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Høringssvar fra Telemark innvandrerråd (TIR) om kulturstrategi.

Telemark innvandrerråd er en sammenslutning av flere frivillige innvandrerorganisasjoner og
var grunnlagt i 2006. Vi har en stor kontakt flate blant innvandrer/flyktninger i tidlig
Telemark fylke og i tidlig Vestfold fylke, og godt samarbeid med kommuner. I den siste tiden
har vi hatt en fruktbar dialog med det nye fylke.

Vårt nye fylke innehar en grunnleggende vekstkraft for videre utvikling, samtidig som at noen
personer opplever/frykter at grunnleggende verdier som menneskerettigheter, demokrati,
ytringsfrihet og likeverd synes å stå overfor utfordringer i møtet med det flerkulturelle
samfunnet. Gjennom bevaring av de positive flerkulturelle tradisjoner og mangfold, gjennom
kulturformidling og opplevelser, kan VTFK bidra til identitetsbygging og møte disse
utfordringer på en adekvat måte. Dette er grunnlaget for stabiliteten og tilhørighet, samtidig
som kunnskap om de tidligere generasjoners og nye impulser fra det flerkulturelle samfunnet
skal være godt tilgjengelig i samtid og framtid.
«Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2023» er tittelen på
strategien. Det er en variert oppbygning i strategier med sine 6 områder:

• st edsut vikl ing • inkl udering • kunnskap • akti vit et • arena er • intern asjonal isering

Vi ønsker at vårt fylke bidra til oppbygging av en felles sosiokulturell tilhørighet hvor det
flerkulturelle er et varig og normalt fenomen, ikke noe «rart og eksotiske».
VTFK er et flerkulturelt samfunn. Dette er ikke noe nytt. Innvandring i fortiden og nåtiden har
også preget vårt fylkes historien, vår kultur og kulturarv. TIR finner at i li ten grad dette
speiler seg i dokumentet som er til høringen.

For at kjennetegn på strategi «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes» blir levende
ønsker TIR å komme med noen merknader/anbefalinger.

2.1. Stedsutvikling og 2.6. Internasjonalisering

TIR kan bidra med å øke vårt fylke attraktivitet som reisemål og boplass.
Innvandrere/flyktninger har et stort nettverk innenlands- og utenlands. Våre grupper kan være
gode ambassadører for det kunnskapsrike, mangfoldige og inkluderende VTFK.

2.2. Inkludering

I denne satsingsområdet er der TIR finner at vi er best ivareta. Veldig positivt

2.3. Kunnskap

Som tiltak 2.3.2, foreslår TIR: - bygge kompetanse for å sikre tilgang til kulturminner.
Oversettelse informasjon på flere språk



Her kunne TIR bidra med å lage oversettelser og formidle informasjon. Som sagt før kunne vi
innvandrere ble utmerkede gode ambassadører for det kunnskapsrike, mangfoldige og
inkluderende VTFK. Tenk om vårt fylke kunne skape flere «kultur og- kunnskapsformidlere»
med innvandrerbakgrunn!

2.4. Aktivitet

For barn/ungdom er veldig positivt å delta på/oppleve den kulturelle skolesekken. Veldig bra
at det tenkes under tiltak 2.4.2 «Etablere en felles kulturell skolesekk for hele fylket»

Vår råd er at den kulturelle skolesekken kan gi rom for kulturuttrykk som
innvandrere/flyktninger bringer inn til Norge. Barneleiker, fortell inger, vuggesanger,
barnesanger/dans kan berike ungenes hverdag, bygge broer for integrering og motvirke fra
tidligere alder, rasisme og diskriminering.

VTFK vil «Være pådriver for talentutvikling innen alle idrettsgrener og kulturuttrykk»

TIR kunne tenke seg at VTFK kan gi støtte og veiledning til aktører med
innvandrer/flyktningbakgrunn, f.eks. innen tradisjonshåndverk, litteratur, musikk, dans og
folkemusikk fra andre land som kan skape utvikling og kulturbasert næringsmuligheter
samtidig som tiltaket speiler det flerkulturelt fylke.

Vi ser som svar positivt at VTFK i tiltakene her skriver: Samhandle med kommuner og
frivillighet for å styrke bruken av (nær)kulturminner og kulturmiljøer som opplevelses- og
turmål.»

2.5. Arenaer

Under tiltakene 2.5.2 nevnes her viktige kulturinstitusjoner: museer og arkiv
Bistå de konsoliderte museene i arbeideidet med å videreutvikle institusjonene som
knutepunkter i den kulturelle infrastrukturen.
Samarbeide med arkivinstitusjoner og museer om å fremme privatarkivarbeidet i
fylket.

TIR ville gjerne at kulturelt mangfold i VTFK kunne synes/ivaretas i arkiv-, bibliotek og
museums sammenheng. Å følge opp erfaringer og lærdom fra prosjektet «Miner fra
migrasjon» kan være en god start.

Til slutt vil TIR si at vi er takknemlig for at vi har et fruktbart samarbeid med VFTK og vi vil
gjerne bidra med flere konstruktive innspill. TIR var ikke invitert i den første runde for å
meisle ut den første kulturstrategien. Nå ser vi fram til fortsatt et godt samarbeid slik at alle
bidrar ti l å ivareta intensjoner i Kulturstrategi for VTFK og skap det fylke med store «K».
Bare ta kontakt!
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