Ref #1cb140c1

/ Ettårig

Tildelt beløp: 50 000

Prosjekt- og utviklingsmidler
Sluttrapport Rett til å si det- debatt for folk flest (Ref #1cb140c1)
Tildelt beløp:
Varighet:
Kategori:

50 000
Ettårig

Opplysninger om søker
Organisasjonsnavn / nr

Levanger bibliotek / 974035928
Levanger bibliotek, postboks 113
7601 Levanger
http://www.levanger.kommune.no/Bibliotek/
Institusjonens leder

Guri Marjane Sivertsen
Ansvarlig kontaktperson (søker)
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Mål for prosjektet
Gjøre biblioteket til et naturlig valg hvor folk kan møtes for å diskutere
dagsaktuelle samfunnsspørsmål.
Delmål 1: Prøve ut metoder for å utvikle Levanger bibliotek som en vellykket
debattarena.
Delmål 2: Utvikle kompetanse blant ansatte til å arrangere debatt- og
diskusjonsarrangement.
Delmål 3: Utvikle nye samarbeidsformer med ulike lokale aktører for
debattarrangement.
Resultatmål: Biblioteket er en aktiv aktør for å legge til rette for ytringsfriheten i
lokalsamfunnet.

Rapportsammendrag
Prosjektgruppa har bestått av: Guri Marjane Sivertsen ( prosjektleder), Roger
Rein, Siri Okkenhaug Bævre og Vivi-Ann Svensen Rotmo (sekretær). Khalil
Obeed (Flyktningtjenesten) har deltatt som debattleder i begge debattene
sammen med Roger Rein. Obeed har deltatt på flere av prosjektgruppemøtene.
Målgruppa for vårt prosjekt har vært, som tittelen tilsier, folk flest. I det legger
prosjektgruppa at innholdet og fremføringa skal være av en slik karakter at alle
innbyggere i Levanger og omegn skal ha mulighet til å forstå innholdet og selv
kunne delta fra salen.
Innhold/aktiviteter:
Den første debatten ble arrangert 22.04.14, i biblioteket. Den hadde tittelen:
Hvordan påvirkes ytringsfriheten av innvandreres religion og kultur? Innledere var:
Walid al-Kubaisi, forfatter og skribent, Espen Leirset, høgskolelektor ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Fatima Almanea, samfunnsengasjert skoleelev v/
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Verdal videregående skole. Det kom totalt 80 publikummere og svært mange
hadde flerspråklig bakgrunn.
Den andre debatten ble arrangert 27.01.15. Denne debatten var et samarbeid
med Levanger videregående skole. Vår kontaktperson var faglærer i faget
Kommunikasjon og kultur, Elisabeth Brørs. Elevene i dette faget jobbet med
temaet radikalisering i forkant av debatten og samfunnsfagslinja hadde et 2t
foredrag med Petter Nesser samme dag som debattarrangementet. Elevene stod
for markedsføring på skolen og var vertskap på kvelden.
Tittelen var: IS gjør Norge utrygt - hva gjør vi med det i Levanger? ( IS, Islamske
Stat) Innledere her var: Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets
Forskningsinstitutt, Yousef Bartho Assidiq, prosjektleder av Minotenk, Anne Ulvin,
lensmann i Verdal og Levanger og Frode S. Ugelstad, miljøarbeider ved Levanger
videregående skole og prosjektleder for Levanger Ungdomshus. Det kom i
underkant av 130 publikummere.
Prosjektgruppa hadde 5 møter i 2014 og ett i 2015. Begge debattene startet kl
19.00 og ble avsluttet kl 21.00. De ble gjennomført uten pause. Ved begge
arrangementene var det mulighet for å kjøpe mat og drikke fra kl 18.30 og
underveis i programmet. Vi benyttet den lokale kafèen, Kafè Nora som selger
libanesisk mat i tillegg til ordinære kioskvarer.
Positive/negative erfaringer som kan være nyttig for andre:
Prosjektgruppa har valgt tema for debattene som har hatt nasjonal, regional og
lokal interesse. Risikoen med dette er at innledere kan være vanskelig å få tak i,
da de er booket andre steder. Fordelen er at temaet er godt belyst i media og
allerede trigger engasjement hos innbyggerne i Levanger.
I forkant av debattene har vi invitert spesielle gjester til å være i salen, som f.eks.
leder av Innvandrertjenesten, SLT koordinator, leder av Muslimsk senter o.l. Det
som er positivt med å sikre seg slike gjester er at debattlederne har flere "å spille"
på fra scenen, slik at det blir aktivitet både fra scenen og salen/publikum. Dette
fører igjen til at det blir lettere for folk i salen å sette seg på talelista.
En annen positiv erfaring vi vil presisere i løpet av prosjektperioden er bruken av
en flerspråklig debattleder med minoritetsbakgrunn, i tillegg til den norske
debattlederen. Han fungerte både som en rollemodell, men også som en
"isbryter". Det var nok flere flerspråklige som tok ordet under begge debattene,
fordi Obeed var debattleder.
En suksess har vært å bestille innledere 3 - 6 måneder i forkant av selve debatten.
Opprinnelig var det planlagt å ha en debatt i september/oktober 2014, men
hovedinnlederen trakk seg og en annen foreslått innleder var utenlands. Det har
