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30 år med Internasjonalt Utval for folkehøgskulen

Hilsen fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Det er i år 30 år sidan Inter-
nasjonalt Utval for folkehøgskulen 
(IU) vart oppretta som eit utval 
under Folkehøgskulerådet. IU 
starta da arbeidet med å stimul-
ere debatten om internasjonale 
spørsmål, og folkehøgskulane sitt 
engasjement i desse spørsmåla. 

Eg var berre eitt år då IU vart 
oppretta, og veit at det ikkje er 
reint lite som skjer i løpet av 30 
år: IU har arrangert og vore med 
å arrangere norske, nordiske og 
internasjonale møteplassar i folke-
høgskulen, om globale spørsmål 
og folkehøgskulane sine roller. I 
tillegg har IU, i samarbeid med 
andre, laga undervisningsopplegg 
med fokus på bl.a. berekraftig 
utvikling, kulturforståing og 
konflikthandtering.

Internasjonalt engasjement var 
viktig for 30 år sidan, men er enda 

viktigare i dag. Me er i større 
grad enn før nøydt til å handtere 
klimautfordringar, skeiv fordeling 
av makt og ressursar, haldningar 
til kvarandre mellom og innanfor 
land, samt ei rekkje andre pro-
blemstillingar. Folkehøgskulen 
er ein stad kor ein får kunnskap, 
haldningar og verdiar – då er det 
viktig at folkehøgskulane fortset 
å setje fokus på internasjonale 
tema, både gjennom kunnskap og 
handling.

I dette jubileumsheftet tar me eit 
tilbakeblikk på IU si historie, men 
me har valt å ha hovudfokus på 
kva som finns av internasjonalt 
engasjement i folkehøgskulen i 
dag. I heftet får du møte tidlegare 
engasjerte folkehøgskulefolk, 
folkehøgskuleelevar og deira 
erfaringar, døme på internasjonalt 
engasjement ved fleire folkehøg-
skular, perspektiv frå samar-

beidspartnarar i Sør, og tankar om 
vegen vidare for det internasjonale 
engasjementet i folkehøgskulen. 
Målet er å vise fram noko av det 
mangfaldet som finns av inter-
nasjonalt engasjement i fokehøg-
skulen, med håp om at desse kan 
vere med å inspirere til, og styrke 
det internasjonale engasjementet i 
folkehøgskulen i tida som kjem.

God lesing!
Brita Phuthi, internasjonal 
sekretær i Folkehøgskulerådet.

Folkehøgskolene er viktige og 
verdsatte i det norske samfunnet. 
Danning i bred forstand har alltid 
stått sentralt i folkehøgskolen. Jeg 
vet at mange opplever personlig 
modning og utvikling av selvverd 
gjennom et år på folkehøgskole. 

Det gis rom for refleksjon. 
Og nettopp å bygge opp evnen til 
refleksjon, til å ta stilling til de 
store og viktige spørsmålene i en 
hektisk virkelighet, er viktig. De 
som tar et år på folkehøgskole har 
denne muligheten, og hvis man 
lykkes godt her kan man kanskje 
ta med seg denne evnen og stoppe 
litt opp senere i livet også, og 
reflektere over hva man hører og 
ser. Dette er en verdifull erfaring 
å ha med seg, både for den enkelte 
og for samfunnet som trenger slike 
tilnærminger.        

Samtidig ser folkehøgskolene og 
elevene ut over seg selv. Skolene 
har et stort  internasjonalt 

engasjement knyttet til blant 
annet solidaritet, rettferdighet og 
miljø. Internasjonalt Utvalg for 
folkehøgskolen har en sentral rolle 
i dette arbeidet. 

Folkehøgskolene står for noe eget 
i samfunnet, og dere har et vik-
tig samfunnsoppdrag. Min opp-
fordring  til dere er å være aktive 
i samfunnsdebatten. Til å bringe 
verdiene deres ut. Utfordre gjerne 
med deres egne erfaringer og syn 
på pedagogikk, og poenget med 
utdanning.

Jeg vil ønske Internasjonalt 
Utvalg for folkehøgskolen til lykke 
med 30 års jubileet!



Ledere av IU 1983 - 2010
I løpet av 30 år er det mange som har påtatt 
seg vervet som ledere av internasjonalt 
utvalg, noen i kortere, noen i lengre tid.

1983-1985: Elin Enge (Buskerud folkehøgskole)
1985-1987: Lars Saaghus (Nordhordland FHS)
1988-1990: Terje Thronæs (Elverum FHS)
1990-1992: Lars Saaghus (Birkeland FHS)
1992-1993: Arne Thorbjørnsen (Fana FHS)
1993-1996: Terje Thronæs (Elverum FHS)
1996-1999: Geir Ertzgaard (Solborg FHS)
2000-2001: Terje Thronæs (Elverum FHS)
2001-2002: Geir Ertzgaard (Solborg FHS)
2002-2005: Hallvard Smørgrav (Ringerike FHS)
2005-2007: Tore Vågen (Fredtun FHS)
2007-2009. Hallvard Smørgrav (Skiringssal FHS)
2009-2010: Dagny Opedal (Hardanger FHS)

1. august 1983 stiftes IU, og  Elin Enge 
fra Buskerud Folkehøgskole er første 
leder . 15 skoler har egne linjer/
hovedfag  hvor internasjonale tema står 
sentralt. 25 skoler har valgfag med 
internasjonale spørsmål som tema. 
Utenlandske elever i folkehøgskolene 
utgjør cirka 10% av elevmassen.

1984
IUs første hefte med kartlegging av internasjonalt engasjement i 
folkehøgskolen utgis i 1984. 80 folkehøgskoler deltar i 
kartleggingen.

Oktober 2004
Verdensonferanse om 
folkehøgskoler og bærekraftig 
utdannelse i Arusha, Tanzania. 
Deltagelse fra nordiske 
folkehøgskoler og deres 
samarbeidspartnere i 
en lang rekke 

Juli 2007
Terje R. Johansen 
ansettes som 
internasjonal sekretær i 
Folkehøgskolerådet i full 
stilling. Dette ble et 
gjennombrudd i IU sin 
historie etter ti års 
målrettet arbeid for 
etableringen av 100% 
stillingen.

September 2011
Brita Phuthi ansettes 
som internasjonal 
sekretær i 
Folkehøgskolerådet.

1983

201330 år med 
Internasjonalt Utvalg

15.-25. november 1983
Workshop 1983 - konferanse i i Arusha, 
Tanzania. En oppfølgingskoniferanse i regi av 
de nordiske folkehøgskolene etter en 
tilsvarende konferanse i Danmark i 1980. 
Hovedtema for konferansen var hvordan ideer 
fra nordiske folkehøgskoler kan berike 
utdanningssystemet i den 3. verden, og 
fremme sosial og økonomisk utvikling. Det ble 
foreslått opprettelsen av nasjonale 
organisasjoner som arbeidet med 
internasjonale spørsmål i 
skolene.

2006: Skal vi handle?
Et teaterstykke og 
undervisningsopplegg om 
forbuk og bærekraft skrevet 
av Dagny G. Krogness og Lin 
Jønnum produsert av 
Romerike og Danvik.

30 år med Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) er ikke lang tid 
i folkehøgskolens historie, men utvalget har i stor grad vært med på å 
påvirke det internasjonale arbeidet i folkehøgskolen. Gode 
samspillere i dette arbeidet har vært NORAD,  som gjennom 
rammeavtaler har bidratt til �nansiering av informasjonsarbeidet, og 
RORG-samarbeidet med deres organisasjoner har også vært en viktig 
ressurs.

2005: Pedagogikk for de rike
Lansert i samarbeid med LENT 
(Læringsentrepenørene) og RORG-
samarbeidet. Med �nansiering fra NORAD 
satte IU i gang et prosjekt som �kk mye 
omtale og stor betydning for arbeidet med 
globale spørsmål og holdningsdannelse. 
Mens oppmerksomheten i 
opplysningsarbeidet tidligere hadde vært 
rettet mot Sør, ville PfR fokusere på vår 
egen rolle som medlemmer i en 
fattigdomsskapende kjede av mennesker, 
på hva vår rikdom gjorde med oss selv og 
hvordan den er bygd på utbytting av miljø 
og våre fattige globale medborgere. Fra 
2007 tilbød internasjonal sekretær 
folkehøgskoler .seminar i Pedagogikk for 
de rike.

Høsten 2005
Hallvard Smørgrav ansettes 
som Folkehøgskolerådets 
første internasjonale 
sekretær.

2006: Balanseakten
IU inngår samarbeid 
med Stiftelsen 
Idébanken om 
prosjekt som setter 
fokus på bærekraftig 
utvikling i 

2012-13: Fagfelleprosess
IU samarbeider med RORG-nettverket om en 
fagfellesprosess med fokus på globalt 
medborgerskap og dannelse.

2008: Tampa
Et teaterstykke og 

undervisningsopplegg 
om �yktninge-
problematikk. 
Utarbeidet av Eli 
Hårklau, Sunn�ord 
folkehøgskole, på 
oppdrag av IU.

Oktober 1992
Rapporten Internasjonalt arbeid i 
folkehøgskolen gis ut, redigert av 
Arne Thorbjørnsen fra Fana 
Folkehøgskole og Per Inge Veggeland 
fra Solborg Folkehøgskole.

2007-11 : Den globale  fredsskolen
Samarbeid med Norges fredslag om et 
undervisningsopplegg i �re deler med fokus 
på kon�ikthåndtering, demokrati, identitet 
og mangfold.
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INTERNASJONALT UTVAL
FOR FOLKEHØGSKULEN

Folkehøgskulerådet oppretta 
Internasjoanalt Utval for folke-
høgskulen (IU) 1. august 1983. 
Det har variert kor mange 
medlemmar IU har hatt sidan 
1983, men i 2013 har IU fire 
medlemmar frå folkehøgskulane, i 
tillegg til internasjonal sekretær i 
Folkehøgskulerådet (stillinga vart 
oppretta i 2005). Per 1. august 
2013 er medlemmane: Anders Hals 
(Sund fhs), Marte Skauen (Hauge-
tun fhs), Karine Risnes (Ringerike 
fhs), Ato Owusu-Addo (Borgund 
fhs) og Brita Phuthi (internasjonal 
sekretær i Folkehøgskulerådet).  
Valperioden til medlemmane 
tilsett ved ein folkehøgskule er 
på to år. Folkehøgskulerådet sine 
instruksar for IU er å finne på IU 
sine nettsider: www.folkehogskole.
no/iu.

Mål og visjon
IU skal gjennom informasjons- og 
opplysningsarbeid om Nord/Sør-
forhold og utviklingsarbeid bidra 
til å endre haldningar, handlingar 
og politikk i Nord, med sikte på å 
skape ei berekraftig utvikling og 
meir rettferdig verd.

IU har ein 4-årig rammeavtale 
med Norad som sikrar årleg støtte 
til informasjon om aktuelle Nord/
Sør-forhold og utviklingsarbeid i 

fokusert på sertifiseringar som 
«Fairtrade-folkehøgskule», 
«Grønt Flagg» og «Miljøfyrtårn».  
Som Fairtrade-skule kan ein ta 
kontakt med Fairtrade Noreg for 
å få kontaktinformasjon til Fair-
trade kooperativ/plantasjar ein, 
om mogleg, kan besøke på studie-
reisa. Grønt Flagg-skular kan t.d. 
opprette kontakt med ein Grønt 
Flagg skule i Spania eller Kenya, 
og utveksle erfaringar. Her finns 
det mange moglegheiter. 

Nettverk
IU er medlem av RORG-samar-
beidet (RammeavtaleORGanisa-
sjonar). RORG er eit samarbeid 
blant norske, frivillige organisa-
sjonar som, gjennom rammeavta-
lar og fleirårige avtalar med 
Norad, mottar offentleg støtte til å 
drive folkeopplysning i Noreg om 
sentrale og aktuelle Nord/Sør- og 
utviklingsspørsmål. Medlems-
organisasjonar møtast med jevne 
mellomrom for å ta opp ulike tema 
som har å gjere med Nord/Sør 
– og utviklingsspørsmål. IU har 
også tidlegare samarbeidd med an-
dre organisasjonar i RORG-samar-
beidet, t.d. Noregs Fredslag om 
undervisningsmateriale til hefte-
serien «Den global fredsskule». 
Meir informasjon er å finne på 
www.folkehogskole.no/iu 

folkehøgskulen. IU utarbeidde ein 
strategiplan i sin søknad om ram-
meavtale med Norad 2011-2014. 

Fokusområde
Skulebesøk: Pedagogikk for dei 
rike (PfR) er eit aktivt og delta-
kande undervisningsopplegg, og 
er eit tilbod til alle folkehøgskular 
i Noreg. Internasjonal sekretær 
reiser på mellom 20-30 skulebesøk 
kvart år med fokus på PfR. Målet 
er å bevisstgjere om kva me i Nord 
kan gjere ved å endre våre hald-
ningar og handlingar for at verdas 
felles framtid skal bli best mogleg. 
PfR vart utvikla etter støtte frå 
Norad i 2005, og tar opp aktuelle 
Nord/Sør forhold. 

Seminar: IU arrangerer minst eitt 
seminar kvart år med fokus på 
aktuelle internasjonale tema. Det 
har variert om berre tilsette eller 
også elevar har vorte invitert til 
seminaret.  I tillegg til å arrangere 
eigne seminar deltek ofte internas-
jonal sekretær på ulike folkehøg-
skulearrangement og bidrar med 
t.d. foredrag, innlegg eller korte 
workshops. 

Handlingsalternativ: IU er 
oppteke av å formidle gode hand-
lingsalternativ folkehøgskulane 
kan jobbe med. I 2013 har IU 

Tekst: Brita Phuthi

Internasjonalt Utval for folkehøgskulen (IU) 
per 1. august 2013: f.v. Brita Phuthi, Anders 
Hals, Marte Skauen, Karine Risnes og Ato 
Owusu-Addo.
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tett innpå 

virkeligheten

Da Internasjonalt Utvalg for 
folkehøgskolen (IU) ble 
opprettet 1. august 1983, ble 
Elin Enge, daværende lærer 
ved Buskerud folkehøgskole, 
utvalgets første leder. 

Ett av målene hun satte seg som 
leder i IU, var å systematisere 
og få en oversikt over folkehøg-
skolenes internasjonale engasje-
ment: Hva slags engasjement 
finnes det i folkehøgskolene og 
hvordan kan vi bruke dette enga-
sjementet på best mulig måte?

Ungt engasjement
Elin begynte for alvor å engasjere 

seg i internasjonale spørsmål 
da hun var elev på Den reisende 
folkehøgskole i Danmark i 
1976/77. Her handlet det om å 
komme tett innpå virkeligheten for 
å forstå den, gjennom blant annet 
solidaritetsarbeid. 
– Det var pedagogikken som in-
spirerte meg, og ikke den politiske 
indoktrineringen, legger Elin 
alvorlig til. Denne inspirasjonen 
tok hun med seg til Buskerud 
folkehøgskole da Elin begynte 
der som lærer i 1979. På Bus-
kerud folkehøgskole var det rom 
for diskusjon og kreativitet, og 
prosjektbasert pedagogikk var i 
vinden. Ett av prosjektene Elin 
trekker frem var prosjektet hvor 

elevene skulle følge verdikjeden 
til olabuksa - fra butikker i Norge 
til bomullsproduksjon i Tanzania. 
– Vi ønsket at elevene skulle lære 
mer om hvordan produktene vi 
kjøper blir produsert, forteller Elin 
engasjert. Elevene reiste først til 
England for å se på produksjonen, 
men fant fort ut at de måtte reise 
lenger for virkelig å få et bilde av 
produksjonskjeden. I Tanzania 
bodde elevene opptil en måned i en 
landsby for å være med i bomulls-
produksjonen. – Oppholdet i Tan-
zania hadde også som mål å skape 
kulturmøter, og fremme solidaritet 
og likeverd, forteller Elin. – Det 
handlet i tillegg om at elevene 
skulle oppleve å være i situasjoner 

Tekst og foto: Brita Phuthi

“Vi ønsket at 
elevene skulle 
lære mer om 
hvordan produk-
tene vi kjøper 
blir produsert”
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der man mister litt kontroll og 
måtte håndtere stor grad av usik-
kerhet. Hun opplevde at det lå mye 
god pedagogikk i disse erfaring-
ene. Men først og fremst handlet 
reisene om å komme tett innpå 
virkeligheten ved å fokusere på 
at vi har et utbyttingsforhold til 
mennesker i andre deler av ver-
den, og at det skal vi ha kjennskap 
til. Vi skal også prøve å forbedre 
forholdene og holdninger gjennom 
en solidarisk tankegang.   
 
Idealisme
Elin reiste to år med dette prosjek-
tet og var i tillegg engasjert i 
miljø, med blant annet fokus på 
gjenvinning. Hun deltok også, 
sammen med andre folkehøgskoler, 
med å bake proteinkjeks som ble 
sendt til Namibia gjennom Nami-
biaforeningen tidlig på 80-tallet. – 

Det var en tid preget av mye ideal-
isme, lite kunnskap og et ønske om 
å ville hjelpe, forteller Elin, og leg-
ger til: - I folkehøgskolen kunne vi 
for lite om andre kulturer og enga-
sjementet var for mye preget av at 
vi hadde svarene, i motsetning til 
solidaritetsperspektivet. - Men det 
som var bra, var nysgjerrigheten 
og ønsket om å ville gjøre en posi-
tiv forskjell i verden. Det var alle 
disse tankene og holdningene som 
var ansatsen til å se systematisk 
på folkehøgskolenes internasjonale 
engasjement gjennom IU, forteller 
Elin videre. 

