«Mitt Syria»
– kulturmøter og inkludering
i museets formidlingsopplegg

Nord-Troms museum
Kristin Mellem og Kaisa Maliniemi

Erfaringer
Hva har du lært?

I løpet av noen måneder lærte jeg trolig mer om syrisk- og middelhavskultur enn jeg
ville ha lært i løpet av mange år. Prosjektet ble en øyeåpner i forhold til vår «norske»
måte å forholde oss til familie, venner, trostradisjon og nærmiljø. Nye brikker av
forståelse for hva våre foreldre og besteforeldre opplevde under 2. verdenskrig.
Jeg prøver å operere uten fordommer, men jeg har dem. Jeg er blitt med bevisst på
mine holdninger til andre kulturer og ønsker å bli mer åpen.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Jeg tror ”Mitt Syria” har lagt et grunnlag for forståelse og kommunikasjon,
slik at vi som var involvert vil ha en enklere inngang til nye integreringsprosjekter.
Tror også at skoler og andre som fikk besøk av forestillinga vil være positive til nye
prosjekter. Derfor har vi hatt ett nytt prosjekt i år – «Til Bords» – der vi feiret påske
og id. Vi ønsker å fortsette med denne type feiringer i kommende år.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Tror museets ansatte har blitt mere åpne og trygge i forhold til samhandling med
flyktningmiljøet. Museet skal arbeide bevisst i forhold til andre kulturer: inkludere
dem i museumsarbeid og aktiviteter og skape en felles kontaktsone.

Hva er dine beste råd?

Ta deg god tid til samtalelytting. Åpne samtaler er viktig, rom for humor og ettertanke.
Vær nysgjerrig. Dialog er et viktig verktøy, men dialogmetode kan fungere hvis
museet vil lytte og forstå; eventuelt identifisere uenigheter.

Hva er det viktigste verktøyet?

• Dialog
• Samhandling, forankring og involvering
• Samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet
• Musikk, drøm, eventyr, tradisjon, lytting, refleksjon
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”

Kulturstad fra tidenes morgen. Smeltedigel, krigssone.
Syria. Mitt hjemland. Mitt Syria.
ايروس يدلب
Ahmad Jarbouh, 27 år

Nord-Troms museum utviklet våren 2018 en
musikkfortelling der intensjonen var å vise Syria som
et land med kulturmangfold og samkvem gjennom
uminnelige tider. Vi ville la to unge syrere formidle
rytmer, melodier, minner og framtidstanker –
dette i samarbeid med museets formidler, som
også er musiker med lang fartstid innen teater og
musikkproduksjon. I tillegg knyttet museet til seg en
ekstra musiker fra regionen.
Prosjektets formål var å øke tilhørighet, og
inspirere til samhandling mellom flyktninger og
resten av befolkningen. Nord-Troms museum har
som hovedfokus å formidle «De tre stammers
møte»1. I tillegg spiller en læstadiansk tro fortsatt
en viktig rolle i regionen, dens tradisjoner og
befolkningens verdensbilde. Disse kulturelle og
trosmessige forholdene har formet en spesiell
kultur i Nord-Troms. Det var derfor nærliggende å
undersøke også nye kulturmøter: Hvilke tanker og
uttrykk ville formes når vår nordnorske, kvenske
og samiske verden fikk møte arabisk og kurdisk
kultur? Er det mulig at denne type prosjekt kan løfte
fram likeverd og aksept mellom ulike folkegrupper,
religioner, språk og kulturer?
Det ble spilt 17 konserter på mange ulike arenaer
i tre kommuner våren 2018. «Mitt Syria» besto av
en konsertdel med tilhørende samtale. Forestillinga
ble vist for skoleklasser, voksenopplæringsklasser,
ordførere og ledere, i menighetshus, for bedrifter og
på kulturkvelder. Da vi avsluttet siste konsert, hadde
1334 publikummere fra ulike land, aldersgrupper
og samfunnslag fått se forestillinga.
I denne artikkelen ønsker vi også å diskutere
hvordan musikkfortelling kan fungere som

