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TIRSDAG 7. SEPTEMBER
19.00: Brumunddal bibliotek
«Vend rasismen ryggen – 30 
år». Forskerne Tore Bjørgo og 
Yngve Carlsson. 

TORSDAG 16. SEPTEMBER
19.00: Brumunddal bibliotek
«Da bobla brast. Om rasisme 
og hverdagsrasisme». Forfatter 
Yohan Shanmugaratnam og 
forsker Cora Alexa Døving.

LØRDAG 18. SEPTEMBER
12.00: Torget i Brumunddal
«Vi vender rasismen ryggen!». 
Phung Hang, Guro Sibeko,  
Kjersti Løken Stavrum,  
Lill Regine og Chistiane Skaug,  
Maren Aarskog, skoleelever, 
Geirr Lysstrup og Trond Fjeld.
Bli med og vend rasismen ryggen!

Se neste side for fullstendig 
program og påmelding.



TIRSDAG 7. SEPTEMBER
19.00: Brumunddal bibliotek
«Vend rasismen ryggen  
– 30 år»

Det er i år 30 år siden 
Brumunddal tok et oppgjør med 
rasismen og vendte den ryggen. 
Vi innleder markeringen med en 
innholdsrik kveld på biblioteket. 
Voldsutøvelsen mot flyktninger  
på slutten av 80-tallet og 
særlig «gateslaget» i 1991, var 
noe nytt og skremmende som 
verken  lokalsamfunnet i  
Brumunddal, Ringsaker kom-
mune eller noen andre norske 
kommuner hadde stått overfor. 
Aksjonsplan Brumunddal kom 
inn som en kraftfull innsats for 
å møte disse utfordringene.

Roy Carstens, prosjektleder for 
«Prosjektplan Brumunddal»,  
innleder kvelden.
 
Forsker Yngve Carlsson tar et 
tilbakeblikk på situasjonen 
gjennom foredraget «Hva lærte  
kommune-Norge av hendelsene 
i Brumunddal og Aksjonsplan 
Brumunddal?»

Forsker Tore Bjørgo trekker 
linjene fram til i dag med sitt 
innlegg: «Høyreekstremisme  
i Norge gjennom 30 år: 
Utviklingstrekk og utfordringer». 

TORSDAG 16. SEPTEMBER
19.00: Brumunddal bibliotek
«Da bobla brast. Om rasisme 
og hverdagsrasisme»

Hvordan opplevdes «slaget i 
Brumunddal» for en innvandrer- 
gutt i trygge Ås kommune? For 
forfatter Yohan Shanmugaratnam 
var hendelsen med på å  
forandre hans syn på Norge.

Forsker Cora Alexa Døving 
kommer med foredraget «Hver-
dagsrasismens karaktertrekk». 
Det er lett å gjenkjenne voldelig 
rasisme, men hvordan ser hver-
dagsrasismen i Norge ut?  

Program Brumunddal bibliotek

Arrangementet er gratis,  
men grunnet plassbegrensning  
anbefaler vi å bestille billett 
på forhånd: ringsakerbibliotek.
hoopla.no/sales  

Arrangementet er gratis,  
men grunnet plassbegrensning  
anbefaler vi å bestille billett 
på forhånd: ringsakerbibliotek.
hoopla.no/sales  



LØRDAG 18. SEPTEMBER
12.00: Torget i Brumunddal
«Vend rasismen ryggen!»

n «Det er jo bare ord» ved slam-
poet og forfatter Guro Sibeko 

n Phung Hang framfører  
«Mr. Mister» 

n Appell ved Trond Fjeld,  
tidligere leder av  
«Brumunddal på nye veier» 

n Andreklassinger fra  
Fagerlund skole framfører 
«Vennskapssangen»

n Appell ved sjuende- 
klassinger, Fagerlund skole

n Geirr Lystrup framfører  
«Steinen den kvite» sammen 
med andreklassinger fra  
Fagerlund skole 

n Appell ved Agnete Børde 
Elstrand, Kelly Thai og Kidist 
Tegegm, elever ved Ringsaker  
videregående skole

n Lill Regine og Christiane  
Skaug framfører  
«Ghettoparasitt»

n Appell ved Kjersti Løken 
Stavrum, leder av Ytrings- 
frihetskommisjonen

n Vi vender ryggen til rasisme:
Stavrum ber alle om å vende 
ryggen til rasisme og  
intoleranse. Stillhet før vi  
vender oss tilbake til scenen  
og Stavrum avslutter.

n Marens Aarskog framfører 
«Mitt lille land».

n Phung Hang framfører  
«Try»
 
Slutt kl. 12.40

SØNDAG 12. SEPTEMBER
19.00: Koss gård, Veldre

«Heltene fra Mathareslummen 
og Brumunddals ’Vend rasismen 
ryggen’»

Jane Molstad om MYSA, rasisme 
og Brumunddals kobling til  
Mathareslummen fra 1991.

Program Brumunddal torg
Maks antall deltakere er 800.  
Arrangementet er gratis,  
men billetter er påkrevd: 
ringsakerkommune.hoopla.no/sales



ONSDAG 8. SEPTEMBER
Prøysenhuset
Likestillingssenteret og lærere

Den ferske rapporten «Lytt til 
oss» viser at minoritetsungdom 
i Innlandet utsettes for hver-
dagsrasisme i et mye større 
omfang enn det majoritets-
befolkningen forstår. Likestil-
lingssenteret møter ungdoms-
skolelærere i Ringsaker for å 
gi innspill på hvordan de kan 
snakke om rasisme i klassen på 
en god og forståelig måte. 

TIRSDAG 14. SEPTEMBER
Moelv kulturhus
Danseforestilllingen «Hello»

«Hello» er en sterk og personlig  
forestilling om identitet og 
som vises for alle 9. klassinger 
i Ringsaker. Her møter de tre 
unge dansere med røtter i ulike 
kulturer. I en blanding av hiphop, 
breakdance, tekst og film for-
teller de sine historier - historier 
som fortjener å bli hørt!

TIRS./ONS./TORS I UKE 37
Ungdomsskoler i Ringsaker
Rasisme på timeplanen

Alle elever ved kommunens fem 
ungdomsskoler vil bli presentert  
for rapporten «Lytt til oss», 
samt jobbe med et undervis-
ningsopplegg utarbeidet av 
Likestillingssenteret. Målet er å 
gjøre elevene oppmerksomme 
på egne holdninger og reflek- 
tere over dagens situasjon. 

VINTER 2022
Brumunddal ungdomsskole
«Oppvekst i et flerkulturelt 
samfunn»

Foreldremøte hvor blant annet 
Likestillingssenteret og Nansen 
Fredssenter deltar. 

VÅREN 2022
Brumunddal ungdomsskole
Vandreforestilling

Forestilling av elever om  
inkludering og toleranse.

Program for skolene i Ringsaker

Disse programpostene er for lærere og elever ved ungdomsskoler i Ringsaker. 