Oppstarten av IU
Det var Kåre Grytli, (første 
leder av Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen) som tok kontakt 
med Elin og spurte henne om 
å være med å starte opp Inter-

nasjonalt Utvalg for folkehøg-
skolen. Kåre Grytli (1918 - 2004), 
en mangeårig lærer og rektor i 
norsk folkehøgskole, var en stor 
internasjonalist. Hans interessefelt 
gikk fra det norske, til det nor-
diske, og til det internasjonale i 

“Det var en tid 
preget av mye 
idealisme, lite 
kunnskap og et 
ønske om å ville 
hjelpe.”

Elin Enge (nr seks f.v. i bakerste rekke) med elever og vertskap i Tanzania. (Foto: fra boken “Folkelig og 
frilynt - Buskerud folkehøgskole Heimtun 100 år”)
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vid betydning, og han var levende 
opptatt av folkehøgskoletankens 
mulighet i den tredje verden. Kåre 
Grytli og flere i folkehøgskolen så 
behovet for et utvalg med fokus på 
folkehøgskolenes internasjonale 
engasjement, og Elin ble således 
IUs første leder da utvalget ble 
oppnevnt 1. august 1983. De andre 
medlemmene var Kåre Grytli 
(NF), Arne Husan og Tarje Nora-
berg (NKF). I tillegg var Hans 
Petter Hanssen og Anne Margrete 
Aarseth (NF) vararepresentanter 
sammen med Arvid Kopperdal og 
Karin Kristiansen (NKF). 

– Vi møttes jevnlig i IU og den 
første tiden var vi opptatt av å 
reise rundt til folkehøgskolene for 
å holde møter med ansatte og se 
på arbeidet og erfaringene skolene 
hadde gjort seg med sitt interna-

sjonale fokus, forteller Elin.  - Jeg 
var jo bare med helt i startfasen, 
men ett av målene var at folke-
høgskolene skulle bidra til å skape 
internasjonalt engasjement blant 
elevene, og se dette som en sentral 
del av folkehøgskolegrunnlaget. 
På den tiden IU ble startet var det 
stor debatt i folkehøgskolen om 
hvordan være samfunnsaktuelle – 

hvordan aktualisere Grundtvigs 
ideer i 80-tallssamfunnet?, for-
teller Elin. En av oppgavene til IU 
var nettopp å være med og stimu-
lere debatten om internasjonale 
spørsmål, og folkehøgskolene sitt 
engasjement i disse spørsmålene.

Folkehøgskolens rolle
Elin ble ikke værende lenge i 
folkehøgskolen, og to år etter 
at IU ble oppnevnt, sluttet hun 
ved Buskerud folkehøgskole, 
men har siden jobbet med inter-
nasjonale spørsmål, blant annet 
i Redd Barna, Norsk Folkehjelp, 
i Miljøverndepartementet, og nå 
i Forum for miljø og utvikling 

som seniorrådgiver med fokus på 
bistand, utvikling og energi. Det 
er mange år siden Elin var aktiv 
i folkehøgskolemiljøet, og siden 
den gang har hun gjort seg noen 
tanker om folkehøgskolenes inter-
nasjonale engasjement. - Elevene 
på folkehøgskolene er opptatt av 
at verden ikke skal gå under, og 
mange unge er urolige for miljø 
-og fattigdomsutfordringer. Det 
er derfor viktig at folkehøgskolene 
ser og forstår samfunnsbildet, og 
mobiliserer for å være aktører i å 
bidra til positiv utvikling, sier Elin 
engasjert, og sier videre: - Folke-
høgskolene har et stort potensiale 
for å stimulere til nysgjerrighet, en 

IUs første ut-
gitte hefte og 
kartlegging av 
folkehøgskolenes 
internasjonale 
engasjement, fra 
1984.

“På den tiden IU 
ble startet var 
det stor debatt i 
folkehøg-
skolen om hvor-
dan være sam-
funnsaktuelle.”
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Oppgavene til IU ved oppnevning 1. august 1983:

- Å stimulere debatten om internasjonale spørsmål og folke-
høgskolene sitt engasjement i disse spørsmålene.
- Å formidle ideer til undervisningsopplegg for opplæring til 
mellomfolkelig forståelse, samarbeid og fred.
- Å formidle kontakter og ideer for praktisk arbeid i soli-
daritet med den 3. verden.
- Å være et informerende og rådgivende organ for skolene. 

positiv, respektfylt nysgjerrighet 
for andre mennesker og kulturer. 
Folkehøgskolen kan være en im-
puls for å bygge ned fremmedfrykt 
i Norge, f.eks. ved å reise til land 
mennesker i Norge kommer fra, og 
lære om deres kultur og historie, 
mener Elin. 

- Men denne interessen og nys-
gjerrigheten gjelder for Norge så 
vel som i utlandet. Det er viktig 
med tanke på fremtiden, og Norge 
som en internasjonal aktør, at vi 
klarer å forholde oss til andre kul-
turer på en god måte. Vi må slutte 
å ha en ovenfra-og-ned holdning 
med begrep som «you better catch 
up», sier Elin engasjert. 

Stort potensiale
Elin har selv meldt seg ut av 
bistandsverden og mener at det 
mest sentrale for å bidra til positiv 
utvikling i verden er å se på de 
strukturelle årsakene til urett-
ferdighet. - Folkehøgskolene kan 
med fordel alliere seg tetter med 

organisasjoner som er opptatt av 
internasjonale spørsmål, og delta 
i politiske prosesser, som f.eks. å 
påvirke hvilke selskaper Statens 
Pensjonsfond Utland investerer i, 
oppfordrer Elin. 

- Folkehøgskolene har et stort 
potensiale, og kan være med på 
å demme opp for samfunnsutvik-
lingen og bidra til at vi er med på 
å skape en bærekraftig utvikling 
for alle. Folkehøgskolene kan se på 
ungdom i andre deler av verden 
og hvilken utvikling som finner 
sted – som den arabiske våren og 
arbeidsledighet i Europa – hva har 
utløst dette og finnes det gode løs-
ninger? Det handler om å bry seg 
om andre enn seg selv og «ikke 
tåle så inderlig vel, den urett som 
ikke rammer deg selv». Folkehøg-
skolene kan f.eks. diskutere hva det 
innebærer å være en global borger 
i dagens samfunn. Dette håper jeg 
å se mer av hos folkehøgskolene i 
fremtiden, avslutter Elin med et 
optimistisk smil.  

“Folkehøg-
skolene kan med 
fordel alliere 
seg tettere med 
organisasjoner 
som er opptatt 
av internasjonale 
spørsmål.”
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TIDLIGERE 
INTERNASJONALE SEKRETÆRER

4. Hvilke tiltak fungerte best i 
perioden du var IS?
1) Globalt medborgerskap – 
samarbeidet mellom folkehøgskol-
er og kommunale læringssentre.
2) Miljøfyrtårnsertifisering av 
folkehøgskoler.
3) Seminar med ansatte og elever 
på folkehøgskolene.

5. Hva er ditt beste minne fra tiden 
som IS?
Menneskemøtene både på kontoret 
i Oslo med medarbeidere og besøk-
ende, og de mange årlige skole-
besøkene med ansatte og elever. 
Berikende møter med engasjerte, 
flotte folk, inspirerende å tenke på!

TERJE R. JOHANSEN

1. I hvilken periode jobbet du som 
internasjonal sekretær (IS) i Folke-
høgskolerådet?
1. august 2007 til juli 2011.

2. Hvilke tema/saker var du mest 
opptatt av?
1) Utfordre og bevisstgjøre på 
fordommer og stereotypier om de 
andre. 2) Miljø.

3. Hva var de største utfordrin-
gene med å jobbe med folkehøg-
skolenes internasjonale enga-
sjement?
Mye pendling og mange reisedøgn 
borte fra familie og sosialt nett-
verk.

HALLVARD SMØRGRAV

1.I hvilken periode jobbet du som 
internasjonal sekretær (IS) i Folke-
høgskolerådet?
Jeg ble tilsatt som første inter-
nasjonal sekretær i 100% stilling 
skoleåret 2005/06, og i 50% still-
ing siste halvår 2006, og var leder 
i IU før den tid.

2. Hvilke tema/saker var du mest 
opptatt av?
Prosjektet Pedagogikk for de Rike 
og det nordiske samarbeidet i for-
bindelse med verdenskonferansen 
som de nordiske folkehøgskolene 
arrangerte i Tanzania i 2004.
I tillegg direkte samarbeid med 
Norad om støtte til folkehøg-
skolenes internasjonale tiltak.

3. Hva var de største utfordrin-
gene med å jobbe med folkehøg-

skolenes internasjonale engasje-
ment?
Selv om mange skoler var enga-
sjert i det internasjonale arbeidet 
var det vanskelig å få alle med. 
Men for all del, det var mange 
“prosjektskoler” som jobbet godt! 
Romerike folkehøgskole, i samar-
beid med Dagny Krogness på Hal-
lingdal folkehøgskole satte opp et 
eget teaterstykke om Pedagogikk 
for de rike. Det var en opplevelse å 
være til stede på premieren!

4. Hvilke tiltak fungerte best i 
perioden du var IS?
Samarbeidet med Lent (pedagogisk 
konsulentfirma) om Pedagogikk 
for de Rike, og et aktivt styre som 
var full av ideer og tiltakslyst.

5. Hva er ditt beste minne fra tiden 
som IS?

Verdenskonferansen i Tanzania i 
2004. Stor deltakelse fra mange 
land og en kraftig markering av 
folkehøgskolenes solidaritets-
arbeid!
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Kartlegging av folkehøgskolenes 
internasjonale engasjement

Skolens verdigrunnlag
IU er opptatt av at skolenes internasjonale engasje-
ment skal være forankret i skolens verdier og vi-
sjoner, i motsetning til å være noe man legger til på 
siden av sine hovedmål for skoleåret. Vi er i større 
grad nødt til å forholde oss til hva som skjer ellers i 
verden, det være handel, klima eller kulturforståelse. 
Det er derfor viktig at også folkehøgskolene tar med 
den globale dimensjonen i alle typer folkehøgskolefag. 
Globalt perspektiv er ikke lenger noe som er for-
beholdt linjer med fokus på global forståelse eller 
solidaritet. Dette spesielt fordi de aller fleste linjene 
legger studieturene sine til andre land, og i så måte 
har en gylden anledning til å inkludere globale pers-
pektiver i undervisningen. 

Av folkehøgskolene som deltok i undersøkelsen svarte 
ca. 45 % at de har demokrati, menneskerettigheter, 
fred, solidaritet, bærekraft eller samfunnsengasjement 
etc. med et globalt perspektiv i sitt verdigrunnlag – 
noen mer tydelig enn andre. De fleste av skolene som 
har et globalt fokus har også en eller flere linjer med 
dette fokuset. Andre skoler har valgt å bruke fellesfag 
og valgfag til temaet og arrangerer også internas-
jonal uke e.l. Det er ulik grad av hvor stor plass det 
internasjonale fokuset har, men det er positivt at 
nesten halvparten av skolene har et globalt pers-
pektiv med i sitt verdigrunnlag. Det er også i tråd 
med Grundtvigs filosofi om demokrati og menneske-
verd. IU håper å se et enda tydeligere engasjement i 
fremtiden hvor det globale perspektivet er inkludert 

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) gjennomførte en spørreundersøkelse om folkehøgskolenes inter-
nasjonale engasjement skoleåret 2012/13. Samtlige norske folkehøgskoler ble oppfordret til å delta. 54 skoler, 
vel 2/3 av folkehøgskolene, svarte på undersøkelsen. Spørreundersøkelsen hadde i hovedsak langsvarspørsmål, 
da hensikten var å få en oversikt over hvilke aktiviteter og fokusområder folkehøgskolene har når det gjelder 
internasjonale tema. Under følger noen av svarene.

Tekst og foto: Brita Phuthi
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i mange flere skolers verdigrunnlag. Her er det et 
hav av muligheter, alt fra grønn skole og bærekraftig 
utvikling til holdningsskapende arbeid, f.eks. om for-
holdet mellom Nord og Sør. 

Linjer, valgfag, fellesfag og studieturer
Av de deltakende skolene svarte 34 av 54 skoler at 
de har linjer med fokus på internasjonale tema (eks. 
solidaritet, fred og konflikt, miljø, bistand etc.).  Til 
sammen har de 34 skolene kategorisert 62 linjer med 
fokus på internasjonale tema skoleåret 2012/13. Det 

ord, til alle kontinenter og ikke sjeldent til flere land i 
løpet av skoleåret. 

Grad av internasjonalt engasjement
Ett av spørsmålene var å reflektere over skolens 
internasjonale engasjement slik det er i dag. Rundt 20 
skoler ga uttrykk for at de var fornøyd med skolens 
engasjement. Omtrent like mange mente at skolen 
har (stort) potensiale til å bli bedre, mer tydelig, få en 
rød tråd, få satt arbeidet i system og/eller øke kom-
petansen og interessen hos ansatte for internasjonale 
tema. Nå skal det sies at undersøkelsene er fylt ut av 
én ansatt, så man kan tenke seg at andre ansatte på 
samme skole ikke nødvendigvis har de samme tankene 
som den som svarte på undersøkelsen. Det er også 
viktig å ta med at skolene vil tolke hva som ligger i 
begrepet «internasjonalt engasjement» ulikt. Likevel 
er det positivt at flere skoler ønsker å bedre det inter-
nasjonale engasjementet både hos elever og ansatte. 

Dette kom også frem i neste spørsmål, som handlet 
om skolens 5 års perspektiv på skolens internasjonale 
engasjement. Mange skoler vil holde engasjementet 
på det nivået skolen har i dag, enten det er stort eller 
lite, mens andre ønsker å øke eller endre fokuset. 
Under følger noen tilbakemeldinger:

er stor variasjon i linjene. Noen har et helårsfokus 
på globale tema, mens andre linjer har musikk, sport 
etc. som hovedtema og globale perspektiver, kultur-
forståelse, landkunnskap, bistand e.l. som del av inn-
holdet på linjen. 

Når det gjelder valgfag er det litt færre tilbud. 27 av 
skolene tilbyr valgfag med fokus på internasjonale 
tema og hadde 37 ulike valgfag skoleåret 2012/13. 
Her er det alt fra fokus på nyheter og politikk, til 
språk, bistandsprosjekt, dans fra andre kulturer og 
grønn skole. Fellesfag, lørdagsseminar e.l.,om globale 
tema, arrangerer så godt som alle folkehøgskolene 
som svarte på undersøkelsen, men også her er varias-
jonen stor i både omfang og tema. Noen arrangerer 
en årlig innsamlingsaksjon, mens andre tilbyr valgfag 
eller fellesfag hvor man får kunnskap om utfordringer 
i verden enten fra rektor, lærer eller en ideell or-
ganisasjon. Andre lager møteplasser mellom elever 
og flyktninger i kommunen, og noen skoler tar opp 
verdispørsmål gjennom fellesfag med navn som «det 
gode liv».

Av de 54 skolene var det bare to skoler som ikke 
arrangerer utenlandske studieturer. Lengden på de 
utenlandske studieturene varierer fra 1 til 5-6 uker. 
Reisene går til land som Spania, Sør-Afrika, England, 
USA, Estland, Brasil, Ecuador, Australia, Kenya, 
Danmark, Kina, Lanzarote og Vietnam – med andre 

- Vi ønsker at det internasjonale engasjementet skal vise seg 
ikke bare ved store anledninger, men bli en del av hver-
dagen.
- Vi ønsker å ha fokus på vårt internasjonale engasjement, 
og utvikle vår kompetanse på området. Det er også viktig 
at dette ikke blir noens særinteresse, men at alle på skolen 
engasjerer seg.
- Fokus på bærekraftig utvikling i våre prosjekter.
- Vi ønsker å utvide vårt bistandsengasjement. Vi ønsker å 

“Av de 54 skolene var 
det bare to skoler som 
ikke arrangerer uten-
landske studieturer.”

“Vi ønsker at det inter-
nasjonale engasjementet 
skal vise seg ikke bare ved 
store anledninger, men bli 
en del av hverdagen.”
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bli bedre på kulturforståelse og utfordringene som ligger i 
Nord-Sør problematikken.

Fokusområder
Skolene som deltok i undersøkelsen ble bedt om 
å krysse av hvilke to fokusområder de har når det 
gjelder internasjonalt engasjement i dag, og de neste 
5 årene. Det kom frem av svarene at hovedfokusene i 
2012/13 var solidaritet, kulturforståelse og bistand. 
På spørsmålet om satsningsområder for de neste 
5 årene er det også solidaritet, kulturforståelse og 
bistand som har fått flest kryss, men alle fokusom-
rådene har fått noen prosenter nedgang sammenlig-
net med tallene for skoleåret 2012/13. Temaet «miljø 
og bærekraftig utvikling» har økt mest fra 10 % til 
22,2 % for 5 års perspektivet sammenlignet med 11,1 

% i spørsmålet om dagens fokus. Også temaet «Infor-
masjon/opplysning og politisk engasjement» og «fred 
og konfliktløsning» økte med 3-4 % fra skoleåret 
2012/13 til 5 års perspektivet. I tillegg til nedgang i 
«solidaritet», «kulturforståelse» og «bistand» var det 
også en nedgang i fokus på temaet «vennskap/utveks-
ling» fra svarene for 2012/13 til 5 års perspektivet. 
Tendensen mellom dagens fokus og 5 års perspek-
tivet er at noen skoler velger å fokusere på fred og 
konfliktløsning, politisk engasjement og bærekraftig 
utvikling i stedet for bistand og kulturforståelse. 

