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Forord
Denne rapporten er resultatet av et svært spennende år for Abloom. I 2016 har Abloom
utviklet seg og vokst som organisasjon, og nye arbeidsarenaer har blitt utforsket. Men det er
allikevel den årlige filmfestivalen som er høydepunktet i Ablooms kalenderår. I 2016 ble det
satt publikumsrekord på filmfestivalen og etterspørselen etter billetter overgikk antallet
billetter tilgjengelig. Abloom Filmfestival har utviklet seg til å bli en av Norges mest
vellykkede filmfestivaler med et program for barn, ungdom og voksne.
Abloom har i 2016 også arrangert og vært tilstede på en rekke seminarer og konferanser.
Det er tydelig at arbeidet til Abloom treffer en samfunnsgruppe som ellers ikke får mye
oppmerksomhet, og at dette blir lagt merke til også utover målgruppen. Jeg har vært så
heldig å få delta på nasjonalt TV – TV2s «God Morgen, Norge» - for å snakke om
filmfestivalen. I tillegg har jeg blitt intervjuet av Dagsavisen, av Utrop og i andre medier.
Arbeidet til Abloom hadde ikke vært mulig uten utrettelig innsats fra mange frivillige,
støttepartnere, og ikke minst uten generøs økonomisk støtte fra en rekke instanser.
Med denne rapporten ønsker Abloom å vise spekteret av aktiviteter som har blitt
gjennomført i løpet av året 2016 – og å rette en stor takk til alle som har gjort det mulig for
oss å gjøre det vi brenner for.
Mvh
Faridah Shakoor-prosjektleder

Sammendrag
Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Abloom setter fokus på barn som pårørende og deres sosiale liv. De går gjennom tøffe år,
spesielt ungdommene lever et dobbeltliv, går rundt med dårlig samvittighet osv. Alle i
familien må prøve å tilpasse seg den nye situasjonen. Det er krevende, ikke minst for de
foreldrene som må være mye på sykehuset samtidig som de skal ivareta de barna som er
hjemme. Blant en del innvandrerforeldrene er det skam- og tabubelagt å ha et barn med
nedsatt funksjonsevne. Foreldrene kan derfor være utsatt for både psykisk og fysisk press.
Tabu gjør det vanskelig å snakke om utfordringene. Både positive og negative erfaringer
forties. Konsekvensen kan bli en tung erfaringsensomhet for alle nære pårørende. Det var et
overordnet mål med seminaret at pårørende skulle få møte andre i liknende situasjon som
dem selv og at de sitter igjen med en positiv opplevelse og en følelse av at de ikke er alene.
Derfor bestemte vi oss for at det skulle være gratis adgang for alle under seminaret.
Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet:500
Prosjektgjennomføring/Metode
Abloom er en organisasjon som driver arbeid overfor medlemmene. Minoritetsforeldre med
ett eller flere barn med funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger utgjør i dag
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hoveddelen av medlemsmassen. Denne kontakten med vanlige folk hjelper oss når vi skal
rekruttere til seminaret og oppnå vår målsetning om å inkludere foreldre og spre kunnskap
til de pårørende. En annen viktig metode for oss er å jobbe systematisk med å rekruttere
frivillige. Uten disse kunne vi ikke nådd ut til så mange med minoritetsbakgrunn. Vi har som
nevnt en egen PR-strategi som gjør det mulig for oss å nå ut til mange, ikke minst dem som
bor andre steder i landet og dem som kanskje ikke kjenner til problemstillingene vi tar opp
fra før, men som fatter interesse når de først får høre om dem gjennom media. Det er også
viktig for oss at vi gjennom å delta på møter og arrangementer og engasjere oss i fagmiljøet
og i politisk påvirkningsarbeid har fått kontakt med og opprettet samarbeid med
faginstanser, offentlige aktører, politikere, organisasjoner og ressursmiljøer. Politiet sto på
stand, men henvendte seg også direkte til hele publikum under seminaret og oppfordret til å
melde fra om hatkriminalitet.
Resultater og resultatvurdering
Overordnet vurderer vi at resultatene av prosjektet har vært positive og at vi har svært god
måloppnåelse. I det følgende begrunner vi dette punkt for punkt.
Armbåndene som vi nevner først i kapittel 2, kan virke som en liten sak, men vi opplever at
det er viktig å ha et budskap som man både sprer bredt og som man gjentar tilstrekkelig ofte
til at folk husker det og tar det innover seg. Armbåndene har etter vår vurdering fungert
nettopp på denne måten. Resultatet har vært at vi har fått oppmerksomhet og styrket
bevisstheten om pårørendes utfordringer hos diverse målgrupper med svært ulik bakgrunn.
Besøkstallene har vært meget gode i år. På selve seminaret fikk vi godt og vel 500 deltakere.
Og på festivalen slo vi publikumsrekord med over 2500 besøkende. En annen instans som vi
er glade for at trakk fram og roste vårt arbeid, er Frambu senter for sjeldne diagnoser. Under
overskriften «Abloom taler de pårørendes sak» rapporterte de fra seminaret i en nettartikkel
på sine hjemmesider.

