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Erfaringer

Hva har du lært?
Gjennom prosjektet «Lytt til oss, vi har også en stemme!» har vi lært mye om 
opplevelsen av utenforskap, og hvordan minoritetsnorsk ungdom i bydelen erfarer 

rasisme og fordommer i sitt hverdagsliv. 

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
Vi er i gang med et nytt prosjekt med den samme gjengen og prosjektorganisasjonen. 
Vi ønsker å jobbe mer langsiktig med samarbeid og involvering enn enkeltprosjekter. 
I det videre samarbeidet med den samme gruppen ønsker vi å forfølge de 

problemstillingene som dette første prosjektet reiser.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
I dette prosjektet ga vi fra oss mer kontroll over innholdet vi presenterer i museet, 
enn det vi har som praksis i Interkulturelt museums dialogmetode. Vi la også mer 
vekt på betydningene av prosessen og aktivitetene som skjedde i kjølvannet av 
prosjektet, enn på filmen og utstillingen som ble produktene av prosessen. I videre 

involveringsarbeid mener vi disse erfaringene er viktige å bygge videre på. 

Hva er dine beste råd?
Interkulturelt museum har lang erfaring med involvering og dialogarbeid. Vi har 
bestandig jobbet etter prinsippene «Ikke om meg, uten med meg», «Kampen om 
nyansene» og «Ingen representerer mer enn seg selv». I dette prosjektet blir disse 
prinsippene like viktige som ellers. I tillegg ble det veldig tydelig her at en av de 
viktigste kvalitetene i dialogarbeid er prosessen i seg selv. Det er derfor nødvendig 
å være lydhør og endringsvilling, og ha god tid. Prosessen styrer utkommet, ikke 
planlagt utstilling eller andre resultater. Det er også viktig å jobbe ut i fra at hvert 
prosjekt er unikt, og det er viktig å være bevisste på hvorfor man gjør prosjektet og 

hvordan det man gjør virker.

Hva er det viktigste verktøyet?
Dialog, tillit og tid. 
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En fredagskveld i desember 2017 hadde Oslo 
museums avdeling Interkulturelt museum (IKM) 
besøk av en gruppe unge menn fra bydelen der 
museet holder til. De besøkte utstillingen Typisk 
dem, museets hovedutstilling siden sommeren 
2017. Utstillingen behandler fenomenet fordommer. 
Dette er en tematikk som gruppen er engasjert 
i. Deltagerne i gruppen har minoritetsnorsk-
tilhørighet og er med i prosjektet «Samarbeid for 
inkluderende dialog» (SID). Deltagerne uttrykte 
at de både opplever fordommer basert på at de 
kommer fra en bydel med høy andel beboere med 
innvandringsbakgrunn, og en generell frustrasjon 
over hvordan unge muslimer i Norge blir omtalt i 
media og offentlige debatter, en diskurs de mener 
hovedsakelig er styrt av andre. De ville involveres 
og høres i samfunnsdebatten som de opplever at er 
preget av stereotyper og antagelser om hudfarge, 
radikalisering, kvinneundertrykking og kriminalitet. 
Sammen formulerte vi i IKM og daværende 
prosjektleder for SID, Hummam Buttha, en søknad 
om prosjektmidler fra Norges museumsforbunds 
program «Inkluderende museer». Formålet med 
prosjektet var tredelt: «Lytt til oss, vi har også en 
stemme!» skulle gi SID-deltagerne mulighet til 
å uttrykke og dele egne erfaringer, og bruke sin 
stemme i det offentlige. For det andre var det et 
mål å nyansere og berike museets behandling av 

fenomenet fordommer og utstillingen Typisk dem 
med nytt innhold, og til sist å introdusere unge 
voksne med liten kjennskap til kulturfeltet for 
museum, kunst og kultur. 

Prosjektsamarbeidet ble gjennomført 2018–
2019 og resulterte i et utstillingsrom i museets 
hovedutstilling Typisk dem. Filmen Utenforskap er 
utstillingens kjerneinnstallasjon. Prosjektet ble av-
sluttet med et stort arrangement med filmpremiere 
og en panelsamtale med unge voksne og ungdom 
som medvirket i filmen februar 2019. 

