
Registrer programmer og strategier 
på www.kultureltmangfold.no 
Mangfoldsårets nettside er den eneste samlede over-
sikten over aktiviteter over hele landet i Mangfoldsåret.  
Aktørene registrerer selv sine programmer med bilder 
og video på www.kultureltmangfold.no. 

Alle aktører oppfordres til å bruke logoen for kulturelt 
mangfold 2008 som kan lastes ned fra nettsidene.

Sekretariatet for Mangfoldsåret
Kultur- og kirkedepartementet har opprettet et sekre-
tariat som skal være pådriver, rådgiver og koordinator 
for Mangfoldsåret. Sekretariatet har tre ansatte, og sam- 
arbeider med en tverrdepartemental samarbeids- 
gruppe, et nettverk av fylkeskontakter og en rådgivende  
referansegruppe. Sekretariatet arbeider dessuten med 
strategiske tiltak for å sikre langsiktige positive effekter 
av Mangfoldsåret.
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Slik kan din institusjon bidra:

	 •	 iverksette	tiltak	for	å	styrke	mangfold	i	 
  personal- og styresammensetning
	 •	 lage	programprofil	som	reflekterer	 
  befolkningssammensetningen
	 •	 arbeide	for	å	nå	nye	publikumsgrupper
	 •	 samarbeide	med	aktører	som	har	erfaring		
  og kompetanse på mangfold 

Ku l t u r e l t   m a n g f o l d   g j ø r   N o r g e   s t ø r r e
Mangfoldsåret 2008
Regjeringen tilrådet i St.meld. nr. 17 (2005-2006) 2008 
som	 markeringsår	 for	 kulturelt	 mangfold	 og	 fikk	 tilslut-
ning fra Stortinget. Regjeringen ønsker å ta et samlet 
grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å 
fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i 
kulturpolitikken.

Mangfoldsåret skal synliggjøre og styrke det mangfoldet 
som	 finnes.	 Mangfoldsåret	 skal	 også	 stimulere	 til	 økt	
kunnskap og respekt for kulturelt mangfold i institusjoner, 
media, politikken og i befolkningen som helhet. 

Fra og med 2008 skal hele kulturlivet i 
Norge gjenspeile kulturelt mangfold

Dette oppnås blant annet ved: 
	 •	 nasjonal	koordinering	og	lokal	forankring		
  av Mangfoldsåret
	 •	 langsiktige	tiltak	for	flerkulturell	 
	 	 rekruttering,	kvalifisering	og	ledelse
	 •	 økt	statstøtte	til	mangfoldsaktører
	 •	 økte	bevilgninger	til	Norsk	kulturråd
	 •	 statsstøttede	kulturinstitusjoner	bes	 
  fokusere på mangfold

Norges internasjonale forpliktelser
Unesco slår fast at kulturelt mangfold er en grunnleggende 
karakteristikk ved menneskehetens kulturarv, og en helt 
nødvendig forutsetning for fred og bærekraftig utvikling. 

FN fastslår at mennesker kan ha flere og komplementære 
identiteter. Videre behøver ikke land å velge mellom nasjo-
nal enhet og kulturelt mangfold. Undersøkelser viser at de 
to hensynene kan sameksistere og faktisk ofte gjør det.

Norge	 har	 ratifisert	 Unescos	 konvensjoner	 om	 kulturelt	
mangfold, immatriell kulturarv og vern av kulturuttrykk. 
Mangfoldsåret 2008 følger opp Norges internasjonale 
forpliktelser, og sammenfaller med det europeiske året for 
interkulturell dialog.

Mangfoldsåret er for alle
I Mangfoldsåret vektlegges samspillet mellom ulike 
miljøer i majoritetsbefolkningen, urbefolkningen, nasjo- 
nale minoriteter og innvandrerbefolkningen. Det norske 
er i endring, og vil fortsette å endre seg i framtiden. 

2008 er kulturaktørenes år. Over hele landet planlegges 
store og små aktiviteter og tiltak. Det vil bli arrangert kon-
feranser, seminarer, utstillinger, forestillinger, konserter, kurs 
og festivaler med allsidig fokus på kulturelt mangfold. 

Følg med på www.kultureltmangfold.no for å se hva som 
skjer der du bor.