Oppsummering/konklusjon/videre planer
Seminaret har vært en suksess. Vi fikk belyst pårørendes situasjon fra ulike vinkler, vist hva
pårørende kan oppnå når de organiserer seg og driver likepersonsarbeid og når de får
oppmerksomhet om sin sak i media og på faglige og politiske arenaer. Vi fikk også spredt
kunnskap om de ulike organisasjonene som arbeider på feltet, hva de driver med, hva de kan
tilby medlemmene og hvilke muligheter og rettigheter man har som forelder og søsken.
Tema for seminaret og festivalen i 2017 er «Noen å se opp til. Forbilder for alle!».
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1.0 Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Abloom har flere formål utover selve underholdningsaspektet: Informasjon og veiledning rettet mot
de aktuelle målgruppene er et viktig fokus. Vi bidrar til positiv integrering og inkludering av det som
ofte blir omtalt som en sårbar gruppe: Barn, unge og foreldre som i stor grad faller utenfor den
tradisjonelle «A4-familien». Vi ønsker å bidra til å motvirke følelsen av isolasjon, skyld og skam.
Abloom har et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn.
Ablooms visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle, og vi ønsker å være en hyggelig
og informativ møteplass. Vi ønsker gjennom festivalen generelt og åpningsseminaret spesielt å bidra
til erfaringsutveksling og holdningsendring mellom ulike grupper. Bidra til aktiv og likeverdig
samfunnsdeltakelse for alle familier som har medlemmer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og landet
for øvrig. Ønsket er å bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne og deres familier.
Til seminaret 24.11.2016 inviterte vi fagpersoner fra ulike faglig instanser (helse, utdanning osv) til å
holde foredrag til publikum. Samt at vi ønsket å få pårørende til å fortelle sine historier til publikum.
Publikum besto av personer med ulik faglig kompetanse, i tillegg til pårørende og andre interesserte.
For å få folk til å være aktive i pausene og få med seg mest mulig, hadde vi ulike stand fra fagmiljøer
representert, samt at vi lagde vennskapsbånd (armbånd) som vi delte ut til deltakerne.

