
E-post fra Ung Kultur Møtes (UKM) 1. september 2016: 

Innspill fra UKM Norge om kulturens kraft i hverdagsintegreringen 

UKM (Ung Kultur Møtes) er åpen for alle kunst- og kulturuttrykk, uavhengig av organisering og sjanger. 
Vårt mål er nettopp at «Ung Kultur Møtes» på tvers av alle skillelinjer. 
Dette gjør at vi hvert år har mange deltakere som ikke har bodd lenge i Norge, både fra asylmottak og 
mottaksklasser. 
Andelen deltakere med flerkulturell bakgrunn er også høyere i UKM enn i f.eks kulturskolene fordi 
egenorganisert virksomhet (f.eks innen dans) lett finner seg til rette. 

Lokalnivået i UKM (kommuner og bydeler) har en rekke kurs workshops i forkant av lokalmønstringene. 
Alle slike tiltak er åpne for all ungdom, og noen av disse er spesielt rettet mot flykninger. 

UKM Vest-Agder har gode erfaringer med kunstkurs for jenter med innvandrerbakgrunn.  Dette er et 
tiltak for å få med flere jenter med innvandrerbakgrunn, spesielt de med muslimsk bakgrunn og som 
ellers ikke deltok på fritidsaktiviteter. UKM engasjerte en kvinnelig kunstner og en ung somalisk 
assistent, som rekrutterte og fulgte opp gruppa sosialt. Målet er at gjenstandene som blir laget blir meldt 
på til UKM. 

Flere UKM fylker gir tilskudd til teatergrupper og andre prosjekt på mottaksskoler, som fører til 
deltakelse på UKM.  

Noen eksempler på Inkluderingstiltak støttet av stimuleringsmidler fra UKM Norge i 2016: 

Hemsedal kommune med prosjektet «UKM for alle» 
Ønsket å utvide sitt lokale UKM slik at mangfoldet økte både når det gjaldt kulturuttrykk og antallet 
ungdommer. Aktiv oppsøking både på skolen, på fritidsklubben og på asylmottaket. Minglekveld, 
workshops og veiledning av mentorer. Fikk kr 20 000 av UKM Norge til å honorere unge kulturressurser 
som ble opplevd som ny og spennende for de som ikke tidligere hadde meldt seg på.  

Sarpsborg kommune, Enhet kultur med prosjektet UngTURne (fikk 20 000 av UKM Norge) 
«Etter en uke på turne på alle ungdomsskoler i Sarpsborg har vi mottatt jubel og høy applaus gjennom 
hele uken.  Fredag ettermiddag avslutta vi uka med en ekstra forestilling på asylmottaket ved Koldstad.  
Med bruk av musikk, bilde og dans fra våre unge talenter ble det skapt enormt mye glede og samhold på 
asylmottaket ved Kolstad den ettermiddagen. At kulturopplevelse skaper glede har enn aldri vært i tvil 
om, men enn har sjelden opplevd mer glede og engasjement fra et publikum enn dette. En sterk 
opplevelse som vi alle nok aldri vil glemme og som inspirerer alle utøvere til mere positivt arbeid» 

Møre og Romsdal musikkråd til prosjektet «UngKulturMøtes» (har fått 20 000) 
«Vi ønsker å inkludere barn og unge i mottak for at de kan bli kjent med UKM, få formidle hvor fantastisk 
UKM er å være med på. Det har vi tenkte å gjøre med å sette opp en UKM turneforestilling. Mange bor 
på mottak over lengere tid, så vårt ønske er å få de med som deltakere til neste års UKM-arrangement i 



den kommunen de bor i. Med bruk av musikk, bilde og dans fra våre UKM deltakere tror vi 
kulturopplevelsen kan skape glede og engasjement for de unge som bor på mottaket, og at det igjen kan 
føre til deltakelse på UKM i den kommunen de bor». 

Holtålen kommune til prosjektet «Multikulturell UKM» (har fått 15 000) 
«I fjor fikk vi for første gang asylmottak i kommunen. Det er et mottak for mindreårige flyktninger, og de 
som bor der i dag er 41 gutter i alderen 14-18 år fra Afghanistan. Vi inviterte de til å se på 
lokalmønstringa vår i 2016, og de ble meget begeistret og har et ønske om å delta neste år. Dette vil vi 
imøtekomme, og vi planlegger et prosjekt for både norske ungdommer og ungdommer som er 
innvandrere. Vi har valgt oss ut kor og breakdance som tema, og det er med tanke på at dette kan være 
kulturuttrykk som vil fange ungdommer fra flere kulturer. Vi ønsker at prosjektet skal gå over tid, gjerne 
opp til 2 måneder (…). Vi har tro på at dette vil bli et positivt prosjekt på flere måter, først og fremst for 
deltakerantallet og bredden på UKM, og ikke minst som et integreringstiltak lokalt.» 
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UKM, en møteplass også for unge asylsøkere

Første trinn mot inkludering og integrering er å sørge for møter mellom mennesker. UKM 

Norge oppfordrer alle UKM-arrangører som har unge asylsøkere i sitt nærmiljø til å vurdere om 

det er noe som kan gjøres på dette området når UKM nå planlegges og gjennomføres. 
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