Problemstilling
Denne teksten vil behandle prosjektets mulighet til 
å gi deltagerne en opplevelse av at deres stemme 
blir hørt i det offentlige. Museene blir i stadig 
økende grad sett på som arenaer for dialog og 
debatt (Lynch 2013:1). Denne tendensen støttes av 
politiske føringer, nå sist i Meld. St. 8 (2018–2019) 
Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida, som 
vektlegger demokrati, ytringsfrihet og inkludering 
i kulturlivet. Prosjektet «Lytt til oss, vi har også 
en stemme!» tar utgangspunkt i utfordringer 
mellom unge nordmenn med minoritetsbakgrunn 
og majoritetssamfunnet. Det er et prosjekt som 
åpner for debatt og refleksjon rundt eksisterende 
konflikter. Det blir derfor relevant å reflektere 
rundt hvordan museet fungerer som arena for 

Stillbilde fra filmen Utenforskap. Foto: Trung Ton-That
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møter mellom ulike og konfliktfylte interesser 
og forestillinger. Spørsmålet blir da i hvilken grad 
museet evner å gå inn i konflikter og gjøre en reell 
forskjell?

Refleksjonen over problemstillingen er basert 
på egen erfaring med prosjektgjennomføringen, pa-
nelsamtalen som ble gjennomført med deltagerne i 
forbindelse med filmpremieren og lansering av ut-
stillingen. I tillegg til deltagernes responser under-
veis og etter lansering, og observerte og registrerte 
reaksjoner fra både lokalsamfunnet og andre. Jeg 
har også gjennomført et intervju med SIDs prosjekt-
leder Omar Syed Gilani om prosessen og resultatet. 

SID, IKM og lokalsamfunnet Grønland 
og Tøyen
Deltagerne i SID har tilhørighet til landets mest 
kontrastfylte og sammensatte bydel: Grønland og 
Tøyen i bydel Gamle Oslo (Brattbakk m.fl. 2017:1). 
Her finnes mangfold på mange områder. Omtrent 
halvparten av beboerne har innvandringsbakgrunn. 
Men mangfoldet gjelder alt fra økonomi og 
utdannelsesnivå, til sammensetting av bomiljø, 
storbyaktiviteter og næringsliv, offentlige og private 
institusjoner og religions- og institusjonsliv (Brattbakk 
m.fl. 2017:1). Sosiokulturelle stedsanalyser av de 
to områdene viser store levekårsutfordringer og 
særlig høy andel barn og unge som vokser opp i 
fattigdom – på Grønland nær 60 prosent. Unge 
med minoritetsbakgrunn kommer dårligst ut når 
det gjelder utdannelse og sysselsetting, og særlig 
for noen grupper er manglende sysselsetting, lav 
utdannelse og trangboddhet en stor utfordring for 
familiene de vokser opp i (Brattbakk m.fl. 2017:68; 
2015:39). 

 SID er organisert av det kommunale Senter for 
flyktningekompetanse og integrering (SeFI) i Bydel 
Gamle Oslo. Prosjektet er rettet mot unge voksne 
i alderen 17 til 35 år, og nettverket tok opprinnelig 
utgangspunkt i ungdomsgruppene i Islamic Cultu-
ral Center (ICC Ungdom), Det islamske forbundets 
Norges unge muslimer (NUM), unge Madani, Al-
bansk islamsk kultursenter Norges Unge (AIKN), 
Unge Rahma (UR), Tawfiiq Ung og SeFI. Selv beskri-
ver SeFI prosjektet slik: «Samarbeid og dannelse 
av nettverket er en mobilisering av en viktig del av 
sivilsamfunnet i kampen mot et samfunnsproblem: 
sosial ekskludering av unge mennesker, følelsen av 
utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering 
til uønskede miljøer» (SeFi 2019). 