Ablooms historie
Abloom, som i dag er delt inn i tre – medlemsorganisasjon, filmstudio og filmfestival, starten som en
ren filmfestival i 2012 under navnet Handy filmfestival. Navnet Abloom filmfestival tok vi i 2013 og
denne festivalen ble holdt både på Saga kino og Filmens Hus. Vi hadde et tema fokus: Rom for alle.
Selve ordet’ abloom’ betyr i full blomst, noe som er ment å gjenspeile hva festivalen står for. Vi
ønsket at barn og unge med spesielle behov skal bli sett, hørt og verdsatt, og vi ønsker fortsatt at de
skal kunne slå ut i full blomst, som det heter.
Abloom er en festival i vekst. I 2012 kom det ca. 100 deltakere - foreldre, filmfolk og fagfolk innen
helse. Men i 2013 kom det 360 deltakere, og denne gangen deltok også barn og flere andre grupper.
Og i 2014 var det over 800 personer som deltok gjennom alle fire dagene, og i 2015 og 2106 var tallet
oppe i hhv 1500 og over 2500. De siste par årene har vi sett nødvendigheten og nytten av å skille ut
en del av våre aktiviteter og legge dem under medlemsorganisasjonen som vi har opprettet. Grunnen
til det er at festivalen fra starten av hadde en sosial og integrerende funksjon, noe som gjorde at
mange kom til oss med spørsmål og behov for hjelp og assistanse. Vi har i dag en rekke aktiviteter og
tilbud til medlemmene. Vi har også dannet vårt eget filmavdeling, Abloom Filmstudios.
Blant en del innvandrerforeldrene er det skam- og tabubelagt å ha et barn med nedsatt
funksjonsevne. Foreldrene kan derfor være utsatt for både psykisk og fysisk press. Tabu gjør det
vanskelig å snakke om utfordringene. Både positive og negative erfaringer forties. Konsekvensen kan
bli en tung erfaringsensomhet for alle nære pårørende. Enkelte sliter med tanker om at skyld og
straff kan være en årsaksforklaring. At det å ha et barn med funksjonsnedsettelser kan være
problematisk for foreldre, er godt dokumentert av våre samarbeidspartnere i helsevesenet, blant
dem Barnehabiliteringen på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
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Når man får et barn som er annerledes, tyder mye på at det er forløsende å snakke om det, å lære
mer om det, å la barnet være ute blant samfunnets borgere, vise barnet frem til verden, være stolt
av det, hjelpe det osv. Bare når dette er mulig, kan tabuforestillinger bli borte – i alle fall blekne.
Hjelp til selvhjelp, nytten av å treffe andre i samme situasjon står sterkt i Norge, men mange med
minoritetsbakgrunn har ikke denne forståelsen. Søsken får ikke lov å snakke om sitt familiemedlem
som har nedsatt funksjonsevne og dermed forsetter familiene å leve i fornektelse, noe som igjen
påvirker mange barn.
Når et barn i familien blir alvorlig sykt, påvirker det alle i familien. Søsken opplever ofte at foreldrene
plutselig er mer borte enn de er vant til, de blir også redde fordi en i familien har blitt syk. De vil
engste seg for hvordan det skal gå med det syke søsken. Det kan blant annet gi redsel, angst og
søvnløshet.
Abloom setter fokus på barn som pårørende og deres sosiale liv. De går gjennom tøffe år, spesielt
ungdommene lever et dobbeltliv, går rundt med dårlig samvittighet osv. Alle i familien må prøve å
tilpasse seg den nye situasjonen. Det er krevende, ikke minst for de foreldrene som må være mye på
sykehuset samtidig som de skal ivareta de barna som er hjemme. Alle i familien takler en slik
situasjon forskjellig, både fordi vi er forskjellige personligheter, men også på grunn av alder. Over tid
vil også den sykes behov gå foran de friske søsknenes behov (ikke ha venner på besøk hjemme) og
det kan skape sjalusi og konflikter. Det blir vanskelig å legge planer, og planer må ofte endres i siste
liten fordi de må på sykehuset.
Når pårørende opplever å få et funksjonshemmede barn, unge eller voksen, vil hverdagen forandre
seg for de fleste. Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet
mye om hvilke muligheter som finnes. Brukerorganisasjoner har skolerte likepersoner som selv
ønsker å kunne bidra til å hjelpe andre i samme situasjon. Gjennom egenopplevd erfaring kan utgjør
disse en stor ressurs for andre. På seminaret ønsket vi å sette fokus på hvilke tilbud de ulike
brukerorganisasjonene kan ha med tanke på likepersonsaktiviteter overfor sine medlemmer – også
minoritetsspråklige.
Søsken til barn med funksjonsnedsettelser opplever i større grad enn sine jevnaldrende kontrastene
familielivet kan innebære.1 Flere brukerorganisasjoner tilbyr egne søskensamlinger, hvor søsken kan
dele sine erfaringer.
Besøkstallet på åpningsseminaret har økt sterkt hvert år siden oppstarten for fem år siden. Abloom
filmfestival har på denne måten vist at det er et behov for en møteplass og at vi klarer å få de
aktuelle familiene på banen. Vi følte oss derfor sikre på vi hadde valgt et relevant tema for familiene
for seminaret i år, som ble holdt 24.11.16 på Saga kino.

1 Se for eksempel kapittelet «Et annerledes søskenliv?» av Torun M. Vatne i rapporten Barn i Norge
2014. Når barn er pårørende, utgitt av organisasjonen Voksne for barn.

