

3

Palestina

131
116

16

3

Romania

Den dominikanske
republikk

Mosambik
Rwanda

3

Tyrkia

108

Argentina

15

Sør-Sudan

3

Indonesia

14

Aserbajdsjan

3

Jordan

14

Kypros

3

Algerie

13

Macao

3

Albania

12

Myanmar

3

Montenegro

12

Taiwan

3

Burundi

12

Barbados

3

Tanzania

12

Costa Rica

3

Israel

12

Jamaica

3

Færøyene

11

Nicaragua

3

Hongkong

11

Trinidad og Tobago

3

Kuwait

11

Ecuador

3

Peru

11

Guyana

3

Belgia

10

Surinam

3

Gambia

10

Uruguay

3

Nigeria

10

Samoa

3

Kasakhstan

10

Tonga

3

Kina

93

Bulgaria

90

Ukraina

88

Serbia

84

Brasil

83

Portugal

82

Marokko

82

Nord-Makedonia

76

Finland

73

Spania

70

Ungarn

70

Etiopia

67

Pakistan

62

Chile

61

Canada

54

Libanon

53

Frankrike

50

Kroatia

46

Sveits

43

Estland

36

Hviterussland

9

Senegal

9

Slovenia

8

2017
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OPPSUMMERING FRA EVALUERINGSSKJEMAENE

Har samlingen vært
nyttig for deg?

Gode innledere, fint å
høre ungdommens
stemme

Engasjerende, nyttig,
informativt om
relevante tema

Fikk innsikt i hvordan
det er å komme ny til
Sandefjord

Veldig interessant og
nyttig arrangement

Fantastisk at vi har
et møte med
innvandrere/
politikere og borgere

Samlingen har vært
veldig bra for oss
ungdommer

Håper at innspillene
har blitt notert og gjort
noe med

Veldig synd at skolene
ikke var representert

Hvordan fungerte
opplegget?

Veldig bra

Fortsett sånn!

Godt utført!

Fint med myldring før
og i pausen

Fikk innsikt i problemstillinger som er
spennende og viktige, noen jeg aldri har
tenkt på

Ensomhet

Mer av dette

Om innvandrerkvinners situasjon

Hvordan kan frivillige
bli bedre på
inkludering

Gruppediskusjonene
kunne vært delt opp i
enda mindre grupper

Har du forslag til temaer
til neste FellesForum?
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Eget møte med
deltagere fra idrett/
kultur/speidere etc.

Livssyn og tro, religion
en barriere eller bro
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