inkluderingsverktøy. På hvilken måte kan man
synliggjøre flyktningers og asylsøkeres posisjon
og deltagelse på en positiv måte i et flerkulturelt
samfunn? Kan man skape oppmerksomhet
og handlekraft lokalt og regionalt i forhold til
globale utfordringer? Vi ønsker også å diskutere
hvordan man klarer å skape gjensidig respekt
og kunnskapsdeling mellom folkegrupper. Vi
ønsket å unngå det som er vanlig for denne type
prosjekter, nemlig fraværende samhandling
mellom grupper der tiltakene utformes enten med
minoritetsgruppen eller majoritetsgruppen som
mål (Bettum, Maliniemi og Walle 2018:14).
Studiets metode og teoretiske ramme
I dag forventes det at resultater av museets
aktiviteter blir formidlet videre til et større
publikum. Når det gjelder prosjekter knyttet
til etniske og kulturelle minoriteter er dette
kanskje spesielt viktig, fordi det her dreier seg om
kulturelle- og historiske kontekster preget av maktubalanser, hvor formidling har vært kritisert for å
bidra til opprettholdelse av hegemoniske strukturer.
Fortellingssituasjonen inneholder imidlertid en viss
hierarkisk ubalanse: Fortellinger blir ofte formidlet
ovenfra og ned. Vi ønsket å finne måter som løser
opp denne ubalansen.
Prosjektet «Mitt Syria» har fungert som et
møtested mellom museumsansatte, formidlere,
musikere, nye og gamle minoriteter og andre
aktører som har deltatt i prosjektet. Vårt ønske om
at prosjektet «Mitt Syria» skulle være et møtested,
samsvarer med professor James Cliffords (1997)
ide om museer som contact zone (kontaktsone).

1 Begrepet «Tre stammers møte» kommer fra Carl Schøyens bok Tre stammers møte: av Skouluk-Andaras beretninger 1918. Det er
et uttrykk som formidler at bosetningen på et område eller et sted hovedsakelig har bestått av de tre folkegruppene kvener, samer
og nordmenn. Begrepet har spesielt etablert seg i Nord-Troms.
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Termen kommer opprinnelig fra Mary Louise Pratts
artikkel «Arts of the Contact Zone» (1991) der
hun refererer til et rom der kulturer, som befinner
seg i hierarkiske kontekster, kan møtes. Clifford
har videreført begrepet til museumsforskning.
Han knytter begrepet til spørsmålet om hvilken
rolle museum har i forhold til andre kulturer.
Hans intensjon har vært å bryte ned den enveis
overføringen som ofte finnes i forholdet museum
– minoritet eller majoritet – minoritet (Clifford
1997:192). Clifford ønsker at museene kan bli et
sted der museer og andre kulturer kan møtes.
Pratt-Cliffords begrep har noen paralleller
med Bhabhas term the third space fra boka The
Location of Culture (1994). Bhabhas tredje rom kan
oppfattes som et symbolsk sted der ulike tanker,
utsagn og meninger møtes, blandes og kanskje
føyes sammen til noe helt nytt; et potensielt rom for
endring. Her finnes mulighet til å utfordre og endre
maktforhold, og skjevheter knyttet til for eksempel
artikulasjoner av minoritetskultur. Teorien om det
tredje rom handler langt på vei om hybridisering der
kulturer er i interaksjon med hverandre. I enhver
kommunikasjons- og formidlingssituasjon vil det
være spenninger knyttet til hvilke fortellinger som
blir fremhevet – hva blir fortalt og hva blir utelatt.
Derfor er det viktig at forskere, museumsansatte
og formidlere er klar over vår rolle i arbeid med
minoriteter og andre kulturer, og reflekterer