Målsetninger
Det var et overordnet mål med seminaret at pårørende skulle få møte andre i liknende situasjon som
dem selv og at de sitter igjen med en positiv opplevelse og en følelse av at de ikke er alene og at de
kan knytte nye bekjentskaper med pårørende i samme situasjon.
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Som nevnt er det svært tabu- og skambelagt å ha et barn med nedsatt funksjonsevne for en del
innvandrerforeldre. Ved å bidra til å bryte ned tabuer og skamfølelse om funksjons- nedsettelser hos
pårørende, foreldrene og hos allmennheten håper vi å bidra til økt tillit og tilhørighet i det norske
samfunnet blant minoritetsfamilier som har et medlem med nedsatt funksjonsevne. Med seminaret
skal vi skape en møteplass og aktivitet i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper.
Vi ønsket med dette seminaret å samle flest mulig etnisk norske/minoritetsspråklige familier der
minst ett av barna har en funksjonsnedsettelse til en hyggelig, inspirerende, kunnskapsfremmende
og solidaritetsskapende opplevelse hvor de kan dele sorger og gleder med hverandre.
Målgrupper






Seminaret var åpent for alle, men de primære målgruppene var:
Minoritetsspråklige pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne.
Fagfolk som jobber tett på familier som har barn/unge med nedsatt funksjonsevne.
Etnisk norske pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne.
Brukerorganisasjoner (disse var representert på seminaret med innlegg, egne stands og
gjennom deltakelse i publikum)

Mye tyder også på at minoritetsspråklige foreldre har enda flere utfordringer enn etniske nordmenn.
Vår erfaring er at film er en nyttig døråpner for å samtale om vanskelige tema. På seminaret kan man
bygge nettverk og få tips og råd.
Vi satset på publikums aktive deltagelse – og vi har allerede på plass ulike former for
publikumsmedvirkning. Vi inviterer bredt, foreldre, barn, fagfolk og interesserte for øvrig.
Programmet gjøres spennende for et bredest mulig publikum og det skal være fargerikt og lærerikt.
Det er mange pårørende som sliter med de samme problemene og det har vist seg at det er mange
som synes det er fint å snakke med andre om sine gleder, sorger og utfordringer. Aktuelle fagmiljøer
og brukerorganisasjoner ble spesielt invitert inn for å dekke dette behovet.

2.0 Prosjektgjennomføring/Metode
Planleggingen og forberedelsene til seminaret startet allerede i januar 2016. Nedenfor gir vi en
kronologisk gjennomgang av disse forberedelsene, samt en redegjørelse for hvordan selve seminaret
ble gjennomført og hvilke metoder som ble brukt.

Armbånd/vennskapsbånd
I søknaden skrev vi: Vi planlegger å lage et stort antall vennskapsbånd som skal deles ut under
seminaret. Et vennskapsbånd i denne sammenheng skal være et bånd som deltakere skal dele ut til
hverandre for å knekke kommunikasjonskodene og komme godt inn i en dialog. Vi skal ta initiativ
med deltakere ved å bruke deres felles interesser, opplevelser og erfaringer, som de så senere nyte
godt av.
Disse skal videre distribueres til interesseorganisasjoner slik at de kan bruke dem i
likepersonsaktiviteter. For å motivere pårørende til å snakke sammen samt sikre organisasjoner med
rekrutteringen av medlemmer.
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Etter å gått gjennom ulike leverandører og design på nettet, fant vi fram til den amerikanske
bedriften reminderband.com. Herfra bestilte vi 1000 armbånd med teksten: Noen å dele sorg å glede
med! Med pårørende i fokus. Det ble som planlagt distribuert armbånd til alle organisasjonene som
stilte opp med stand, og det ble delt ut armbånd under seminaret (og festivalen).
Program og innledere
Neste steg var å tenke gjennom og utforme programmet for seminaret for å kunne starte med å
kontakte og invitere innledere. Mye av forarbeidet med å tenke ut konsept og innhold var allerede
gjort i arbeidet med søknaden til Extrastiftelsen. Det første vi gjorde, var å gå systematisk gjennom
de ulike brukerorganisasjonene. NFU var representert på seminar både med innlegg, stand,
deltagelse i paneldebatten og ved generell deltagelse. Gjennom nettsøk og kontakter fant vi dermed
fram til egnede personer som kunne holde innlegg under seminaret. I dette arbeidet la vi vekt på å
finne fram til privatpersoner og fagfolk som hadde utmerket seg med innovativ metodebruk når det
gjelder likepersonarbeid og folk som har fått gjennomslag for sitt arbeid for pårørende. Vi ønsket oss
et bredt utvalg folk hva gjaldt bakgrunn, tilnærminger og utfordringer. Dette for å sørge for at
publikum skulle få innsikt i hvilke verktøy som er tilgjengelige for dem og for å se at folk med ulike
funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger alle har personer, organisasjoner og fagfolk som
jobber spesielt for dem.
For å sørge for et godt planlagt program med et innhold som passet for både det allmenne publikum,
spesielt interesserte og fagfolk, ringte vi rundt og snakket med aktuelle innledere. Deretter hadde vi
møter med alle dem som vi kom til en enighet med. Det var viktig å ha disse møtene for å få et så
godt og gjennomarbeidet program som mulig. Det var også viktig at vi fikk med oss Jørgen Foss som
konferansier. Han er en ressursperson i antidiskrimineringsarbeid og leder i Handikapforbundet i
Oslo. Han er dessuten en underholdende og medrivende person og har lang erfaring med å lede
tilsvarende arrangementer.
Det var også viktig for oss å få med aktører som selv hadde laget eller vært med i filmer om temaet
pårørende i og med at vi har en filmfestival og vårt eget produksjonsavdeling for film, Abloom
Studios. Det lyktes vi godt med (se programmet nedenfor).
Det var også bra for seminaret at vi fikk med oss den kjente forkjemperen for utviklingshemmedes og
funksjonsnedsattes rettigheter, Geir Lippestad (Ap). Han hevet seminaret betydelig med sin
gripende, personlige historie og ga seminaret en tyngde og en oppmerksomhet i offentligheten som
var svært viktig for oss.