Svært mange folkehøgskoler har i dag innsamlings-
aksjoner til bistandsorganisasjoner og noen ganger 
andre organisasjoner, som Amnesty International. 
Det man ser mindre av er politisk engasjement, ak-

Skoleåret 2012/2013

5års perspektiv



tivisme og tema som tar opp Nord/Sør forhold med et kritisk 
blikk på politikken som føres i Nord. Det er derfor positivt at 
flere av skolene som har deltatt i denne undersøkelsen viser en 
tendens til å fokusere mer på andre internasjonale tema enn på 
bistand. Dette også sett i lys av de debattene som føres i ulike 
media i dag omkring bistand og utviklingspolitikk. 

Det er også interessant at 63 % av skolene i undersøkelsen er 
opptatt av at nye medarbeidere har engasjement for tema som 
bærekraftig utvikling, solidaritet etc., selv om det ikke er krav 
om et slikt engasjement til stillingen. Dette viser at mange 
skoler ønsker å ansette personale som har et internasjonalt en-
gasjement uavhengig av stillingen, da det bidrar positivt til det 
helhetlige arbeidet på skolen. 

Elever med innvandrerbakgrunn
Skoleåret 2012/13 var det tilsammen 238 utenlandske elever 
på norske folkehøgskoler (ikke medregnet nordiske elever). 
I kartleggingen av folkehøgskolene kom det frem at det er 
betydelig færre norske elever med innvandrerbakgrunn. På de 
fleste av de spurte skolene kunne minoritetselevene telles på 
én hånd. Her gjenstår det å gjøre folkehøgskolen mer kjent, da 
det ikke er en type skole mange utenfor Norden kjenner til. IU 
er opptatt av at også minoritetsungdom skal se nytten av å ta 
et folkehøgskoleår, da vi tror det vil bidra til økt integrering, 
bedre kulturforståelse og flere ulike synspunkter og perspek-
tiver. Dette vil styrke folkehøgskolene i deres mandat om folke-
opplysning og dannelse. 

Ønsker til IU
Skolene ble til slutt spurt om hvordan IU og internasjonal 
sekretær (IS) kan bidra til skolens internasjonale engasjement/
arbeid. Mange svarte at de ønsket besøk, både til elevene og 
på ansattes personalmøter, for inspirasjon og økt kompetanse. 
IS tilbyr i dag seminaret «Pedagogikk for de Rike», eventuelt 
andre tilpassede seminarer, til alle folkehøgskolene i Norge 
(så langt kapasiteten rekker). Dette er et, enn så lenge, gratis 
tilbud (støttet av Norad), og IS besøker mellom 20-30 skoler i 
året. IS kan også komme på besøk til skolene, f.eks. som veileder 
ved oppstart av ny linje, eller på distriktsmøter o.l. Ellers ytret 
skolene et ønske om tips til undervisningsmateriale, bidrag til 
nettverksbygging, kurs/seminarer og tips til fellesfag/valgfag. 
IU arrangerer minst ett kurs/seminar med internasjonalt fokus 
i året, og har også en ressursbank (som er under utarbeidelse) 
på nettsidene www.folkehogskole.no/iu. Men som noen skoler 
påpekte, så trenger skolene av og til å bli minnet om at IU 
finnes, og hva IU tilbyr av besøk, kurs, ressurser/materiale. 

IU takker for alle tilbakemeldingene, og håper å kunne fortsette 
å være en ressurs for folkehøgskolene i årene fremover. 

Folkehøgskolene som deltok:
Agder

Arbeiderbevegelsen
Bakketun
Borgund

Bømlo
Danvik

Elverum
Fana

Fjordane
Folkehøgskolen Sørlandet

Follo
Fosen

Fredly
Grenland
Hadeland

Hallingdal
Holtekilen

Hurdal Verk
Høgtun

Idrettsskolen Numedal
Jeløy

Jæren
Lofoten

Lundheim
Molde

Namdals
Nordfjord

Nordhordland
Pasvik

Peder Morset 
Ringebu

Ringerike
Risøy

Rødde
Rønningen

Sagavoll
Seljord

Setesdal
Skogn

Sogndal
Solbakken

Solborg
Soltun

Stavern
Sund

Sunnfjord
Sunnhordland

Toneheim
Torshus
Valdres 

Vefsn
Voss

Øytun
Åsane 



- 16 - 

IU utfordra elevar på linjer med internasjonalt fokus til å dele historier om kva som har 
gjort mest inntrykk på dei i løpet av skuleåret 2012/13. Her følgjer eit utval av elevbidraga 
som vart sendt inn til IU.

poliomyelitt som tolvåring, viste han ein gjestfridom 
lik ingen annan me har sett, verken heime eller på tur, 
før eller seinare.

Alt frå tidleg barndom var Edwin aktiv i hagen. I 
handelssamfunnet som Siampuli er, fører grønsaker 
med seg moligheita til å ta del i handelen, og på denne 
måten klarer Edwin seg i kvardagen.

I dag lir ikkje Edwin berre av funksjonssvikt, men han 
har òg fått postpolio-syndrom, ein følgjesjukdom som 
fører med seg veike, smerte og trøttheit. Edwin vert, 
i somme høve, utstøytt på grunn av sjukdomen og 
skepsisen til denne.

Møtet med denne mannen fekk meg til å innsjå korleis 
ingenting er sjølvsagd, og korleis gleda kjem innan-
frå. Å sjå korleis ein mann med så lite, kan leve for så 
mykje, flytta for meg grensene for kva menneske er i 
stand til å leve med.

Mitt år på Solborg folkehøgskole innehaldt ei rekke 
utfordrande og inspirerande møter med ulike menn-
eske. Den sterkaste opplevinga frå linjeturane mine 
er også udiskutabelt ei av dei sterkaste i livet mitt.

I oktober 2012 var klassen på tur til Zambia. Turen 
var prega av organisasjonsbesøk, spennande personar 
og varme bussar. Det er likevel ingen tvil om at dei 
to nettene i landsbyen Siampuli var dei mest minne-
rike på turen.

Gjennom organisasjonen "Response Network", som 
jobbar med hjelp til sjølvhjelp-prosjekt i landsbyar i 
Zambia, vart alle elevane utplassert hos verts-
familiar. Eg og ein kamerat, Jon Sigurd, hamna hos 
den einaste ungkaren i byen; Edwin. 

Heilt frå starten av merka me at det var noko spesielt 
med Edwin. Til tross for at førtitreåringen hadde 
mista evna til å gå skikkeleg då han vart råka av 

Eit 
møte 
som 
flytta 
grenser

Tekst og foto: Anders Løkeland Slåke, elev ved Global Village - Connection 2012/13, Solborg folkehøgskule.
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“Ein av dei tinga som gjorde sterkast 
inntrykk på meg i løpet av året på 
Latin-Amerikalinja, var då venninna 
mi og eg vart skjelt ut på flyplassen i 
Havanna fordi vi brukte så mykje toa-
lettpapir, og den cubanske dama som 
skjelte oss ut syntes ikkje det var noko 
rart at vi var så grådige sidan vi kom 
frå Noreg.”

Oda Lødemel, 20 år. Elev ved Latinamerika
-linja, Åsane folkehøgskule 2012/13.

“Det er vanskelig å unngå å få dårlig 
samvittighet når man kommer hjem til 
denne verdenen. Å møte ekte fattigdom, for 
så å reise hjem til vår overflod, er ikke lett. 
Å skulle fortsette livet som før er vanskelig. 
Men dårlig samvittighet er til ingen nytte. 
Det kommer ingen til gode. Dårlig samvit-
tighet bygger ingen skoler, det løfter ikke et 
menneske ut av fattigdommens 
fengsel og det gjør ikke verden til et mer 
rettferdig sted. Det er det kun mennesker 
som kan. Mennesker som deg og meg.”

Arild Høyland, 19 år. Elev ved 
Volontør Ecuador- linjen, Stavern 
folkehøgskole 2012/13. 
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“Det som gjorde størst inntrykk på meg i 
løpet av turen var at me stadig fekk sjå kor-
leis folk som har så lite deler alt dei har 
med oss som har så mykje. Me fekk sjå kor-
leis medmenneskelege verdiar utspeler seg 
når det nesten ikkje er materialisme inne i 
biletet.”

Jorun Tepstad, 19 år. Elev 
ved Cuba Explore-linja, 
Valdres folkehøgskule 
2012/13.

“Det som gjorde sterkest inntrykk på meg i 
løpet av året på Backpack Surprise var ver-
den, rett og slett. Alle de fantastisk 
spennende menneskene vi møtte, det vi så, 
luktet, hørte og følte på inni oss, er noe 
så verdifullt, at jeg kommer til å ha det i 
hjernebarken helt til jeg sitter på en lukket 
dement avdeling som 80åring, og ikke vet 
hva jeg heter lenger.”

Nora Dale, 19 år. Elev ved 
Backpack Surprise-linjen, 
Soltun folkehøgskole 
2012/13.
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spørsmål. Pengane me betalte inn for å vere med på denne dagsutflukta, 
for å møta kvinnene, gjekk direkte og uavkorta til fondet. Dei som jobba 
som guidar og administratorar var frivillige, som bidrog utan lønn.

Ei av kvinnene fortalde at det hadde vore så tøffe tilstandar og tronge 
kår for familien, at mannen hennar hadde reist ulovleg over grensa til 
USA for å tene pengar. Ho sa det hadde vore dei 7 vanskelegaste åra i 
livet hennar. Men etter at ho fekk lånet og starta å selje torillaene sine 
på den lokale marknaden, hadde det endra mykje for familien. Medan 
kvinnene fortalde sine historier stod vi rundt i våre fine Nike joggesko 
og knipsa bilete med avanserte spegelreflekskamera til langt over det 3 
av kvinnene til saman fekk utbetalt i lån. Dette fekk meg til å tenkje på 
kor utruleg urettferdig livet kan vere, og kor utruleg heldige og kanskje 
til tider utakksame vi er i Noreg.

Året på Latin-Amerikalinja har 
vore eit fantastisk år fylt med 
mange nye inntrykk og opplev-
ingar. Høgdepunktet var sjølvsagt 
studieturen til Mexico og Cuba 
som varte i omtrent ein månad. 
Heile turen var ei fantastisk reise i 
seg sjølv, men ei av utfluktene som 
gjorde sterkast inntrykk på meg, 
var besøket hos kvinnene i ein 
landsby utanfor Oaxaca i Mexico. 
Desse kvinnene hadde fått tilgang 
til eit mikrofinanslån på om lag 
1500 norske kroner, og av det 
vesle lånet skulle kvinnene starte 
ei lita bedrift som på lengre sikt 
skulle hjelpe dei og familiane deira 
ut av fattigdom. Arbeidet var å 
lage og selje tortillas, tamales eller 
å drive med handarbeid. 
Det var spesielt å møte desse kvin-
nene som fortalde om, og viste oss 
kva dei hadde brukt pengane til, 
og korleis det hadde forandra liva 
deira.

Grupper på 3 kvinner hadde 
ansvar for å støtte og hjelpe kvar-
andre. Når alle 3 hadde fylgt opp 
sine ansvar, og betalt tilbake lånet 
med pengar dei tente på den vesle 
bedrifta si, kunne dei søke nye lån 
og investere vidare. Det var óg 
ein del av opplegget at kvinnene 
fekk råd og rettleiing i økonomiske 

Sterke 
kvinner, 
mais og 
joggesko

Tamales: Demonstreasjon av korleis ein lagar Tamales, som er denne kvinna si 
forretningside. Velsmakande mais-bakkels innpakka og kokt i maisblad. Desse 
kan ho selje på torget, medan ungane er på skulen. (Foto: Solgun Styve)

Tekst: Oda Lødemel, elev ved Latin-
Amerikalinja  2012/13, Åsane folke-
høgskule.
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Jeg valgte å begynne på en folkehøgskole med 
internasjonalt fokus for å utvikle og utforske 
globale politiske spørsmål, men samtidig også 

for å få muligheten til å få praktisk erfaring i politiske 
konflikter og utvikling i utlandet. Ved å gå Tur/Retur 
Verden på Rønningen folkehøgskole har jeg definitivt 
oppnådd mine mål. 

Hele året har vært så rikt på både en faglig og per-
sonlig måte; jeg er blitt så mye mer kunnskapsrik 
innenfor politisk historie og moderne politiske saker 
(og skjønner bedre hva det betyr å være en del av det 
internasjonale samfunn), og samtidig har jeg blitt 
mye mer konkret i mitt eget politiske syn og ståsted.

Det er vanskelig å sette fingeren på en ting som har 
hatt sterkest innflytelse på meg, ettersom jeg føler at 

året i sin helhet, og erfaringene jeg har fått, har ut-
viklet meg som person. Men opplevelsen som gjorde 
sterkest inntrykk på meg var studieturen til Pales-
tina. Vi lærte mye i klassen om den lange og kom-
plekse konflikten som har røtter i en lang historie 
bestående av politisk, kulturell og religiøs uenighet. 

Allikevel var det besøket i Palestina som virkelig 
fikk meg til å se de tydelige urettferdighetene som 
har blitt institusjonalisert gjennom økonomisk og 
politisk støtte til Israel og mangel på handling av det 
internasjonale samfunn. Jeg forstår også at dette ikke 
er en konflikt som kun omhandler retten til et land; 
det er en konflikt som er drevet av moralsk urettfer-
dighet og undertrykkelse av grunnleggende men-
neskerettigheter.

Manglende 
menneskerettigheter
Tekst: Isobel Beatrice Pyle, England, 18 år. Elev på T/R Verden, Rønningen folkehøgskole 2012/13. (lærte norsk i løpet 
av året, selvskrevet tekst på norsk). Foto: Elise Frøyen.
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Stavern folkehøgskole fredtun

Lavforbruksuke

På Stavern folkehøgskole 
Fredtun har «lavforbruk-
suka» blitt et fast innslag 

hvert år. Skolens globale linje, 
Volontør Ecuador, har ansvaret 
for planlegging, gjennomføring, 
og å engasjere alle skolens elever. 
Fokuset er miljø, klima og forbruk, 
og hvordan dette henger sammen. 

Formålet med uka er å bevisst-
gjøre oss selv og andre om vårt 
høye forbruk i hverdagen, og 

hva hver og en av oss konkret 
kan gjøre for å – rett og slett - 
forandre verden. I løpet av uka 
arrangerer elevene blant annet 
morgensamlinger, filmkveld, mid-
dagsquiz og lørdagsseminar, som 
omhandler temaene miljø, klima 
og forbruk. Elevene arrangerer 
også byttedag internt på skolen, 
noe som har vært en stor suksess. 
Her byttes klær, bøker, filmer, 
smykker og mye mer. I tillegg skal 
elevene, gjennom hele uka, følge 

«lavforbruks-reglene» som de selv 
har definert. 

Lavforbruk og bieffekter   
Reglene innebærer blant annet en 
daglig tidsbegrensning på bruk 
av mobil, pc, tv, og begrensing 
på bruk og vask av klær. Videre 
utfordres elevene til ikke å kaste 
mat, spise maten som serveres på 
skolen, bruke kun ett tørk tørkepa-
pir til hender, slukke lys, skru ned 
varmen og heller ta på varmere 

Underskriftskampanje for mer etikk i oljefondet. F.v. Torstein Røsok, Arild Høy-
land, Camilla Ertresvåg, Inger Johanne Mørland Svendsen og Marthe Remman.

Tekst og Foto: Kristin Opsahl Alvarez, Stavern folkehøgskole.

På de neste sidene følger fire eksempler på internasjonalt engasjement i folkehøgskolen 
skoleåret 2012/13. Disse er hentet fra Stavern, Sund, Viken og Lofoten folkehøgskole.
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klær, dusje maks fem minutter 
hver dag, ikke bruke elektriske 
apparater som vannkoker, mikro 
og hårføner, ikke bruke sminke og 
hårprodukter, ikke bruke bil eller 
heis og ikke bruke over sju kroner 
dagen (tilsvarende FNs mål på ek-
strem fattigdom). Sistnevnte som 
en symbolhandling, da elevene jo 
får alt de trenger på skolen. 
Reglene skal ikke innebære tvang, 
og heller ikke sanksjoner hvis de 
ikke følges, men heller en posi-
tiv oppfordring og utfordring til 

å endre noen vaner. På et punkt 
har imidlertid elevene besluttet å 
innføre et visst element av tvang; 
matavfallsdunken i matsalen er 
fjernet for å tvinge folk til å tenke 
over at de kaster så mye mat. Når 
dunken er borte blir man tvunget 
til å tenke over akkurat det. Det 
har vist seg å være en svært eff-
ektiv måte å få ned matsvinnet 
på skolen, som ofte har ligget på 
nærmere 20 kilo i uka.

En hyggelig bieffekt av lavfor-

bruksreglene er at elevene blir 
mer sosiale og tilbringer mer tid 
sammen. Etter et par dager med 
de nye levereglene kan elevene slå 
fast at det kanskje ikke er så mye 
som skal til for å endre noen vaner, 
og faktisk også er ganske hyggelig.
En av elevene skrev som en opp-
summering av uka: 

Jeg har alltid sett på meg selv som 
ei miljøbevisst jente, men denne uken 
lærte jeg faktisk mye om meg selv. Jeg 
syntes det å måtte følge disse reglene 
først virket ganske fjernt, men etter 
å ha gjort det i en uke, innså jeg at 
det faktisk ikke er noe vanskelig. Det 
handler om å gjøre ting til en vane og 
til slutt tenker du ikke over det lenger.

Vårt forbruk og andres nød
Lavforbruksuka er en viktig uke 
som også bidrar til å skape et 
globalt engasjement i elevflokken. 
Volontør Ecuador–linja presen-
terte for resten av skolen noen tall 
som viser verdens prioriteringer - 
en tankevekker for mange.  Europa 
og USA bruker for eksempel 17 
milliarder US dollar på mat til 

De rikes bord. F.v. 
Ingvild Funderud, 
Emilie Egeli, Bjørn 
Slettan og Bendik 
Bjørklid.