Interkulturelt Museum (IKM) holder til i gamle 

Grønland politistasjon i Tøyenbekken 5, i samme by-
del som SID. Museet er en avdeling under Oslo Mu-
seum, som behandler nyere innvandringshistorie og 
temaer knyttet til minoritets-majoritetsdynamikk. 
Det å jobbe tett med lokalsamfunnet på Grønland 
er en godt innarbeidet praksis, forankret i museets 
strategier. Temaet fordommer er Interkulturelt Mu-
seums hovedfokus for perioden 2017–2022, med 
utstillingen Typisk dem som basisutstilling. Fordom-
mer forklarer vi her som negativ kategorisering av 
mennesker som leder til feilaktige generaliseringer 
og diskriminerende handlingsmønstre. Fordommer 
er kollektive, og kan være bevisste eller ubevisste. 
Holocaustsenteret publiserte i 2017 resultater av 
en rapport der det kom frem at en tredjedel av be-
folkningen har fordommer mot muslimer (Hoffman 
og Moe 2017:7). I en rapport fra Institutt for sam-
funnsforskning om diskriminering av minoriteter i 
Norge, konkluderes det med at «Til sammen tegnes 
et tydelig bilde av at diskriminering av innvandrere 
og deres barn forekommer på de fleste samfunns-
områder i Norge» (Midtbøen og Lidén 2015:98). 

Museet som kontaktsone 
Betegnelsen «kontaktsone» ble introdusert av Ja-
mes Clifford for museumsfeltet i 1997, om vendin-
gen fra utstillinger om «de andre» til involvering av 
minoriteter i museumsarbeid. Han hentet begrepet 
fra Mary Louise Pratt, som brukte betegnelsen om 
offentlige arenaer der ulike interesser og bakgrun-
ner møtes. I kontaktsonen kan det oppstå møter 
som ikke har plass andre steder i offentlig rom. Det 
er ikke nødvendigvis møter som danner nye felles-
skap, men «rom for diskurs» i møtet mellom ulike 
verdier og livspraksiser (Naguib 2011:279). 

Siden grunnleggelsen av IKM har museet arbei-
det etter prinsippet «ikke om meg, uten med meg», 
hvilket innebærer at personer som er berørte av 
tema og problemstillinger som behandles i muse-
ets prosjekter skal involveres. Museet overgir slik 
noe av sin makt til de som involveres. Museets kon-
servator og forskningskoordinator Anders Bettum 
og formidlingsleder Gazi Özcan forklarer involve-
ringspraksisen i sin artikkel «Dialog som metode – 
Inkluderingsstrategier ved Interkulturelt museum 
2006–2016». Her presiser de at med makt menes 
definisjonsmakt, som forklares som «[...] kontrollen 
med kommunikativt innhold, hva som er relevant 
og riktig kunnskap» (Berkaak 2014:355 i Bettum 
og Özcan 2018:182). I Det Norske Akademis ordbok 
(2019) forklares definisjonsmakt som «makt til å få 
gjennomslag i opinionen for sin versjon av virkelig-
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heten eller for hvordan et begrep skal forstås, defi-
neres».

Med IKMs «ikke om, uten med»-prinsipp 
kan museet beskrives som en kontaktsone. Ifølge 
Anders Bettum og Gazi Özcan kjennetegnes IKMs 
dialogmetode av at prosjektene som skapes 
med denne metodikken både rommer museets 
«stemme» og de som involveres, om enn på ulike 
måter, og gjerne med flere enn to parter. Slik er 
maktoverføring og samspill mellom museet og de 
som involveres kjernen i disse prosjektene (Bettum 
og Özcan 2018:182).  

Den forebyggende dialogmetoden som 
praktiseres i SID-prosjektet har mye felles med 
inkluderingstenkningen vi finner i museenes 
«kontaktsone»-praksis. I forbindelse med 
lanseringen av «Lytt til oss, vi har også en stemme!» 
skrev SID-medlemmene kronikken «De unge 
uhørte stemmene» i Dagsavisen. Her beskriver de 
arbeidsformen slik: «Prosjektet SID er etablert for 
å redusere sosial ekskludering av unge mennesker, 
følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre 
rekruttering til uønskede miljøer ved å skape dialog 
og bygge broer som fremmer de yngre stemmene.» 
Og videre: «Vi snakker direkte med ungdommene, 
ikke bare om dem. Medmenneskene vet best 
selv hva de faktiske utfordringene de møter på i 
hverdagen er. De har også løsninger, om samfunnet 
tar seg tid til å lytte» (Gilani m.fl. 2019).