Byråd Inga Marte Thorkildsen besøkte festivalen på åpningsdagen.
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Geir Lippestad holdt et engasjerende og gripende innlegg.

Politiets gruppe for bekjempelse av hatkriminalitet var en av mange som hadde egen stand på
festivalen
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Program for åpningsseminaret:
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Innimellom debattene ble det også tid for nettverksbygging og opplysningsarbeid.

Stands for organisasjoner og institusjoner
I tillegg til innledere til seminaret inviterte vi en rekke aktører til å ha stands hos oss. Dette er en
viktig del av seminaret fordi deltakerne er nysgjerrige på hva som finnes av tilbud og dessuten har
mange spørsmål som fagfolk kan besvare. Vi lyktes med å få følgende organisasjoner og instanser til
å stille opp på stand:













Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
ICDP-foreldreveiledningsprogram
Home Start Norge
Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO)
Politiet Stovner, hatkrimgruppa
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
Norges Døveforbunds Ungdom
Lærings- og mestringssenteret ved Oslo Universitetssykehus (LMS-barn og unge)
Seksjon for likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus HF
Støttesenter mot Incest (SMI)
Pårørendesenteret i Oslo (PIO)
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Rom for erfaringsutveksling og nettverksbygging

Seminaret var åpent og inkluderende. Abloom åpnet dører til ny informasjon og kunnskap for
familier som har et barn med nedsatt funksjonsevne. Gjennom filmer, diskusjoner og samtaler blir
det å ha nedsatt funksjonsevne ufarliggjort. Abloom skapte arenaer for økt kunnskap og møtesteder
der erfaringer kan utveksle i samarbeid med søkerorganisasjonen NFU.
Rekruttering og PR
Parallelt med at vi satte sammen programmet, jobbet vi med å rekruttere deltakere og gjøre
seminaret kjent. Dette er et arbeid som pågikk kontinuerlig fra januar til november. Vi sendte epost
til personer og institusjoner som visste ville være interessert og vi ringte rundt. Vi hadde dessuten
møter med en lang rekke foreldre med minoritetsbakgrunn, fagpersoner, bydeler, fagsentra,
helsestasjoner, sykehus osv. Vår direktør deltar i sitt daglige virke i organisasjonen Abloom på
arrangementer og seminarer ukentlig, ofte flere ganger i uken. Også her benyttet hun anledningen til
å informere om seminaret, ta med programmer osv. I visse tilfeller ble vi også invitert til å ha stand
for Abloom uten at vi selv deltok i paneldiskusjon eller hadde innledning.
I tillegg til kanalene beskrevet ovenfor, har vi drevet et betydelig PR- og pressearbeid både for
seminaret og for festivalen og organisasjonen som helhet. Vi har stor aktivitet på Facebook gjennom
hele året, vi har egen Twitter-konto og Youtube-kanal, og vi bruker vår egen nettside til å informere.
Her legger vi ut program, trailer osv.
Fra september har vi dessuten hatt en egen pressemedarbeider i en deltidsstilling. Han har sørget for
å skrive saker på nettsiden vår, ta kontakt med mediene, tipse dem om saker og skape
oppmerksomhet om våre prosjekter og vårt budskap. Dette, samt det at vår direktør Faridah Shakoor
har mange kontakter i media, førte til god mediedekning i forkant av seminaret. Shakoor ble
intervjuet i Dagsavisen2 og Utrop3 og fikk dessuten anledning til å besøke God Morgen Norge på TV2
den 21.11,4 altså på et ideelt tidspunkt for å trekke publikum til festivalen og seminaret.
Her finnes noen eksempler på omtaler:
2 http://www.dagsavisen.no/oslo/faridahs-kamp-1.808925 3 http://www.utrop.no/Nyheter/31056
4 http://www.tv2.no/v/1083048/
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Det har også hjulpet godt at samtlige kinoer i landet gjennom vår avtale med Nordisk Film Kino, som
er en viktig samarbeidspartner, viser vår trailer (kort reklamefilm for festivalen) fra 1.11 og fram til
festivalen avsluttes (i år var det 26.11 som var siste festivaldag). Visningene medfører ingen
kostnader for Abloom. Nordisk Film Kinos bidrag er med andre ord kjærkomment og viktig for oss.
Samarbeidet med Nordisk Film kino gjør også at vi har tilgang til lokaler og andre fasiliteter på Saga
kino, der seminaret ble hold og vi får gode priser på diverse utstyr og tjenester som vi har behov for i
forkant av og under seminaret. Enkelte får vi til og med gratis (rød løper, bord til stands, duker, fakler
mm).
Av samarbeidspartnerne vil dessuten nevne Oslo Universitetssykehus spesielt. De var med på
planleggingen og gjennomføringen av seminaret. Det betyr verdifull faglig støtte. Norsk Forbund for
utviklingshemmede har også vært sentral, både når det gjelder arbeidet med søknaden til
Extrastiftelsen, planlegging av festivalen, de var representert med et innlegg på seminaret, deltagelse
i paneldebatten, var representert med egen stand og flere både ansatte og tillitsvalgte fra NFU deltok
på åpningsseminaret for øvrig.

