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Denne rapporten tar utgangspunkt i en studietur som Senter for byøkologi gjennomførte 
i Tyskland i mars 2009. Hensikten med turen var å studere ulike prosjekter under 
DEN SOSIALE BYEN (Die soziale Stadt). Den sosiale byen er et føderalt program for 
samordnet og sektorovergripende områdesatsing i Tyskland. På studieturen fokuserte 
vi på prosjekter som gir gode eksempler på en praksis der idealet om deltakelse i 
stedsutviklingen er tatt på alvor. Vi presenterer her seks eksempler på slike prosjekter. 

Eksempelsamlingen er tiltenkt en vid målgruppe. Vi håper at både planleggere på ulike 
skalanivåer, ansatte på nærmiljøsentre, diverse aktører som jobber i lokalmiljøet sitt, 
frivillighetssentraler og studenter vil ha glede av rapporten. Det er en kortfattet rapport, 
der eksemplene står i fokus. Eksemplene er ikke uttømmende – tanken er at de skal 
inspirere, pirre nysgjerrigheten og sette tankene i sving. 

Rapporten er blitt til med støtte fra ulike aktører. Støtte fra Willy Brandt Stiftelsen 
muliggjorde studieturen, mens selve rapporten er blitt utgitt med støtte fra Husbanken. 

Takk til våre partnere i Tyskland, som tok så godt i mot oss! En spesiell takk til alle 
fotografene som har latt oss bruke deres bilder i rapporten. 

Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth samlet inn det empiriske 
materialet. 

Rapporten er ført i pennen av Kari Anne Klovholt Drangsland. Marry-Anne Karlsen og 
Anne-Kathrine Vabø har vært diskusjonspartnere og bidratt til faglig kvalitetssikring av 
materialet. Eventuelle mangler eller feil står imidlertid for forfatterens regning. 

Kari Anne Klovholt Drangsland
Bergen, april 2010

FORORD
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EKSEMPLER SOM INSPIRERER OG GIR NYE BEGREPER

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en studietur som Senter for byøkologi 
gjennomførte i Tyskland i mars 2009. Hensikten med turen var å studere ulike prosjekter 
i tilknytning til DEN SOSIALE BYEN (Die soziale Stadt). Den sosiale byen er et føderalt 
program for samordnet og sektorovergripende områdesatsing i Tyskland. I rapporten 
vil vi presentere noen av prosjektene vi besøkte på denne studieturen. Disse er valgt ut 
fra en målsetting om at de skal inspirere til gode prosjekter i Norge og skape refleksjon 
rundt deltakelse som et viktig tema innen sosial by- og stedsutvikling. 

Fokuset under studieturen var på prosjekter som på ulike måter gir gode eksempler 
på en praksis der idealet om deltakelse i stedsutviklingen er tatt på alvor. Deltakelse i 
lokale planleggingsprosesser er en nøkkelverdi i by- og stedsplanleggingen i dag. I Norge 
kommer dette til syne blant annet i den nye Plan- og bygningsloven, der målsettingen 
om deltakelse og medvirkning er styrket i forhold til tidligere lov. I denne forbindelsen er 
det et fokus på deltakelse i de formelle planleggingsprosessene. Gjennom ulike grep skal 
innbyggerne involveres mer direkte i planleggingen. Verdien av deltakelse i stedsutviklingen 
kan imidlertid også knyttes mer direkte til områdesatsing som planleggingsstrategi, slik vi 
gjør i denne rapporten. Her i Norge er dette tydelig for eksempel i Groruddalssatsingen, 
der deltakelse og medvirkning er nøkkelbegreper. Groruddalssatsingen er et samarbeid 
mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen 
i perioden 2007-2016. I Groruddalssatsingens handlingsprogram er deltakelse og 
medvirkning knyttet til en uttalt målsetting om å bekjempe sosial eksklusjon, øke den 
sosiale integrasjonen og styrke innbyggernes sosiale og politiske kapital. Det er et særlig 
fokus på å nå dem som ellers ikke deltar. Deltakelse i stedsutviklingen handler altså om mer 
enn deltakelse gjennom de formelle planleggingsorganene. Vårt utgangspunkt i denne 
rapporten er at stedsutvikling må forstås mer helhetlig, som en prosess hvor ulike aktører 
arbeider for å skape gode og inkluderende steder. De formelle planleggingsorganene er 
en del av dette. For å vise til denne prosessen, bruker vi i rapporten begrepet deltakende 
stedsutvikling.

Gjennom å presentere erfaringer fra forskjellige typer tiltak og prosjekter ønsker vi at 
rapporten skal være et bidrag til kunnskapsoppbygging innen deltakende stedsutvikling i 
Norge. Vi presenterer seks eksempler, som på ulike måter viser på god praksis. Samtidig 
problematiserer vi en slik tilnærming til ”god praksis”. For hva er ”god praksis” med hensyn 
til deltakelse og medvirkning”? Hvilke kriterier må være oppfylt for at det skal være tale 

1.0 INNLEDNING
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om ”god praksis”? Mange vil kjenne seg igjen i disse spørsmålene og vite at i den praktiske 
oversettelsen blir begrepene ”deltakelse”, ”medvirkning” og ”medbestemmelse” uklare 
og vanskelig målbare. I kapittel to diskuterer vi blant annet disse begrepene i forhold 
til hverandre, og viser at deltakelse er et komplekst begrep, som skjuler en rekke ulike 
målsettinger. Vi har også valgt å gå inn på noen sentrale argumenter i kritikken som 
er blitt rettet mot den deltakende stedsutviklingen. Ønsket er at leseren tar med seg 
denne diskusjonen i en kritisk lesing av rapporten. Eksempelsamlinger har nesten alltid 
den utfordringen at de behandler sine eksempler overfladisk, og at hele spekteret av 
forutsetninger og rammebetingelser ikke kommer frem. Samtidig er eksempelstudier 
alltid basert på at forfatteren legger visse verdier til grunn, som ofte ikke blir tematisert 
eller satt ord på. Dette gjør det ekstra viktig at eksemplene leses innenfor rammen av en 
kritisk diskusjon. Det er først og fremst på denne måten eksemplene er ment å inspirere: 
Gjennom en kritisk lesing skal de skape nye refleksjoner og ideer. De skal vekke spørsmål 
om ”hvordan” og ”hvorfor”, som leseren forhåpentligvis deretter vil ta med seg inn i og 
oversette til sin egen arbeidshverdag. Målsettingen er således at eksempelstudien skal 
bidra til: 

•	 INSPIRASJON: Prosjektene kan inspirere til nytenking og nye ideer

•	 NYE BEGREPER: Rapporten kan gi nye begreper man kan bruke i diskusjon og 
vurdering av prosjekter og tiltak. Kjennskap til sentrale diskusjonslinjer vil styrke 
forutsetningene for refleksjon og læring. 

Rapporten har ikke som intensjon å skulle gi en uttømmende evaluering av effektene av 
prosjektene som presenteres. En slik evaluering er svært omfattende og ligger utenfor 
dette prosjektets rammer. Fokuset er på erfaringer fra pågående og gjennomførte 
prosjekter.

PROBLEMSTILLINGER OG TEMA
Vi vil presentere seks forskjellige prosjekter, som på ulike måter er knyttet til Den sosiale 
byen. I utvelgelsen av eksempelprosjektene har vi tatt utgangspunkt i fire spørsmål: 

I. Hvordan skaper prosjektet mulighet for innflytelse på beslutninger på   
nabolagsnivå?

II. Hvordan klarer prosjektet å mobilisere ulike grupper?

III. Hvordan styrker prosjektet innbyggernes forutsetninger for å delta lokalt og/eller 
på andre samfunnsnivåer?

IV. Hvordan skaper prosjektet møteplasser? For hvem?

Prosjektene involverer ulike typer aktører og målgrupper. De har et noe ulikt fokus, og 
noen av spørsmålene er derfor mer relevante for noen av prosjektene enn andre. 

Prosjektenes karakter har gjort det naturlig å dele presentasjonen av dem inn i to 
hoveddeler, som fokuserer på ulike tema. I den første delen presenterer vi tre prosjekter 
som har fokus på deltakelse knyttet til nettverk og relasjoner på nabolagsnivå. Her 
presenterer vi først kulturfestivalen Nachtwandel i Mannheim. Vi ser deretter på prosessen 
rundt byggingen av en moské i Duisburg, før vi presenterer et interkulturelt hageprosjekt i 
Marburg. De tre eksemplene tar utgangspunkt i koblingen mellom deltakelse og nettverk, 
møteplasser og nabolagsånd. Den andre delen tar for seg tre prosjekter som har et fokus 
på barn og unges deltakelse.  Først ser vi på Buschgirls, som er et internettmagasin for 
jenter i Mannheim, før vi studerer CaKaDu, et barnebibliotek i Duisburg. Til slutt ser vi på 
et medvirkningsprosjekt for barn og unge i nabobyen til Duisburg, Dortmund. Prosjektet, 
Bilderflut, finner sted i det offentlige rom og gir barn og unge en mulighet til å delta i den 
fysiske utformingen av sitt nærmiljø.
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Eksemplene er hentet fra bydeler i fire ulike byer, i tre tyske delstater: 

1. DUISBURG (NORDRHEIN-WESTFALEN)     BYDELENE MARXLOH OG HOCHFELD

2. DORTMUND (NORDRHEIN-WESTFALEN)     BYDELEN NORDSTADT 

3. MARBURG (HESSEN)       OMRÅDET STADTWALD

4. MANNHEIM (BADEN-WÜRTTEMBERG)     BYDELEN JUNGBUSCH

KART

1 2
3

4
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DEN SOSIALE BYEN
Alle prosjektene vi presenterer er gjennomført i satsingsområder under det tyske 
programmet ”Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt” 
(Den sosiale byen).  Den sosiale byen er et føderalt program for samordnet og 
sektorovergripende områdesatsing i Tyskland, som startet opp i 1999. Gjennom denne 
satsingen ønsket tyske myndigheter å ta tak i en ny type sosial og romlig (urban) ulikhet 
i Tyskland, som hadde blitt tydelig siden 1980- til 1990-tallet.1 Et av symptomene på 
en slik utvikling er en fremvekst av sosialt stigmatiserte områder i tyske byer, der en 
finner en kompleks levekårsproblematikk. Kjennetegn på slike områder er blant annet en 
høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, lavt inntektsnivå, høy arbeidsledighet, 
lavt utdanningsnivå, mangler ved bygningsmasse og fysisk nærmiljø, samt manglende 
organisatorisk og sosial infrastruktur.2 I alle bydelene som inngår i denne rapporten finner 
vi en kombinasjon av slike kjennetegn. Ved å kombinere fysiske, økonomiske og sosiale 
tiltak, ønsket tyske myndigheter å ta tak i denne problematikken. Under gir vi en oversikt 
over noen av arbeidsområdene i den sosiale byen:3