Involvering og definisjonsmakt i Lytt til 
oss, vi har også en stemme!
Våren 2018 fikk SID og IKM prosjektstøtte til å 
gjennomføre prosjektet «Lytt til oss, vi har også 
en stemme!». I søknaden formulerte vi at «Felles 
for SeFI og Interkulturelt museum er at vi er 
interesserte i at de som er med, skal oppleve at de 
har definisjonsmakt. Det er derfor viktig at vi ikke 
legger opp til et styrt opplegg men at deltagerne selv 
er med å definerer hvilke behov de opplever at de 
har for veiledning». Gruppen hadde allerede fra før 
jobbet mye med temaene utenforskap, tilhørighet, 
identitet og mestring i sine dialogmøter, og de 
hadde utviklet nettstedet www.sefi-sid.org. Basert 
på disse erfaringene ønsket deltagerne først og 
fremst å jobbe videre med film som medium. Ingen 
i prosjektet hadde erfaring med filmprosjekter, så 
etter en litt treig start foreslo prosjektleder Omar 
i SID å involvere en filmkunstner eller filmfotograf. 
Deltagerne var også opptatt av at produktet måtte 
ha kvalitet både teknisk og uttrykksmessig. 

Med involvering av filmfotograf og klipper 

Trung Ton-That/TTT Recordings kom prosjektet 
i gang for alvor. Prosessen akselererte da de på 
samme tid ble invitert til å delta i en NRK-produksjon 
som behandlet temaet utenforskap, med Leo Ajkic 
som programleder (Uro nr. 5: «Når hatet vokser»). 
Dette ble en god anledning til å gjøre egne opptak. 
Samtidig var det motiverende for deltagerne å 
få bli med på denne profesjonelle produksjonen. 
Gjennom høsten fikk Omar og Trung en drivende 
rolle for utviklingen av filmen med gruppen. Selv 
om de ikke hadde erfaring med dokumentarfilm, så 
hadde særlig Omar en stor fordel i det at han kjente 
deltagerne og problemstillingene fra innsiden. Han 
fortsatte å lede dialogforum og gruppeprosesser på 
samme måte som de hadde samarbeidet i SID før 
filmingen startet. 

I denne prosessen valgte vi i IKM helt bevisst 
å tone vår stemme ned så mye som mulig. Det 
gjaldt innspill til både innhold og uttrykksform. Vi 
delte våre erfaringer om praktiske, økonomiske og 
tekniske forhold knyttet til det å presentere film i 
utstillinger, tok opp problemstillinger knyttet til 
opphavsrett og samtykkeprosesser, og vi utviklet 
kontrakter mellom deltagerne og museet.  

I redegjørelsen for IKMs dialogmetodikk 
fremhever Bettum og Özcan (2018:212) at et 
særtrekk er stor grad av fleksibilitet i samspillet 
mellom museet og de som involveres. Det gjelder 
bl.a. hvordan innholdet utvikles. De peker samtidig 
på at den kun delvise maktoverføringen mellom 
de to partene, museet og de som involveres 
i dialogprosessen, har noen utfordringer. I 
dialogprosesser er gode relasjoner nødvendig. Det 
kan da være vanskelig å utfordre de ulike interessene 
eller verdisynene som kommer frem. Dersom man 
overfører mye kontroll til de man involverer, så 
kan det føre til at museet mister muligheten til å 
være en kritisk stemme. Men på den annen side 
kan museets bekymring for å miste kontroll med 
hvilke innhold og tema som behandles, begrense 
den reelle overføringen av definisjonsmakt. Bettum 
og Özcan skisserer opp to alternative modeller 
for involvering som tydeliggjør fordeling av 
definisjonsmakt og kontroll i museumsprosjekter: 
I Redaktørmodellen har museet mer uttalt kontroll 
over innholdet. Redaktørmodell-prosjektene har 
involvering som prinsipp, men det er museet som 
tydelig og uttalt virker som moderator og gjerne 
velger å ta med ulike, gjerne polyfone «stemmer». 
Dette er modellen for dokumentasjons- og 
utstillingsprosjektet Typisk dem, som prosjektet 
«Lytt til meg, jeg har også en stemme» tematisk er 
knyttet opp mot. Vertskapsmodellen foreslås som 
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en alternativ involveringspraksis. Her virker museet 
som redaktør bare på et helt overordnet nivå, 
på den måten at man velger å ta prosjektet inn i 
museets program. I prosjektet minimeres museets 
stemme og kontroll med innholdet. De involverte 
eksterne deltagerne har høy grad av kontroll og 
definisjonsmakt i selve prosjektet. 