3.0 Resultater og resultatvurdering
Abloom er en organisasjon som driver arbeid overfor medlemmene. Festivalen Abloom er skilt ut
som en egen avdeling. Det samme gjelder vårt filmstudio. Når det gjelder medlemsorganisasjonen
Abloom, har den blant annet som metode å jobbe på grasrota. Det vil si at vi er ute blant folk,
snakker med dem, hjelper til med praktiske og faglige spørsmål og inkluderer folk i våre aktiviteter.
Minoritetsforeldre med ett eller flere barn med funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger utgjør
i dag hoveddelen av medlemsmassen. Denne kontakten med vanlige folk hjelper oss når vi skal
rekruttere til seminaret og oppnå vår målsetning om å inkludere foreldre og spre kunnskap til de
pårørende.
Filmstudioet og festivalen spiller også sine viktige roller. Under seminaret viste vi flere filmer
produsert av vårt filmstudio (se programmet). Disse tok opp pårørende-tematikken fra
søskenperspektiv og foreldreperspektiv. Festivalen er selve rammen om seminaret, så disse to
(festivalen og medlemsorganisasjonen) spiller sammen på en god måte.
En annen viktig metode for oss er å jobbe systematisk med å rekruttere frivillige. Uten disse kunne vi
ikke nådd ut til så mange med minoritetsbakgrunn. Grunnen er at vi har knyttet til oss frivillige som
er ressurspersoner i sine miljøer og hjelper oss med å gjøre vårt arbeid og budskap kjent. Dessuten
gjør de frivillige en viktig innsats under selve festivalen og seminaret, der de hjelper til med all slags
praktiske gjøremål. I år har vi lyktes godt med å rekruttere en ny gruppe frivillige, nemlig nyankomne
flyktninger. De har kommet inn i vårt arbeid gjennom et prosjekt for flyktninger som vi har hatt i
samarbeid med Oslo kommune.
Vi har som nevnt en egen PR-strategi som gjør det mulig for oss å nå ut til mange, ikke minst dem
som bor andre steder i landet og dem som kanskje ikke kjenner til problemstillingene vi tar opp fra
før, men som fatter interesse når de først får høre om dem gjennom media. Det er også viktig for oss
at vi gjennom å delta på møter og arrangementer og engasjere oss i fagmiljøet og i politisk
påvirkningsarbeid har fått kontakt med og opprettet samarbeid med faginstanser, offentlige aktører,
politikere, organisasjoner og ressursmiljøer. Det gir faglig tyngde og generell troverdighet. Men det
hjelper også samarbeidspartnerne våre å få mer innsikt i minoritetsbefolkningens spesielle
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utfordringer. Oslo-politiets hatkrimgruppe er et eksempel på det. Politiet sto på stand, men
henvendte seg også direkte til hele publikum under seminaret og oppfordret til å melde fra om
hatkriminalitet og generelt om å samarbeide med politiet om å avdekke og forstå hatkriminalitetens
omfang og årsaker.
Overordnet vurderer vi at resultatene av prosjektet har vært positive og at vi har svært god
måloppnåelse. I det følgende begrunner vi dette punkt for punkt.
