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ressursmateriell for menigheter og organisasjoner:

”Hvordan skape flerkulturelle fellesskap?”

HVORDAN KAN VI VÆRE MED PÅ Å SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP?
Martin Luther King jr.:

”Mennesker hater ofte hverandre
Fordi de frykter hverandre.
De frykter hverandre
Fordi de ikke kjenner hverandre.
De kjenner ikke hverandre
Fordi de ikke har kontakt med hverandre.
De har ikke kontakt med hverandre
Fordi de lever atskilt.”
Norge er et flerkulturelt samfunn. Sammen må etniske
nordmenn og innvandrere finne arenaer som bidrar til
gjensidig inkludering i dette samfunnet.
Ved hjelp av ressursmateriellet «På vei mot et inkluderende
samfunn» kan du og din menighet eller organisasjon være
med på å skape gode møteplasser som fremmer forståelse,
dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og
kulturer.
Ressursmateriellet er for alle som er interessert i
temakvelder og andre studieaktiviteter i menigheter og
organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som arbeider
med inkludering, prester, pastorer, menighetsarbeidere og
ledere av minoritetsgrupper.

Ressursmateriellet inneholder bakgrunnsinformasjon,
ideer og praktiske råd om hvordan skape flerkulturelle
fellesskap. Her finner du historier og erfaringer fra
menigheter og oversikt over ressursmateriell og
interesseorganisasjoner. Den inneholder også temakapitler
med studieopplegg for flerkulturelle dialoggrupper med
disse temaene:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identitet
Fordommer
Livets merkedager
Hjem og familie
Kultur
Kulturgrammatikk
Mat
Dialog og religiøst mangfold
Verdier
Konflikt
Politikk og samfunn
Felles globale utfordringer

Ressursmateriellet oppdateres

løpende på nettsiden:
www.flerkulturellefellesskap.no

www.flerkulturellefellesskap.no
Du finner ressursmateriellet på :
www.flerkulturellefellesskap.no
Materiellet er nettbasert. Naviger rundt på siden og bruk det
stoffet som er aktuelt for dere.
Du kan fritt laste ned hele eller deler av materiellet i pdf-filer.
Materiellet kan også bestilles i hefte-format fra:
Kristelig studieforbund
Rådhusgaten 1-3
0151 Oslo
E-post: post@k-stud.no
Tlf: 23 08 14 70
Pris: 210 kr. Porto kommer i tillegg
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