Siden 1999 har en rekke tyske bydeler og områder vært tatt opp som satsingsområder 
i Den sosiale byen, og det er siden den gang bygget opp en stor kunnskapsbeholdning 
rundt programmet. Det er blant annet etablert en database over ulike prosjekter 
som er gjennomført, der disse klassifiseres og presenteres (se www.sozialestadt.de). 
Programmet er også grundig evaluert ved flere anledninger, og det er gjennomført flere 
forskningsprosjekter i tilknytning til det. Samtidig har Den sosiale byen vært nært knyttet 
opp til det omfattende forskningsprogrammet ”Zuwandrer in der Stadt” (Innvandrer i 
byen), som har fokus på den sosialromlige integrasjonen av innvandrere i Tyskland.4 Det 
store mangfoldet av prosjekter, og den vidtgående kunnskap som er bygget opp rundt 
programmet, gjør det til et svært spennende studieobjekt. 

Deltakelse og medvirkning har hele tiden vært nøkkelbegrep i Den sosiale byen. I 
hvert innsatsområde blir det opprettet et lokalt koordinerende planleggingskontor, 
Quartiermanagement, som har som oppgave å koble beboerne aktivt på 
byutviklingsprosessen og legge til rette for nettverk som omfatter ulike aktører i området 
(beboere, bygg/eiendomsaktører, næringsliv, forenings- og kulturliv). Nabolagskontoret 
har en viktig funksjon i arbeidet for å sikre lokal deltakelse i den pågående stedsutviklingen 
og i formelle planleggingsprosesser. På ulike måter, for eksempel gjennom å arrangere 
workshop, beboerundersøkelser eller registrere stedsbruk, skal Quartiermanagement 
arbeide for at beboernes interesser blir synliggjort. Samtidig knyttes deltakelse også til 

•	 arbeidsliv, gründervirksomhet

•	 samliv og naboskap på tvers av  
sosiale og kulturelle skiller

•	 aktivitetstilbud til barn og unge

•	 identifikasjon og tilhørighet til  
området

•	 organisatorisk infrastruktur

•	 boligstandard

•	 trafikk- og infrastruktur

•	 forurensing

•	 kvaliteter ved det fysiske  
nærmiljøet

•	 offentlige rom og møteplasser

•	 språkopplæring og    
kvalifisering

•	 kriminalitetsforebyggende arbeid
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en målsetting om at innbyggerne i et område skal delta aktivt i nabolagets sosiale og 
kulturelle liv. Nabolagsånd, nettverk og sosial integrasjon er viktige stikkord her. Deltakelse 
i regi av Den sosiale byen er altså et begrep som viser til mange ulike typer praksis; alt fra 
deltakelse i formelle og uformelle planfora, til deltakelse i nabolagets kulturelle og sosiale 
liv, omfattes av dette begrepet.

Koblingen mellom deltakelse og sosial integrasjon knyttes spesielt mennesker med 
innvandrerbakgrunn, som er en av hovedmålgruppene i Den sosiale byen. Innsatsområdene 
i programmet er ofte områder der en høy andel av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. 
Strukturelle endringer i det tyske arbeidsmarkedet siden 1960-tallet har i særlig stor grad 
rammet mennesker med innvandrerbakgrunn. Selv om Tyskland har hatt mindre grad av 
etnisk segregering enn land som England, Frankrike og USA, så ser man en tendens til 
økende etnisk segregering på det tyske boligmarkedet og i tyske byer. Undersøkelser av 
diskriminering på boligmarkedet viser at mennesker med innvandrerbakgrunn oftere bor 
i områder der det er mye forurensning eller andre bakdeler, bruker større del av inntekten 
på bolig, har dårligere boligstandard og bor på mindre plass. 5

Alle eksemplene vi presenterer har i ulik grad mennesker med innvandrerbakgrunn som 
definert målgruppe. 

METODE OG BEGREPSAVKLARING
Rapporten bygger først og fremst på en studie av de ulike prosjektene vi presenterer. 
Vi har skaffet oss kunnskap om prosjektene gjennom observasjon, uformelle samtaler, 
intervjuer med ulike nøkkelpersoner og lesing av bakgrunnsdokumenter. Videre bygger 
rapporten på litteraturstudier og forskning innenfor sosial byplanlegging og stedsutvikling 
som fagfelt, samt mer teoretisk orienterte studier av deltakende stedsutvikling. 

Eksemplene vi presenterer er ikke underlagt systematiske studier og oppfyller ikke 
grunnleggende forskningskriterier for casestudier.6 Eksemplene er ikke case, men rett og 
slett eksempler! 

Ovenfor skriver vi at vi forstår den formelle planleggingen som én del av stedsutviklingen 
som en mer helhetlig prosess. I rapporten bruker vi for enkelthetsskyld begrepet 
”planlegger” som en samlebetegnelse som omfatter alle som jobber på ulike nivåer med 
stedsutvikling. 

LESERVEILEDNING
Rapporten er delt i 5 deler. Del 1 gir en innledning og del 2 en liten introduksjon til 
tematikken ”deltakelse i stedsutviklingen”. I del 3 og 4 presenterer vi de ulike eksemplene, 
tre i hvert kapittel. I hver av disse to delene gir vi først en kort tematisk introduksjon. Det 
er fullt mulig bare å lese eksemplene. Vi vil imidlertid anbefale at du kaster et blikk på 
modellen på s. 14. Den sier litt om hvordan vi forstår begrepet deltakelse.

Bilderflut, Nordstadt - foto: Planerladen e. V. Dortmund
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Deltakelse og medvirkning er honnørord og sentrale verdier i by- og stedsutviklingen i dag. 
Mange som jobber med deltakelse i praksis på ulike skalanivåer vil imidlertid ha møtt på 
utfordringer i forsøket på å gjennomføre ulike prosjekter og prosesser. Flere har nok stilt 
seg minst et av følgende spørsmål: Hvorfor kommer det så få til våre møter og samlinger? 
Hvorfor klarer vi ikke å mobilisere den gruppen vi helst vil nå? Hva skal vi gjøre med 
ideene vi fikk på idéverkstedet vårt hvis vi ikke får penger til gjennomføring på neste års 
budsjett? Hvordan kan vi arbeide for at det skapes nye nettverk i et nabolag som er preget 
av konflikt? Målsettingen om å skape medvirkningsprosesser, og om at befolkningen skal 
ha reell innflytelse på resultater, blir ofte noe justert i møtet med virkeligheten. Samtidig 
betyr ikke det at dersom virkeligheten bare var litt smidigere så ville man fått til de ultimate 
medvirkningsprosjektene. De praktiske utfordringene er knyttet til mer grunnleggende 
spørsmål innenfor det deltakende planleggingsregimet. Slike spørsmål kan være: I hvor stor 
grad er premissene for det som foregår og skal besluttes allerede lagt av eksperter, som 
kommer utenfra? Hvordan påvirker lokale maktforhold arbeidet for medvirkning i lokale 
planleggingsprosesser? I hvilken grad stenger planleggingens språk for deltakelse? Hvor 
er grenseoppgangen mellom skinndeltakelse og reell medbestemmelse? Skjuler fokuset 
på lokal medvirkning strukturene som reproduserer (makt)forskjeller? I dette kapittelet 
vil vi gi et innblikk i noen diskusjonslinjer innenfor deltakende stedsutvikling. Tanken bak 
dette er å gi en kritisk innfallsvinkel til eksemplene, som presenteres i de neste kapitelene. 
Før vi gjør dette vil vi imidlertid gå inn i begrepet deltakelse og forsøke å forklare og 
nyansere det. Vi vil si litt om den posisjonen deltakelse har fått i stedsutviklingen i dag og 
vise hvilke ulike målsettinger begrepet bærer i seg.

DELTAKELSE OG MEDBESTEMMELSE: 
Å DELTA, Å PÅVIRKE OG Å VÆRE MED Å BESTEMME
Hva skjuler seg i begrepet ”deltakelse”? Flere av eksemplene vi presenterer handler om 
møteplasser i lokalsamfunnet, eller de handler om læring og kunnskapsspredning. En kan 
kanskje spørre seg hvordan dette henger sammen med deltakelse?

For å forklare begrepet om deltakelse i stedsutviklingen, vil vi legge særlig vekt på 
to avklaringer. For det første er det viktig å skille mellom deltakelse som prosess og 
deltakelse som resultat. For det andre; når det gjelder deltakelse som resultat er det viktig 
å skille mellom deltakelse som medvirkning i den lokale stedsutviklingen, og deltakelse 
som en prosess som styrker forutsetningene for medvirkning.