Armbåndene som vi nevner først i kapittel 2, kan virke som en liten sak, men vi opplever at det er
viktig å ha et budskap som man både sprer bredt og som man gjentar tilstrekkelig ofte til at folk
husker det og tar det innover seg. Armbåndene har etter vår vurdering fungert nettopp på denne
måten. Resultatet har vært at vi har fått oppmerksomhet og styrket bevisstheten om pårørendes
utfordringer hos diverse målgrupper med svært ulik bakgrunn.
Besøkstallene har vært meget gode i år. På selve seminaret fikk vi godt og vel 500 deltakere. Og på
festivalen slo vi publikumsrekord med over 2500 besøkende. Det er vi godt fornøyd med. Det viser at
rekrutterings- og PR-strategien vår har fungert. Under seminaret fikk vi til og med besøk av en byråd
som ikke sto på programmet, men som har blitt oppmerksom på oss på grunn av vår
lobbyvirksomhet overfor kommunen, nemlig Inga Marthe Thorkildsen (SV). Hun uttrykte sin tydelige
støtte til og beundring for vårt arbeid da hun dukket opp og lot seg intervjue av vårt kamerateam.
En annen instans som vi er glade for at trakk fram og roste vårt arbeid, er Frambu senter for sjeldne
diagnoser. Under overskriften «Abloom taler de pårørendes sak» rapporterte de fra seminaret i en
nettartikkel på sine hjemmesider.5 I artikkelen refererer senterets utsendte medarbeider innleggene
til Geir Lippestad (Ap), Ulrikke Tranberg og Truls Thirud (NFU). De to sistnevnte driver viktig
likepersonsarbeid i henholdsvis Bergen og Oslo. Artikkelen omtaler også likepersonsarbeidet til
Hørselshemmedes Landsforbund, arbeidet til kompetansenetteverket Barns Beste, som var
representert av Siri Gjesdal på vårt seminar, samt Pårørendesenteret i Oslo. Om PIO skriver Frambu:
I Oslo finnes PIO-senteret, som er til stedet for pårørende, helt uavhengig av hvilken diagnose
uavhengig det gjelder.
– Vi som jobber her, er selv pårørende, og mange av oss er helsepersonell. [...] Vi vet hva pårørende
trenger og har kunnskap om hvordan det fungerer. Det er gratis å ta kontakt med oss, understreker
Ellen Fjestad ved PIO-senteret.

http://www.frambu.no/hovedmeny/nyheter/abloom-snakker-de-parorendes-sak/3a034418-3ca94338-9a5ddb34f0dbd764
I tillegg til mange gode og rosende ord under seminaret, har vi fått en rekke tilbakemeldinger på
epost fra publikum og samarbeidspartnere i etterkant. Vi gjengir noen av dem vi har fått nedenfor for
å gi et inntrykk av hva deltakerne satt igjen med:

Hei Faridah,
Gratulerer med vel overstått film festival. Det var innmari lærerikt, spennende, rørende og ikke minst
engasjerende innhold dere hadde. Jeg må innrømme at jeg kjente tårene trille langs over skinnene
[nedover kinnene, red.anm];
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Jeg har blitt rørt og berørt av foredragsholdere og filmsnuttene. Fortsett med det viktige arbeidet du
gjør.
Tar av meg hatten J
Vennlig hilsen Amina Benattou Seniorkonsulent Støttesenter mot Incest Oslo