“Det har vist seg å være 
en svært effektiv måte å 
få ned matsvinnet på 
skolen, som ofte har 
ligget på nærmere 20 kilo 
i uka.”
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kjæledyrene sine, samtidig som 
mat- og helsetjenester for alle i 
verden ville koste 13 milliarder. 
Europa bruker 11 milliarder på 
iskrem, mens rent drikkevann for 
alle i verden ville kostet 9 milliard-
er (kilde: Changemaker ).  
En annen elev skriver i etterkant 
av lavforbruksuka: 

Som nordmenn er vi blant de 20 % av 
verdens befolkning som bruker hele 80 
% av jordens ressurser. Skulle alle leve 
som oss hadde vi trengt ressurser fra 
tre jordkloder. Dette er fordi vi kaster 
25 % av all maten vi kjøper inn. Det 
er fordi vi ikke gidder å skru av lyset 
på et rom når vi går ut. Fordi vi tar 
bilen når det kun er fem minutter å 
gå, fordi vi kjøper en genser bare for 
å bruke den én gang. Vi fråtser og 
kaster, andre sulter og lider. Det er så 
klinkende klart, men likevel klarer vi 
ikke å skjønne sammenhengen. 

I tillegg til fokus på lavforbruk 
setter vi også fokus på etisk for-

bruk, gjennom både Fairtrade og 
Changemaker-kampanjer. Volontør 
Ecuador-linja – som også er et 
Changemaker lokallag – gjennom-
førte i år Changemakers under-
skriftskampanje for å kreve mer 
etikk inn i det norske Oljefondet. 
En av elevene frontet kampanjen 
som sykepleier for å illustrere at 

Oljefondet vårt trenger medisinsk 
hjelp for å slutte å investere i sel-
skaper som hogger ned regnskog-
en, forurenser drikkevann eller på 
andre måter bidrar til brudd på 
menneskerettigheter. 

Urettferdig lørdag  
Årets lavforbruksuke ble avsluttet 

Urettferdig middag. T.v. Martin Gimse, Sondre 
Kongsgård og Stine Børseth.

“Skulle alle levd som oss 
hadde vi trengt ressurser 
fra tre jordkloder. Dette 
er fordi vi kaster 25 % av 
all maten vi kjøper inn.”
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med en urettferdig lørdag som 
elevene på Volontør Ecuador-linja 
hadde planlagt. Hele skolen ble 
delt i to forskjellige grupper; noen 
få heldige var blå, mens de aller 
fleste var rød. De blå representerte 
de 20 % rikeste i verden, mens de 
røde var de 80 % fattige. Da det 
var tid for lunsj kom reaksjonene 
fort. Den tradisjonsrike og et-
terlengtede lørdagsgrøten ble 
erstat-tet med tørt knekkebrød og 
vann for de uheldige røde, mens 
de blå fikk kose seg ved festdekket 
lunsj-bord. Etter lunsj ble det snø-
måking for de røde, mens de blå 
fikk sitte og se på mens de drakk 
kakao. De blå fikk også se film og 
spise godteri. Også til middag var 
det urettferdig fordeling; de blå 
fikk kylling, ris og salat ved pent 
dekket bord, mens de røde kun fikk 
ris og vann i den overfylte enden 
av matsalen. På dette tidspunktet 
var temperaturen høy, og det har 
vel aldri vært så dårlig stemning i 
matsalen som den kvelden. 

Etter dette var det klart for 
elevkveld, der de blå gikk av med 
en knusende seier i en ekstremt 
urettferdig quiz. Volontør Ecua-
dor-klassen avsluttet sitt upop-
ulære prosjekt med en samtale 
med alle elevene om målet med da-
gen, om hvordan det føltes å være 
«rød» eller «blå», og om hvilke 
tanker folk hadde gjort seg i løpet 

av dagen. Det var mange gode 
refleksjoner som kom frem under 
samtalen. Her er utdrag fra en 
tekst skrevet av en elev på Volon-
tør Ecuador-linja for å få frem litt 
av tanken bak den urettferdige 
lørdagen: 

Vi har vært de blå hele livet og i 
det lykken snur og vi selv rammes 
av urettferdighet, klager vi etter få 
minutter. Det er vi «blå» som bruker 
opp alle ressursene på jordkloden vår. 
Det er vi «blå» som spiser opp all 
grøten så det ikke er noe igjen til de 
«røde». Det er vi «blå» som ignorerer 
urettferdigheten, helt til den rammer 
oss selv. I stedet for å ha vært misun-

“De blå representerte de 
20 % rikeste i verden, 
mens de røde var de 80 
% fattige. Da det var 
tid for lunsj kom reak-
sjonene fort.”

nelige på de blå i dag, håper vi noen 
av dere heller har vært takknemlige 
for at dere ellers har et «blått» liv. 

Kvelden ble avsluttet med kåring 
av ukens to beste «lavforbrukere», 
som fikk en Fairtrade-genser i 
premie. Håpet er selvfølgelig at 
lavforbruksuka er med å skape et 
grunnlag for varige endringer i 
holdninger og handlinger. Selv om 
det er lett å falle tilbake i gamle 
(u)vaner, så er mange blitt mer 
bevisst hvordan de lever, gjennom 
en uke med massivt fokus på dette. 
Et område som skolen helt konkret 
kan måle dette på er matsvinnet 
som har holdt seg på et mye lavere 
nivå i etterkant av lavforbruksuka 
og resten av skoleåret, til stor 
glede for blant annet kjøkkenper-
sonalet. Elevene har også etter-
spurt flere byttedager gjennom 
skoleåret og tar med seg idéen 
ut i sin studenttilværelse - som 
forhåpentligvis også vil preges av 
lavforbruk.

Inndeling i matsalen, 
urettferdig lørdag. 
F.v. Anna Rolfsnes og 
Camilla Ertresvåg.



Sund folkehøgskole

Småbøndenes 
folkehøgskole

- Ny giv på et nytt kontinent

I snart ti år har Latin-Amerikas eneste folkehøgskole vært en realitet. 
Småbøndenes folkehøgskole er en historie om en drøm som ble til virke-
lighet, men først og fremst en historie om hardt arbeid og visjoner både 
fram og tilbake i tid. 

Tekst og foto: Morten Almaas, Sund folkehøgskole
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For et liv i frihet
Drømmen om en autonom folke-
høgskole oppstod blant Kab’awils 
ledere i kjølvannet av organisa-
sjonens arbeid med å organisere 
bønder uten jord etter borger-
krigen. Jordløse familier gikk 
sammen for å kjøpe jord og bosette 
seg i småsamfunn. Resultatet av 
organisasjonens arbeid er 3487 
familier fordelt i ni samfunn, alle 
eiere av sin egen jord. Det er en 
motstand mot den frarøvelsen av 
jord som har pågått siden span-
jolenes ankomst for mer enn 500 
år siden. Men som menneske-
historien forteller oss er det ikke 
det enkleste å skulle organisere 
seg i ferske samfunn. Kab’awils 
ledere så en mulighet i behovet for 
en alternativ utdannelse for unge 
mennesker i samfunnene. En skole 
basert på virkeligheten i samfun-
nene for å kunne endre den. En 
motstand og et tillegg til en virke-
lighetsfjern offentlig utdannelse.

I 2004 åpnet skolen dørene for sitt 
første kull, med støtte fra Norad 
og Interfolk (folkehøgskolene i 
Norges bistandsorganisasjon). 
Jordbruk, historie, miljø, maya-
kultur og sosial organisering stod 
på timeplanen. Skolen var en flyt-
teskole fram til 2007. Da startet 

byggearbeidet på et stykke jord i 
det vestlige høylandet, ikke langt 
fra fylkesgrensa mellom Huehu-
etenango og Quetsaltenango fylke. 
To årskull fikk man til på den 
nybygde folkehøgskolen før man 
i 2010 måtte sette hele prosjektet 
på vent på grunn av manglende 
finansiering.

Lappeteppe
Ifølge mayafolkets kosmovisjon 
kan tid og rom sees som et lappe-
teppe, tiden er hverken syklisk 
eller lineær. Fortid, nåtid og 
framtid eksisterer til samme tid og 
er tilgjengelig for oss (sentrum) til 
enhver tid. Livet skapes og begyn-
ner, omskapes, vokser til, aldres og 
dør, transformeres og begynner 
på nytt igjen. Slik er også histo-
rien til Småbønenes folkehøgskole 
(SF). Det er mange lag å gripe tak 
i, hvordan den fjerne fortiden til 
folkehøgskolene i Norden griper 
inn i dagens Guatemala, hvordan 
Guatemalas nære historie med en 
særs blodig borgerkrig vanskelig-
gjør opprettelsen av en folkehøg-

“I følge mayafolkets kosmo-
visjon kan tid og rom sees som 
et lappeteppe, tiden er hverken 
syklisk eller linær.”

David Eliassen(fremst) og Mads Larsen har vært i brønnen etter vann.

Foto forrige side: F.v. Dulce Maria 
Garza Morales, Sindre Ullmann, 
Luis Perez Tomas, David Eliassen, 
Sebastian Perez Tomas, Paola Ana-
beli Oxlaj Gonzalez, Mari Johanne 
Granås.
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skole.

En ny giv
På studietur høsten 2011 besøkte 
u-landsklassen ved Sund en folke-
høgskole uten elever. Et begre-
delig syn var det, slik alle skoler 
uten elever er, og et engasjement 
og et nytt initiativ for å få skolen 
tilbake i drift ble født. Ideen om 
et halvårskurs (nylig omdøpt til 
folkehøgskolebrigade) med et tre 
måneders opphold på SF kom fra 
elevene sjøl, og ble til virkelighet 
i løpet av 2012. Våren 2013 var 
de første norske brigadistene på 
plass på folkehøgskolen. En første 
erfaring med guatemalske og nor-
ske ungdommer er over. Hva har 
vi oppnådd? Hva har feilet? Hva 
går vi videre med? Det er flere 
spørsmål enn svar igjen, slik det 
nok må være etter en så intens 
opplevelse. Felles for både koor-
dinator og brigadister er en følelse 
av å ha levd mer de tre siste 
månedene enn hva vi ellers ville ha 
gjort.

Hvem er jeg? Hvem er vi?
Å skape bevissthet om virke-
ligheten for å være i stand til å 
endre den. Et av folkehøgskoleped-
agogikkens grunnprinsipp er en 

bauta i all undervisning på SF. 
Hva er dette «å skape bevisst-
het»? Man kan få inntrykk av 
at et premiss er studenten som 
noe i utgangspunktet «ubevisst», 
en «tabula rasa» som skal fylles 
med vår (organisasjonen, skolen, 
tilretteleggere) oppfatning av hva 
«rett» bevissthet er. Det er en felle 
vi av og til går i, men det er på 
ingen måte målet vårt. Poenget 
er at det er studentene sjøl som 
kjenner sin egen virkelighet best. 
Det er bønder som kan jordbruk, 
det er ungdommer som kan å være 
ungdommer, akkurat som det er 
jernfuglen *) som kan å fly og ikke 
piloten, som en av mine kolleger 

en dag fortalte.

Vi tar utgangspunkt i det vi kan. 
Hvem er jeg?, hvor kommer jeg 
fra?, var de første spørsmålene vi 
stilte oss selv. Hvem er vi?, hvor 
kommer vi fra? var neste spørsmål.

Piloten
Men piloten i dette bildet kan også 
være noe annet. Det kan være 
skaper/former, el Gran Ajaw på 
K’iche, Gud i vestlig tankekrins, 
som stadig er tilstedeværende på 
SF. Bildet fortsetter slik, det er 
fuglen som kan fly, ikke piloten, 
ikke Gud. Gud er vinden, opp-
driften som gjør det mulig for 
fuglen å fly. Guds-persepsjonen 
skiller seg fra Bibelens. Gud, el 
Gran Ajaw, er byggematerialene, 
viljestyrken, trærne og veden, 
grønnsakene og kjøttet, tortillaen, 
og ligner ikke tortillaen månen 
som er bestemor Ixmukane fra 
den hellige boken Popol Vuj. Og 
gir ikke månen oss lys når strøm-
men går og energiselskapet ikke 
kommer på et par uker for å fikse 
problemene. Energiselskapet 
kom til å representere «den andre 
historien» i undervisningen på SF. 
Den historien som fortelles i den 

*) På flere maya-språk bruker man eksisterende ord for å tilpasse seg moderne innflytter-ord. I dette eksemplet 
«jernfugl» for å si «fly».

“Å skape bevissthet om 
virkeligheten for å være i 
stand til å endre den.”

Historien dramatisert. Her er det spanske “conquistadores”som forsøker å kuppe 
Kiche-folkets hovedstad Zaculeu.
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statlige skolen. En historie fortalt 
av de tilsynelatende seierherrene.

Det andre ansiktet
Det er ikke å ta et steg tilbake i 
historien vi søker på SF. Historie-
faget har tatt navnet «Historiens 
andre ansikt». Det er urbefolk-
ningen som er det andre ansiktet, 
det er folkets historie det siktes 
til. Lappeteppevisjonen av tiden 
som går og historien som blir til, 
er pedagogisk sett et virkelig godt 
virkemiddel i undervisningen. 
Skjønt virkemiddel er en under-
drivelse. Et fundament, et utgang-
spunkt for å finne seg selv i histo-
rien, for studenter som er vant til å 
få fortalt andres historie.

En levende kultur
Mayakultur er en modul på SF 
hvor vi også skal finne svar på 
ovenstående spørsmål. I årets 
kull kom omtrent halvparten av 
de guatemalske ungdommene fra 
stillehavskysten. De kommer fra 
småsamfunn som har oppstått det 
siste århundret i nærheten av den 
rike elitens store plantasjer, for å 
tilfredsstille behovet for arbeids-
kraft. Foreldre og besteforeldre-
generasjonen til disse ungdom-
mene flyttet enten «frivillig» etter 
å ha blitt fratatt jord i høylandet, 
eller ble regelrett fraktet til 
kysten hvor tvangsarbeidet på 
plantasjene ventet dem. De fleste 
av ungdommene har enda maya-
etternavn, men anser seg sjøl som 
«ladino’er» og har et omtrent like 

fjernt forhold til sine etniske røt-
ter som de norske ungdommene 
har til vikinger. Mayafolket og 
deres historie er noe som såvidt 
hører den statlige skolens historie-
undervisning til. Det er ruiner, 
vestlig antropologi og arkeologi, 
turistattraksjoner, som gjør seg 
best på postkort.

Den største forskjellen jamført 
vikingene er at mayafolket er i fullt 
vigør den dag i dag. Tradisjon, 
livssyn, levemåte og skikk har 
blitt holdt i hevd til tross for en 
konstant undertrykkelse skjult i 
ulike forkledninger. Folklore er et 
skjellsord blant maya’ene i Guate-
mala. Kulturen lever, og det ønsker 
vi at ungdommene skal få oppleve. 
Mayakultur-modulen beskjeftiger 
seg med det samtidige og griper 
inn i jordbruksmodulen og miljø-
modulen. Det er så enkelt som at 
det er naturen som vet og som 
avgjør når man bør så, og når man 
bør høste. Det er en forståelse av 
universet mayafolket har utviklet i 
tusener av år.

Ideer fra Norden
Gjennom samarbeidet med Sund 
folkehøgskole ble Kab’awil kjent 
med den nordiske folkehøgskole-
ideen. Det var med å løfte ideen fra 
en mer rendyrket jordbruksskole 
til en folkehøgskole. Internatliv, 
større fokus på det sosiale som 
læringsarena, avstanden mel-
lom lærer og elev og en integrert 

Øverst: Skolen sett ovenfra. 
Nederst: Studentene graver og spar grøft for å legge nye vannrør. I løpet av våren 
2013 fikk Småbøndenes folkehøgskole innlagt vann for første gang.

“Kulturen lever, og 
det ønsker vi at 
ungdommene skal 
få oppleve.”



undervisning, er noen av nøkkel-
ordene for hva som har blitt med 
over havet. At Sunds åpne og 
frihetlige innstilling til livssyn og 
kultur har vært viktig er ikke til 
å underdrive. Vi kommer fra vidt 
forskjellige livssynsbakgrunner, 
men fundamentet er åpent for å 
bygge videre på, i alle himmelens 
retninger.

Gjør det sjøl!
Som på de fleste folkehøgskoler 
er den sosialpedagogiske arenaen 
også den viktigste på SF. Uten 
et praktisk personale faller det 
daglige vedlikeholdet på student-
ene. Fire grupper dannes hver uke: 
matlaging, rengjøring, diverse og 
informasjon. Info-gruppa har som 
oppgave å videreformidle nyheter 
fra tv, radio og aviser hver dag. 
Analyse, forståelse og egne opp-
levelser relatert til dagens nyheter 
diskuteres i fellesskap. Matgruppa 
har den strieste tørnen: Tre 
ganger for dagen skal det lages 
mat til alle, og tre ganger skal 
oppvasken tas. Å lage meny på et 
begrenset budsjett er vel også en 
utfordring mange folkehøgskole-
ansatte kokker kan kjenne seg 
igjen i. Rengjøringsgruppa står 
for all vask. En daglig højdare er 
tømming og brenning av toalett-
papiret på morraskvisten før sola 
står opp. Diversegruppa gjør alt 
arbeidet som faller utenfor de 
andre gruppene. Særlig å hente 
vann fra brønnen eller fra en 
vennligsinnet nabo falt på diverse-
gruppa før vi endelig, etter en 
pågående kamp siden 2007, fikk 
innlagt vann på SF.

