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Innspill til kunsten og kulturens kraft i hverdagsintegreringen 
 
JM Norway (JMN) er den norske seksjonen til JMI (Jeunesses Musicales International), 
verdens største nettverk av aktører som jobber med ungdom og musikk.  JM Norway er en 
prosjektorganisasjon som jobber under visjonen Making a difference through music. Dette 
gjør vi gjennom å skape meningsfulle musikkprosjekter med et internasjonalt tilsnitt for 
barn og unge i Norge. Vi tillater oss å sende dere et innspill til kapittelet om kunstens og 
kulturens kraft i hverdagsintegreringen i Meld. St. 30 da vi siden 2012 har jobbet med 
prosjektet MUA (musikkaktiviteter for unge asylsøkere).  
 

1. Oversikt over tiltak institusjonen/ virksomheten har igangsatt:  
Siden 2012 har JMN jobbet med prosjektet Musikkverksted for unge asylsøkere (MUA). I 
samarbeid med UDI ble det klart at et av fylkene som hadde minimalt med aktiviteter for 
barn og unge på det tidspunktet var Buskerud. Siden den gang har JMN gjennomført en 
rekke helgeworkshops og sommerleire hovedsakelig for mottakene Ål, Nesbyen, 
Hemsedal og Langsete. I MUA legger man opp til at deltakerne skal få komme med 
innspill til hvordan workshopen utvikler seg, men rammene for en workshop består av 
følgende elementer:  

- Oppvarming: lek og sosialt samspill 
- Musikkverksted: sang (ofte sanger fra dere egen kultur i kombinasjon med kjente 

norske sanger), trommesirkel og instrumentopplæring/ band. 
- Musikkdeling: deler og viser hverandre musikk fra sin egen kultur.  
- Avslutning: deler erfaringer fra dagen og får tilbakemeldinger. 
 

Ved de lengre sommerleirene har vi også avsluttet med konserter for mottakene og andre 
i lokalsamfunnet. I samarbeid med kulturskolene på Gol og i Hemsedal har vi også 
kunnet tilby deltakerne på MUA konserter og forestillinger med de lokale kulturskolene.  



 

 

 

2. Planer for aktiviteter og tiltak som kan bidra til integrering og inkludering i tiden 
fremover:  

 
Vedlagt finner dere utkastet til en MUA-manual som er under utarbeiding. (Ber om at 
den foreløpig holdes internt.) Her forsøker vi å gi et helhetlig inntrykk av det arbeidet som 
er gjort, hvordan en workshop i MUA bygges opp og hvilke erfaringer vi har fått gjennom 
dette arbeidet. Manualen utarbeides i samarbeid med våre tilknyttede musikkterapeuter 
og musikere Sofie Mortvedt og Marianne Ommedal. Bakgrunnen for manualen er å 
dokumentere prosjektet og gjøre arbeidet tilgjengelig for flere.  
 
Vi ser det som svært relevant å kunne knytte oss til lokale musikere og de lokale 
kulturskolene for å skape hverdagsintegrering. Da kan barn og unge møtes om et felles 
språk, musikken. Mange av barna og ungdommene som kommer til landet bærer på 
musikalsk kunnskap, kultur og erfaringer fra hjemlandet. Her er det enda uutforskede 
muligheter for utveksling. Vi tror at gjensidig utveksling er og bør være en av 
grunnsteinene for integrering av barn og unge, og her kan musikken spille en unik rolle. 
Dette arbeidet kan også ses i sammenheng med opprettelsen av musikkbinger på 
asylmottakene som skal igangsettes av Rikskonsertene, Musikkutstyrsordningen og Norsk 
kulturskoleråd (Meld.St.30 Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, 
boks 6.6.) På det nåværende tidspunkt har ressursbegrensing hindret videre utvikling av i 
arbeidet. 
 
JMN driver dessuten landets største bandleir for jenter LOUD!, et sosialt og musikalsk 
prosjekt for å bygge selvtillit og musikkinteresse hos unge jenter over hele landet. 
Antidiskriminering og inkludering er i kjernen av LOUD sitt formål og pedagogikk, og vi 
jobber stadig med å dra erfaringer fra MUA inn i LOUD, for å kunne benytte denne 
arenaen også i integreringsarbeid.  
 
JMNs arbeid er kunnskap- og erfaringsbasert og kan gjøres tilgjengelig for å utvikle den 
nordiske dimensjonen i integreingsarbeidet. JMN kan bidra til Nordisk ministerråds 
idébank og være med på å styrke strukturen i det fellesnordiske samarbeidet på 
musikkområdet. JMN vil stille seg til disposisjon for det norske lederskapet i 
ministerrådet i 2017. 
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