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Kunstnere og
kulturaktører

etnisk
minoritetsbakgrunn



Innspill fra medlemmer

• Mer åpenhet rundt 
casting prosessen

• Workshops for nye 
medlemmer av bransjen 



• Sammenligne den 

nasjonale strukturen 

mot den internasjonale

• Nye tiltak som 

motvirker 

diskriminerende 

praksiser



Nye tiltak for bevisstgjøring

om fordommer, eksotifisering 

av etniske minoriteter og en 

flerkulturell norsk identitet 

kontra «etnisk norsk»/ 

«vanlig norsk» identitet



• Oppfølging av 
tiltak 



• Evaluering av 
eksisterende krav, 
praksiser og rutiner i 
kulturliv



Medlems- og profesjonell nettverk = 900 +

84 medlemmer

875 Facebook-gruppe



Bakgrunn



Interimsstyre 2020

Guro Sibeko, Nedin
Mutic, Wendi Pendeza
Kazonza, Grace Tabea
Tenga, Nadine 
Constant Ouedraogo, 
Kaveh Tehrani, Ali 
Parandian og Monica 
Ngozichukwuka
Ifejilika



Styret

Michelle A. Tisdel (Styreleder)

Sven Henriksen (Nestleder)

Shanti Brahmachari

Varamedlemmer: 

Neha Håbu-Naveen

Kaveh Tehrani

Monica N. Ifejilika (sekretær)



Mål og arbeid



Øke tilgangen til 
kunst- og kulturlivet.



Sosiale, kulturelle 
og kommersielle 

fordeler for norsk 
kulturliv og for 

samfunnet.



• Demokratibyggende

• Land preget av 
samhold og felles 
forståelse



INNs saker



Kulturelt 
utenforskap



1. Et tilgjengelig og 
inkluderende 
kulturliv

2. Kompetanse om 
representasjon

3. Antirasistisk 
arbeid

4. Interseksjonalitet



Nasjonal strategi



Handlingsplan for 
å sikre 
representasjon og 
motvirke kulturelt 
utenforskap.



Konkrete 
virkemidler for å 
skape endring.



Hva som skal til for 
at en nasjonal 
strategi skal bidra til 
endring ...



Bygge ned 
samfunnsskapte 
funksjonshemmende
barrierer til 
kulturliv, og hindre 
at nye skapes.



• Kompetanseheving
• Strategiarbeid
• Evaluering av mangfold 

og representasjon i 
kulturlivet



1. Langsiktighet og systematisk 

koordinering

2. Opplæring og implementering av 

mangfoldskompetanse

3. Rekrutering

4. Ansvarliggjøring av sektoren 

gjennom rapportering og målbare 

siktemål

5. Samvirke med eksisterende

bærekraftige tiltak med relevante 

og beslektede formål



Nasjonal koordinator for 
mangfold

Levere 3 budskap:



Representasjon og tilhørighet 
styrker og beriker kulturlivet. 



Et kulturliv hvor alle i 
samfunnet opplever tilgang og 
deltakelse er 
demokratibyggende.



Ledere innen kulturlivet har 
behov for ny kompetanse, 
ambisiøse mål og strategier som 
kan videreutvikle 
institusjonene, 
organisasjonene, og samfunnet. 



Målgruppen for arbeidet 

med mangfold i kulturlivet 

bør være selve instansene 

og de offentlige aktørene 

innen kunst- og 

kultursektoren. 



Veien videre for INN



• Kartlegging av 
medlemmer og deres
behov

• Organisasjonsbygging og
interne arrangementer

• Nettverksbygging med 
andre organisasjoner



Takk!

foreningeninn@gmail.com