2.0 DELTAKELSE – 
TEORI OG PRAKSIS
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DELTAKELSE SOM PROSESS OG RESULTAT
En svakhet ved deler av litteraturen om deltakelse i stedsutviklingen er at den i liten grad 
diskuterer forskjellen mellom deltakelse som et begrep som beskriver en prosess; det at 
noen tar del i en hendelse, en handling eller en situasjon, og de resultatene som deltakelse 
kan føre til. Samtidig er det klart at folk kan delta i workshop og på nabolagsmøter 
gjentatte ganger uten at det nødvendigvis resulterer i at deres interesser eller synspunkter 
blir lagt til grunn for avgjørelsene som blir tatt i den lokale stedsutviklingsprosessen. I 
modellen under skiller vi mellom deltakelse og medvirkning/påvirkning. Det første 
begrepet viser ikke nødvendigvis til mer enn en prosess der man ”tar del”, mens begrepet 
om medvirkning/påvirkning her viser til de resultater man kan oppnå gjennom å ta del 
og virke med. Vanligvis skiller man ikke mellom begrepene medvirkning og deltakelse i 
litteraturen på feltet, men muligens vil det være fruktbart å gjøre dette i større grad. Slik 
kan man få et begrepsapparat som gjør det mulig å skille mellom og analysere prosess 
og resultat.  Innledningsvis sier vi at vi skal se på eksempler der idealet om deltakelse er 
tatt på alvor. Dette innebærer et fokus på prosjekter der deltakelse kan kobles til resultat. 
Samtidig er det ikke alltid innlysende hva dette resultatet er. Dette henger sammen med 
at vi, når vi snakker om deltakelse i stedsutviklingsprosjekter, må skille mellom prosjekter 
som har en målsetting om medbestemmelse på lokalt nivå; det vil si i saker som direkte 
angår utviklingen av nabolag og bydel, og prosjekter som i større grad har som målsetting 
å styrke innbyggernes forutsetninger for deltakelse. På engelsk beskrives dette ofte som 
”capacity-building” – en styrking av innbyggernes kapasitet, muligheter og evner til å 
være med å bestemme. I områdesatsingssammenheng blir nabolaget og bydelen sett på 
som en svært viktig arena for arbeid som skal styrke forutsetningene for deltakelse, og 
denne målsettingen ligger innbakt i begrepet om deltakelse.

TO ULIKE MÅLSETTINGER
Deltakelse må tenkes i forhold til ulike skalanivåer. En åpenbar målsetting i den deltakende 
stedsutviklingen er å gi innbyggerne innflytelse og medbestemmelse over beslutninger 
som omhandler utviklingen av deres bo- og nærmiljø. En annen målsetting med deltakelse 
i lokale stedsutviklingsprosjekter er imidlertid å styrke folks forutsetninger for deltakelse. 
Denne målsettingen er tydelig i Den sosiale byen, så vel som i Groruddalssatsingen 
her i Norge. Skal vi forstå vektleggingen av deltakelse i stedsutviklingen, må vi altså ta 
utgangspunkt i nabolagsnivået som en viktig arena for demokratibygging og læring. 
Målsettingen dreier seg ikke bare om å styrke forutsetningene for deltakelse i lokale 
prosesser, men handler også om å styrke folks muligheter til å delta på andre skalanivåer 
i samfunnet.7 Noen av argumentene for deltakelse i områdesatsingsprogrammer er 
nettopp knyttet til en slik kobling mellom lokal deltakelse og medbestemmelse på andre 
samfunnsnivåer. For å forstå dette kan vi gå via den svenske forskeren Göran Cars sin 
definisjon av begrepet mobilisering.8  I forbindelse med myndighetenes innsats for å 
skape lokal deltakelse og velfungerende styringsorganer på nabolagsnivå, er mobilisering 
av innbyggerne et nøkkelord. Cars beskriver mobilisering som en tredelt prosess: 

•	 Bringe folk ut: Komme i kontakt med folk slik at de kan få informasjon og en 
mulighet til å uttrykke sin mening.  

•	 Bringe folk inn: Finne felles saker som folk kan samles rundt/er samlet rundt. Dette 
handler også om å finne måter å jobbe på som gjør at folk danner nettverk og kan 
jobbe sammen.

•	 Koble folk på: Formidle kunnskap om institusjoner og maktfordeling i samfunnet, 
som gjør at folk i større grad kan forstå prosessene som påvirker deres liv og 
hvordan de kan delta i dem. Styrke forutsetningene for å lære seg slike ting selv.  
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Blant eksemplene våre er det prosjekter som har gitt innbyggerne innflytelse på, og 
mulighet til å påvirke, utviklingen lokalt. Bilderflut, Buschgirls og DITIB-Merkez Moskeen i 
Duisburg er slike eksempler. Samtidig presenterer vi eksempler der målsettingen i større 
grad har vært å styrke innbyggernes forutsetninger for innflytelse og medbestemmelse. 
Det er klart at disse to dimensjonene ved deltakelse ofte vil henge nært sammen, og noen 
av eksemplene vi presenterer, som Buschgirls, tar direkte opp i seg begge dimensjonene. 

Målsettingen om deltakelse i stedsutviklingen strekker seg altså utover en målsetting 
om innflytelse og medbestemmelse over utviklingen i nabolaget eller bydelen. Vi kan 
oppsummere diskusjonen ovenfor ved å peke på noen premisser som ligger til grunn for 
den posisjonen som deltakelse har fått i stedsutviklingen i dag. 

Vektleggingen av deltakelse på nabolagsnivået henger sammen med en tro på at arbeidet 
som gjøres i nabolaget kan ha betydning for å koble folk på samfunnet for øvrig. Stikkord 
i denne sammenhengen er nettverk, læring, engasjement, opplevelse av mestring, styrket 
tro på egne evner, opplevelse av fellesskap, sosial integrasjon. Flere av våre eksempler, 
som hagen i Marburg, biblioteket CaKaDu og kulturfestivalen Nachtwandel, må sees i 
forhold til deltakelse i en slik forstand. Disse eksemplene handler særlig om: 

•	 Koblingen mellom deltakelse, kunnskap og læring: Dette gjelder både læring i 
form av politisk skolering, men også læring i mer generell forstand. Å lese, skrive 
og behandle informasjon er helt sentralt for å kunne formulere interesser og delta 
i det politiske liv på ulike samfunnsnivåer.

•	 Koblingen mellom deltakelse og sosial integrasjon på nabolagsnivå: Sosial 
integrasjon på nabolagsnivå kan knyttes til medvirkning i begge de to 
betydningene av begrepet vi har presentert – det vil si som noe som handler om 
å oppnå konkret innflytelse i den lokale stedsutviklingen, og som noe som handler 
om å styrke forutsetningene for en slik innflytelse på ulike skalanivåer. For det 
første er det ofte slik at en sammenslutning av innbyggere vil kunne formulere og 
formidle sine interesser med større kraft enn enkeltindivider kan det. En viss grad 
av naboskapsånd er nødvendig for at man skal kunne jobbe sammen for konkrete 
saker i lokalsamfunnet, og for å mobilisere ovenfor myndighetene. For det andre 
er sosiale relasjoner på nabolagsnivå viktig med tanke på å styrke forutsetningene 
for medbestemmelse, og for å koble folk på, slik Göran Cars peker på. Nettverk 
er viktige kilder til ulike former for kunnskap og ressurser som styrker folks 
forutsetninger for å delta. Dette beskriver vi mer inngående i forbindelse med 
presentasjonen av eksemplene i neste kapittel.

DELTAKELSE
FORMELL / UFORMELL

MEDVIRKNING /
PÅVIRKNING

MEDVIRKNING I
LOKAL STEDSUTVIKLING

STYRKET FORUTSETNING 
FOR DELTAKELSE
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Et første premiss er koblingen mellom deltakelse og demokratiutvikling. Et velfungerende 
samfunn er avhengig av at innbyggerne deltar til en viss grad. Deltakelse i stedsutviklingen 
på lokalt nivå gir mulighet for innflytelse på lokale beslutninger. Samtidig kan lokal 
deltakelse gi kunnskap, nettverk og engasjement som kan styrke folks muligheter og 
evner til å delta på andre skalanivåer. Koblingen mellom deltakende stedstutvikling og 
demokratiutvikling handler om:

•	 Sensitivitet ovenfor forskjell: Planleggere må forholde seg til en virkelighet der 
byene preges av økende kulturell diversitet. Deltakende stedsutvikling åpner for 
at flere stemmer blir hørt i stedsutviklingen. 

•	 Mobilisering: Mobilisering handler om å skape arenaer og nettverk som gir 
folk mulighet til å formulere sine synspunkter og sørge for at de blir hørt. På 
denne måten kan man få en utvikling som tar utgangspunkt i de faktiske behov 
innbyggerne har. Mobilisering handler også om å skape arenaer for felles handling. 
Endring er avhengig av en viss form for kollektivt arbeid.

•	 Styrking av innbyggernes politiske og sosiale kapital: Medvirkningsstrategier i sosial 
by- og stedsplanlegging handler ikke utelukkende om innflytelse på beslutninger 
på nabolagsnivå, men også om å styrke innbyggernes evne til innflytelse på andre 
skalanivåer i samfunnet. Dette handler om å styrke innbyggernes selvtillitt og 
kunnskap, og om nettverk. Nabolaget blir i dag sett på som en viktig arena for et 
slikt arbeid.

•	 Styrking av nettverk: Medvirkning er nært knyttet opp til en målsetting om sosial 
integrasjon på nabolagsnivå. Dette bygger på en tanke om at en viss grad av 
naboskapsånd er nødvendig for at man skal kunne jobbe sammen for konkrete 
saker. Samtidig er sosiale relasjoner viktig for å skape nettverk som kan ha 
betydning for muligheten til å påvirke og delta på ulike samfunnsnivåer. 

Andre premisser er koblet til en innsikt om at lokal deltakelse er viktig for å skape 
bærekraftige stedsutviklingsprosesser:
 

•	 Lokal forankring: Bærekraftige prosesser og resultatoppnåelse i stedsutviklingen 
krever lokal forankring og oppslutning.

•	 Ressursbruk: Kjennskap til befolkningens behov er en forutsetning for en effektiv 
bruk av ressurser.

Som det går frem av introduksjonen, er deltakelse i stedsutviklingen et komplekst 
fenomen; det er ulike typer målsettinger og ulike typer argumentasjon knyttet til dette 
begrepet. Diskusjonen så langt gir gode argumenter for vektleggingen av lokal deltakelse 
i stedutviklingen. Det er imidlertid også viktig å vise til noen sentrale innvendinger mot 
den deltakende stedsutviklingen slik den fremstår i dag.

NOEN KRITISKE DISKUSJONSLINJER
Et kritisk blikk på deltakelse i stedsutviklingen berører blant annet maktforhold vertikalt 
og horisontalt, forholdet mellom struktur og individers handlingsrom, samt spørsmål 
om ressursbruk. Nedenfor vil vi kort bringe på bane noen diskusjonslinjer i debatten om 
deltakelse som norm og praksis i stedsutviklingen. Disse er:

•	 Deltakelse og makt: Hvem legger premissene for prosessene?

