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En metode for
brobyggende
menneskemøter
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«Folk møter folk» er en systematisk
metode for å bringe mennesker sammen i
det offentlige rom. Metoden springer ut av
et kommunalt utviklingsarbeid, og har stor
overføringsverdi til andre kommuner.
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MED HJERTE FOR ARENDAL
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«Folk møter folk» er en ikke-kommersiell
folkebevegelse. Hovedbasen er i
lokale bibliotek i samarbeid med
voksenopplæringer, flyktningetjenester
og frivilligsentraler. Et «Folk møter folk» arrangement har alltid lokal forankring.
“Vi trenger arenaer som Folk møter folk
hvor vi kan lære hverandre å kjenne og
bidra til å bygge både tillitt og samhold
i våre lokalsamfunn.”
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VÅRE STØTTESPILLERE

”Ærlig sagt føler jeg nå at
jeg er noen og samtidig
en del av samfunnet”
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«Etter dette tenker
jeg at vi må hilse på dem vi
møter med øyne og ord.
Vi må hilse med hjertet.
Jeg har allerede begynt.»

«Jeg husker
ressurspersoner som burde
brukes mer i arbeidslivet.»

«Det kunne ikke være
mulig for meg å bli kjent
med kjente personer
hvis det ikke var sånne
arrangementer.»

Norsk Bibliotekforening

HVORDAN STARTET DET?

HVA BLE LØSNINGEN?

EN VINNER-IDÉ!

Flyktninger og innvandrere ønsket mer
kontakt med nordmenn. Samtidig lurte
nordmenn på hvor de kunne møte
flyktninger og innvandrere.

10 flyktninger og innvandrere og 10 kjente
fjes i Arendal ble Invitert til dialogmøte.
De ble systematisk koblet på bakgrunn av
ideen om at de kunne ha glede, nytte eller
interesse av å møtes.

Høsten 2015 mottok “Folk møter Folk”
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets
(IMDi) sin idékonkurranse! Juryen sa:

Arendal voksenopplæring, nettverket “Med
hjerte for Arendal” og Arendal bibliotek
ville løse denne utfordringen!

Tilbakemeldingen var krystallklar: arbeidet
og metoden må spres! Folk trenger å møtes
ansikt til ansikt. Det begynte som et stunt –
nå har det blitt en folkebevegelse!

«Ideen er veldig smart i sin enkelhet fordi
den rett og slett går ut fra erkjennelsen om
at mennesker ønsker å møtes, og ønsker å se
hverandre»
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