I IKM har vi lang tradisjon for å praktisere 
vertskapsmodellen i arbeid med kunstnere og 
kunstutstillinger. I disse prosjektene er museet 
fortsatt redaktør i den forstand at vi programmerer 
utstillingene og formidlingstilbudene vi tilbyr 
publikum, men vi blander oss i liten grad i innholdet. 
Med «Lytt til oss, vi har også en stemme!» har 
vi fulgt praksisen for visning av kunst i IKM. På 
samme måte som i kunstutstillingsprosjektene har 
vi overført stor grad av makt og kontroll med både 
prosessen og innholdet til deltagerne i prosjektet. 
For oss i IKM har vi ikke opplevd det som noen 
risiko å overføre kontrollen til SID-deltagerne. 
Overføring av kontroll har snarere vært formålet 
med prosjektet. Tett kontakt er en grunn til at vi ikke 
har vært bekymret for å gi fra oss kontroll. Vi har 
hatt jevnlige samarbeidsmøter og oppdateringer 
underveis i prosessen. Denne nære kontakten ga 
trygghet både rundt etiske og opphavsmessige 
spørsmål, og formidlingsmessige hensyn. En 
annen grunn til at IKM ikke har vært redd for å 
overføre definisjonsmakten til enkeltstemmer, er at 

utstillingen av prosjektet står tilknyttet Typisk dem-
utstillingen. Denne utstillingen har et innhold som 
mer generelt forklarer bakgrunn og konsekvenser 
for fordommer, deriblant frykt, ydmykelse og 
utenforskap. Slik kontekstualiserer, nyanserer og 
forklarer Typisk dem de subjektive fortellingene 
som publikum møter i Lytt til oss, vi har også en 
stemme!

Eierskap til egne konflikter
I løpet av høsten 2018 ble filmen med SID-
deltagerne utviklet. Den fikk tittelen Utenforskap. 
I tillegg til at Trung fulgte gruppen og deres 
aktiviteter med filmkamera, ønsket deltagerne i 
SID å filme lokalsamfunnet og miljøet de tilhører og 
har vokst opp i. Slik ble etter hvert lokal ungdom 
i ungdomsskolealder involvert i filmen. Underveis i 
prosessen med filming havnet en gruppe av disse 
ungdommene i konflikt med gjestene på en bar i 
Tøyenområdet. Nyhetssaken «Her går guttegjengen 
løs på Oslo-puben og gjestene» ble slått opp 
av Dagbladet (Lofstad 2018). Ungdom som var 
involvert i konflikten ble pågrepet og etterforsket 
av politiet (Madshus 2018). Denne hendelsen, og 
ungdommenes opplevelse av hvordan både media, 
politiet og samfunnet rundt dem håndterte saken, 
ble filmens hovedmotiv. I artikkelen «Bak fasaden 
på Tøyen» i Klassekampen ble det senere påstått at 

Panelsamtale med unge voksne og ungdom som er involvert i filmen Utenforskap, Interkulturelt museum 28. ferbuar 2019. 
Foto: Sissel Ødegaard/Oslo Museum
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hendelsen ble fremstilt i media og sosiale medier 
som en kulturkrig, der guttene ble tillagt å angripe 
bargjestene med muslimske verdier som motivasjon 
(Brandvold 2019). I filmen forklarer de unge voksne 
SID-medlemmene hvordan denne hendelsen har 
mange elementer av opplevelse av rasisme og at 
andre mener du ikke hører til i fellesskapet, som 
de selv kjenner igjen fra sin egen oppvekst. De 
hevder erfaringer som dette kan gi en opplevelse 
av utenforskap. En av deltagerne forklarer at man 
som ungdom leter etter egen identitet, og at det 
å hele tiden møte forståelser av deg som ikke-
norsk, enten det er i media eller på gata, fører til 
at man velger alternative miljøer og aktiviteter enn 
de som er en del av fellesskapet. En annen snakker 
om utenforskap som et resultat av at «vi med 
minoritetsbakgrunn ikke blir tatt vare på som alle 
andre». De unge voksne snakker med ungdommene 
de involverer i filmen, om deres opplevelse av 
hendelsen og om hva de tror skal til for å føle seg 
som en del av fellesskapet i samfunnet.