Sosial organisering er også en 
hovedmodul på SF, men først og 
fremst noe vi øver på gjennom de 
ulike praktiske gruppene. Vi tar 
på alvor at vi er et minisamfunn 
med alt hva det innebærer. Hver 

uke har vært en ny mulighet for å 
forsøke seg på ulike organisasjons-
modeller.   

Engasjementet til Sundelevene 
som tok initiativ til folkehøg-
skolebrigaden, og de andre som 
ble med på prosjektet, har ulike 
motiver, men felles for oss alle er 
en enkel grunn: Guatemalske ung-
dommer burde også ha muligheten 
til å gå på folkehøgskole. Det er 
en anerkjennelse til den nordiske 
folkehøgskolen at tidligere elever 
ser nytten av folkehøgskoleåret 
sitt, og ønsker å dele den opp-
levelsen med andre. Samtidig bør 
det være en oppfordring til andre 
folkehøgskoler i Norden til å bidra 
til å sikre videre drift av den første 
folkehøgskolen i Latin-Amerika.

“Det er en anerkjennelse til 
den nordiske folkehøgskolen 
at tidligere elever ser nytten av 
folkehøgskoleåret sitt, og 
ønsker å dele den opplevelsen 
med andre.”

F.v. Luis Perez Tomas, Sebastian Per-
ez Tomas, Jorge Ortiz Perez, Francis-
co Soc, Paola Anabeli Oxlaj Gonzalez, 
Sheila Vesenia Gonzales Barreno, Alex 

Pelico Vicente, Fredy Vicente Perez, 
Salvador Cruz Cupil (tilrettelegger), 
Aura Marina Saquiche Chaj (rektor), 

Waltercito Castro, Morten Almaas 
(koordinator), David Eliassen, Åse 

Birkeland Nesdal, Ion Lera (frivillig), 
Mari Granås, Mads Larsen, Sindre 

Ullmann og Hanne Teigen Rekve.
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Viken folkehøgskole

Kulturmøter

Pamoja er et eget valgfag som 
har fokus på kulturuvekslings-

prosjektet og globale spørsmål, 
gjennom hele året. I 2012 reiste 
omtrent en fjerdedel av elevene 
våre til Nairobi. Da bodde de 
norske og kenyanske ungdommene 
sammen under hele oppholdet. Vi 
valgte å bruke reisebudsjettet til 
å dekke alle kostnadene for både 
de kenyanske og norske ungdom-

mene. Det innebar at vi måtte 
velge vekk noen av turistopp-
levelsene vi hadde hatt på tidlig-
ere turer. Det vi fikk igjen, var 
muligheten til å gi ungdommene 
to uker hvor de kunne leve tett på 
hverandre, dele alle måltider, og 
bli kjent gjennom musikk og dans, 
lek og samtaler.

Jeg har fått være med på utvik-

lingen av Pamoja siden starten i 
2009. Vi har som skole hele tiden 
hatt et bevisst valg om at vi skal 
ha fokus på kulturutveksling. Der-
for har vi spurt oss selv; “driver 
vi utveksling på en slik måte at 
ungdommene opplever det som 
gjensidig og likeverdig?” I utvik-
lingen av prosjektet har vi gjort 
valg vi mener bygger ned skillet 
mellom dem og oss.

Mennesker i fokus
På første tur til Nairobi fikk vi 
nordmenn servert lunsj alene inne 
på et rom. Nå spiser vi alle måltid-
er sammen, for det meste kenyansk 
mat, men også en dag med pizza. 
De tre første årene dro Vikenel-
evene på en to dagers safari alene. 
Nå valgte vi å ta med alle ung-
dommene på dagssafari slik at de 
kunne dele opplevelsen sammen. 
Fordi vi sitter med de økonomiske 
ressursene definerer vi hva som er 
behovene, og det er veldig lett at 
vi ser våre egne behov først. Det 
er en utfordring for våre elever å 
tilpasse seg en lavere standard på 
boforhold, mat og komfort, men 
etter de to ukene i Nairobi var det 

-utfordringer i møte med meg selv og andre

Viken folkehøgskole har vært i Nairobi hvert år siden 2009. Like lenge har vi hatt besøk av ungdommer fra 
Nairobi på skolen vår. Fra den spede starten der to lærere og fire elever fra Viken knyttet de første kontaktene, 
har dette utviklet seg til kulturutvekslingsprosjektet Pamoja – the state of  beeing undivided. Som en del av 
prosjektet tar skolen imot en ungdom fra Nairobi som utvekslingselev.

Tekst: Ola Mo, Viken folkehøgskole

Nikolai Haugstad Medgard og Elizabeth Mbeso Kilonzo. (Foto: Gorm Gut-
tormsen)
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ikke tvil om at det var verdt det. 

”Vi ble kjent på andre premisser 
enn når man vanligvis reiser til 
andre land. Vi merket ikke skillet 
mellom dem og oss, slik som jeg 
kanskje hadde trodd. Vi var bare 
ungdommer som hadde det kjekt 
sammen. I løpet av oppholdet fikk 
vi på en måte en felles identitet.”

Noe av det som har fascinert meg 
mest, er hvilke sterke krefter som 
ligger i kulturmøtet. I kulturmøtet 
oppstår en dynamikk mellom hvem 
vi er, hvordan vi opplever oss selv 
og hverandre, og hva vi våger å 
prøve ut i det rommet som skapes. 
Vi forbereder elevene slik at de 
skal kunne gå til dette møtet med 
en positiv innstilling, være nys-
gjerrige og åpne for hverandres 
annerledeshet.

”Den afrikanske sola står 
allerede høyt på himmelen 
og noen av elevene ligger på 
gresset og nyter varmen. Inne 
i den store hallen begynner 
andre å finne frem trom-
mene. Etter tre dager er ingen 
lenger bekymret for å komme 
for seint til samlinga, for når 
trommene begynner å synge 
vet du at det er noe som skjer. 

Etter hvert dannes en ring av 
ungdommer fra Norge og 
Kenya. Sakte men sikkert ser 
du at rytmen og bevegelsene 
setter seg i kroppene. Når alle 
har funnet en felles rytme, 
begynner Anthony å synge; 
”Selemeee, selemee ooh aye”. 
Han får umiddelbart respons 
fra resten av ungdommene; 
”Selemeee, selemee ooh aye”! 
En ny dag har så vidt begynt.

Deltakerne på Pamoja 2012, Nairobi. (Foto: Gorm Guttormsen)
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I det første umiddelbare møtet 
med en ny kultur i et annet land, 
har vi lettere for å være åpne og 
positive til det som er nytt, ukjent 
og uvant. Veldig få, om noen, av 
våre elever hadde innvendinger 
mot å starte dagen med å danse, 
da de var på besøk i Kenya. Et-
ter hvert som de kjente seg mer 
komfortable på gulvet ble de fleste 
revet med av entusiasmen som 
oppstod. Nettopp her er vi ved noe 
av det spennende ved kulturmøtet. 
Dansen som kulturelt uttrykk blir 
først og fremst en felles arena som 
gir ungdommene en mulighet til å 
utfolde seg sammen. 

Fellesskap gjennom dans
Det interessante er at det er like 
uvanlig for de fleste kenyanske 
ungdommer å starte dagen med 
dans:

“Det er ikke slik at vi kenyanere 
danser så mye til vanlig, men det 
var inspirerende å oppleve at elev-
ene fra Viken ble så glade.”  

Jeg opplever at de kenyanske 
ungdommene tok dansen med inn 

i møtet fordi det er et uttrykk de 
har med seg fra sin kultur. Når det 
de kommer med blir tatt i mot med 
åpenhet og entusiasme oppleves 
det positivt og de gleder seg over å 
dele dette med sine nye venner:

”De kenyanske ungdommene tok i 
mot oss med en enorm gjestfrihet. 
De ønsket virkelig at vi skulle ha 
det bra og gjorde at vi følte oss 
veldig velkomne.”

Ungdommene fra begge kulturer 
kommer inn i en positiv spiral, som 
utløser masse energi og livsglede: 

”Klokka  nærmer seg tolv på 
natta. De fleste har gått og 
lagt seg og sikadene har for 
lengst begynt å spille. Natta 
er varm, svart og stille. Men 
ut av stillheten hører jeg at 
det fremdeles spilles i øvings-
rommet vi har rigget i stand 
i den store hallen. Istedenfor 
å gå og legge meg, går jeg en 
siste tur opp for å se hvem det 

er som holder på. Jeg blir stolt 
når jeg kommer inn i rom-
met og det er jentene i Malkia 
som møter meg. Det er Faith 
bak trommesettet, Petronella 
og Bella på perkusjon, Farida 
på bass, Julitar på piano og 
Fathia på gitar. Det er deres 
første øvelse som jenteband. 
Om og om igjen spiller de de 
samme fire akkordene med en 
glød og iver som er fantastisk 
å se. 

Jeg begynner å danse og 
kjenner at dette er et av de 
øyeblikkene som gjør en for-
skjell. Jeg fanger inn ansik-
tene til jentene som lyser av 
konsentrasjon, spilleglede og 
målbevissthet. Rundt dem sit-
ter og står gutta. Gutta som 
de alltid har vært avhengige 
av for å framføre låtene sine. 
Nå har de tatt instrumentene 

“Ungdommene fra begge 
kulturer kommer inn i en positiv spiral, 
som utløser masse energi og livsglede.”



- 33 -

i egne hender. Der og da er 
jeg stolt og glad, men rekke-
vidden og betydningen av 
det jeg har vært vitne til har 
nok ikke helt gått opp for meg 
enda.”

De første årene vi var i Nairobi 
var det ingen jenter som var med 
og spilte. Jentene danset, desig-
net klær og sang. Det gjaldt også 
Malkia, en jentegruppe som hadde 
vært sammen i flere år. Når de 
skulle opptre på konserter trengte 
de gutter til å kompe. Nå hadde 
de så vidt begynt å spille selv, og 
vi ønsket å støtte og oppmuntre 
dem til å ta et steg videre. Da vi 
begynte campen hadde de allerede 
bestemt hvem som skulle spille 
de forskjellige instrumentene. Vi 
ga dem individuell undervisning, 
og det var ikke mer som skulle 
til. Mulighetene til opplæring og 
tilgjengelig øvingslokale gjorde 
at de på den avsluttende Pamoja-
konserten opptrådte med sin egen 
låt og spilte alle instrumentene 
selv for første gang.

Girl power
For de kenyanske ungdommene 
var det utenkelig at jentene kunne 
spille instrumentene selv. I kultur-
møtet ble det gitt noen rammer 
som ga ungdommene en mulighet 
til å oppleve jentene i nye roller. 
Faith som spilte trommer kom 
til meg på slutten av oppholdet 
og sa, ”Nå føler jeg meg som en 
trommis”. Det hadde også gjort 
inntrykk på guttene: 

”Vi gutta ser på jentene på en ny 
måte. Jentene kan gjøre mer enn å 
synge og danse.” 

“I kulturmøtet ble det gitt 
noen rammer som ga 
ungdommene en mulighet til 
å oppleve jentene i nye roller.”

Edwin Otieno Okumu og broren Jack Otieno Okumu sammen på Pamoja-
scena. (Foto: Ola Mo).
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Det var ikke bare at Malkia begyn-
te å spille instrumenter selv som 
var medvirkende til holdnings-
endringen. De kenyanske guttene 
fikk oppleve hvordan de norske 
jentene tok ledelsen for øvelser og 
ansvar for programmet på samme 
måte som guttene. De fikk også 
høre om hvordan norske jenter tar 
ansvar for sitt eget liv og har egne 
ambisjoner.

Empowerment
Det som skjedde med Malkia var 
medvirkende til at vi bestemte oss 
for å ha “empowerment” som tema 
for Pamoja prosjektet på Viken 
folkehøgskole den våren. For det 
var nettopp Malkia som skulle 
komme fra Nairobi dette året. Jeg 
kunne bruke Malkia som eksem-
pel for våre elever når jeg ønsket 
å utfordre dem på hvem av deres 
medelever som trengte empower-
ment. Det medførte at atten av 
guttene på Viken tok utfordringen. 
De øvde inn et eget dansenummer 
”I want to break free”. Noen av 
jentene laget sitt eget jenteband, 
slik som Malkia, og alle opptrådte 
på den avsluttende konserten i 
Gjøvik kulturhus.

Utvekslingseleven fra Nairobi 
2012/13 var Edwin Otieno 
Okumu. Jeg har kjent Edu helt 
siden første gang jeg var i Ke-
nya. Han har utviklet seg fra en 
beskjeden gutt, som holdt seg i 
bakgrunnen, til en artist som tar 
scena sammen med broren Jack. 

Den første uka på Viken satt vi og 
snakker sammen om felles opp-
levelser i Nairobi. Edu bekreftet 
at Pamoja i Nairobi har gjort at 
han har begynt å se på jenter på 
en helt ny måte. Det hadde også 
sammenheng med de rammene 
vi lagde. For Edu var det rart å 
komme til en camp hvor gutter og 
jenter kunne bo sammen:

“Dere hadde ikke så mange regler 
og passet ikke på oss hele tiden. Det 
gjorde at vi følte vi måtte ta mer 
ansvar selv. Dere lar ungdommene 
få være mer fri og det tror jeg gjør 
dem mer ansvarlige.”

Pamoja er Viken sitt kultur-
utvekslingsprosjekt hvor vi hvert 
år skaper en ramme der elevene fra 
folkehøgskolen og ungdommene 
i Nairobi kan møtes. Jeg opplever 
at vi har klart å utvikle prosjektet 

i en slik retning at ungdommene 
gis bedre forutsetninger for å lære 
hverandre å kjenne, og oppdage 
flere sider og nyanser ved hver-
andres kulturer. 

”Vi hadde forberedt oss mye på 
forhånd og det gjorde nok at vi 
la igjen noen av våre kulturelle 
væremåter hjemme i Norge. Jeg 
var mer bevisst på ikke å bruke så 
mye penger og kjøpe alt mulig selv 
om jeg kunne, og at vi skulle ned til 
Kenya for å være sammen og lære 
ungdommene der nede å kjenne.” 

Forberedelsen i forkant av turen 
var med på å sette fokus på møtet 
med ungdommene i Nairobi og 
det felles prosjektet vi skulle gjøre 
sammen i to uker. Elevene var 
innstilt på å dele musikk og dans 
med hverandre. Når de i tillegg 
bodde og spiste sammen, og delte 
opplevelser i to uker, ga det en 
nærhet til hverandre. Ungdom-
mene fikk tid og mulighet til flere 
gode samtaler, mer lek og latter, 
og til å oppdage flere nyanser hos 
hverandre. 

Edu oppsummerer det så fint slik:

”Da ungdommene skulle reise hjem var det 
mange som gråt. Det synes jeg var rart. Jeg 
forsto ikke hvorfor de gråt. Men kanskje har 
det noe med at du møter helt nye mennesk-
er og at du knytter deg til dem og du innser 
at de er som deg. Vi hadde blitt venner og vi 
visste at vi kanskje ikke ville se hverandre igjen.”
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Lofoten folkehøgskole

Lofoten watch
Time out for den eneste miljøfaglinja i folkehøgskolen

Vårt første år med linja Lofoten Watch i 2012-13 blei på mange måter ei suksesshistorie. 
Elevene var ytterst engasjerte, de farga skolen vår i merkbar grad og var med å løfte fram 
mange livlige diskusjoner i løpet av vinteren. Også utad klarte de sammen med linjelærer Odd 
Arne Sandberg å skape mye oppmerksomhet. Flere stunt i oljedebatten ga nasjonal gjenklang, 
og det samme gjorde avsløringene av at KNM Skudd hadde forurensa Trollfjorden med 
skjemmende tagging på fjellveggene. 

Tekst og foto: Brynjar Tollefsen, Lofoten folkehøgskole. 
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De aktive og meningssterke 
elevene blei også godt 

mottatt, både i ulike fagmiljøer 
og blant næringsaktører - også 
av oljenæringa. Da de besøkte 
Svalbard, blei de oppvarta en hel 
dag av internasjonal direktør ved 
Polarinstituttet, Kim Holmen, 
og de hadde et langt møte med 
Sysselmannen. Etter eget initiativ 
blei de også invitert som gjester 
til en internasjonal oljekonferanse 
i Harstad, der de fikk gjøre seg 
kjent med oljenæringas visjoner 
for aktiviteten i nord. 

Et annet initiativ førte miljøvern-
minister Bård Vegar Solhjell til 
skolen, der han blei grundig kjent 
med elevenes engasjement i miljø-
saken. Lofoten Watch etablerte 
også sin egen blogg som fikk 
mange følgere etter hvert. En vik-
tig debatt som blei starta på denne 
bloggen - og som fortsatt pågår i 
ulike medier - handler om studie-
valg i ei tid da suget fra Oljefondet 
(Statens Pensjonsfond Utland) 
preger veivalget for mange unge. 
Det handler om vår tids mest 
alvorlige spørsmål: Global opp-
varming. Spørsmålet er om verdier 
og etikk i dette perspektivet bør 
ligge til grunn for valg av studie-
retning. Det skal kunnskap og 
dannelse til for å stå opp imot alle 
fristelsene oljeindustrien lokker 
med.

(Bildet forrige side: Susanne Guldbrandsen)

Lofoten Watch blei starta ved Lofoten folkehøgskole høsten 2012.
Linja har miljøarbeid og bærekraftig friluftsliv som hovedemner.
Det legges vekt på kontakt med fagmiljøer innen forskning og ressursforvaltning.
Det første året hadde Lofoten Watch 10 elever.
Per 1. juni 2013 var søkninga til linja så liten at styret vedtok å stryke den fra 
katalogen i 2013-2014.