omkring maktforhold og posisjoner, både i forholdet
til deltakere i prosjektet, og i forholdet til publikum.
Prosjektets hovedgrep er dialogen og dens
metoder. I de siste årene har «dialog» som metode
blitt anvendt i museumsprosjekter som omhandler
minoriteter og marginale grupper. Gjennom
dialog har marginale grupper hatt mulighet til å
påvirke utstillingens innhold og ferdige resultater.
Museumsforsker Simona Bodo har introdusert
flere typer dialogmetoder som museer/utstillere
kan utnytte i utstillingsarbeidet i sine artikler «The
challenge of creating «third spaces»: guidelines for
MAP for ID pilot projects» (2009) og «Museums as
Intercultural Spaces» (2012). Spesielt den sistnevnte
artikkelen har vært relevant i flere studier, for
eksempel i artikkelsamlingen Et inkluderende
museum (2018). Bodo, Gibbs og Sani mener at
interkulturell dialog er:
Intercultural dialogue is a process that comprises
an open and respectful exchange or interaction
between individuals, groups and organizations
with different cultural backgrounds or world
views. Among its aims are: to develop a deeper
understanding of diverse perspectives and
practices; to increase participation and the freedom
and ability to make choices; to foster equality; and
to enhance creative processes (2009:6).

Prosjektgruppa bestod av Dag Øivind Thingstad, Kristin Mellem, Rankeen Shasho og Ahmad Jarbouh.
Foto: Nord-Troms museum.
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Lokale- og regionale museer er tradisjonelt blitt
etablert for å ta vare på områdets historie, kultur
og identiteter. Nord-Troms museums hovedmål har
vært å ta vare på den kvenske, samiske og norske
kulturen i regionen. I dag ønsker museer å være
inkluderende for nye grupper. Bodo ser utfordringer
som museer kan møte i forhold til andre kulturer.
Museer vil fremheve «mangfoldighet» uten å
identifisere spenninger og friksjoner. Identifisering
av uenigheter og vanskelige temaer kan imidlertid
være nødvendig for at man kan forandre negative
holdninger og fordommer. Museer kan også
oppfatte interkulturell dialog mer som et mål eller
resultat enn interaktiv prosess (Bodo 2009:22). For
at dialog som metode kan fungere i et flerkulturelt
samfunn, bør museet være åpent for å lytte og
forstå nye stemmer og fortellinger og eventuelt
identifisere uenighet. I dette prosjektet dreier
dialog som metode seg om å utvikle musikalske
kulturmøter.
Som del av den dialogbaserte tilnærmingen
brukte vi lytting, involvering, forankring og
samhandling. Vi ønsket å sikre solid forståelse og
gode relasjoner til utøvere, kulturinstitusjoner,
skoleverk, næringsliv, ungdom og politisk ledelse i
regionen. Vi ville være metodisk nyskapende ved
å invitere til samarbeid mellom aktører på viktige
felt i samfunnet. Vårt hovedmål og effektmål skulle
nås ved at vi sørget for egen kompetanseheving
ved å ha grundig prosess med syriske utøvere
og flyktningmiljøet i regionen i forkant av
produksjonen. Vi ønsket å bygge nye allianser og
arenaer innenfor politikk, skole, kulturliv, næringsliv
og flyktningmiljø. Vi søkte også samarbeid med
viktige og ressurssterke personer og fagmiljø i
regionen, og brukte prosjektets støttespillere til å
innhente ideer og kunnskap.
Bakgrunn
Høsten 2017 kom den syriske flyktningen Ahmad
Jarbouh (27) til Nord-Troms museum for å lære
norsk gjennom Navs toårige introduksjonsprogram.
Ahmad flyktet i båt og langs landeveien sammen
med sin onkel i 2015. Hans nære familie er per i
dag spredt over tre verdensdeler. Selv var Ahmad
bosatt i Kåfjord kommune i prosjektperioden. Vi så
straks at Ahmad var en flott ressurs. Han egnet seg
godt som museumsformidler, da han både hadde