SID-medlemmene ble opptatt av å involvere 
ungdommene i lanseringsarrangementet for 
filmen og utstillingsprosjektet. De var opptatt av 
at den generasjonen som følger dem selv også skal 
få oppmerksomhet og introduseres for at deres 
stemme skal høres. De ønsket derfor å involvere 
ungdommene i en panelsamtale i forbindelse 
med filmvisningen på åpningsarrangementet. 
Museet har bred erfaring med arrangementer i 
debattformat. Forskjellen denne gangen var at det 
var ungdommer som skulle være ekspertene og ble 
samlet i et panel sammen med SID-medlemmene. 
Omar var debattleder og forberedte deltagerne i 
panelsamtalen slik de møtes til dialogmøter i SID. 
Museet stod for invitasjoner, kommunikasjon og 
gjennomføringen av arrangementet. 

Kvelden 28. februar arrangerte vi filmpremiere, 
etterfulgt av den planlagte panelsamtalen der fire 
ungdommer og tre SID-medlemmer deltok. Alle 
er medvirkende i filmen. Det var omtrent 150 
tilskuere tilstede. Mange var spesielt inviterte; 
politikere, forskere som jobber med tematikken, 
representanter fra ulike institusjoner og organer 
som skole, utekontakt og ungdomstiltak. Men her 
var det også andre folk som bor, jobber eller på 
andre måter er engasjerte i nærmiljøet, blant dem 
var det 20–30 ungdommer fra Tøyen, mange med 
foreldrene sine. Paneldeltagerne delte opplevelser 
av rasisme og ekskludering i sitt dagligliv. De kritiserte 
både skole, ungdomsklubber og oppvekstforhold, 
men først og fremst media og politiet.

De eldre deltagerne i SID forklarte hvorfor de 
synes det var riktig å fremheve den ene hendelsen 
på Tøyen i filmen. De hevdet at den er et typisk 
eksempel på opplevelsen av å bli behandlet 
annerledes fordi man er minoritetsnorsk. De vet om 
mange andre eksempler og har erfart tilsvarende 
situasjoner selv.

Særlig kritikk ble rettet mot politiets stopp-
og-søk-metoder som mange av ungdommene 
og medlemmene av SID har erfart. I forbindelse 
med filmprosjektet skrev Omar og Jamal Diriye, 
som jobber i utekontakten i bydelen, kronikken 
«Kontraproduktiv maktbruk» i Klassekampen 
(Diriye og Giliani 2018:21). Her kritiserer de denne 
praksisen som medvirkende til utenforskap i det at 
«generaliseringen av minoritetsgutter handler om 
hvem politiet anser som det norske vi». Forsker 
ved politihøgskolen, Ragnhild Solhjell, var tilstede 
på lanseringsarrangementet. Hennes forskning 
bekrefter at politiets stopp-og-søk-praksiser er med 
å forsterke en opplevelse av at man ikke tilhører 
samfunnets fellesskap, og videre at ungdom med 
minoritetsbakgrunn forstår praksisen slik at de i 
kraft av sine identitetsmarkører blir oppfattet som 
en trussel mot samfunnet (Solhjell m.fl. 2019).

Både under arrangementet og i ettertid har 
publikum uttrykt at de synes det var modig av 
ungdommene å stå frem offentlig på denne måten. 
SID har fått tilbakemelding fra utekontakt og skole om 
at deltagelse i prosjektet har gitt mestringsopplevelse 
og bevissthet om egen situasjon. SID-deltagere har 
selv gått til anmeldelse av Dagbladets oppslag om 
konflikten rundt baren på Tøyen til Pressens Faglige 
Utvalg. De unge voksne har etablert SID-Tøyen som 
frivillig organisasjon, uavhengig av bydelen, og de 
har søkt midler til egne prosjekter der de kan jobbe 
som rollemodeller med de yngre ungdommene 
som nå vokser opp i området. SID opplever stor 
interesse hos både deltagere i prosjektet og fra nye 
ungdommer som ønsker å bli med i SID og lage flere 
filmprosjekter som behandler problemstillinger i 
deres hverdag. Omar Syed Gilani opplever det som 
om ungdommene nå har blitt mer bevisst sin egen 
situasjon, kanskje særlig fordi de selv har måttet 
formulere eller definere den og sin «stemme».

