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Til:
Tros- og livssynssamfunn med
tilknytning til Grünerløkka
Fra:
Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka

e
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Invitasjon til bidrag og deltagelse på

en feiring av likhet og ulikhet
i tro, livssyn og tilhørighet
på Løkka
Birkelunden fredag 30. mai - kl.15.00 – 22.00
Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka har tatt initiativ til en stor fest i Birkelunden. Vi
inviterer alle barn og unge til å fortelle hva de er opptatt av og hva de tror på som
borgere på Løkka. Vi inviterer også alle voksne med engasjement for likeverdighet og
forskjellighet som positive verdier for lokalsamfunnet til å delta.
Bydelen har i mange år jobbet aktivt for likestilling og likeverd. Dialoggruppen
Lokaldialog på Løkka ønsker å bygge videre på det ansatte og politikere i bydelen
har jobbet for. Det gjør vi ved å tematisere tros- og livssynsforskjeller som en positiv
verdi i offentligheten - særlig i forhold til barn og unge. Vi ønsker å bidra til et klima der
forskjeller kan diskuteres, kritiseres og tolereres. Men vi gjør det også fordi vi ønsker å
danne motvekt til offentlighetens fiendebilder av for eksempel Islam. Når muslimske
barn kan oppleve å bli stilt til ansvar for flaggbrenning i Syria i skolegården på Løkka er
det for oss et signal om at noen må nyansere bildet. Barn og unge skal ikke behøve å
bære byrden for ekstreme handlinger utført av enkelte voksne.

www.lokaldialog.no

Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka ønsker å være en ressurs i slike situasjoner, men
ønsker også å bidra til skape et dypere grunnlag for vennskap gjennom å synliggjøre
ulike tros- og livssynsidentiteter og en felles tilhørighet til Løkka. Festen er et av våre
bidrag, og vi ønsker å invitere alle på Løkka med på den!
Invitasjonen sendes til barnehagene og barne- og ungdomsskolene i tett tilknytning til
Grünerløkka. Vi inviterer også ungdomsklubbene og tros- og livssynssamfunnene til å
bidra med kulturinnslag, aktiviteter for barn og unge, boder/stands, mat, gode forslag
og deltagelse.
Kl. 15.00-19:00 er det fokus på barna og kl. 19.00- 22:00 på ungdommene.

Vi har invitert:
Barnehagene i bydelen, barne – og ungdomsskolene og ungdomsklubbene til å
bidra. Vi inviterer dere til delta og vise frem noe av deres barnearbeid. Kunne vi fått
et glimt av speiderne for eksempel? Eller glimt fra noe av det barne og
ungdomsarbeid dere er involverte i?
Ungdomsklubben Garage fra Salemkirken legger fredagssamlingen sin til Birkelunden
– og de andre undomsklubbene i bydelen utfordres til å gjøre det samme.
Vi håper du og dere kan bidra til festen som som et synlig tros- og livssynssamfunn på
dagen, enten med innslag på scenen på Birkelunden, mat og drikke, utstyr,
informasjon, praktisk tilrettelegging eller med aktiviteter eller forslag til dagen.
Ta kontakt med Dialogsenteret Emmaus som er sekretariat for Lokaldialog på Løkka
på telefon 22 80 58 58 eller ved e-brev til anneanita@emmausnett.no.

Hilsen oss i Lokaldialog på Løkka

Oslo 11.04.08

v. Anne Anita Lillebø & Steinar Ims, Dialogsenteret
Emmaus, Olaf Ryes plass 7, 0552 Oslo. Tlf. 22 80 58 58
www.emmausnett.no, anneanita@emmausnett.no

Vedlegg: Kortfattet infrmasjon om Lokaldialog på Løkka

www.lokaldialog.no

Litt om Lokaldialog på Løkka
Gruppen består av mennesker som arbeider, bor eller har et engasjement i
forhold til Løkka. Noen av oss har barn i barnehage og skole.
Vi representerer forskjellige tros- og livssynsamfunn; buddhister, holister, kristne,
muslimer, bahá`i, humanetikere, samt uavhengige og representanter fra
barnehage, skole og bydelsadministrasjon. Vi har egen hjemmeside:
www.lokaldialog.no.
Lokal dialog på Løkka har en felleserklæring om arbeidet sitt:
-

Vi ønsker å tematisere tros- og livssynstilhørighet i offentligheten.

-

Vi møtes for å øke kunnskapen om hverandres tros og livssyntilhørighet
gjennom interreligiøs dialog i et engasjement for barn og ungdom. De blir i
stigende grad stilt til ansvar for egen religion på bakgrunn av hendelser lokalt
eller internasjonalt. Dette gjelder særlig minoritetsrepresentanter.

-

Vi ønsker å gå inn i en felles solidaritet med hverandre som motvekt mot
stigmatisering og fiendebilder som skapes av religiøse minoriteter i samfunnet
på lokalt plan.

-

Vi ønsker å samles videre for å skape konkrete tiltak i bydelen som tematiserer
tros- og livssynspørsmål og bidrar til at barn og unge kan øke frihet og stolthet i
forhold til tros- og livssynstilhørighet og motvirke at den religiøse identitet blir
undertrykket eller negativt forstørret.

-

Vi ønsker å holde dialogen åpen og invitere flere inn i Lokal dialog på Løkka.

Alle er velkommen til å være med på dialogarbeidet i bydelen, også
uavhengig av den religiøse mangfoldsdagen 30. mai.

Mer om dialogen finner du på
www.lokaldialog.no
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