
1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

 Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen? 

 

Tidligere i sesongen hadde vi snakket om å ha et arrangement som tok for seg forebygging av 

radikalisering. På det tidspunktet var dette et aktuelt tema. Med vi ville trenge bistand til å spisse 

temaet og finne riktig fokus for samtalen, tone og panellister til debatten.   

Vi satt sammen en arbeidsgruppe som besto av SLT koordinator i kommunen, politiet og 

læringssenteret. Vi hadde ett møte med gruppen for å fortelle dem om debatten, for å få innspill og 

ideer fra disse ekspertene, og for å engasjere dem i arrangementet. Etter møtet jobbet biblioteket 

videre med å spisse tema og finne panellister, samtidig som vi fikk fortløpende tilbakemelding og 

utvekslet ideer med arbeidsgruppen. Det tok tid å utforme panelet og finne riktig ordstyrer.  

Vi gjorde en ganske stor jobb i forhold til å involvere lokalmiljøet, både som publikum og som 

deltagere i debatten: vi engasjerte folk, ville høre deres meninger, snakket med folk om at dette var 

et viktig tema å ta opp i Lillehammer.  

Vi valgte et panel bestående av nasjonale stemmer, men første publikumsrekke var befolket med 

representanter fra forskjellige trossamfunn i lokalmiljøet, som alle fikk mulighet til å kommentere 

debatten. Første rekke besto av bl.a. Flerkulturelt råd, Det Muslimske Kultursenteret, Politiet, 

Lillehammer Læringssenter, kommunens SLT koordinator, en representant fra kirken m. fler. Vi 

kunne ha kalt dette et dialogmøte, men endte opp med å kalle det en debatt, fordi det er en 

arrangementsform folk kjenner godt til.   

I forhold til markedsføring forsto vi raskt at dette var et arrangement der vi måtte bruke mye direkte 

samtale og invitasjon for å få med minoritetsgrupper. Dette tok utrolig mye tid, men resultatet er at 

vi fikk nye kontakt- og publikums- flater som vi kan benytte oss av i fremtidige arrangement.  

Vi anser dette som et vellykket arrangement, med 210 engasjerte publikummere, stappfull sal. 

Publikummet minglet og dannet selv grupper etterpå der de diskuterte tema videre. Vi måtte be folk 

å gå kl. 23.30! 

 

2) GJENNOMFØRING 

 Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 

Vi hadde en utrolig dyktig ordstyrer i Joakim Hammerlin. Han ledet debatten, fikk 

dialogen til å flyte, fikk frem nyanser og det var helt klart hans innsats som fikk dette 

til å fungere godt. Vi hadde også et godt og engasjert panel som besto av Laila 

Bokhari, Øyvind Strømmen, Yousef Assidiq og ordfører Espen Johnsen. Det var en 

debatt dialog med gode historier og tanker som publikum tok til seg.  

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 

 

 Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten? 

Biblioteket og Litteraturhus Lillehammer tok ansvar for det praktiske rundt debatten. 

Dette gikk greit fordi vi gjør dette ofte.  



 

 Var arrangementet godt nok markedsført?  

Ja arrangementet var markedsført på plakater, ved bruk av sosiale media og direkte 

invitasjon.  

 

 Fikk dere presseomtale?  

Ja, arrangementet fikk omtale i lokalavisen og NRK hadde et innslag i Østnytt under 

debatten. 

 

 

 Fungerte det tekniske?  

NRK ordnet filmingen og ellers hadde vi vårt eget utstyr som funket bra.   

 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  

Ja. Det var godt oppmøte fra forskjellige trossamfunn i Lillehammer regionen, 

representanter fra grupper som representerer minoriteter, fra kommunen, skoler og 

folk som jobber med barn og unge. Skulle gjerne sett oppmøte fra flere politikere.  

 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør?  

Ja, men det var tema som var fokus.  

 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter?  

Ja, absolutt. Vi fikk tilbakemelding at dette var et godt arrangement og en god arena.  

 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 

Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 

Ja. 