studert arkeologi på universitetet i Damaskus, og
spilte tradisjonelle arabiske trommer på fritida.
Ifølge FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR 2006) kan flyktninger deles i to grupper:
tradisjonelle og «nye» flyktninger (new refugees).
Tradisjonelle flyktninger skiller seg ikke kulturelt
og etnisk fra folket i sitt nye land. De kommer fra
land med en lignende samfunnsform som i det nye
landet. De blir også lettere godtatt i det nye landet
(George 2010:380), noe som Lex Amelie-saken2 fra
2010 viser. Nye flyktninger kan derimot skille seg
fra vertslandets befolkning kulturelt, religiøst,
språklig og etnisk. Det er ikke uvanlig at de kan
få tilpasningsproblemer i det nye landet (George
2010:380), samtidig som lokalbefolkningen kan
uttrykke fordommer og negative holdninger mot
disse nyinnflyttede.
Musiker Kristin Mellem jobbet i denne perioden
som formidler ved Nord-Troms museum. Mellem er
utdannet innenfor musikk og drama, og har i mange
år hatt sitt virke som utøvende kunstner innenfor
folkemusikk, klassisk musikk og teater. Hennes
spesialfelt er samiske, kvenske og nordnorske
musikkuttrykk. Siden kunstnerisk kulturformidling
inngikk som del av hennes stilling ved museet, var
det nærliggende å se på muligheten for et musikalsk
samarbeidsprosjekt mellom norsk, kvensk, samisk
og arabisk musikk.
I tillegg til Ahmad og Kristin, ble ei kurdisk jente
hentet inn til prosjektet, Rankeen Shasho (17) fra
Aleppo. Hun var nylig bosatt i Nordreisa, og gikk i 1.
klasse på Nord-Troms vgs. I tillegg engasjerte vi Dag
Øivind Thingstad fra Skjervøy kulturskole som musiker i prosjektet. Rankeen bidro i prosjektet med sin
nydelige sangstemme og stillferdige fortelling. Dag
Øivind er en erfaren gitarist, og er også dirigent for
voksenopplæringas kor som teller 30 flyktninger og
andre med utenlandsk opphav. Kristin medvirket på
fiolin, bratsj og sang, og ledet den muntlige formidlingen. Ahmad bidro med trommer og fortelling.
Kulturmøter på kontoret
Museet ønsket gjennom dette formidlingsprosjektet
å bidra til å skape gode arenaer for inkludering. Som
prosjektleder bruke Kristin mye tid på samtaler med
Ahmad. På den måten fikk Ahmad god språktrening.
Gjennom å bli kjent med Ahmad, fikk museets
formidler innblikk i syrisk og arabisk kulturmangfold,

2 Maria Amelie, eller Madina Salamova, er en russisk flyktning som bodde sammen med sin familie under falsk identitet i Norge.
Hun holdt sin identitet skjult helt til hun publiserte boken Ulovlig norsk i 2010. Flere nordmenn engasjerte seg for å forsvare henne.
Til slutt kom det en lovendring, «Lex Amelie», som ga henne oppholdstillatelse. Justis- og politidepartementet sendte ut en pressemelding om «oppheving av reiseforbod for faglærde i somme tilfelle» (Statsministerens kontor, 2011).
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i politikk og historie. Vi snakket om krigen i Syria, og
hvordan det var å komme til Norge. Men vi snakket
mest om det å være menneske, om å overleve –
og om å se framover og gjøre det beste ut av en
situasjon. Vi snakket om å leve sammen med ulike
kulturer – med egenart – i respekt for andre.
Det var tankevekkende å se den geografiske,
religiøse og kulturelle nærheten mellom Ahmads
barndomsverden og en av vår kulturs hovedfortellinger. Betlehem er kun noen få timers kjøretur fra
området der Ahmad vokste opp. Jesus var altså borger av Syria, og mennesker i Ahmads landsby snakker fortsatt språket som var Jesus’ morsmål. Ahmad
fikk i oppgave å skildre minner fra sin oppvekst i det
sørlige Syria, og fortelle om skikker og tankemåter
han hadde med fra foreldre og besteforeldre. Han
fortalte også om hvordan det var å være student i
Damaskus. Det gjorde inntrykk å høre hvordan han
som arkeologistudent opplevde IS-krigernes ødelegging av oldtidsbyen Palmyra.
Museet fikk lære om syrernes trosmangfold,
med kristne, muslimer og flere andre religioner
side om side. Vi lærte arabiske hilsefraser, hørte om
mattradisjoner, klær, skikker og hverdagsliv. Vi lyttet, og forstod at mange syrere syntes at bildet som
i prosjektperioden ble tegnet av Syria i norske medier framsto veldig endimensjonalt. Ahmad hadde
lyst til å fortelle mennesker i Nord-Troms om kulturrikdommen, mangfoldet, tradisjonene og det moderne Syria. I tillegg hadde vi lyst til å vise i praksis
at det kan være en stor glede å få møte mennesker
fra andre kulturer enn den man selv tilhører.
Gjennomføring
Med en tydelig målsetting og dialog
som metode, kunne arbeidet
starte. Ahmad og Kristin lyttet
gjennom et stort antall melodier
fra Syria og landene omkring.
De så på sangenes tekst og
melodi, og plukket ut materiale
som var representativt og kjent
for syriske flyktninger i Norge.
Sangene handlet i hovedsak om
kjærlighet til landet og til andre
mennesker. Siden Rankeen er
kurder, ba vi henne om å foreslå
sanger fra kurdisk tradisjon. Vi