SID knytter sin dialogmetode til forebygging. 
Kriminolog Nils Christie stilte i sin tid spørsmål om 
«eiendomsretten til konflikt». Han advarte mot at 
konfliktene i vårt samfunn tas vekk fra de berørte, 
og forsvinner inn i de offentlige juridiske systemene. 
Han fremmet at «Man burde ikke la konflikter 
forvitre, de burde brukes. Og de burde brukes og 
bli nyttige for dem som opprinnelig var involvert i 
konflikten (Christie 1977:113)».  
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I samarbeidet om «Lytt til oss, vi har også en 
stemme!» praktiserte IKM vertskapsmodellen. 
Dette reiser spørsmål om det er problematisk 
at man i behandlingen av konfliktsituasjonen, 
som filmen særlig dreies rundt, overlater 
definisjonsmakt og kontroll over fortellinger til 
enkeltstemmer, og lar disse få stå uimotsagt både 
i film og panelsamtale. Til dette vil vi svare at det 
kom frem i tilbakemeldingene som ble gitt fra salen 
til panelet under arrangementet 28. februar at det 
er overraskende sjelden at man faktisk får høre 
ungdom fortelle sin versjon. Selv sa deltagerne i 
panelet at det aller viktigste med denne filmen 
og arrangementet er at de får lov til å bli hørt, 
for de opplever det slik at det er mye debatt om 
dem selv i det offentlige, men at de sjelden selv 
blir spurt eller involvert. I ettertid har det blitt 
gitt mange tilbakemeldinger om at det å få delta i 
panelsamtalen har hatt stor betydning for de som 
var involvert. 

Mange av de inviterte til arrangementet 
jobber aktivt med ungdom og oppvekst i 
bydelen. I tillegg til at prosjektet har gitt de 
som var involvert en opplevelse av mestring og 
definisjonsmakt i egen situasjon, for både SID-
medlemmer og ungdommene, har konkrete tiltak 
fulgt oppmerksomheten prosjektet retter mot 
ungdommenes situasjon. Bydelsutvalget har fattet 
vedtak om at SID skal være tilstede i dialogmøter 
mellom politiet og ungdom. Bydelsadministrasjonen 
har tatt med SID-medlemmer på studietur til 
Sverige. Media ble oppmerksomme på situasjonen, 
og samfunnets håndtering av ungdommene 
på Tøyen ble behandlet i en større artikkel i 
Klassekampen (Brandvoll 2019). SID-prosjektet har 
fått en tydeligere kriminalitetsforebyggende rolle i 
bydelen, og oppmerksomhet fra organisasjoner og 
instanser som jobber med inkludering, utenforskap 
og kriminalitetsforebygging, deriblant Konfliktrådet, 
Politihøgskolen og OsloMet. 

For oss i Interkulturelt museum har det 
stor verdi at vi har fått mulighet til å involvere 
deltagerne som er villige til å dele sine erfaringer 
med rasisme og ekskludering. De subjektive 
fortellingene gir oss mulighet til å nyansere og 

utdype tematikken fordommer som vi behandler i 
museets basisutstilling. I et intervju med Utrop blir 
vi utfordret på hvorfor vi ønsket å løfte de subjektive 
stemmene frem. Vi forklarer dette med at «Vi i IKM 
har gitt SID og ungdommene en plattform ettersom 
vi samtidig har gående utstillingen Typisk Dem hvor 
temaet er fordommer», og videre at «Vi bidrar her 
til at stemmene deres kan høres av de utenfra, de 
som ikke bor på Grønland og Tøyen og ikke deler 
den samme hverdagen» (Castello 2018). 