•	 Reell medvirkning eller skinnmedvirkning?

•	 Et fokus på prosess istedenfor på resultater?

•	 Hva med dem som ikke deltar?

•	 Harmoniperspektivet: Er konflikt nødvendigvis et onde?

•	 Vektleggingen av lokale nettverk: Er steder avgrensede enheter?
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DELTAKELSE OG MAKTULIKHET: HVEM LEGGER PREMISSENE FOR PROSESSENE?
Ideene om innbyggernes deltakelse i stedsutviklingen har hentet mye av sitt tankegods fra 
den kommunikative tradisjonen etter den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas. 
Innenfor planleggingsfeltet har denne retningen fått navnet ”kommunikativ planlegging” 
og knyttes ofte til forskeren Patsy Healey.9 Det er ofte teorier knyttet til denne retningen 
som legges til grunn for og påvirker utformingen og ledelsen av medvirkningsprosesser 
i stedsutviklingen i dag. 

I kommunikativ planlegging knyttes idealet om deltakelse til en situasjon av såkalt 
tvangsfri kommunikasjon, der deltakere gjennom samtale kan nå en viss grad av enighet. 
For planleggeren innbærer dette at hennes rolle i denne sammenhengen først og fremst 
skal være å legge til rette for en slik kommunikasjon og styre denne. Flere kritikere har 
imidlertid pekt på at virkeligheten alltid er farget av ulike maktforhold, og at noen vil ha 
større mulighet enn andre til å legge premissene for samtalen.10 Idealet om en tvangsfri 
samtale kan derfor skjule eksisterende maktforskjeller. Dette vil for det første gjelde 
maktforhold beboerne imellom. Slike maktforhold kan gå langs skillelinjer som etnisitet, 
botid i området, generasjon eller klasse. Forskning på områderettede tiltak i Norge viser 
nettopp hvordan noen oppfatninger i større grad enn andre kommer frem og blir hørt, 
fordi de i større grad reflekterer den offisielle versjonen, eller fordi de som utrykker dem 
har en maktposisjon.11 Samtidig kan det være slik at formen på prosessene eller arenaene 
der prosessene foregår i større grad passer noen grupper av befolkningen enn andre. 
Graden av nøytralitet på arenaene vil ofte ha stor betydning for hvem som velger å delta. 

Videre er det alltid et maktforhold mellom eksperten (den som kommer utenfra) og 
innbyggeren (den lokale). Eksperten har med seg et språk og en bakgrunnskunnskap inn 
i prosessene, som ofte vil legge noen premisser for samtalene og forhandlingene som 
finner sted. Samtidig vil det ofte være slik at mens folks sine meninger ses på som ladet 
med verdier, fremstår eksperten sine meninger som sakkunnskap og med et skinn av 
verdinøytralitet. 

Nært opp til dette ligger et spørsmål som er særlig relevant i den grad deltakende 
stedsutvikling blir sett på som en måte å jobbe for sosial integrasjon av innvandrere. 
Forskeren Bülent Diken har reist spørsmålet om hvorvidt by- og stedsplanlegging har blitt 
en form for ”planlegging av innvandreren”.12  I forholdet mellom innvandrer og majoritet (i 
denne forbindelsen planlegger) vil avstanden mellom hvilke verdier som får fremstå som 
nøytrale eller universelle og hvilke verdier som fremstår som ”kulturelle” og spesielle gjerne 
være ekstra stor. Dette er særlig aktuelt når vi ser at det i områdesatsingen ofte finnes 
et premiss om at ”innvandrerområder” per definisjon er problematiske. Denne slutningen 
bygger blant annet på en tanke om at slike områder er homogene, preget av tette, lokale 
bånd og mangel på koblinger ut til andre områder. Her vil vi ikke gå nærmere inn i en 
diskusjon av dette, men bare påpeke at slike slutninger skaper visse handlingspremisser 
for planleggeren. Med andre ord så former planleggerens oppfatning av områdene hun 
jobber i, og av befolkningen der, hvilke grep som blir tatt og hvordan de deltakende 
prosessene foregår.

REELL MEDVIRKNING ELLER SKINNMEDVIRKNING?
I en stedsutviklingsprosess vil en stor del av beslutningene allerede være tatt før lokale 
medvirkningsprosesser kommer i gang. Dette kan for eksempel være økonomiske 
beslutninger som fungerer som rammebetingelser for hva som kan iverksettes, eller 
beslutninger om hvilke tema som er aktuelle diskusjonstema. Da blir det et spørsmål hvor 
stor og reell innvirkning innbyggere kan ha på beslutninger og hvor stor mulighet de har 
til å påvirke retningen på utviklingen. En kritikk mot vektleggingen av lokal deltakelse er 
dermed at dette i stor grad vil være skinnmedvirkning. 
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ET FOKUS PÅ PROSESS  ISTEDENFOR RESULTATER?
Et av de store ankepunktene mot kommunikativ planlegging har vært at et sterkt 
fokus på prosess kan skjule fraværet av, eller hindre et fokus på, faktiske resultater.13 

Medvirkningsprosesser kan gi en legitimitet til stedsutviklingsprosjekter ved at ”det 
faktisk skjer noe”, men i hvilken grad er dette aktiviteter som faktisk leder til konkrete 
resultater (som befolkningen etterspør)? Når det gjelder arbeidet med å implementere 
målsettinger om deltakelse, så blir fokus ofte i større grad på gjennomføring av prosessene 
enn på resultatene de måtte bringe. Kritikken av manglende resultatfokus blir ofte koblet 
opp til ressursbruken i planleggingen: Medvirkningsprosesser som spørreskjema, møter, 
kulturtiltak og så videre er mindre ressurskrevende enn større fysiske inngrep. Samtidig 
er det kanskje nettopp slike fysiske plangrep befolkningen etterlyser, og som ville møtt 
deres mest prekære behov med hensyn til bo- og nærmiljø. 

HVA MED DEM SOM IKKE DELTAR?

”Community-building…provides people with seemingly limited choices: either 
participate in the building of community or allow those who will to do so” (Lepofsky 
og Fraser 2003: 131).14

Sitatet ovenfor utrykker en kritikk av deltakende 
planlegging, som tematiserer det legitimitetstapet som 
de som ikke deltar kan bli rammet av. Muligheten for 
deltakelse kan i praksis lett bli et krav om deltakelse. 
Dette kravet om deltakelse kan i seg selv føre til at 
de som ikke deltar blir mer marginalisert, i og med at 
selve ”retten til stedet” blir definert ut fra hvorvidt man 
deltar eller ikke i de fora som er blitt etablert. Dersom 
vi ser denne kritikken i sammenheng med spørsmålet 
om hvem som definerer premissene for deltakelse, er 
dette en svært relevant kritikk å ta med seg. 

Forskerne Göran Cars og Judith Allen har gjennomført et 
større forskningsprosjekt, ”Neighborhood Governance 
– capacity for social integration”, som handler om sosial 
eksklusjon og deltakelse på nabolagsnivå i 10 nabolag 
i 8 EU-land.15  Et av funnene her er at fora og arenaer 
for lokal deltakelse har en tendens til først og fremst å 
knytte til seg de som allerede er mest opptatt av og 
engasjert i nabolaget. Dette er ofte eldre innbyggere, 
med lang botid i området. Evalueringer av Den sosiale 
byen har også vist at man i liten grad har greid å få 
med seg innbyggere med innvandrerbakgrunn. I denne 
sammenhengen kan man spørre seg: Hva skjer med de 
som ikke deltar sin ”rett til sted”?

ER KONFLIKT NØDVENDIGVIS ET ONDE?
70-tallet var tiåret for det som ble kalt 
advokatplanlegging. Advokatplanleggingen tok 
utgangspunkt i at planlegging involverer grupper og 

aktører med klare interesseforskjeller. Idealet var at planleggeren skulle være en alliert som 
kjempet for ”sin” gruppes interesser (jamfør forskjellen til planleggerens rolle innenfor 
den kommunikative tradisjonen). Influert av datidens marxistiske strømninger innenfor 
planleggingsfeltet, ble interessekonflikt sett på som en naturlig del av samfunnet.16 Til 
forskjell fra dette ser vi i dag at deltakelse ofte blir forstått i et harmoniperspektiv, der 
fokus er på konsensus, på å bygge forståelse og på å bringe ulike grupper til enighet 
gjennom samtale. Det synes å være en tendens til at konflikt blir oppfattet som noe 
ødeleggende og nedbrytende. Et sentralt spørsmål blir da: Hvilken betydning vil disse 
ulike forståelsene kunne få for medvirkning og deltakelse? Et svar er at det vil kunne gi 
ulike rammebetingelser for medvirkningsprosesser om lokale konflikter oppfattet som et 
problem man bør hindre, eller som en ressurs og et utrykk for engasjement og nettopp 
deltakelse. En kan jo tenke seg at nettopp konflikt og ulikhet kan stimulere til deltakelse 
og engasjement.

Buschgirlscontainer, Jungbusch - foto: Gertrud Schenk
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I forbindelse med kritikken av synet på konflikt kan vi se på en kritikk som er blitt rettet 
mot forståelsen av forskjell i stedsutviklingen. Göran Cars og Judith Allen17 viser at 
kulturelt mangfold ofte blir sett på som et problem innen planleggingsfeltet, fordi folk 
ikke opptrer slik man forventer. I prosjektet ”Neighbourhood governance – capacity 
for social integration” ser de at planleggere har en tendens til å forstå innbyggerne i 
satsingsområdene som en relativt homogen gruppe. For planleggerne framstår 
innbyggerne ofte først og fremst som kjennetegnet av ”multiple disadvantage” – med 
andre ord blir innbyggerne forstått først og fremst som mennesker som befinner seg i en 
vanskelig sosial situasjon. De peker på at et annet perspektiv ville vært å se forskjell som 
en ressurs, eller som en mulighet til å finne nye løsninger på problemer på nabolagsnivå. 
Og man kan jo spørre seg om ikke desentraliseringen av beslutningsprosesser nettopp 
kan være en mulighet til å ta kulturell forskjell på alvor. Bhikhu Chotalal Parkeh er kjent 
som en av de mest spennende teoretikerne innenfor den akademiske debatten om 
multikulturalisme. Han skriver:

”Decentralisation of power has a particularly important role to play in ensuring justice 
in multicultural societies …  Since different communities regularly encounter each other 
in the normal course of life at local or regional levels, respect for their differences at 
these levels matters to them greatly and shapes their perceptions of each other and 
the state”18.