lærte mye om kurdernes situasjon i ulike land, og
ble imponert over deres avanserte skalatyper og
rytmisk suggererende musikktradisjon. Vi så mange
paralleller med vår regions samiske historie: Kurdere
er også urfolk, deres folkedrakter er fargerike, og
kurdere har ikke en egen nasjonalstat, men har i
århundrer vært prisgitt ulike politiske regimer.
Rankeen har vokst opp med både kurdisk og
arabisk vokaltradisjon, og behersket begge deler
med stort overskudd. Vi satte de vakre arabiske
og kurdiske sangene sammen med nordnorsk og
kvensk folkemusikk. Også tekstene fra vårt område
beskriver kjærlighet til landet og til mennesker. Vi
vurderte å ta inn arabiske eventyr og poesi, men
landet på at det ville gi bedre helhet å konsentrere seg om musikk og kulturmøter. Et endelig utvalg
melodier ble gjort i samarbeid med gitarist Dag Øivind Thingstad.
Forankring og innhenting av kunnskap
Nord-Troms museum ønsket å lage en produksjon
som inviterte til dialog, aktivitet og ettertanke,
både for de som var involvert i prosjektet, og
for vår sammensatte målgruppe. Prosjektleder
hadde behov for å hente inn tips og kunnskap
fra ulike kanter. Et møte i Nordreisa kommunes
voksenopplæringstjeneste ble en viktig hendelse i
prosjektets tidlige fase. Prosjektlederen fikk her
kloke innspill og viktig basiskunnskap om skikk
og bruk i arabiske miljø. Flyktningkonsulenten
anbefalte prosjektlederen å invitere både
skolen og Rankeens storebror til
et møte, og deretter dra

Kristin, Rankeen og Ahmad tar prosjektselfie. Foto: Nord-Troms museum
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på hjemmebesøk hos foreldrene. I ettertid ser vi at
dette trolig var avgjørende for at kommunikasjonen
ble så fin, og at prosjektet lot seg gjennomføre etter
planen.
Som del av utviklingsprosessen ønsket prosjektet å kommunisere direkte med flyktningmiljøet og
skape dialog. Vi inviterte derfor et knippe syriske
flyktninger til innspillmøte i forkant av produksjonsfasen. For at dialogen skal bli vellykket, må dialogsituasjonen inneholde minst to parter som utveksler
meninger. Denne situasjonen er basert på at alle
partene har mulighet til å fortelle og lytte. Cecilia
Dahlbäck skriver at makten til å fortelle også inkluderer makten til å bli hørt. Gjennom å lytte til andres fortellinger fra ulike posisjoner kan en person
bli bevisst sitt eget utgangspunkt, samtidig som en
fortellingssituasjon blir mer inkluderende for «tause grupper» (2016:113–14). Gjennom mangfold av
fortellinger fra ulike perspektiver kan vi få fram en

og kunnskapsdeling. Selv om vi bare hadde ett møte
sammen, tror vi at slike kontaktpunkt kan være viktige dråper som bidrar til bevissthet, slik at vårt demokrati utvikles på en trygg og inkluderende måte.
Prosjektet tok dernest kontakt med NordTroms regionråd. Dette for å øke oppmerksomheten om prosjektet, og skape synergier med viktige
ressurspersoner i museets seks eierkommuner.
Ordføreren i Kåfjord takket ja til å være fadder for
prosjektet. Selv om fadderskapet først og fremst
hadde en symbolsk betydning, bidro det til framdrift i prosjektet. Også ordføreren i Kvænangen
bidro som ambassadør for prosjektet. De to ordførerne og resten av regionrådet var gode brobyggere og døråpnere som med sin positive handlekraft
gjorde konkret demokratiarbeid både for prosjektet
og regionen. Vi holdt en forkortet konsert i forbindelse med regionrådets møte i Nordreisa i juni. Hit
kom også Fylkesmannen i Troms og deler av hennes