Øverst: Storfembøringen Vågar er verdens beste klasserom, og ble flitig brukt av elevene. 
Blant annet under avslutningsturen langs Nordlandskysten. Her er det (f.v.) Håkon 
Vetlesen og Sakari Aasland som hygger seg i riggen.

Nederst: Lofoten Watch elever vervet Bård Vegard Solhjell som medlem av Folkeak-
sjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja da han besøkte Lofoten folkehøgskole. Fra 
venstre: Rasmus Bang, Oliver Henriksen, Susanne Guldbrandsen, Anna Birkelund 
Olerud, Johannes Loer og Håkon Vetlesen.



- 37 -

Stor entusiasme
Alt i alt var kanskje Lofoten 
Watch den enkeltlinja som fikk 
mest oppmerksomhet av alle linjer 
i folkehøgskolen i 2012-2013. 
Bortimot, i alle fall. Og i tillegg 
var den omfatta av stor entusi-
asme, ikke bare på vår egen skole, 
men i hele folkehøgskolemiljøet. 
Talløse var de oppmuntrende til-
ropene og engasjerte spørsmålene 
vi fikk om hvordan det sto til med 
Lofoten Watch. Ikke så rart, da 
den trona som eneste linje under 
vignetten “miljøfag” i felleskata-
logen vår. Og vi blei mer og mer 
styrka i vår tru på at vi hadde truf-
fet godt og handla framtidsretta.

Få søkere til linja
Men så skjer altså det at vi ikke 
fikk nok søkere til å videreføre 
linja høsten 2013, og vi sitter 
igjen med mange spørsmål. Noen 
av dem er knytta til vår egen 

markedsføring og presentasjonen 
av linja. Disse spørsmålene er ikke 
så vanskelig å svare på - alt sånt 
kan gjøres smartere og bedre. Men 
verre er det når den store tvilen 
om folkehøgskolens kraft i miljø- 
og solidaritetsarbeidet melder seg. 
Er det virkelig ikke plass for ei lin-
je som Lofoten Watch blant de 300 
ulike tilbudene som finnes innen 
skoleslaget vårt? Har vi kommet 
i en situasjon der realisering av 
personlige interesser skygger for 
miljøpolitisk engasjement? Vi veit 
jo godt at mange av våre elever 
har varme hjerter når det kom-
mer til spørsmål om miljøvern og 
solidaritetsarbeid, men hva skal til 
for at de setter dette i første rekke 
når de velger folkehøgskole? Er 
vi for alltid henvist til å være en 
skole for friluftsliv og foto - med 
miljødebatter attåt? Vi har så in-
derlig lyst å reise et riktig fyrtårn 
i landskapet.  

Fortsatt engasjement
Erfaringa med Lofoten Watch må 
med nødvendighet etterlate en viss 
angst for at vårt ambisiøse forsøk 
ikke finner gjenklang blant søker-
ne til norske folkehøgskoler. Der 
ser man etter andre muligheter.

Hvorom allting er, vi tar et års 
pause, men holder drømmen om ei 
sterkt miljøforankra linje levende 
og forsøker oss på nytt neste år. 
Det fortjener alle som har heia 
på oss, det fortjener søkerne, og 
det fortjener olja, som vi ønsker 
å holde trygt under fiskefeltene 
utafor Lofoten, Vesterålen og 
Senja. Vi har ti elever fra skoleåret 
2012/13 som vil være våre beste 
ambassadører. Aktiviteten på blog-
gen og i Facebookgruppa i som-
mer viste at engasjementet fortsatt 
er glødende.

Hele Lofoten Watch-klassen på Svalbard. F.v: Oliver Henriksen, Rasmus Bang, Håkon Vetlesen, Simon Ormestad Eid, 
Anne Birkelund Olerud, Susanne Guldbrandsen, Johannes Loer, Sakari Aasland, Birgite Albrigtsen og to gjester.
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Perspektiver fra Sør 
 om politikk og holdninger i Nord

I slutten av februar reiste elevene på Reise/bistand ved Grenland folke-
høgskole til Tanzania, Kenya og Zanzibar. Jeg tok på meg oppgaven med 
å intervjue østafrikanere om holdninger fra mennesker i Nord, med stor 
nysgjerrighet. Før turen var jeg usikker på hvordan menneskene kom til å 
ta meg imot under intervjuet: Ville de forstå og bry seg om det jeg prøvde 
å formidle?

Tekst: Tom André Tønnesen Foto: Malin Opseth Lindal, Grenland folkehøgskole 2012/13.
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Den første personen jeg intervjuet var John 
Ngare, som har vokst opp i Mathareslum-
men i utkanten av Nairobi. John, eller J-King 

som kollegaene kalte ham, drev frivillig arbeid i 
Mathare, blant annet med utdanning etter ordinær 
skolegang. Han og kollegaene hans hadde også sosiale 
arrangementer hvor de spilte alt fra fotball til musikk, 
hadde forelesning om kristendom, og kor for dem som 
bor i slummen og områdene rundt der. Han startet 
foreningen Lepta for å gi andre unge i slummen mu-
lighet til å oppnå noe i livet, selv om man er blant de 
fattigste i verden.

Det var ikke vanskelig å be John om å låne ham i ti 
minutter for å snakke litt om holdninger mellom 
Nord og Sør. Det endte opp med langt mer enn ti 
minutter, for han hadde så mye på hjertet! Det var 
ikke vanskelig å merke at John ble veldig ivrig og 
engasjert av å snakke om med meg om disse temaene. 
John var tydelig på at det var mange fordommer mot 
hans folkeslag, fordi det som oftest er skrekkhistorie-
ne som blir verdenskjente. 

Han snakket mye om hvordan media var med på å 
hindre vekst for fattige land, blant annet ved å gi et 
feil bilde på Afrika. Han dro frem et eksempel fra 
2007 under valget: Kenya fikk mye mediedekning fra 
store og mektige land, og kenyanere ble fremstilt som 
et folk som bare ville sloss. Han snakket også mye 
om demokrati, og gav meg et spørsmål i retur: «Hvor 
er demokratiet når land fra Europa sender bistands-
penger til oss, men forteller oss hvordan vi skal bruke 
pengene, hva som skal bygges, og hvordan det skal 
gjøres? Vi sitter med mer kunnskap om vårt eget land 
enn en amerikansk ingeniør.» 

John hadde mange tanker om hvordan Kenya kan 
redusere fattigdommen i landet. Et viktig satsning-
sområde er utdanning. Det er viktig for Kenya å 
utdanne dyktige personer i sentrale roller, som gode 
ledere, økonomer og ingeniører, men også å utdanne 
fattige, unge mennesker, slik at de kan skaffe seg en 
sikker økonomisk fremtid. For at dette skal kunne 
skje må det være arbeidsplasser, og John mener at 
om du utdanner dyktige folk, vil det i seg selv skape 
arbeidsplasser.

John var tydelig når han snakket om hvordan poli-
tikken styrte de fattige landene. Han mener at alle 
burde få handle likt på et åpent marked, slik at Kenya 
kan få innpass hos de store nasjonene og få eksport-

ert flere av sine varer til en god pris, i stedet for å bli 
utnyttet. Han nevnte også at dersom bistandspenger 
ble sendt, burde de selv få velge hva disse pengene 
skal brukes til, ettersom innbyggerne vet bedre hva 
som må gjøres på hvilke steder, så klart med hjelp fra 
andre nasjoner.

Han takket også for at 12 personer ville bruke et 
år på å hjelpe noen som trenger det så sårt. At en 
folkehøgskole tar initiativ på den fronten var han 
veldig glad for, da det gjør at flere får se det virkelige 
Afrika, på godt og vondt.

Den andre personen jeg intervjuet var Jeremiah 
Kimaren Ntitanian, som er født og oppvokst i en 
masailandsby utenfor Nairobi i Kenya. Vi var så 

heldige å ha med oss Jeremiah under hele turen i 
Tanzania, og knyttet tette bånd. Det spesielle med 
Jeremiah er at han var en av de første barna som 
var med i et fadderskap under Homes of  Hope, en 
organisasjon vi på Grenland har jobbet med dette 
skoleåret. Han har selv gått på folkehøgskole på 
Hedmarktoppen for en del år tilbake. Skoleåret ble 
betalt av hans faddere fra Tønsberg. Etter et år på 
folkehøgskole fikk han jobb på kjøkkenet på Hed-
marktoppen frem til nyttår. Da han igjen reiste hjem 
til Kenya begynte han å jobbe for et IT-firma, men 
fikk sparken etter opptøyene under valget i 2007, 

“Vi sitter med 
mer kunnskap 
om vårt eget 
land enn en 
amerikansk 
ingeniør.”
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fordi han tilhørte feil stamme. Etter dette startet han 
en liten gård hjemme i landsbyen sammen med sin 
mor, med et par kuer og høns, og jobber for å gjøre 
gården større.

Ettersom Jeremiah har vært i Norge i nesten to år 
hadde han et litt annerledes syn på hvordan afrikan-
ere blir sett på, men som han sa så fikk han en del 
rare spørsmål de første ukene fra medstudentene. 
Han likte virkelig hvordan hans medelever inklud-
erte han i Norge. 

Jeremiah hadde mange av de samme tankene som 
John hadde, spesielt var han klar og tydelig på at 
media var med på å ødelegge for Kenyas utvikling, 
ved bare å snakke om det negative. «Nyhetene gir et 
inntrykk av at vi er følelsesløse, som kun gjør ting 
dersom det gagner oss selv». Han mener at de som 
aldri kommer til Afrika vil gå glipp av noe stort, 
nemlig den menneskelige kontakten, alle kjenner alle. 
Så klart er det noen som skiller seg ut, men det er 
det i alle land og kulturer. Jeremiah var tydelig på 
at en del rike nasjoner investerte penger og tid i 
de fattige landene kun for å øke sin egen rikdom, 
og at politikken deres ble forsøkt implantert i 
hjemlandet Kenya. «For at noen skal hjelpe oss, 
må vi gjøre som de sier. De ber oss lage en lignende 
modell av landet som pengene kommer fra».

Jeremiah mente også at man bør få handle på et fritt 
marked, slik at de fattige landene får eksportert de 
varene de ikke trenger selv, og importere det de selv 
sliter med å produsere. Han nevnte folkehøgskolens 
engasjement for å hjelpe andre, og beundret oss for 
den innsatsen vi legger ned for å forandre liv. 

Grunnet litt lite tid på en del av plassene vi var, 
endte det med at jeg kun stilte et par av spørsmålene 
til noen av dem, men det var ingen tvil om at de 
fleste jeg snakket med på turen delte de samme tank-
ene og meningene til Jeremiah og John om sentrale 
spørsmål. De snakket om demokrati, ut-nyttelse 
av deres ressurser, og media som styrer hva andre 
mennesker tror om Afrika. De fleste var enige om at 
holdninger og fordommer sakte men sikkert begyn-
ner å skli bort, og at Afrika er et kontinent som blir 
tatt mer på alvor enn for noen år tilbake.

I løpet av vårt 3 uker lange opphold i noen av ver-
dens mest spennende land lærte jeg mer om afri-
kanere og hvordan de føler de passer inn i et ver-

densbilde, enn jeg kunne drømme om. Jeg har selv 
alltid trodd at jeg har et veldig åpent sinn, men jeg 
merket tidlig at jeg ikke var så åpen som jeg trodde. 
Jeg hadde egne tanker om hvordan menneskene var, 
gjerne skapt av media eller av mine venner. Litt etter 
litt forstod jeg bedre hva disse menneskene snakket 
om, nemlig at ingen folkeslag er så åpne som afrikan-
erne. Man går ikke forbi noen på gata uten å møte 
blikket og si hei, man snakker med den som sitter ved 
siden av deg på bussen, og man setter pris på de små 
tingene i livet! 

Jeg ble nesten litt forundret over svarene jeg fikk. 
Ikke fordi det kom som et sjokk, men fordi det de 
fortalte om egentlig er veldig naturlig og logisk. Jeg 
har skapt et eget bilde av fattige land i mitt hode, og 
slår gjerne alle under en kam. Er man fattig så har 
man ingenting. Det er helt feil! Jeg har aldri møtt 
så mange mennesker som de fleste synes synd på, 
som likevel går med hodet høyt hevet, smiler og 
ler, og ikke minst takker Gud for de få tingene de 
har!

Det jeg ble mest overasket over var måten disse 
voksne mennene svarte meg på. Det var en gjensidig 
respekt, og ikke minst var de lykkelige over at en 
norsk ungdom i begynnelsen av 20-årene ville bruke 
sin tid på å snakke om relasjonen Nord-Sør, og om 
fattigdomsproblemer.

Det største inntrykket jeg sitter igjen med er at 
mange i Afrika er fattige på det materialistiske og 
økonomiske området, men så uendelig mye rikere i 
møte med andre mennesker. De har et annet bilde på 
sine medmennesker, en respekt som vi i Norge ikke 
har. Det er noe jeg virkelig vil ta med meg videre i 
livet, sette pris på det man har, og ikke tenkte på det 
man ikke har. Penger er ikke alt!

“Nyhetene gir et 
inntrykk av at vi er 
følelsesløse, som kun gjør 
ting dersom det gagner 
oss selv.”
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Samarbeidspartnere i Sør

CHRISC KENYA
- samarbeid med Borgund, Fredly, Valdres, Stavern og Høgtun folkehøgskole 

Christian Sports Contact 
(CHRISC) er en stor ung-

domsorganisasjon som opererer i 
fire land i Øst-Afrika; henholds-
vis Tanzania, Kenya, Uganda og 
Rwanda. 

CHRISC samarbeider med lokal-
samfunn, skoler, kirker og andre 
organisasjoner med fokus på 
idrettsaktiviteter for ungdom, både 
i by og bygd. Idretts-aktivitetene 

er koblet til et sterkt utviklings-
fokus, basert på ledertrening, 
opplysningsprogrammer, fokus 
på helse og sosiale prosjekter. Ved 
utgangen av 2010 var om lag 2000 
ungdommer involvert i CHRISC 
sine programmer i mer enn 19 
ulike distrikter i regionen. 

CHRISC samarbeider tett med 
Kristen Idrettskontakt (KRIK 
Norge). Gjennom dette samar-

beidet settes det i gang mange 
ulike aktiviteter og programmer 
som er med på å knytte kontakt 
mellom ungdom fra Norge og 
ungdom fra landene nevnt over.

I Kenya får vi hvert år besøk av 
folkehøgskolene Borgund, Høg-
tun, Valdres, Stavern og Fredly. 
Opplevelsene under besøkene fra 
disse skolene lever i lang tid etter 
at de har dratt. Her er noen utdrag 

Tekst: Dedan Njoroge, CHRISCH Kenya (oversatt fra engelsk). Foto: Brita Phuthi
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fra hva de norske studentene har 
sagt om besøket:

“Kjære Fanaka Eldoret,
Når vi nå sitter her i klasserommet 
vårt med -4 grader og snø utenfor, 
lengter vi etter å være tilbake i El-
doret hvor solen alltid skinner.

Vi håper dere har hatt noen gode 
måneder og en fin jul. Vi vil gjerne 
takke dere for å ha latt oss delta på 
ulike aktiviteter de få dagene vi var 
på besøk. Det var så kjekt å bli kjent 
med CHRISC teamet gjennom ulike 
leker og sportsaktiviteter. Vi lærte 
mye om menneskene i Eldoret og byen 
deres.

Det er en slik positiv atmosfære på ar-
rangementene deres, noe som gjør det 
svært kjekt å være der og å delta på 
sportsaktiviteter. Dere gjør en svært 
god jobb i Eldoret og vi håper at dere 
fortsetter det gode arbeidet og å være 
den velsignelsen dere er for samfunnet!

Vi håper at det går fint med alle 
prosjektene deres og at dere får et godt 
nytt år!
Vennlig hilsen PULS, Stavern”

Vi setter virkelig pris på folkehøg-
skolenes engasjement, og håper 
at de ser, som vi, hvilken verdifull 
rolle de alle spiller ved å bygge 
sosiale relasjoner gjennom sport. 
Vi setter pris på vedvarende støtte, 
da det er gjennom positiv innsats 
fra mennesker som dere at vi kan 
«Change a Lifetime» for barn og 
unge mennesker i nød. I fjor kom, 
som vanlig, folkehøgskolene på 
besøk til CHRISC Kenya og da 
fikk studentene fra de ulike folke-
høgskolene besøke Maji mazuri, et 
hjem for utviklingshemmede barn 
i Kasarani. I år besøkte studenter 
også et barnehjem i Mathare. De 
var sammen med barna en hel dag 
hvor de, i tillegg til å være med 
barna, hjalp ansatte og frivillige 
i deres arbeid. Noen hjalp til på 
kjøkkenet, andre vasket klær eller 
lærte barna å lese og skrive, mens 
andre valgte å leke med barna. 
Folkehøgskolene ga også klær til 
Maji Mazuri, hjemmet for ut-
viklingshemmede barn. 

Folkehøgskolene besøkte i tillegg 
skoler i Nairobi hvor CHRISC 
har oppsøkende programmer som 

«New Life Academy», «New Light 
Academy» og «Victoria Self-help 
Academy». Studentene ga skole-
utstyr til to av skolene, dette 
inkluderte skrivebøker, blyanter, 
penner og kritt til «Victoria Self-
help Academy» og «New Life 
Academy».

De kjøpte også matvarer og 
besøkte tre «gate familier» som er 
med i Fanaka-prosjektet. Det ble 
sterke møter for studentene når de 
traff  familiene og fikk se hvilken 
levestandard de hadde. 

Alle folkehøgskolene hadde kjekke 
opplevelser når de spilte fotball 
sammen med Fanaka-gatebarna 
i City Park og i den offentlige 
parken i Nairobi hvor Fanaka-
guttene møtes for fotballtrening.