Heisan.
Vel overstått fantastisk dag i går! En fin –fin og meningsfylt dag på alle måter !! Filmen El Classico var
også veldig bra, sterk og rørende, synes jeg. Og tusen takk for alle kinobillettene som vi har delt ut til
familiene våre !!
MASSE lykke til resten av uka og med ditt viktige arbeid videre, som vi er så heldige og få ta del i og
lære av!
Gudrun Jansson Koordinator Kirkens Bymisjons Barneverntiltak, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Gratulerer med flott filmfestival, Faridah! Åpningsseremonien i går var bra! Lykke til de siste
gjenstående dagene. J
Med vennlig hilsen Line Frivold Prosjektkoordinator / Bolig med bistand gruppeleder DUÅ /
Fagsenteret Bydel Gamle Oslo

Kjære Faridah- Se de fine ordene om deg i mailen under! Det er velfortjent.

Gode hilsen Camilla Peace Sundvoll Flyktning og Integrering

Takk for i går Tenkte jeg skulle tipse om ei dame som er et godt eksempel på at kvinner kan: Faridah
Shakoor. Hun er en veldig engasjert dame, tillitsvalgt i Fagforbundet og selvstendig næringsdrivende.
Hun har startet opp Abloom, som bla arrangerer en filmfestival i disse dager og er i den forbindelse
intervjuet i Dagsavisen i dag. Hun er et veldig godt eksempel på ei dame som engasjerer seg, går opp
på talerstoler for å kjempe for det hun tror på og gjøre en forskjell i samfunnet. Hennes fanesak er
familier med minoritetsbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne. Bra dame, rett og slettJ
Med vennlig hilsen Trine Posaas Nilsen Fagforbundet Oslo

Hei, Faridah
Som sagt, synes vi - i år igjen! - at det var et veldig rikholdig og spennende program dere hadde gjort i
stand. Det var mye som gjorde inntrykk, og jeg var enig med Siri Gjesdahl i at filmene dere hadde
laget, spesielt den med lille, gode, men samtidig "voksne" og flinke Hassan gjorde særdeles stort
inntrykk. Det er svært givende for oss på alle måter å få være med på Abloom år etter år.
Hilsen fra Kristin KIA [Kristent Interkulturelt Arbeid, red.anm]
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4.0 Oppsummering/konklusjon/videre planer
Seminaret har vært en suksess. Vi fikk belyst pårørendes situasjon fra ulike vinkler, vist hva
pårørende kan oppnå når de organiserer seg og driver likepersonsarbeid og når de får
oppmerksomhet om sin sak i media og på faglige og politiske arenaer. Vi fikk også spredt kunnskap
om de ulike organisasjonene som arbeider på feltet, hva de driver med, hva de kan tilby
medlemmene og hvilke muligheter og rettigheter man har som forelder og søsken.
Vi hadde god måloppnåelse når det gjaldt samarbeid med relevante aktører, rekruttering av
publikum til seminaret og oppmerksomhet i pressen. Det var også godt å se at tilbakemeldingene var
så gode både under og etter seminaret.
Vi vil bygge videre på de erfaringene vi har gjort i år og satser på enda større publikum neste år.
Rekrutteringen av frivillige som har fått et nytt driv i år, vil gjøre det mulig å ha flere aktiviteter og
betjene et større publikum i de samme lokalene som vi har benyttet til nå (Saga kino).
Tema for seminaret og festivalen i 2017 er «Noen å se opp til. Forbilder for alle!». Planen fremover er
å sette sammen et relevant og engasjerende program for dette seminaret, som altså forbilder som
tema. Seminaret holdes 23. november 2017. Deretter må vi skaffe innledere og spre informasjon om
seminaret. I likhet med foregående år vil vi også i 2017 være avhengig av økonomisk støtte for å
arrangere seminaret. Det krever ressurser og faglig kompetanse å planlegge og gjennomføre et
seminar i denne størrelsesorden og med så mange ulike aktører og elementer (foredrag, film,
underholdning, panelsamtale, stands, mat, fotograf, kamerateam, frivillige, teknisk ansvarlig,
tilretteleggere osv.)
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