”

De viktige aspektene i prosjektet var dialog sammen med
lytting, forankring og involvering.

mer inkluderende og demokratisk formidlingsform
som inneholder museumsansattes, formidleres,
minoriteters og publikums synspunkter og refleksjoner.
På møtet med flyktningene fikk vi fine ideer og
forslag som vi tok med oss videre. Siden spørsmålet
om god integrering er et aktuelt politisk tema, var
det dessuten viktig for oss å gjøre prosjektet synlig
for det politiske miljøet i Nord-Troms. Ikke minst ønsket vi å knytte kontakt med regionens ungdomspolitikere. Vi ble straks invitert til å delta på et av ungdomsrådets møter i Tromsø. Det viste det seg i løpet
av møtet at Ungdommens fylkesråd hadde vedtatt å
fokusere på integrering av unge flyktninger i Troms.
De var derfor glade for at vårt prosjekt kunne bidra
til å gi innhold til dette demokratiarbeidet. Samtalene var nyttige for prosjektet – i tillegg til at møtet i
seg selv fungerte som en integreringsarena. Vi diskuterte deres posisjon i forhold til å stake ut kursen
i ei tid med økende globalisering og utfordringer
med kriger, ressurskamp, miljø og folkevandringer.
Vi opplevde at prosjektet kunne bidra til refleksjon
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administrasjon. Prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger, med forslag om videre samarbeid og turnévirksomhet.
«Mitt Syria» ut til publikum
Selve konsertturneen ble organisert omtrent som
en DKS-produksjon med konsert og påfølgende
samtale. Etter prøvekonserten arrangerte Nordreisa
Røde Kors kulturkveld med syrisk mat, musikk og
tradisjonell rekkedans. På de andre kulturkveldene
ble den syriske maten tilberedt som dugnadsinnsats
i de syriske miljøene i Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen. Konsertproduksjonen «Mitt Syria»
besøkte i løpet av prosjektperioden mange ulike
arenaer i Nord-Troms: Barne-, ungdoms- og
videregående skoler, arbeidsplasser, språkkafeer,
voksenopplæring og kulturkvelder.
Med dialog, musikk og fortelling fikk publikum
høre om Syria slik landet var før krigen. Ahmad og
Rankeen fortalte om dramatiske opplevelser fra

Syrisk dans etter kulturkveld i regi av Nordreisa Røde Kors, april 2018. Bak t.h. ordfører Øyvind Evanger.
Foto: Nord-Troms museum

krig og flukt, men hovedfokus var likevel syrernes
mange ressurser: Kulturmangfold, naturrikdom og
deres fredelige sameksistens. Vi trakk paralleller til
krig, tvangsevakuering og gjenoppbygging av NordTroms etter 2. verdenskrig, og delte tanker om
hvordan Syria kan gjenoppstå etter krigen. Vi ønsket
å skape en situasjon der publikum var invitert
til å reflektere rundt sine egne fortellinger og
holdninger. Publikum er uavhengige og deltagende
i museumsopplegg. De deltar på møteplassen, men
deres posisjon er annerledes enn andre deltagende
aktørers. De befinner seg både innenfor og utenfor
kontaktsonen (Bothner-By 2015:80). Vi sang også
vakre bånsuller på kurdisk, kvensk og norsk, og
snakket om hvordan alle mennesker på jorda,
uansett språk, hudfarge og kultur, ønsker at deres
lille baby skal sove trygt. Publikum ble en del av
«Mitt Syrias» hovedfortelling.
Refleksjoner i ettertid
Museet hadde høye forventninger til prosjektet
allerede fra starten. Likevel kjente vi på at det var
vanskelig å se for seg hvordan det hele skulle gripes
an. Rankeen og Ahmad hadde mye kulturkunnskap,
men ingen av dem var yrkesmusikere. Våre to
norske musikere hadde mye sceneerfaring, men
var i utgangspunktet nesten ukjent med arabisk
og kurdisk musikk. Vi trengte også tid for å finne
ut av språk- og kulturforskjeller. Det var derfor et
godt og nødvendig grep å bruke tid på å utvikle
en sammensatt metode for kulturtilnærming og