Museet som konfliktsone – å gjøre en reell 
forskjell
En kritikk som har blitt reist, både mot museenes 
kontaktsone-praksis og mot dialogmetoden, 
er at det tross intensjonene om å overføre 
definisjonsmakt, bestandig vil være et asymmetrisk 
maktforhold mellom museene og de som involveres 
(Boast 2011:67). Til syvende og sist er det museene 
som har kontroll på arenaen. Museene inviterer 
og setter premissene. Et asymmetrisk maktforhold 
mellom museet og de som involveres ligger slik 
iboende i museenes samfunnsrolle og organisering, 
uavhengig av involveringsmetode. Dr. Bernadette 
Lynch (2013) peker i sin artikkel «Museum as 
Conflict Zone» på at når museer tar tak i konflikter, 
så blir de gjerne utstilt og formidlet i en museal 
form som kanskje snarere passifiserer tematikken, 
enn at man tar tak i situasjoner og det får reelle 
konsekvenser. Hun viser til en deltagers frustrasjon 
i et medvirkingsprosjekt ved Manchester Museum: 

I’m not an academic, but sometimes my problem 
is with academia ... It’s like people who don’t talk 
about racism but the symptoms of racism. Racism 
is about human beings – it’s not about analyzing it 
in an exhibition. It’s the feelings we have inside, the 
hatred, the palpable feelings that’s the racism I’m 
interested in (Lynch 2013:12).

Resultatene fra prosjektet «Lytt til oss, vi har også 
en stemme!» inngår nå i museets formidling til det 
generelle publikumet. Formidlingen består nå av 

De subjektive fortellingene gir oss mulighet til å nyansere og 
utdype tematikken fordommer som vi behandler i museets 

basisutstilling. 

”
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både utstilling og bl.a. presentasjon for grupper. 
Noe som også SID-deltagere involveres i. Men i 
tillegg til disse resultatene, så har prosjektet, som 
beskrevet over, hatt reell virkning for deltagerne 
og konfliktområdet som ble tatt opp. Slik har 
involveringsprosjektet både gitt innhold til museets 
formidling, og det har virket som forebyggende 
dialogarbeid som er med på å forhindre opplevelse 
av utenforskap og rekruttering til uønskede miljøer. 

I samarbeidet mellom SID og IKM har 
partene hatt sammenfallende interesser: Et 

felles ønske om overføring av definisjonsmakt og 
kontroll til deltagerne gjennom dialogmetodikk.   
Sammenfallet av interesser har virket utjevnende 
på det asymmetriske maktforholdet der museet 
er eier av arenaen. Om samarbeidet med museet 
uttrykker Omar at en av styrkene har vært at «På 
en måte er museet litt nøytrale, på den måten at 
museet ikke jobber med samme oppgaver som 
SID». Det at museet ikke er en av aktørene som 
er tilknyttet forebyggingsfeltet og ungdomsarbeid 
i bydelen har gitt mulighet til å skape møte og 

 SID-deltagere i utstillingsrommet Lytt til oss, vi har også en stemme! Foto: Sissel Ødegaard/Oslo Museum
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dialog mellom de unge minoritetsnorske og 
sivilsamfunnet på en ny måte. For SID og deltagerne 
har museumsprosjektet slik virket som en plattform 
for forebyggende dialogarbeid, og formålet har 
vært å reelt gjøre en forskjell. I motsetning til 
kritikken som ble rettet av Manchester Museums 
publikum, så har samarbeidet  mellom museet, SID 
og deltagerne ført til opplevelsen av at dette har 
hatt reell virkning.  

Mot mer samarbeid og involvering 
I prosjektet «Lytt til oss, vi har også en stemme!» 
har IKM praktisert vertskapsmodellen med høy grad 
av overføring av kontroll og makt fra museet til de vi 
involverer. Dette har vi gjort i samarbeid med SID som 
gjennomfører denne metodikken i sitt forebyggende 
dialogarbeid. Vi har erfart at sammenfallet av 
ønsker om å gi unge voksne og ungdom i bydelen 

med minoritetsnorsk bakgrunn definisjonsmakt i 
det offentlige har hatt reell betydning. Med klare 
formål for prosjektet, og faglig kontekst for de 
subjektive fortellingene som løftes frem, opplever 
vi at museet kan være arena for møter som tar 
utgangspunkt i konflikt. Alle som har vært involvert 
i prosessen er interesserte i å videreføre dette gode 
samarbeidet, og det planlegges og søkes støtte til 
ny film, flere formidlingstiltak og mer forebyggende 
dialogarbeid. Erfaringene fra «Lytt til oss, vi har også 
en stemme!» oppleves som gode utgangspunkt for 
videre arbeid i større skala og med nye prosjekt. 
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