Prinsippet om at beslutninger skal gå nedenfra- og opp, gir kanskje nettopp en mulighet 
til å ta forskjell på alvor. Kanskje kan planleggere på denne måten lære av hvordan folk 
som bor på kulturelt og sosialt mangfoldige steder omgås forskjeller i hverdagen? 

ER STEDER AVGRENSEDE ENHETER?
Vi har lagt vekt på koblingen mellom lokale nettverk, nabolagsånd og deltakelse. Det 
er imidlertid viktig å peke på at mange har sin primære sosiale forankring andre steder 
enn i nærmiljøet.  Fokuset på lokale nettverk, og på sosiale bånd på nabolagsnivået, 
bygger gjerne på et syn på steder som avgrensede enheter. Samtidig viser forskningen av 
mennesker og steder er nært forbundet med hverandre gjennom nettverk som er skapt 
av flytting, migrasjon, arbeidsreiser og fritidsreiser. Vektleggingen av lokal deltakelse kan 
kritiseres for å ta utgangspunkt i en forståelse av lokale nettverk som ikke tar inn over seg 
hvordan sosiale nettverk strekker seg ut over nærmiljøet. 

AVSLUTNING 
De seks diskusjonslinjer som presenteres ovenfor er alle viktige å ha med seg inn i arbeidet 
med medvirkning, deltakelse og inkluderingen i stedsutviklingen. De gir også et grunnlag 
for leseren til å vurdere styrker og svakheter ved eksemplene som presenteres i resten 
av rapporten. 

I del 3 og vil vi presentere de seks eksemplene. Først ser vi på noen eksempler der deltakelse 
er koblet til nettverk og sosiale relasjoner på nabolagsnivå. Deretter ser vi på deltakelse 
koblet til barn og unge som spesifikk målgruppe. Innholdet i eksemplene gjør en slik 
inndeling mer naturlig enn en inndeling etter hvorvidt prosjektene først og fremst handler 
om medbestemmelse i den lokale stedsutviklingen, eller om å styrke forutsetningene for 
deltakelse. Flere av eksemplene bærer i seg begge disse komponentene. 
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En viss grad av kontakt mellom naboer er en forutsetning for felles handling. 
”Naboskapsånd” gir eierskap til stedet og en fellesskapsfølelse som gir trygghet i et 
nabolag. Dette tenkes ofte som premisser for at folk skal få et ønske om å engasjere seg 
i sitt lokale bo- og nærmiljø. 

Patsy Healey, et kjent navn i forbindelse med kommunikativ planlegging, har beskrevet 
planlegging som ”managing a shared existence in place”19 – det å sammen skape en felles 
eksistens på et sted. For å få til dette mener hun at det trengs både det hun kaller hard 
og myk infrastruktur. Hard infrastruktur er de formelle institusjonene, mens den myke 
infrastrukturen er relasjonene som finnes mellom mennesker og grupper. Relasjonene 
mellom folk må være tilstrekkelig til at konsensus og gjensidig læring kan oppstå. Samtidig 
handler slik relasjonsbygging om å styrke innbyggernes kapasitet til å handle som en 
kollektiv aktør, og deres kapasitet til å formidle og få gjennomslag for sine kollektive 
interesser. Et viktig spørsmål blir derfor: Hvordan kan man legge til rette for en slik myk 
infrastruktur? 

Nettverk er et viktig ord når vi snakker om myk infrastruktur. I denne sammenhengen er 
det interessant å skille mellom det som kalles sterke og svake bånd. Vi kan tenke oss at 
relasjoner i form av samhandling, kommunikasjon og nettverk er de minste byggesteinene 
i et samfunn. Slike forbindelser mellom folk kan være både sterke og svake. Mens man er 
forbundet til enkelte, som familie og nære venner, gjennom sterke bånd, er man gjerne 
forbundet til naboer eller venners venner med svakere bånd. Det er kanskje særlig 
begrepet om svake bånd som er sentralt med tanke på relasjoner på nabolagsnivå. Svake 
bånd beskriver de mer uforpliktende relasjonene, som er så viktig i å binde sammen et 
fysisk område til et lokalsamfunn. Slike bånd kan oppstå når man handler i samme butikk, 
går på samme trening, hilser i oppgangen, gjør felles aktiviteter i nabolaget, eller møtes 
ute på lekeplassen, i parken eller i byrommet. Dette er det sosiale limet i nærmiljøet. 
Noe av det viktige med slike svake bånd er at de kan ha en brobyggerfunksjon gjennom 
å skape nettverk mellom ulike grupper, som ellers ville hatt lite å gjøre med hverandre. 
Forskningen viser at slike nettverk er viktige formidlingskanaler for kunnskap og ressurser, 
som kan styrke folks forutsetninger for å delta på ulike samfunnsarenaer.20 Blant annet 
kan nettverk være viktige med tanke på å gi kontakter til folk utenfor egen etnisk eller 
sosial gruppe. Slike kontakter kan fungere som døråpnere til arbeidslivet, eller til kunnskap 

3.0 NETTVERK OG 
RELASJONER  PÅ 
NABOLAGSNIVÅ
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om lokale regler og etikette, som nykommere ellers vil ha vanskelig for å erverve seg. Kort 
sagt: Sosiale relasjoner på nabolagsnivå kan skape nettverk som er viktig for å koble seg 
på, slik vi var inne på i forrige kapittel. 

For at relasjoner skal oppstå i et nabolag, trengs det arenaer der folk kan møtes. Et 
kjennetegn ved mange av satsingsområdene i Den sosiale byen er nettopp mangel på 
gode oppholdssteder. Mangel på oppholdssteder betyr det samme som mangel på 
møtesteder – steder der folk kan treffes enten avtalt eller tilfeldig. Dette er samtidig 
nabolag der trangboddhet ofte gjør slike oppholdssteder ekstra viktige.

Et sted kan ha ulike kvaliteter knyttet til seg, som vil bestemme hvorvidt og hvordan stedet 
vil fungere som et møtested. Møtesteder kan for det første ha ulik grad av kollektivitet, 
eller kreve ulike grader av forpliktelse. Et møtested med høy grad av kollektivitet og liten 
grad av forpliktelse er for eksempel biblioteket. Møtesteder kan videre ha ulik grad av 
nøytralitet.  Hvorvidt ulike individer eller grupper oppfatter en arena som nøytral, er med 
på å forme variasjon i bruk. Et møtested kan også klassifiseres etter hvorvidt aktivitetene 
som foregår har en formell eller uformell karakter.

Det går an å si litt om hva som kan skape et godt møtested. To norske forskere, Jaishankar 
Ganapathy og Susanne Søholt har pekt på noen slike faktorer.21 For det første sier de at 
det må være noe som er felles for brukerne av et møtested. Dette kan være felles kjønn, 
interesser, eller verdier. For det andre peker de på at på gode møtesteder skjer det en 
prosess der de som bruker dem går fra å være ”de” og ”vi”, til å bli ”oss”. Dette skjer når 
brukerne er mer opptatt av hva de har til felles som brukere av et møtested, enn hva som 
skiller dem. For det tredje er de opptatt av at en viss grad av trygghet og en opplevelse 
av meningsfullhet er nødvendig for at et sted skal fungere som et godt møtested. For det 
fjerde peker de på betydningen av at det er lave terskler for deltakelse, også med tanke 
på økonomisk kostnad.

I denne delen av rapporten presenterer vi tre eksempler. Først presenterer vi kulturfestivalen 
Nachtwandel i Jungbusch, som skaper arenaer der folk kan møtes. Nachtwandel er et 
møtested med en høy grad av nøytralitet, i en bydel som har vært preget av en del 
konflikter. Samtidig skaper festivalen en stolthet over nabolaget og en økt grad av 
nabolagsånd fordi den blir oppfattet som et felles prosjekt. Den interkulturelle hagen i 
Marburg dreier seg også om nettverksbygging i et fragmentert nabolag. Prosjektet er i 
større grad beboerdrevet og beboerinitiert, og har en annen kontinuitet enn Nachtwandel. 
Det legger i større grad grunnlaget for en kontinuerlig form for deltakelse og engasjement 
for bo- og nærmiljøet. Prosessen rundt byggingen av moskeen i Marxloh i Duisburg gir 
et spennende eksempel på hvordan ulike aktører jobbet sammen som et kollektiv for 
å påvirke stedsutviklingen lokalt. Mens Nachtwandel og den interkulturelle hagen i stor 
grad handler om å skape uformelle møtesteder, er dette er et eksempel på hvordan ulike 
aktører klarte å danne en mer formell arena for kollektiv handling.
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3.1 JUNGBUSCH: 
KULTURFESTIVALEN 
NACHTWANDEL""

Foto: Quartiermanagement Jungbusch 
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Bydelen Jungbusch ligger like nordvest for sentrumskjernen i den gamle industribyen Mannheim. 
Dette er en typisk gammel sentrumsbydel, men selv om den ligger midt i sentrum fremstår 
Jungbusch nærmest som en egen ”øy” i byen. På kartet danner området en trekant, som er klart 
avgrenset fra resten av byen av elven Neckar, kanalen som forbinder Neckar og Rhinen, samt av 
en bred trafikkåre. Midt i området går en gjennomfartsvei som deler bydelen i to og fører med 
seg mye støy og forurensning

Havnebeliggenheten har spilt en viktig rolle i Jungbusch sin utvikling. Fram til andre 
verdenskrig var Jungbusch et rikt og fornemt strøk hvor kapteiner, kjøpmenn og redere bodde. 
Bygningsmassen i bydelen stammer fortsatt nesten i sin helhet fra denne tiden. Etter andre 
verdenskrig sank imidlertid verdien på boligene i området, blant annet på grunn av massiv 
trafikkutbygging rundt området. Puber og bordeller i det aktive havneområdet bidro samtidig 
til at bydelen fikk et dårlig rykte som skulle bli hengende ved den.  Fra 50-tallet og utover i de 
neste tiårene ble Jungbusch hjemsted for gjestearbeidere til industrien i Mannheim, som etter 
hvert også fikk familiene sine til Tyskland. Bydelen har i dag en stor andel innbyggere som er 
barn av tyrkiske og sicilianske gjestearbeidere.