innøving av repertoar. Prosjektlederen fikk også
verdifulle og konkrete ideer i de mange samtalene
hun hadde med ulike miljø. Disse tipsene ble våre
nøkler til å komme videre i prosessen.
Slik vi ser det, er alle målene prosjektet hadde
satt seg blitt oppfylt, og i mye sterkere grad enn vi
hadde forestilt oss. Den gode responsen prosjektet
fikk skyldes flere forhold, ikke minst at det er et
stort ønske og behov for integrering i det norske
samfunnet. Vår opplevelse er at prosjektet «Mitt
Syria» var med på å bidra til glede og nysgjerrighet
hos publikum. I tillegg så vi at prosjektet i seg
selv ble en veldig fin inkluderingsarena som bidro
til økt forståelse mellom folkegrupper. Likevel
er det viktig å ta i betraktning at verken museet
eller minoritetskulturen opererer helt uavhengig
av stereotypier og fordommer. Prosjektet viser
imidlertid at spredning av kunnskap om kulturer og
gjensidig respekt og forståelse kan være med på å
forandre holdninger.
Prosjektet hadde ikke kunnet nå fram på denne
måten uten den gode forankringen. Vår modell
var tid- og kostnadskrevende, men det ga stor
gevinst i form av kompetanseheving hos museet
og alle involverte parter. Vi opplevde at forankring
i forhold til ulike samfunnsnivå skapte interesse
for prosjektet. Vi fikk følelsen av å bety noe, og
at vi var ønsket av lokalsamfunnet. Dette ga oss
inspirasjon og kontakt med publikum. De mange
konstruktive kommentarene undervegs bidro til økt
selvtillit hos utøverne, noe som i sin tur ga dybde
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til formidlingen. Moderne museers mål er å skape
nysgjerrighet og utfordre publikum til debatt og
påvirke deres synspunkter (Bothner-By 2015:18),
noe som vi føler at vi klarte. Den økte tryggheten
førte også til vennskap mellom utøverne, og
eierskap til prosjektet. Forarbeidet bidro dessuten
til språktrening og kulturutveksling.
Nord-Troms museum ønsket å utvikle et
formidlingsprosjekt med fokus på flyktningers egne
fortellinger og kunnskap. Museer har nemlig makt
til å skape virkeligheter, men museer har også
makt til å endre virkeligheter (Hauan og Maurstad
2012:18). Gjennom felles formidling fikk vi oppleve
en «norsk-arabisk vår» med fine kulturmøter. Det
var overraskende å se hvordan Rankeen og Ahmads
raushet og omsorg omsluttet alle de involverte. Et
kort prosjekt kan sette i gang mange fine synergier.
For å oppnå varige resultater kreves det imidlertid
langsiktig innsats.
De viktige aspektene i prosjektet var dialog
sammen med lytting, forankring og involvering.
Slik Marianne Olsen og Trude Fonneland skriver,
trenger vi dialoger og dialogens metode på grunn
av at «den på sitt beste avkler og nyanserer, gir

læring, og synliggjør sammenhenger» (2018:273).
For at denne type prosjekter skal bli vellykket, er det
viktig å tenke hvilken type relasjoner man klarer å
opprette og hvordan man pleier denne relasjonen
gjennom prosjektperioden (Bettum og Özcan
2018:212). Det vil være viktig å også opprettholde
kontakten etter prosjektet er ferdigstilt. Når
man har opplevd så store øyeblikk av glede og
inkludering, kan det bli vanskelig i etterkant hvis
det etterpå blir stille. Et oppfølgingsprosjekt ville
derfor være viktig, slik at kontakten med museet
ikke kuttes brått. En av de viktigste grunnene til at
prosjektet ble vellykket, var at interkulturell dialog
ble mer en interaktiv prosess, enn et resultat. Vi
håper at «Mitt Syria» åpnet vinduer som fortsatt vil
holdes åpne – slik at kulturmøter, relasjonsbygging
og inkluderingsarbeid kan fortsette.
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