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Innspill fra Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest 

De siste årene har vi markert at det er 70 år siden frigjøringen, tvangsevakueringen og brenningen av 

Finnmark og slutten på andre verdenskrig. Dette har vært viktig for å minnes egen flyktningehistorie 

og den krigen som har preget flere generasjoner.  

Krig har lenge vært følt som noe langt borte fra oss, men de siste årene har den føltes tettere. Krigen 

i Syria ble et globalt spørsmål, og antallet mennesker med behov for hjelp eksploderte. I fjor merket 

vi det særlig i Finnmark. Hver dag kom nye flyktninger til Finnmark med håp om en bedre og trygg 

framtid i bagasjen. Flere finnmarkinger valgte også å hjelpe lenger sør, ved å reise til Hellas for 

frivillig å bidra i arbeidet med å gi flyktningene som har krysset Middelhavet en bedre mottagelse til 

Europa. Samtidig ser vi at grensene stenges og murer settes opp, fysisk, men også i menneskers sinn. 

Fremmedfiendtlighet er på fremmarsj, og det er viktigere enn noensinne å arbeide mot rasisme og 

samarbeid om integrering og forståelse.  

Vi har valgt å gå dette i møte med å arrangere markering av FNs flyktningedag. Verdens flyktningdag 

er en FN-dag som markeres den 20. juni. Dagen er 

opprettet for å få oppmerksomhet for flyktningers liv 

verden over. Dagen ble etablert i år 2000 av FNs 

generalforsamling og ble først markert i 2001.  

Gjenreisningsmuseet har foreløpig arrangert dagen to 

ganger; i 2015 og 2016. Markeringen har vært et 

samarbeid mellom Gjenreisningsmuseet for Finnmark og 

Nord-Troms, Voksenopplæringen i Hammerfest, 

Innvandringstjenesten i Hammerfest og  Hammerfest 

Kunstforening.  Hat if a  

Det har vært viktig i arbeidet å inkludere elever fra 

voksenopplæringen, blant annet ved å la de være med på 

presentasjon og utarbeidelse av prosjekter. I 2015 ble dette gjort ved å lage en film av og om 

flyktninger i Hammerfest. I 2016 bidro elevene med presentasjoner samt presentere 

foredragsholdere. På bildet ser vi Ali og Hatifa ønske velkommen til markeringen i 2016. 

Filmen «Regnbue»  fra 2015 kan sees på denne lenken: 

http://hammerfestvosenter.no/?artID=262&navB=1 

http://no.wikipedia.org/wiki/FN-dag
http://no.wikipedia.org/wiki/20._juni
http://no.wikipedia.org/wiki/Flyktning
http://no.wikipedia.org/wiki/FNs_generalforsamling
http://no.wikipedia.org/wiki/FNs_generalforsamling
http://hammerfestvosenter.no/?artID=262&navB=1


 

 

 

Erfaringer fra arrangementene viste at det bidro til å skape bånd, samt gjøre flere opptatt av å vise 

åpenhet og bidra i integreringsarbeidet i kommunen. Vedlagt ligger program for markeringen i 2015 

og 2016. Dersom det ønskes utdypende informasjon ønsker vi gjerne å bistå med dette. 

Vi jobber for tiden med å utvikle tiltak og planer for videre arbeid med tematikken. 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Maria Stephansen 

Museumsformidler / Prosjektkoordinator 

 
 

 

 

 

 
 



Markering av verdens flyktningdag
20. juni

Gjenreisningsmuseet

Program for dagen:

 11.30:  Åpning av utstillingen ”Salte Kyss 1-3” Videoverk av Shwan Dler Qaradaki, Kafeen. 
  Filmene kan sees i hovedutstillingen gjennom hele dagen.