Etter som kjøpekraften i området har gått ned, har den ene butikken etter den andre lagt 
ned eller flyttet ut. Uteområdene i bydelen har lenge vært preget av forfall, skolen har vært 
i dårlig stand og trafikksituasjonen har gjort det farlig å leke i gatene. De siste årene har det 
imidlertid blitt gjennomført en oppgradering både av skolen og av mange av de offentlige 
uteområdene i Jungbusch. I 1996 besluttet nemlig Mannheim kommune å sette i gang en 
storstilt byutviklingsprosess i bydelen, som en del av den gamle industribyens strategi for å endre 
sitt image. Den attraktive beliggenheten ved elven Neckar og kanalen var en av hovedgrunnene 
til denne satsingen. Samtidig ble Jungbusch tatt opp i Den sosiale byen. Områdesatsingen i 
Jungbusch er altså kompleks: Her inngår byggingen av et luksushotell, et Popmusikkakademi, 
en næringspark for musikkindustrien, anlegging av en promenade langs kanalen, samt fysisk 
opprustning og sosiale tiltak med tanke på å bedre levekårene og nærmiljøet for de som bor i 
bydelen. Utviklingen mot å gjøre Jungbusch til et sted for ”den kreative klasse” har blitt møtt 
med skepsis i befolkningen og blant kritikere. Samtidig er det klart at nyetableringene kan 
være en ressurs, og ulike aktører har visst å utnytte dette til det fulle. Dette har vært en viktig 
rammebetingelse for den suksessen som festivalen Nachtwandel har hatt. 
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NACHTWANDEL
Kulturfestivalen Nachtwandel inviterer beboere og tilreisende ut i Jungbusch om kvelden 
og natten. Festivalen fungerer som en nøytral møteplass på tvers av skillelinjer i bydelen, 
samtidig som den har endret omgivelsene sitt syn på Jungbusch. 

BAKGRUNN
For mange Mannheimere er Jungbusch ufravikelig knyttet til nattelivet, og til bordellene 
og kneipene som preget havneområdet en gang. Gjennom kulturfestivalen Nachtwandel 
tar kunstnere og planleggere utgangspunkt i denne assosiasjonen, men omformer og 
endrer meningsinnholdet i den.

Hver oktober siden 2003 år har Nachtwandel blitt gjennomført i Jungbusch. 
Initiativtakerne til festivalen er kunst- og kulturnettverket Laboratorio 17, som har sin 
faste møteplass og virke i bydelen. Sammen med Quartiermanagement (det lokale 
planleggingskontoret) står kunstnernettverket for organiseringen av festivalen, som i flere 
år har tilbudt nye og spennende kulturopplevelser.  Laboratorio 17 er et løst organisert 
nettverk av ulike kunstnere, designere og arkitekter. Deres målsetting er å bruke kunst og 
kultur i arbeidet for å mobilisere befolkningen og skape nye typer arenaer for deltakelse i 
byutviklingsprosessen. De har lagt vekt på å gjennomføre lavterskelaktiviteter ute der folk 
ferdes. De ulike aktivitetene og tilbudene under Nachtwandel finner sted i Jungbusch sine 
gater, bakgårder og lekeplasser, i vaskeriet til bensinstasjonen, på kneiper og kafeer, så 
vel som i nærmiljøsenteret, kirken og moskeen. Nachtwandel finner alltid sted en fredag 
og lørdag i oktober fra klokken åtte om kvelden til klokken to om natten. I disse timene 
myldrer det av folk i bydelen, og i  de siste årene har festivalen hatt flere tusen besøkende.
 
MÅLSETTINGER 
Jungbusch har de siste årene vært preget av ulike konflikter mellom beboerne. Konfliktene 
kommer særlig til uttrykk som konflikter mellom generasjoner, og som konflikter 
mellom grupper med ulik etnisk bakgrunn. På grunn av dette har det vært viktig for 

Nachtwandel, Jungbusch - foto: Quartiermanagement Jungbusch 
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ressurser. Jungbusch er denne natten vertskap og får ønske tilreisende velkommen til 
et stort mangfold av lokaliteter. Bydelen får vise seg frem som et velfungerende, men 
samtidig ”vanlig” sted. Folk inviteres inn til Jungbusch og ut i bydelens gater, og slik får 
de oppleve et annet Jungbusch enn det de har hørt om. De blir invitert nettopp til steder 
de ellers kunne knyttet sine fordommer til: Til bakgårder, brakkområder, innsiden av slitne 
bygninger, butikker og moské. I og med at festivalen sine aktiviteter favner så bredt, så 
trekker den også et bredt publikum. 

FESTIVALEN SOM ET KUNSTVERK I BYDELEN
Kunstnernettverket Laboratorio 17 er den viktigste drivkraften bak Nachtwandel. Kjennskap 
til deres tilnærming og metode å jobbe på er viktig for å forstå betydningen festivalen 
har fått. Laboratorio 17 jobber med en relasjonell tilnærming til kunst og ønsker å bruke 
sine kunstverk i stedsutviklingen. Ideen er at kunstnerne i nettverket gjennom forskjellige 
aktiviteter skaper rammer for ulike kunstverk, som deretter må fylles og formes av lokale 
beboere gjennom deltakelse. ”Nachtwandel” er nettopp et slikt kunstverk. Mange av 
aktivitetene og prosjektene på Nachtwandel krever at publikum deltar direkte – dersom 
ingen deltar blir det heller ikke noe prosjekt. To eksempler på dette er Kulturbakeriet nede 
ved kanalen og Jungbusch-memory. Det arrangeres imidlertid også mer tradisjonelle 
aktiviteter som konserter, teateroppvisninger, installasjoner og guidede turer der bydelens 
rike historie synliggjøres.

Quartiermanagement og Laboratorio 17 å skape arenaer som kan oppleves som nøytrale 
av ulike grupper mennesker. En av hovedmålsettingene med Nachtwandel har vært å 
bruke kunst og kultur for å skape arenaer og settinger der de som bor i nabolaget kan 
møtes. Det er samtidig lagt stor vekt på at beboerne selv deltar aktivt på ulike måter 
i gjennomføringen av festivalen, både gjennom egne innslag eller innenfor rammene 
av aktiviteter som er initiert av Laboratorio 17. Slik ønsker man å styrke tilhørigheten til 
området, opplevelsen av å tilhøre et fellesskap og dermed nabolagsånden generelt.

En annen sentral målsetting med Nachtwandel var at festivalen skulle være et bidrag til 
å endre det negative imaget til Jungbusch i regionen. Dette arbeidet har i stor grad vært 
vellykket. Nachtwandel har bidratt til å skape et nytt bilde av Jungbusch utad, noe som 
er tydelig i lokal og regional media. Festivalen har fungert som en døråpner til Jungbusch 
for dem som bor utenfor bydelen, og har bidratt til at Jungbusch i dag i større grad 
er et sted man refererer til og besøker. En viktig grunn til dette er fokuset på lokale 

Nachtwandel, Jungbusch - foto: Quartiermanagement Jungbusch 
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Jungbusch-memory
I 2006 laget en kunstner små kort etter prinsippet fra det kjente spillet ”Memory”. I 
dette spillet er det om å gjøre å finne to og to like kort. Alle kortene i Jungbusch-
memory hadde et motiv fra Jungbusch. En nedlagt bar ble for anledningen gjenåpnet 
som ”Memorykafé”. Folk som kom innom kafeen fikk utdelt et memorykort, som de 
kunne henge rundt halsen. De som fant en person med tilsvarende memorykort et eller 
annet sted på festivalen fikk en premie i memorykaféen– forutsatt at de kom tilbake 
sammen! 

Kulturbakeri ved kanalen
Ved brakklandet nede ved kanalen har det gjennom flere år blitt satt opp bakerovner 
under festivalen. Ved ovnene står frivillige bakere klare med store mengder deig. 
Publikum får utdelt deig og får mulighet til å bake sitt eget brød. I arbeidet med 
brødbakingen kommer mennesker i snakk med hverandre. Ulike baketradisjoner blant 
innbyggerne i Jungbusch blir fanget opp og presentert gjennom deiger og brød av ulike 
slag. Slik kan man ”smake” på mangfoldet av kulturelle utrykk i bydelen.

 
Jungbusch er et lite sted og avstandene i bydelen er små. Laboratorio 17 har utnyttet Jungbusch 
som sted til det fulle. De har laget en festival der det er mulig å besøke ulike stasjoner uten å bevege 
seg mange skritt i områder der det ikke skjer noe. Samtidig gjør aktivitetene i seg selv bydelen mer 
kompakt, gjennom alle de utradisjonelle lokalitetene som tas i bruk. Vaskehallen på bensinstasjonen, 
mørke brakkområder ved havnen og private bakgårder er ikke lokaler man umiddelbart forbinder med 
festivaler. 

Etter flere år er erfaringen at Nachtwandel mobiliserer og samler mange ulike grupper og 
mennesker i Jungbusch, og at hele spekteret av befolkningen i Jungbusch oppsøker en 
eller flere av festivalens aktiviteter. For å nå et slikt mål om inklusivitet og nøytralitet og 
dermed gjøre festivalen attraktiv for et bredt spekter av folk, har arrangørene tatt noen 
viktige grep: 

•	 Lokalisering av aktiviteter på ulike og utradisjonelle steder: Det har vært et bevisst 
valg at aktivitetene under Nachtwandel skal gjennomføres på forskjellige typer 
steder der ulike folk og grupper ferdes til vanlig. Mellom 40 og 50 ulike lokaliteter 
tas i bruk under festivalen. Dette innebærer mange utradisjonelle lokaliteter for 
konserter, teateroppvisninger og andre aktiviteter. På den lokale bensinstasjonen 
bygges det en scene, brakklandet nede ved kanalen blir lokalitet for et lysshow 
og teater, bakgårder tas i bruk og både kirke og moské åpner dørene. Alle mulige 
åpne uterom tas i bruk, og her er det mulig å stoppe opp og se uten selv å delta 
i kjernen av det som skjer. Ved å bruke arenaer med ulike grad av åpenhet, med 
ulikt meningsinnhold og ulike bruksformål til vanlig legges grunnlaget for en svært 

Kulturbakeri, Nachtwandel, Jungbusch - foto: Quartiermanagement Jungbusch
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åpen festival. 