vært diskutert hvorvidt vi skal inngå "kontrakter" med innlederne, men dette er ikke
forsøkt.
Det er en god erfaring å ta med seg videre at panelet settes sammen av innledere
som representerer et faglig akademisk ståsted, aktuelt miljø/bransje og noen som
er lokale og kjenner Levanger. Den bredden i innledere gjør at debattene blir for
folk flest. Slik unngår vi at det blir en akademisk debatt med fagspråk en del
innbyggere ikke kjenner seg igjen i.
Vi har fått god dekning både i forkant og etterkant av debattene i lokalavisa,
Levanger- Avisa. Dette har nok også sammenheng med at redaktøren sitter i
prosjektgruppa. Vi har også fått god dekning i Trønder-Avisa i form av kronikk og
omtale.
Vi har brukt en sjekkliste i forkant av hver debatt. En såkalt arrangementsliste som
vi ellers bruker i biblioteket. Denne lista har hjulpet oss å huske alle detaljer som
skal gjennomføres i forkant av debattene. Sekretær har koordinert arbeidet. I
tillegg har hele personalet i biblioteket vært informert i personalmøtene om status
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på prosjektet og status på forarbeid før debattene. På den måten har de vært i
stand til å ta imot telefoner og henvendelser på en god måte.
Markedsføring. I tillegg til markedsføring via bibliotekets nettside, facebook,
avisannonser, plakater, informasjonsskjerm i bibliotek, Rådhus og kjøpesenteret
Magneten, ble det også formidlet ved oppmøte til deltakere på Levanger
Voksenopplæring. En ikke ubetydelig "jungeltelegraf" gikk nok også via kafèen
som solgte mat under begge debattene.
Det har vært helt avgjørende for et godt resultat og ha lyd og lys fra et firma. Å
justere paneldeltakeres aktivitet fra en scene krever kompetanse som biblioteket
ikke har pdd.
Vi har ikke jobbet godt nok med å lage store banner / roll ups til scenen under
debattene. Det er noe som bør gjøres fremover, da tittel og samarbeidspartnere
visualiseres bedre for publikum i salen og på bilder i avisreportasjer i etterkant.
Resultat.
Delmål 1: Prøve ut metoder for å utvikle Levanger bibliotek som en vellykket
debattarena.
Delmål 1 er oppnådd i stor grad. Vi har hatt forslagskasse stående ute i
biblioteket, slik at publikum selv kan foreslå tema for debatt. Det har kommet inn
ulike forslag, og ett av temaene ønsker vi å jobbe videre med våren 2015. Vi har i
prosjektperioden forsøkt å ha en debatt i biblioteket og en på Levanger
videregående skole. Det er ønskelig å bruke bibliotekets lokaler, men det er også
begrenset hvor mange publikumsplasser som finnes her. Avgjørelsen for å holde
den andre debatten på Levanger videregående skole var også begrunnet med at
elevene har tilhørighet til skolen, og vi ønsket å nå en yngre målgruppe til dette
arrangementet. Gjennom media og egen dokumentasjon på Levanger biblioteks
facebookside, har biblioteket nå profilert seg som en debattaktør. Det må samtidig
sies at det ikke har kommet henvendelser fra andre aktører som ønsker å bruke
biblioteket til å arrangere egne debatter.
Biblioteket har formidlet erfaringer fra prosjektet for Driftskomitèen i Levanger, i
Bibliotekforum 6. utgave 2014 og den 13.03.15 vil vi ha et innlegg på
Kulturkonferansen i Steinkjer om "Biblioteket som debattarena".
Delmål 2: Utvikle kompetanse blant ansatte til å arrangere debatt- og
diskusjonsarrangement. Prosjektleder, sekretær og daglig leder har utviklet god
kompetanse ifht dette. Det er derimot ikke utviklet egen kompetanse på å være
debattleder.
Delmål 3: Utvikle nye samarbeidsformer med lokale aktører for
debattarrangement.
Det er opprettet nye kontakter i Levanger- Avisa og i Levanger videregående
skole. Det er ikke opprettet noen faste samarbeidsformer for slike arrangement. Vi
tenker at ei samarbeidsgruppe bør settes sammen ut i fra hva temaet handler om.
Planer for videreføring: Arbeidet med å arrangere debatter fortsetter. I
prosjektperioden har det vært mulig å booke innledere som tatt høyere honorar
enn vi vil kunne operere med fremover. I bibliotekets budsjett for 2015 er det satt
av kr 22.000 til debattarrangement.
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Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Ettårig

03-04-2014

28-02-2015

Samarbeidspartnere
Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Levanger-Avisa
Kirkegata 50
7600
Levanger

ja

Deltaker i prosjektgruppa, innholdsprodusent, og har deltatt
som debattleder i begge debattene.

Levanger videregående skole
Kirkegata 1
7600
Levanger

nei

Kontaktperson for samarbeidet om debatten 27. januar 2015.

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Prosjektregnskap
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