Hvert år lærer våre barn og 
ungdommer noe nytt fra folkehøg-
skolestudentene. I tillegg til å få 
nye livserfaringer i Kenya, foran-
dres studentenes tanker og hold-
ninger gjennom det de lærer hver 
dag den korte tiden de er sammen 
med oss. Her er et annet sitat fra 
en av studentene:

“Tusen takk for tre fantastiske uker 
sammen med dere. De var en utrolig 
flott opplevelse som vi aldri kommer 
til å glemme. Måten dere tok i mot oss 
som en av dere fikk oss til å føle oss 
veldig velkommen, noen vi setter pris 
på.

Arbeidet og innsatsen dere legger i 
prosjektene er utrolig beundrings-

Oversikt over CHRISCH Kenya sine aktiviteter og programmer: Oppsøkende skole-
program, Fahari (jenter) prosjekt, Fanaka (gatebarn) prosjekt, utvekslingsprogram, 
media gruppe, leker, diskusjonsgruppe, førstehjelpskurs, HIV/Aids program, kurs/
seminarer, og kulturaktiviteter.
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verdig. At dere også tok oss med til 
hjemmene deres slik at vi fikk se hvor 
dere bor, gjorde sterke inntrykk på 
oss. Vi ser at den store innsatsen dere 
legger i arbeidet med barna bidrar til 
å gi dem en bedre fremtid. Vi la merke 
til hvor mye det betyr for barna, og 
hvilke gleder det fører med seg. Det 
var kanskje den beste opplevelsen vi 
hadde på hele turen.

Vi er glade for at vi har muligheten til 
å engasjere oss i dette prosjektet slik at 
barna kan få muligheten til å komme 
seg bort fra gaten, spille fotball og få 
muligheten til utdanning.

Vi skal snart arrangere et løp på 
skolen hvor vi skal løpe til inntekt 
for dere! Vi vil fortsette å følge med 
hvordan det går med dere, og vil bidra 
som best vi kan.

Vennlig hilsen PULS – sport og fri-
luftsliv.» 

CHRISCH ser frem til flere besøk 
og gode relasjoner i fremtiden!

Personlig historie
En viktig del av folkehøgskolenes 
engasjement er bidragene til helårs 
aktiviteter, og ikke bare de korte 
besøkene i Kenya. Det er gjenn-
om støtte til helårsaktivitetene at 
barna og ungdommene har blitt 
påvirket positivt. Under følger en 
personlig historie.

Matthew Njuguna
Jeg heter Matthew Njuguna og ble 
født i Sentral-Kenya i 1985. Ett 
år etter dro min mor, jeg og min 
eldre søster til Nairobi. I Nairo-
bi gikk jeg på Mathare North 
barneskole, men etter syv år drop-
pet jeg ut av skolen og hang i 
Nairobis gater som gategutt. Jeg 
kom tilbake til skolen etter et tøft 
år på gaten, og fortsatte på Kabete 
videregående skole, i utkanten av 
Nairobi. I løpet av denne perioden 
døde min mor, så på videregående 
måtte jeg bo hos min onkel. Det 
viste seg å ikke være så bra og jeg 
måtte flytte ut. Jeg flyttet til et 
slumområde bare 500 meter 
fra sentrum hvor noen av mine 
tidligere venner fra tiden på gaten 
hadde bosatt seg. Jeg fortsatte 
mitt liv på gaten og begynte å 
svindle ved Maasai markedet og 
i sentrum for å opprettholde mitt 
liv på gaten. Det vi gjorde var ikke 
populært, og jeg ble flere ganger 
arrestert og ett par ganger satt i 
fengsel. 

Det var et tøft liv for meg, men 
sammen med vennene mine ble jeg 
rekruttert til Fanaka prosjektet 
drevet av CHRISC Kenya. Siden 
da har livet mitt begynt å forandre 
seg til det positive. I løpet av mine 
siste tre år i Fanaka fikk jeg tilbake 
lysten til å gå på skole og fullføre 
O-nivået (4-årig videregående op-
plæring), og jeg er glad for kunne 
meddele at jeg gjennomførte min 
siste eksamen i fjor. 

CHRISC har gjennom Fanaka-
prosjektet hjulpet meg å holde 
meg unna narkotika og avhen-
gighet av sniffing av lim, marihua-
na og andre narkotiske stoff. Jeg er 
nå en utdannet fotball- og volley-
ball trener, ungdomsleder, leder 
av sportsaktivitetene i Fanaka-
prosjektet og leder av volleyball i 
CHRISC Kenya. Jeg planlegger å 
fortsette min utdannelse og å jobbe 
med å rehabilitere flere gategutter 
i Nairobi fordi det finnes mange 
talenter, og barn med potensialer. 
Gjennom CHRISC har jeg stud-
ert ved Nairobi School of  Digital 
Design, og etter å ha bestått ble 
jeg leder av media avdelingen 
til CHRISC Kenya. Jeg er stolt 
over alt jeg har oppnådd så langt, 
fra å være på gaten til å være en 
leder og et eksempel for mange 
gatebarn. Jeg takker frivillige og 
ansatte i CHRISC.

“I tillegg til å få nye 
livserfaringer i 
Kenya, forandres 
studentenes tanker og 
holdninger gjennom 
det de lærer hver dag 
den korte tiden de er 
sammen med oss.”

Matthew Njuguna i aksjon. (Foto: CHRISC)
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Samarbeidspartnere i Sør

Stemmen fra Amazonas
- samarbeid med Regnskoglinja på Sund folkehøgskole

Her følger et brev fra Alfonso López Tejada, president i organisasjonen 
Acodecospat i Peru til Anders Hals, lærer på Regnskoglinjen ved Sund 
folkehøgskole, om betydningen av samarbeidet mellom Sund folkehøgskole 
og Acodecospat (oversatt fra spansk). Foto: Anders Hals.

Bildet er fra Dos de mayo i San Juan de Tipishca, Río Marañón, Loreto, Peru. Det er Pernille Lehne som har vært ute 
med Doña Alicia på fiske i elvesvingen av Marañón-elva. Elevene er med på fisking, sløying, salting til salg oppstrøms 
elva til Yurimaguas eller nedstrøms til Iquitos, og matlaging hjemme. Garnbøting var det også noen som lærte litt av.
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Kjære Anders,

Det er en glede å kunne hilse deg. Jeg har nylig vært i 
landsbyen Dos de Mayo (Peru) sammen med de valgte 
høvdingene i organisasjonen, og har arbeidet med 
avtalene som skal tas med til Iquitos (Peru) og fore-
legges myndighetene. Vi håper å få møte president-
skapet i det kommunale ministerrådet og den region-
ale regjeringen. Jeg har nettopp kommet til Iquitos, 
og som alltid ser jeg frem til at dere skal komme til 
landsbyene og organisasjonen. 

Regnskoglinja og ungdommene som besøker oss 
hjelper oss å forstå verden fra en annen tankegang 
som ikke er indianerens, som ikke er den amazonske, 
peruanske eller latinamerikanske. Dette gjelder også 
vår adferd, våre skikker, forhåpninger, drømmer, så 
vel som ødeleggelsene, miljømessig og sosialt. Og 
ikke minst hvordan selveste staten, selv i dette mo-
derne århundret, glemmer folket, og først og fremst 
indianerne.

Det faktum at elevene fra Norge kommer til våre 
landsbyer gir oss et håp om at vi har allierte i Norge, 
på Sund folkehøgskole. Slik kan verden bli kjent med 
vår virkelige situasjon og trusselen vi permanent 
lever under. Når elevene får se oljeselskapene og 
andre utnyttere blir de engasjert. Det betyr faktisk at 
disse elevene forsvarer oss ved at de forteller om at i 
denne delen av verden finnes det folk som er rede til å 
kjempe for vårt biomangfold og våre liv, med alt som 
hører med. Denne støtten betyr uendelig mye for Ku-
kama-folket. Takket være dere klarer vi å visualisere 
skadene på naturreservatet Pacaya Samiria, for dere 
hjalp oss få bildedokumentert åstedet. Ved å vandre 
de 18 km til åstedet fikk dere også kjenne på hvordan 
Amazonas kan være. Elevene fikk lære om prob-
lemene, behovet for å verne regnskogen, og bli kjent 
med det amazonske flatlandet som oversvømmes i 
regntida. Å vandre der er noe kun få tør, med tanke på 
risikoene. Dere våget å dra inn dit og fikk revet maska 
av og dokumentert det som de prøvde å skjule i 
Brønn 8 (tilhører firmaet Pluspetrol), og i Yana Yacu-
oljebrønnen. Alle disse opplevelsene gjør at vi lærer 
mer om adferden deres og måten dere omgås andre 
på, eller med andre ord; interkulturalisme i praksis, 
hinsides det teoretiske. Det kan ikke finnes bedre 
form for samarbeid enn at dere sprer det dere lærer, 
det dere har sett og hørt, og det dere har fornemmet 
fra denne ukjente og forlatte verdenen.

Jeg vil avslutte med en oppfordring:
Vi ønsker alle (jenter og gutter, eldre og yngre as-
sistenter) velkommen. Inne i hjertet holder vi av dere. 
Kun gjennom dere kan vi fortsette å gjøre verden 
kjent med oss. Ikke forlat oss, vi trenger deg og dere 
og vi vil alltid ha deg som alliert, som venn og som 
bror. 
 
ACODECOSPAT: Asociación Cocama de Desarrollo y Con-
servación San Pablo de Tipishca Kukama-Samorganisasjon 
for utvikling og bevaring (av området:) San Pablo de Tipishca. 
Tipishca betyr en større, delvis elveavsnørt innsjø på Kukama, 
som er et språk som tilhører guaraní-språkgruppa, som snakkes i 
flere land i Sør-Amerika. 

Øverst: Torstein Radu Angelsen, Anders Vieth Rør og Jacobo Sandoval 
skal ut på noe sammen. Sundelevene bor i hvert sitt hus i landsbyen, og 
er med på alle aktiviteter som lokalbefolkninger gjør; stelle ”chacraen”, 
jordlappen som er rydda etter svi-metoden, fiske, jakt og sanking.

Nederst: Fredrik Johansen får kurs i kurvfletting med splittede lianer fra 
en bestemt liane. Læremesteren heter Celso Rodriguez og er valgt nestled-
er i landsbyen Dos de Mayo. Celso hadde en Sundelev boende i familien 
sin. Det er andre året han tar i mot oss, og han er en utrolig mester i jakt 
(han er skilpadde-spesialist). 
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Fagfellevurdering
 - av Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen

RORG-samarbeidet (Ram-
meavtaleORGanisasjoner) er 
et nettverk av norske organ-
isasjoner, som med økonomisk 
støtte fra Norad gjennom 
fireårige rammeavtaler driver 
opplysningsarbeid i Norge om 
sentrale og aktuelle Nord/Sør- 
og utviklingsspørsmål.

Gjennom våren 2012 innledet 
rådgiver i RORG-samarbeidet, 
Knut Hjelleset, og Internasjon-
alt Utvalg for folkehøgskolens 
(IU) internasjonale sekretær, 
Brita Phuthi, en lengre serie 
samtaler om muligheten for å 
gjennomføre en fagfelleprosess 
kommende skoleår. 

RORG-samarbeidet tilbyr sine 
medlemsorganisasjoner en fag-
felleprosess for å undersøke og 
identifisere organisasjonens 
beste informasjonsarbeid. Videre 
kartlegges det hvor organisa-
sjonen ønsker å være om noen år. 
Prosessen hjelper også organisa-
sjonen å finne noen kloke grep, og 
små, umiddelbare skritt som kan 
tas for å starte arbeidet med å rea-
lisere denne ønskede fremtiden.

Fagfelleprosessen ble gjennom-
ført skoleåret 2012/13, og ett 
av målene med prosessen var å 
komme frem til hva som har vært 
bra med IU sitt arbeid de siste 
årene, og hvordan IU kan bli 
enda bedre og mer relevant for 
folkehøgskolene. Det andre målet 
var å finne fellesnevnere for hva 
folkehøgskolenes internasjonale 
engasjement er, og ønskes å være 
i fremtiden (f.eks. 5 år frem i tid). 
Hva kan IUs rolle være for å nå 
målene?

Gangen i prosessen
Det ble en interessant og nyt-
tig prosess hvor IUs medlemmer, 
sammen med fagfellene i pro-
sessen, Knut Hjelleset, Anders 
Wengen og Ellen Hestnes Ribeiro, 
fikk tenke grundig gjennom IUs 
mål, visjoner og planer for tiden 

fremover. Det passet også svært 
godt med en slik prosess da IUs 
medlemmer er relativt nye og IU 
i tillegg feirer 30 års jubileum. 
Altså en tid for å stoppe opp, se litt 
tilbake, men mest fremover.

Fagfelleprosessen inneholdt flere 
møter og to fagdager. Den første 
var et seminar for IUs medlemmer 
og andre internasjonalt engasjerte 

Tekst: Knut Hjelleset, RORG-samarbeidet og Brita Phuthi. 
Foto: Brita Phuthi



- 47 -

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolens mål og visjon:

At folkehøgskolene skal bidra til dannelse av bevisste og aktive 
globale medborgere. En global medborger er en borger som gjennom 
kunnskap og holdninger er seg bevisst det globale fellesskapet og 
handler ut fra forståelse for gjensidig avhengighet i verden, likestill-
ing mellom mennesker og delt ansvar for å løse globale utfordringer.

IU skal gjennom informasjons- og opplysningsarbeid om globale 
utviklingsspørsmål bidra til at folkehøgskolens elever, ansatte og eiere 
blir bevisst utfordringer ved den globale utviklingen og engasjerer 
seg for en bærekraftig og mer rettferdig verden gjennom positive og 
glupe handlingsalternativer.

IU skal gjennom dialog og nettverk la seg inspirere og utfordres av 
lokale og globale endringsaktører. 

folkehøgskoleansatte. Temaene var 
IUs visjon og mål, samt folkehøg-
skolenes internasjonale engasje-
ment. Den andre fagdagen var for 
IUs medlemmer og tok for seg 
IUs internasjonale engasjement og 
planer for fremtiden.

IUs visjon ble godt mottatt på 
fagfelleprosessens første fagdag på 
Cafeteatret 11. februar 2013. Del-
takerne hadde relativt sammen-
fallende forståelse av hva visjonen 
faktisk sier. Det siste er viktig, og 
vil variere betydelig i forhold til 
hva den enkelte skole og lærer 
opplever som sitt handlingsrom, 
og dette var et sentralt element i 
det som kom opp underveis.
Folkehøgskolene ønsker at 
dannelsesprosessen de vil være 
pådrivere for, skal legge til rette 
for aktive og handlekraftige elever. 
Det er et klart ønske at elevene 
skal mestre spranget fra å høre 
til å gjøre. Naturlig nok må dette 
være basert på gode refleksjoner 
over hva som er hensikts-messige 
handlinger og tiltak, men kanskje 
er likegyldighet den største faren. 
Her ligger en åpenbar spenning 

latent; på ene siden ønsker folke-
høgskolene ikke å drive propagan-
da eller å mani-pulere elevene inn 
i forhånds-definerte handlinger. På 
den andre siden er det rimelig å 
peke på noen handlingsalternativer 
i gitte situasjoner. Elever er, som 
alle andre, opptatt av å kunne rea-
gere og handle når engasjementet 
i en sak oppleves – dette er bra og 
skolene og den enkelte lærer må 
nytte anledningene som kommer, 
men samtidig er det en krevende 
balansegang.

Suksesser og suksesskriterier
I løpet av fagdagen ble det også 
fokusert på suksesser fra folkehøg-
skolene. Det viktige er hva vi kan 
lære av disse suksesshistoriene, 
og da satte vi fokus på suksess-
faktorer. Dette var en øvelse for 
å identifisere noen kriterier og 
faktorer som lå bak dette aller 
beste arbeidet. Det mest sentrale 
i folkehøgskolenes internasjonale 
engasjement er møtet mellom 
mennesker. Gode møter gir mye 
for alle involverte, de er en rikdom 
for livet. Når møter blir preget av 
likeverdighet og respekt dannes 

grunnlaget for rom til å lytte, 
kommunisere, og til å se seg selv i 
et nytt lys. Holdninger dannes av 
samspill. Forventninger som blir 
justert skaper resonans og respons. 
Til dette trenger man tid, og det 
er det mulig å ha i folkehøgskolen, 
men det krever planlegging og 
prioritering.

Siste del av fagdagen var at del-
takerne kom med konkrete forslag 
til hva som kan gjøres på skolen 
av internasjonalt engasjement, 
men også hvordan IU kan bidra. 
Det var flere som ønsker et felles 
arbeid om pedagogiske opplegg og 
prosjekter, basert på utveksling av 
ideer og konsepter. IU kan være én 
kanal for å skape en slik plattform, 
gjerne med forslag og veiledn-
ing til skolene, og en idebank med 
gode eksempler. Det å få til 
delingsarenaer, samarbeid mellom 
skoler og seminarer, er generelt 
ønsket, enten som videreføring 
eller i tillegg til IUs eksisterende 
arbeid.

Fagdagen ble avsluttet med en 
vellykket panelsamtale om folke-

I samtale om folkehøgskolenes internasjonale 
engasjement. F.v. Anders Wengen (fagfelle), 
Tor Kristen Grindaker (Hadeland folkehøg-
skole), Ellen Hestnes Ribeiro (fagfelle) og 
Ottar Nesje (Rønningen folkehøgskole.
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høgskolen og dannelse av globale 
medborgere med kunnskapsmin-
ister Kristin Halvorsen, prorek-
tor ved Universitetet i Oslo, Inga 
Bostad, rådgiver i Antirasistisk 
senter, Shoaib Sultan, og leder i 
Changemaker, Ingrid Aas Borge. 