 12.00:  Foredrag: ”FN og flyktninger” Jonas Iversen, FN-sambandet. Musikkrommet
 13.00:  Foredrag: ”Mental gjenreisning- katastrofepsykologi og kunstuttrykk, 
  Sigrid Larsen, Psykolog - Musikkrommet
 14.00:  Film: ”Omnia mea mecum porto - alt mitt bærer jeg med meg”, av Kristin
  Nicolaysen. Milla flyktet med familien sin frå Kasakstan til Noreg og vidare til 
  Hammerfest. Musikk og dikt har vore med på å skape Milla sin nye heimstad og 
  ordne ting frå førtida. Musikkrommet
 15.00:  Foredrag: ”Mens vi venter på neste båt, flyktninger og frihet” Nina P. Mølmann og 
  Heidi Stenvold. Auditoriet
  Etter foredraget blir det mulighet for omvisning i utstillingen med samme navn. 

 17.00:  Foredrag: ”Et liv på vent” Sidsel Wold, NRK-korrespondent
 18.00:  Arttalk: Shwan Dler Qaradaki i samtale med Caroline Greiner Haukeland, kafeen
 18.30:  Arabisk poesi - Bashar Ghaze og Ahmad Sulaiman. Arabisk litteratur med sin 
  lange tradisjon er rik og omfattende. Her får vi en smakebit (med oversettelse) av  
  klassisk litteratur, samt et nyprodusert dikt. 
 19.15:  Filmpremiere: ”Flyktninger i Hammerfest”. En dokumentar av Amirreza Mousavi og 
  Bashar Ghaze. Spesialprodusert for markeringen. En fil om og av flyktninger i 
  Hammerfest.
 20.00:  Konsert i kafeen. Linar med band / Ana Lucia og Tuva

  I kafeen vises bilder fra prosjektet ”Eyes of Children”. Dette er et fotoprosjekt av 
  Palestinakomiteens solidaritetsarbeidere som blir gjennomført i den palestinske 
  flyktningeleiren Rashedieh i Libanon. Her ser vi livet i leiren gjennom barnas bilder.

Kafé

Filmer
Arabisk poesi

Konsert

Arrangører: Hammerfest Kunstforening, Voksenopplæringa, Innvandrertjenesten, Bootleg og 
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Markeringen er støttet av: Frtt Ord, Norske Kunstforeninger, Innvandrertjenesten i Hammerfest og 
Hammerfest Kommune.



Verdens Flyktningdag 2016
Program

Arrangører: Gjenreisningsmuseet, Hammerfest Vok-
senopplæringssenter, Innvandrertjenesten i Hammer-

fest 

11.00: Velkommen/åpning, med ordfører og Geggen Mauno,   
 Museumskafeen

11.30: Khamshajiny Gunaratnam,”Tanker om integrering”
 foredrag, Musikkrommet

12.30: ”En sang for Mursal” av Kristin Nicolaysen, 
 filmvisning, Musikkrommet

13.30: Historier om flukt: Ashraf Yafawi/ Reidar Nielsen/ 
 Khazna Alaasmi / Ahmed Sadik, Musikkrommet
15.00: Annette Groth ”Fra journalist til aktivist” 
 med Trond Ivar Lunga, Samtale, Musikkrommet

16.15: Nadim Khoury ”National narratives - Israel/Palestine
 foredrag, Musikkrommet

17.00: ”Eyes of Children” & Palestinakomiteens Solidaritetsarbeid  
 med Veronica Madsen og Anne Lie Nordberg, 
 Musikkrommet

11.00 -18.00: ”Flukten” dokumentar av George Kurian, 
 kino i hovedutstillingen

11.00 -15.00: Kafe ved Mental Helse
17.30: Konsert i kafeen:
 Hatifa Rashid, Lut og arabisk sang
 Ahmed Soleiman, dikt
 Shahzad Zainel med band, kurdisk sang 
 Rinad og Linar Yakoub, Amir Bakir, palestinsk dans
18 -20: Amin Alavi, ”Barn på Flukt”, 
 utstilling, Hammerfest Kunstforening