•	 Kollektivitet: Festivalen har høy grad av kollektivitet. Det meste som foregår er 
gratis.

•	 Ulike typer arrangementer: Nøytralitet handler ikke bare om hvor noe finner sted, 
men også om hva som finner sted. På Nachtwandel er det lagt vekt på å gjennomføre 
ulike aktiviteter, som favner vidt både kulturelt, sosialt og generasjonsmessig. 

•	 Mulighet til å delta på egne premisser: Noen beboere velger å delta ved å sitte 
på en stol utenfor huset sitt og observere folkelivet, noen deltar som tilskuere til 
konserter, noen bidrar mer aktivt i gjennomføringen, noen baker brød nede ved 
havnen som de tar med hjem.

•	 Sosiale aktiviteter: Nachtwandel har en rekke aktiviteter som er avhengig av 
at publikum selv deltar. Utformingen av aktivitetene skaper kontakt mellom 
Jungbuschbeboere, og mellom beboere og tilreisende. 

•	 Fremvisning av ressursene i bydelen, beboere som verter: Under festivalen 
er innbyggerne i Jungbusch selv verter, og mange deltar aktivt med egne 
arrangementer og prosjekter. For eksempel har en lokal kunstner i flere år på rad 
jobbet sammen med lokale barn og ungdom i forbindelse med Nachtwandel. 
Sammen har de malt en hel bakgård i motiver som tar utgangspunkt i Jungbusch 
sin historie. De har også malt ulike motiver på veggene i togundergangen i 
Jungbusch. Som så mange andre underganger er dette et grått sted, som kan gi 
en følelse av utrygghet. Undergangen har blitt malt i vakre motiver, som ønsker 
tilreisende velkommen til bydelen og festivalen. Kunstneren har knyttet kontakt til 
barna/ungdommen gjennom skole og diverse foreninger og lag.

Måten Nachtwandel blir gjennomført på gir festivalen en stor grad av nøytralitet. 
Erfaringen er at folk deltar på festivalen på tvers av generasjonsskiller, kjønn og etnisk og 
sosial bakgrunn. Dette er en nøytralitet som er bygd på et mangfoldsprinsipp: Variasjonen 
i utrykk, og det at mange utrykk skapes gjennom deltakelse, gir Nachtwandel denne 
nøytraliteten og gjør det mulig for mange ulike mennesker og grupper å identifisere seg 
med festivalen.

ARENA FOR DELTAGELSE 
Nachtwandel fungerer som en møteplass mellom ulike sosiale og kulturelle grupper i 
Jungbusch. Dette er viktig i en bydel som de siste årene har vært preget av ulike typer 
konflikter. I og med at Nachtwandel tas i bruk på tvers av etniske, kulturelle, sosiale 
og generasjonsmessige skillelinjer har festivalen mulighet til å bli noe felles, også for 
innbyggere som ellers i liten grad opplever å ha noe fellesskap med hverandre. 

Festivalen har også bidratt til å koble Jungbusch på resten av byen, ved å være med å 
tegne et nytt bilde av bydelen og de som bor der. Dette skjer både gjennom media, men 
også gjennom de faktiske møtene som skjer i bydelen denne helgen.

Et element med Nachtwandel, som arrangørene kanskje ikke fullt ut hadde forutsett, er 
at festivalen har virket mobiliserende i kraft av å være en arena der folk kan utrykke 
sine meninger offentlig. Nachtwandel har blitt en arena der ulike grupper utrykker sine 
interesser gjennom underskriftskampanjer og diverse aktiviteter. Her kan blant annet 
befolkningens kritikk av den lokale stedsutviklingsprosessen og myndighetene formidles 
til et bredt publikum i det offentlige rom. I og med at Nachtwandel har en så åpen profil 
har ulike grupper kunnet kreve å få være med, og slik fått understreket sin rett til å være i 
Jungbusch. I 2006 ble det blant annet arrangert et ”Roma-ball”, der romanibefolkningen 
i Jungbusch var en drivkraft. De kalte arrangementet sitt ”Vi er de vi er”, noe som var en 
klar kommentar til pågående konflikter mellom denne gruppen og andre grupperinger 
i Jungbusch, og en kritikk til hvordan Quartiermanagement har håndtert konfliktene. 
Roma-ballet var svært godt besøkt og fikk mye positiv omtale. 

MER INFORMASJON
www.jungbuschzentrum.de
www.laboratorio17.de
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3.2 VIDUNDERET 
FRA MARXLOH

Foto:  EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
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Bydelen Marxloh i Duisburg omtales i tysk media ofte som en typisk ”innvandrerbydel” i Ruhr-
området. Ved utgangen av 2008 bodde det 17 494 mennesker i Marxloh. Strukturendringene 
i økonomien har hatt stor innvirkning på livet i denne bydelen. Først forsvant kullindustrien, 
deretter stålverkene. Dette førte til at de mer velstående tyskerne og arbeidsinnvandrerne som 
hadde mulighet forlot Marxloh, og bydelen har vært preget av befolkningsnedgang de siste 
tiårene. Parallelt til denne tendensen har andelen innbyggere i bydelen med innvandrerbakgrunn 
økt. Særlig tyrkiske småbutikker og spisesteder preger i dag bybildet.
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MOSKEEN 
I oktober 2008 ble DITIB-Merkez moskeen i Marxloh åpnet. Prosessen rundt byggingen av 
moskeen har vakt oppmerksomhet over hele Tyskland. 

BAKGRUNN
DITIB-Merkez menigheten i Duisburg-Marxloh ble grunnlagt for rundt 20 år siden av 
tyrkiske gjestearbeidere og holdt frem til 2008 til i en kantine i et gammelt industriområde. 
Gjennom årene vokste ønsket i menigheten om en representativ moské med minaret og 
kuppel, og i 2004 ble det besluttet å bygge en ny moské i bydelen. Det første spadetaket 
ble tatt i mars 2005, og den nye moskeen kunne deretter åpne sine dører i oktober 2008. 
Moskeen er bygd i osmansk stil, med bysantiske innslag og er en av de største i Tyskland. 

Bygging av nye moskeer i Tyskland har de siste årene ofte vært ledsaget av lokale protester 
og en mediedekning med fokus på konflikt og motstand. I Marxloh klarte man ikke bare å 
unngå dette, men også å skape positiv oppmerksomhet rundt byggingen. Av moskeens 
areal på rundt 1000 kvadratmeter er 43 prosent satt av til offentlige bruksformål. Nettopp 
ved å se moskébyggingen som noe mer enn et rent byggeprosjekt, men derimot som et 
stedsutviklingsprosjekt, har den blitt et positivt bidrag til bydelen Marxloh. Det som er 
blitt kalt ”vidunderet fra Marxloh” er et svært spennende eksempel på hva man kan oppnå 
dersom man åpner for at ulike interessegrupper og aktører aktivt kan delta i konkrete 
stedsutviklingsprosjekter. 

MÅLSETTINGER
Da beslutningen om å bygge moskeen var tatt, tok kommunen og menigheten initiativ til 
å sette ned et fellesråd bestående av mange ulike aktører. Her sitter lokale foreninger og 
lag, representanter fra ulike andre trossamfunn, universitetet, representanter fra politiske 
partier, næringslivet, naboer og ulike lokale stedsutviklingsaktører. Moskeen ble fra første 
stund oppfattet som noe mer enn et religiøst bygg. De ulike aktørene så byggeprosjektet 
som et stedsutviklingsprosjekt, som kunne skape positive ringvirkninger i bydelen. Ideen 
om moskeen som møteplass stod sentralt. Målsettingen var å skape en arena for tverr-
religiøs dialog, som kunne bygge ned fordommer mellom ulike trosretninger, samt å skape 
en møteplass som kunne bidra til å forbedre samlivet i bydelen. Fellesrådet kom sammen 
og var aktivt med gjennom hele prosessen, fra ide til ferdigstillelse av moskeen. Det var 
harde forhandlinger mellom de ulike aktørene, men nettopp gjennom forhandlingene ble 
det skapt et spennende bygg, som rommer mange ulike funksjoner. 

Moskeen blir til - foto: EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
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DIALOG OG UTDANNING UNDER KUPPELEN
Moskébygningen rommer både selve moskeen, 
men også en del som er satt av til ulike offentlige 
formål. Denne delen kalles ”Begegnungsstätte”, 
som kan oversettes til ”møtestedet”. 
Begegnungsstätte inneholder en bistro, et arkiv 
og bibliotek og seminarrom. Fellesrådet, som ble 
satt ned ved oppstarten av byggeprosjektet, skal 
være aktivt med i styringen av den offentlige 
møteplassen i moskeen.

Ulike menigheter i bydelen, både den jødiske, 
den protestantiske og den katolske, har plassert 
deler av sine boksamlinger i moskeens bibliotek. 
Tanken er at biblioteket skal fungere som et 
felles teologisk bibliotek for muslimer, kristne 
og jøder. Taket i biblioteket består av tre 

kupler, som bærer symboler fra de jødiske, kristne og islamske kulturtradisjonene, og 
som symboliserer de møtene som skal finne sted under det. Biblioteket var per mars 
2009 enda ikke fullstendig ferdig utstyrt, men det var allerede tatt i bruk blant annet av 
skoleklasser. Når boksamlingen er komplett, vil biblioteket være åpent for allmennheten 
til bestemte tider i uken. Innenfor rammene av Begegnungsstätte er målsettingen også å 
utvikle ulike forsknings- og undervisningsprosjekter i samarbeid med universitetet.

