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Hei 

Vi viser til bestillingen av innspill. Integrering av grupper eller enkeltmennesker i samfunn som vanligvis 
ikke blir hørt, er et viktig satsingsområdet ved vår institusjon siden flere år. I det følgende tar vi 
utgangspunktet i at det ønskes kun innspill til integrering av nyankomne innvandrer med fluktbakgrunn. 

Ved Vest-Agder-museet IKS kan vi her vise til følgende tiltak og planer før økt mangfold, integrering og 
inkludering: 

1. Oversikt over igangsatte tiltak

 Samarbeid med en asylsøker knyttet til vårt nyeste dokumentasjonsprosjekt om
fattigdom på Sørlandet. Vedkommende har fått videokamera og PC-utstyr for å
dokumentere forskjell i synet på hva er fattigdom er blant nordmenn og asylsøkere.
Baktanken var også å gi en engasjert person med et ønske om å lage film en meningsfull
oppgave i en tid med mye venting.

 Gratis inngang til alle museets avdelinger for asylsøkere og flytninger ut 2016. Dette har
ført til at over 1.000 mennesker som ellers ikke hadde kommet, har besøkt museets
avdelinger  i sommer.

2. Planer for aktiviteter og tiltak fremover

 Gratisordningen videreføres neste år.

 Et utstillings- og dokumentasjonsprosjekt der 10 – 15 nyankomne innvandrere får full
tilgang til våre magasiner og kompetanse av våre ansatte. I regi av en nyankommet
innvandrer med utdanning innen et kulturfag (søknad vil sendes
kulturrådet/aspirantordning) skal det lages en utstilling med gjenstander plukket ut av
de 10 til 15 deltakerne. Utvalgskriterier er at man a) gjenkjenner gjenstanden fra sitt
hjemland og kan vise til likhetstrekk i landenes historie og/eller b) velger en gjenstand
som man forbinder med positive verdier i det nye landet/Norge, verdier man gjerne vil
støtte opp under. Utstillingen vil vises i biblioteket i Kristiansand høsten 2017,
samarbeidet er innledet.

Vest-Agder-museet er et mellomstort museum med ti avdelinger og i overkant av 50 ansatte. Mer 
informasjon finner man på våre nettsider: www.vestagdermuseet.no. Her vil man også finne informasjon 
om flere prosjekter de siste årene som baserte seg på samarbeid med lokalbefolkningen – integreringen i 
bredere forstand. Blant deltakere i museets utstillings- og dokumentasjonsprosjekter var alltid også 
mennesker med innvandrerbakgrunn, til dels også fluktbakgrunn.  

Ved behov kan vi sende over mer detaljert informasjon om punktene som er nevnt overfor. 

http://www.vestagdermuseet.no/


Avslutningsvis vil vi gjerne understreke hvor stor museenes rolle i integreringsarbeidet kan være. Å la 
nyankomne innvandrer bli kjent med landets historie – som jo også i høyeste grad er preget av inn- og 
utvandring – og å legge til rette for å bli kjent med deres historie, er svært viktige tiltak for 
identitetsdanning og en vellykket integrering. Dette vil vi gjerne bidra til, og vi vil jobbe kontinuerlig med 
nye tiltak fremover. 
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