Arbeidstittelen for den andre 
samlingen var «folkehøgskolen og 
Internasjonalt Utvalg», og foku-
serte på hva IU vil gjøre fremover. 
Dette var en intern arbeidsdag for 
IUs fem medlemmer sammen med 
fagfellene Knut Hjelleset og Ellen 
Hestnes Ribeiro. Temaene som ble 
tatt opp var folkehøgskolereisen, 
handlingsalternativer, møteplasser 
(seminarer, kurs etc.), folkehøgsko-
len som samfunnsaktør på globale 
tema, og ressursbank for under-
visningsmateriale o.l. I løpet av 
denne fagdagen var det sentralt å 
lage konkrete planer for skoleåret 
2013/14, samt fordele ansvar og 
oppgaver.

Anbefalinger til IU
En siste del av fagfelleprosessen 
var anbefalinger fra fagfellegrupp-
en om IUs videre arbeid. 

Fagfellegruppen mener at et tema 
som ofte dukket opp i prosessen 
var linjenes store reise, eller 

Reisen med stor R. Det ble kom-
mentert underveis at Reisen 
fort blir dominerende for hele 
skoleåret, og at det er vanskelig å 
dra inn elementer som ikke kny-
ttes til Reisen, på en eller annen 
måte. Dette kan være en riktig ob-
servasjon. Fagfellegruppen mener 
dette kan snus til en fordel ved at 
Reisen nyttiggjøres som et nav for 
skoleåret. Reisen er bare én eller 
to uker, evt opp mot en måned, og 
resten av skoleårets uker må ikke 
neglisjeres. Reisen kan, i beste fall, 
fungere som et lokomotiv for hele 
skoleåret, en kraft som gir ret-
ning og fremdrift for alle de andre 
ukene. Slik Reisen kan være navet 
i skoleåret, bør gode handlings-
alternativer være navet i plan-
leggingen av skolelinjen.

Fagfellegruppen retter en klar 
oppfordring om å holde fokus 
åpent, og gjerne en orientering 
mot politikk og norske forhold, i 
stedet for innsamling og bistands-
arbeid. IU bør komme opp med en 
beskrivelse eller en definisjon på 
hva som menes med begrepet 

‘handlingsalternativ’, da de 
forskjellige folkehøgskolene ikke 
nødvendigvis tolker ordet likt.

Gjennom prosessen har det flere 
ganger vært nevnt at både IU og 
andre aktører i folkehøgskole-
bevegelsen ønsker å være mer 
tilstede i den offentlige samfunns-
debatten. Dette er et ønske fagfel-
legruppen støtter.

Fagfellegruppen har opplevd 
prosessen som meget velkommen 
og ønsket fra IU og folkehøg-
skolens side. Det er tydelig at hele 
folkehøgskolen, og kanskje spesi-
elt de internasjonale linjene, vil 
tjene på å holde en kontinuerlig 
utvekslings- og fornyelsesprosess 
gående.

Hele fagfellerapporten med 
gjennomgang av prosessen og 
anbefalinger til IU er å finne på 
nettsiden til IU: 
www.folkehogskole.no/iu.

“Slik Reisen 
kan være navet 
i skoleåret, bør 
gode handlings-
alternativ være 
navet i plan-
leggingen av 
skolelinjen.”

Engasjementet var på topp når suksesser og suksesskriterier ble delt. F.v. 
Christian Killengren (Follo folkehøgskole) og Anders Wengen (fagfelle).
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vegen vidare 
for det internasjonale engasjementet i folkehøgskulen

I jubileumsheftet er det dokumentert at mange 
folkehøgskular er opptekne av å engasjere seg i 
internasjonale tema. Det finns svært ulike område 
ein kan engasjere seg i, og som tidslinja i heftet 
viser, har det vore ulike fokus i tida 
Internasjonalt Utval for folkehøgskulen (IU) har 
eksistert. Målet med heftet har vore å presentere 
noko av det mangfaldet som finns av internasjon-
alt enga-sjement i folkehøgskulen.

Det er ikkje alltid like lett å seie noko om kor-
leis framtida blir. Lettare er det å uttale seg om 
korleis ein ser for seg at framtida skal sjå ut, og 
i denne teksten presenterer IU sine ønskjer for 
folkehøgskulane sitt internasjonale engasjement 
dei komande åra.  

Ta klimautfordringane på alvor
Om alle i verda hadde same forbruk som me har i 
Noreg, måtte me hatt vel 3 gongar så mange jord-
klodar. Det har me ikkje, og ikkje vil me få det. 
Svaret er difor enkelt; me må redusere forbruket og 
klimagassutsleppa kraftig. Korleis det skal gjerast er 
det mange som har meiningar om. Folkehøgskulane 
reiser i dag svært mykje med fly og andre klima-
fiendtlege transportmiddel. I tillegg kastast det for 
mykje mat, me et for mykje kraftfôrbasert kjøt, og 
energiforbruket er langt over gjennomsnittet i verda. 
IU vil bidra til å auke fokuset på miljø og klima-
utfordringar framover. Me håpar at fleire skular enn 
i dag vel å inkludere dette temaet både teoretisk og 
praktisk. Per 1. august 2013 er seks folkehøgskular 
Miljøfyrtårnsertifiserte, og ein folkehøgskule Grønt 
Flagg. Desse sertifiseringane kan hjelpe skular til å 
setje seg delmål, og større mål for kvar skulen ser 
seg sjølv dei neste åra. Som Grønt Flagg-skule vel 
ein eitt nytt miljøtema kvart år (kjeldesortering, 
energiforbruk etc.) og jobbar pedagogisk med å få til 
haldningsendringar, betre vanar og gode ordningar. 
Det er organisasjonen Foundation for Environmental 
Education (FEE) som godkjenn Grønt Flagg-skular 

og FEE er representert i rundt 50 land i verda. Her 
ligg det store moglegheiter for samarbeid. Kanskje 
kan ein bruke noko av studiereisa til å lære om kva 
utfordringar og moglegheiter andre land har når det 
gjeld miljøtiltak? Det er også mykje å lære av andre 
folkehøgskular, både i Noreg og i Norden. Både IU 
og Nordisk Folkehøgskuleråd har stått bak fleire slike 
samarbeid og nettverkstreff. Eitt døme er det nordis-
ke prosjektet “glokale omstillingssentre”, kor ein ser 
på korleis folkehøgskular, i samarbeid med organisa-
sjonar og kompetansesenter, kan bidra til berekraftig 
utvikling. 

Handlingsalternativ
I Pedagogikk for dei Rike handlar det om å endre 
haldningar og handlingar i Nord for ei betre og meir 
rettferdig verd gjennom auka forståing om Nord/
Sør-forhold. Det siste året har det vore mykje fokus 
i media på kor vidt bistand skapar positiv utvikling 
eller ikkje. Mange folkehøgskular har bistand som 
handlingsalternativ, når det er snakk om internasjon-

Tekst: Brita Phuthi, Ato Owusu-Addo, Anders Hals og Karine Risnes.

“Om alle i verda hadde 
same forbruk som me har 
i Noreg, måtte me hatt vel 
3 gongar så mange 
jordklodar.”
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alt engasjement, og det finns mange døme på gode 
prosjekt. Men det finns også mange døme på prosjekt 
som har skapt avhengigheit og dårleg utvikling. 
Samtidig veit me at medan utviklingsland mottar 
rundt 140 milliardar US dollar i bistand i året, så 
betaler utviklingsland om lag 460 milliardar dollar 
som avdrag på lån til industriland. Det vil seie at over 
3 gongar så mykje går frå utviklingsland til industri-
land (NyTid 23.08.13). IU håper at folkehøgskular vil 
ta tak i denne problematikken og knytte kontakt med 
organisasjonar i Noreg og utlandet som jobbar med 
dei grunnleggjande årsakene til fattigdom. Kva med 
å besøke ein ungdomsorganisasjon som jobbar med 
desse politiske spørsmåla i eit land som t.d. Tanza-
nia, heller enn å besøke ein barneheim. Då vil norske 
ungdommar både få ny kunnskap og forståing, og 
ikkje minst sjå at biletet av land i Sør, som handling-
slamma, ikkje stemmer med røynda. 

undervegs, medan andre bur hjå vertsfamiliar over 
kortare og lengre periodar. Erfaringar viser at gode 
kulturmøter, kor ein får tid til uformelle samtalar om 
alt og ingenting, er svært givande for begge partar. 
For å få til slike møter treng ein tid for at ein skal 
kjenne seg komfortabel og for å etablere tillit mel-
lom personar. Folkehøgskulane er så heldige at det 
er mogleg å skape rom for slike møter, t.d. ved at 
norske og kenyanske ungdommar samarbeider om 
eit prosjekt og bur i lag over fleire dagar. Ved å få til 
kulturmøter over lengre tid vil ein også oppleve meir 
likeverd mellom dei som deltek i kulturmøta. Ein får 
vise fleire sider av seg sjølv, og sjå at ein kanskje har 
fleire kulturlikskapar enn ulikskapar. 

Fleire tebesøk
Antirasistisk senter har formelt avslutta kampanjen 
«Tea Time», men oppmodar oss til å fortsetje å gå på 
tebesøk til kvarandre. Det gjer også IU, og håper å sjå 
meir av møter mellom folkehøgskular og innbyggja-
rar i lokalsamfunnet med minoritetsbakgrunn. Som 
samfunnsaktør er det sentralt å formidle gode verdiar, 
som t.d. å fremje integrering og forståing mellom 
menneske i samfunna. Det kan gjerast så enkelt som 
å invitere på te, og eit slikt besøk kan også gjere det 
mogleg å vise fram kva type institusjon folkehøg-
skulen er, og kva verdiar folkehøgskulen står for. 

Rettferdig handel
Sidan IU sette fokus på Fairtrade-folkehøgskule i 
desember 2011 har åtte folkehøgskular blitt Fair-
trade-skule (per. 1 august 2013). Dette er me veldig 
glade for, og håper at talet på folkehøgskular som 
brukar Fairtrade-merka kaffi, te og minst eitt produkt 
til vil fortsette å vekse. I følgje folkehøgskulane 
som har blitt Fairtrade-skule er det ikkje snakk om 
noko særleg kostnadsauke, og elevane er opptekne 
av rettferdig handel. Det er også mogleg å kontakte 
Fairtrade Noreg for kontaktinformasjon til Fairtrade 
kooperativ og plantasjar i ei rekke land i Sør, som ein 
kan spørje om å få kome på studiebesøk til. Fairtrade 
Noreg har ikkje moglegheit til å hjelpe med plan-
legging av reisa, men her har folkehøgskulane god 
kompetanse sjølv. Ved å besøke Fairtrade kooperativ/
plantasjar kan ein knytte teori med praksis, som er 
god folkehøgskulefilosofi, for å auke kunnskap og 
forståing om handel og arbeidstilhøve.

Seriøst engasjement gjennom heile året
Mange folkehøgskular arrangerer internasjonal dag 
eller veke i løpet av folkehøgskuleåret. Det er veldig 

Kanskje folkehøgskolen i større grad kan bli eit sam-
lingspunkt for diskusjon og handling lokalt? Kva med 
større grad av samarbeid med forskningssentre, kom-
munar o.l. om gode handlingsalternativ. Kunne me 
fått til folkehøgskuleaksjonar? Gjennom fagfellepro-
sessen til IU kom det også fram at fleire peikte på at 
ein ønskjer meir samarbeid mellom folkehøgskulane. 

Gode kulturmøte
Ein viktig del av mange studiereiser til utlandet er 
kulturmøter mellom menneske, både for å lære om 
ein annan kultur, men også for å lære om seg sjølv i 
ukjent terreng. Nokre folkehøgskular har korte møter 

“Ved å få til kultur-
møter over lengre tid vil 
ein også oppleve meir 
likeverd mellom dei som 
deltek i kulturmøta”
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Tips til nettsider:
Grønt Flagg: www.fee.no
Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no
Oversikt over RORG-samarbeidet sine medlemsorganisasjonar: www.rorg.no
Tea Time: www.antirasistisk-senter.no
Fairtrade: www.fairtrade.no
Ressursbank: www.folkehogskole.no/iu

positivt at skular vel å setje av tid til globale tema, 
men IU håper at vår visjon, om at folkehøgskulen 
skal bidra til danning av medvitne og aktive globale 
medborgarar, kan vere ein raud tråd gjennom heile 
skuleåret, og ikkje berre ei veke eller ein dag. Det er 
mange måtar å synleggjere dette engasjementet for 
elevane på, t.d. gjennom valfag, fellesfag og på tvers 
av linjene. Her vil det vere fornuftig at skulen vel 
eitt eller to globale tema ein er særleg interessert i, 
t.d. klima/miljø, fredsarbeid, handel, kulturforståing 
eller gjeldsproblematikk, og engasjerer seg sjølv og 
elevane i temaet gjennom heile året. Det finns fleire 
organisasjonar i Noreg som gjerne kjem på besøk 
til skular for å informere om ulike globale tema (t.d. 
organisasjonar i RORG-samarbeidet). Ressursbanken 
til IU er også ein stad ein kan finne undervisnings-
opplegg og idear.

Tydeleg samfunnsaktør
Folkehøgskulen er ein viktig samfunnsaktør på 
mange plan. IU ønskjer at folkehøgskulen framover 
skal bli enda tydelegare og meir synleg som sam-
funnsaktør, og då særleg når det gjeld globale tema. 

“IU meiner det er 
viktig å engasjere seg 
tydeleg i kva retning 
utviklinga bør gå. Her 
har folkehøgskulen 
mange gode verdiar 
ein kan dele.”

Det kan gjerast ved å vere meir synleg i offentlege 
debattar, arrangere møter på skulane, aksjonar for 
saker ein brenn for osv. Utviklinga i verda skjer fort, 
og IU meiner det er viktig å engasjere seg tydeleg i 
kva retning utviklinga bør gå. Her har folkehøgskulen 
mange gode verdiar ein kan dele. 

Bidrag frå IU
IU ønskjer sjølvsagt å bidra til at folkehøgskulen og 
folkehøgskular er med på å danne medvitne og aktive 
globale medborgarar i åra som kjem. I 30 år har IU 
vore ein pådrivar for eit internasjonalt engasjement 
i folkehøgskulen. IU har bidratt til debattar, kritisk 
refleksjon, ny kunnskap, undervisningsopplegg, kurs 
og seminar, samt handlingsalternativ. Dette vil me 
fortsetje med i tida framover. IU vil bidra med ein god 
og oppdatert ressursbank, skulebesøk og elevsemi-
nar, møteplassar for tilsette og elevar, rådgjeving og 
kritisk refleksjon og handlingsalternativ. Målet er å 
inspirere folkehøgskular til å prioritere internasjonalt 
engasjement i skulen sine visjonar, mål, årsplanar og 
fagplanar.



I de siste 8 årene har Danvik folkehøgskole hatt studiereiser til, og elevutveksling fra Aserbajdsjan. Fra å 
være en sovjetrepublikk har landet etter frigjøringen i 1993 gjenvunnet sin selvstendighet. Landet er både en 
moderne oljestat og et jordbruksland. Vegen til et velfungerende demokrati er bratt og utfordrende, men er 
samtidig svært god «skolestue» for de om lag 20 folkehøgskoleelevene som årlig deltar på studiereisen til As-
erbajdsjan. På den annen side ser vi at elever fra Aserbajdsjan som er på Danvik folkehøgskole ett år, får med 
seg mange av våre norske verdier innen skoleverk, frivillighet og medbestemmelse.

Den første eleven fra Aserbajdsjan var Samira Huseinova, og kom til Danvik 
skoleåret 2005-2006. Samira er en storbyjente fra Baku, og syntes nok 
Drammen var en liten by sammenlignet med hjembyen, med mer enn to mill-
ioner innbyggere. Gjennom familiens arbeid i det aserbajdsjanske bibelselskapet 
hadde hun allerede gode kontakter i Norge da hun kom. Dette gjorde at opp-
holdet i Norge ble solid forankret sosialt også utenfor Danvik. At elevene har 
norske «faddere» er en stor fordel. Samira lærte seg norsk innen jul og lærte seg 
språket ved egne studier, elevkontakt og noe undervisning. Hun deltok på jour-
nalistikklinja og har gjort foto til en levevei i årene etter oppholdet i Norge.

Den andre eleven kom fra landsbygda og tilhører en av landets ca 30 
minoritetsfolk. Her en hans egen beretning:

Jeg heter Dima Antonov og kommer fra Gabbala regionen i Aserbajdsjan. Jeg 
hører til en kristen minoritetsgruppe som heter Udi. Jeg drømte om å studere 
foto og journalistfaget, og drømmen min ble til virkelighet. En god venn av meg 
anbefalte meg å studere i Norge, ved Danvik folkehøgskole. Jeg kom inn som 
fulltidselev i 2008. Jeg hadde et fantastisk år ved Danvik folkehøgskole. Året 
startet med å lære norsk ved Folkeuniversitetet i Drammen. Selv om det var 
vanskelig å lære et nytt språk, var det veldig kjekt. Jeg trivdes i norsk under-
visningen og etter jul kunne jeg snakket på norsk med vennene mine. Jeg var så 
glad over å kunne forstå lærerne mine når de snakket norsk i klasserommet. Ved 
slutten av skoleåret kunne jeg snakket flytende norsk. Det var en god opplevelse 
og erfaring å bo alene i et annet land, lære et nytt språk, kultur og historie. 
Jeg fikk også mange venner. De var veldig snille med meg og hjalp meg å lære 
norsk.

Tekst og foto: Tore Seierstad, Danvik folkehøgskole

Elevutveksling fra Aserbajdsjan