Moskeen ivaretar i dag flere viktige funksjoner i nærmiljøet, særlig med tanke på kvinner 
og eldre med innvandrerbakgrunn. Menigheten tilbyr ulike kurs og utdanningstilbud for 
kvinner og rådgivning for eldre mennesker. Dette er to grupper som ellers i liten grad nås 
av tilbud i bydelen. 

Prosessen rundt byggingen av DITIB-Merkez moskeen kan leses i selve bygningen og 
den arkitektoniske utformingen. Både innvendig og utvendig kan man se spor av de 
forhandlinger som har vært gjennomført og de ulike kompromisser og løsninger som 
ble funnet. Det ble valgt en strategi om å bygge en moské som kommuniserte med de 
fysiske og sosiale omgivelsene i nabolaget, og dette ble vektlagt i byggingen. Blant annet 
har dette ført til at moskeen har fått vinduer som ligner vinduene i boligblokkene i det 
tilgrensende området. Slik ønsket man å synliggjøre at moskeen er en del av nabolaget. 
Samtidig var tanken at store vindusflater viser åpenhet og virker inviterende. Videre ble 
det besluttet å bygge minareten omtrent like høy, men ikke høyere, enn kirketårnene på 
de katolske og protestantiske kirkene i nabolaget. De tre tårnene kommuniserer med 
hverandre, og på denne måten ønsket man å utrykke en gjensidig respekt mellom de tre 
menighetene 

ARENA FOR DELTAGELSE 
Det var sentralt i prosessen rundt byggingen av DITIB-Merkez moskeen at moskébyggingen 
ble forstått som et stedsutviklingsprosjekt helt fra starten. Deretter valgte man å trekke 
ulike aktørgrupper aktivt inn i planleggingen og utformingen av moskeen. Slik prosessen 
ble gjennomført klarte man å mobilisere flere ulike aktører til et felles prosjekt. Resultatet 
er blitt et bygg og funksjoner som mange ulike grupper kan kjenne tilhørighet og en viss 
grad av eierskap til. 

Samtidig virker moskeen i seg selv som en møteplass, der det kan skje møter på tvers 
av religiøs tilknytning. Slike møter kobler grupper til hverandre og skaper bånd mellom 
dem. Dette er nettverk som er viktige med tanke på lokal konflikthåndtering, men også 
med tanke på at ulike aktører kan handle som en kollektiv aktør og fremme bydelens 
interesser.

MER INFORMASJON
http://www.duisburg.de/micro/europa/euinduisburg/102010100000220206.php
http://www.ditib-du.de/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,499612,00.html
http://de.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-562/i.html

Foto: EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
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3.3 INTERKUTURELL 
HAGE I STADTWALD 

Foto: Helga Pukall
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Boligområdet Stadtwald ligger på en høyde i den vestlige utkanten av byen Marburg i 
Hessen. I dette området bor det om lag 1400 mennesker, og rundt 20 prosent av disse har 
en innvandrerbakgrunn. Det er 33 nasjonaliteter representert i området og hovedvekten av 
innbyggerne med innvandrerbakgrunn kommer fra Russland eller tidligere Sovjetrepublikker, 
Afghanistan, Irak, Syria eller Tyrkia. Stadtwald er en ung bydel; om lag 90 prosent av innbyggerne 
er under 45 år. Det er høy arbeidsledighet blant innbyggerne.

Stadtwald ble utviklet som boligområde på 1990-tallet. Selve området er et gammelt 
militærområde, som ble kjøpt av kommunen når virksomheten ble lagt ned. De gamle 
militærbygningene ble gjort om til boliger, i all hovedsak sosialboliger. Mange av boligene er i 
svært dårlig forfatning.  Planleggingen og byggingen av Stadtwald skjedde i en periode med 
høy befolkningsvekst i Marburg. Når befolkningsveksten stagnerte utover på 1990-tallet, ble den 
videre utviklingen av bydelen imidlertid utsatt. Dette har ført til at Stadtwald i dag er en isolert 
bydel. Det er svært dårlig kollektivdekning mellom området og resten av byen, og mange av de 
som bor i området har ikke bil. Utsettelsen har også resultert i manglende sosial infrastruktur og 
servicetilbud. Området er preget av stor fluktuasjon. 
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HAGEN
Den interkulturelle hagen i Stadtwald fungerer som en møteplass og skaper nettverk 
mellom naboer. Hagen har gitt flere spennende synergieffekter, der innbyggerne jobber 
sammen for å forbedre sitt bo- og nærmiljø.

BAKGRUNN
Historien om den interkulturelle parsellhagen i Stadtwald startet i 2003 med et privat 
initiativ fra noen innbyggere i bydelen. De ønsket å anlegge en parsellhage for seg og 
sine familier. For å få til dette tok de kontakt med en lokal forening, som allerede hadde 
ulike prosjekter i området. Foreningen brakte ideen videre til en bydelsfest, der den ble 
presentert for andre naboer. Målsettingen var å lage en hage som tok utgangspunkt i de 
behov og interesser folk i området hadde. Folk ble derfor oppmuntret til å uttrykke sine 
meninger om hagen gjennom ord og tegning. For å få et inntrykk av hva en slik hage 
kunne være, ble også representanter fra lignende hageprosjekter i andre byer invitert til 
å fortelle om sine erfaringer.

Etter at denne prosessen var gjennomført, begynte arbeidet med å finne et sted å 
lokalisere hagen. En av de største utfordringene var å finne et sted med gode forhold for 
hagedrift og deretter å få omregulert dette området til formålet ”hagedrift”. Kommunen 
vedtok imidlertid etter hvert å stille et stykke land på rundt 3000 kvadratmeter gratis til 
disposisjon for innbyggerne. Foreningen, som var initiativtaker sammen med innbyggerne, 
ble stående som forpakter av området. Kommunen valgte også å støtte prosjektet 
økonomisk med frø, sand og materialer til kompostbinge. I oktober 2003 trådde avtalen 
med kommunen i kraft, og hagearbeidet kunne starte. Hagen i Stadtwald er med i et 
nasjonalt nettverk kalt ”Netzwerk Interkulturelle Gärten”.  De ulike hagene deler erfaringer 
og gir råd til aktører som ønsker å etablere nye hager. 

MÅLSETTINGER
For beboerne i området var målsettingen med parsellhagen først og fremst å ha et 
sted å dyrke grønnsaker, urter og blomster, samt et sted å oppholde seg ute og være 
sammen med familien. For kommunen og foreningen som pådriver var det imidlertid 
også en mer overordnede målsetting med prosjektet. De så parsellhagen som en måte å 
skape en lokal møteplass og en ramme rundt utvungen interaksjon mellom ulike grupper 
innbyggere i Stadtwald. I midtpunktet for dette står hage- og gartnerarbeidet som en 
kulturovergripende aktivitet.

Samarbeid i hagen, Stadtwald - foto: Helga Pukall
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Det har også vært en målsetting at hagen skulle kunne skape forbindelser mellom 
innbyggerne i Stadtwald og i områdene rundt.  Beliggenheten, mangel på kollektivtilbud 
og stigmatisering bidrar til å isolere boligområdet. Parsellhagen er anlagt ved randen 
av et stort kulturlandskapsområde, som er mye brukt av befolkningen i nærområdene. 
Turveien går forbi tett opp til hagen. Erfaringen er at dette inviterer til dialog mellom de 
som arbeider i hagen og de som går på tur. Fraværet av gjerder rundt hagen er med på 
å invitere til denne kontakten.

GRENSER AV GRESS
Størstedelen av hageområdet er delt opp i parseller og hver familie disponerer sin egen 
parsell. De ulike jordbrukstradisjonene som innbyggerne bærer med seg kan tydelig leses 
i de ulike parsellene og gjør vandringen mellom dem spennende. Parsellistene viderefører 
ulike metoder for jordbruk og dyrker gjerne grønnsaker som er typiske for deres hjemland 
(i den grad lokalklimatiske forhold tillater det). Hagearbeid er en form for kommunikasjon 
som kan skje på tvers av språkbarrierer. I tillegg til de individuelle parsellene, er det også 
laget en fellesparsell. Dette er et område som parsellistene steller og bruker i fellesskap. 
Felleshagen rommer blant annet en frukthage, en krydderhage, men også en gratishage.  
I gratishagen setter parsellistene frø og planter de har til overs, og der kan alle som vil 
forsyne seg og høste. I tilknytning til parsellen er det også en bakerovn under oppbygging. 
Her kan innbyggerne komme og steke for eksempel sitt eget brød eller pizza. 

Det er ingen gjerder rundt hagen, eller mellom de ulike parsellene. Mange har undret seg 
over om det ikke blir skader og hærverk når hagen står slik åpen uten gjerder rundt og 
mellom parsellene. Men alle slike bekymringer er blitt gjort til skamme, og det har nesten 
ikke vært skader på hagene siden oppstarten. 

I arbeidet med hagen har det vært en målrettet satsing på barns deltakelse og læring. 
Også barna har derfor fått sin egen hage. På en lekeplass i nærheten har man laget 

Innhøsting, Stadtwald - foto: Helga Pukall
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et lite felles hageområde, en ”eventyrhage”, der barna kan jobbe. I tillegg er det flere 
små parseller som ulike barn disponerer. Arbeidet i hagen brukes som et utgangspunkt 
for læring. I samarbeid med høyskole og universitet blir det blant annet gjennomført 
prosjekter med fokus på ernæringslære for barn. Det er en kjensgjerning at mange av 
barna i området har helseproblemer knyttet til feilernæring.  Men også ungdom dras med. 
I samarbeid med ulike aktører har ungdom i bydelen utgitt en egen oppskriftsbok med 
utgangspunkt i mangfoldet av det som dyrkes i parsellhagen. 

ARENA FOR DELTAGELSE
Hagen fungerer som en møteplass mellom naboer i Stadtwald, og er en arena der det 
skapes svake bånd mellom mennesker. Hagen er blitt en arena for felles initiativ og 
samhandling og har skapt flere spennende synergieffekter:

•	 En synergieffekt er et mobilt nabolagsverksted. Dette er en bil med tilhenger full 
av verktøy som kjører rundt og låner ut verktøy til folk. Initiativet til verkstedet 
kom fra noen av mennene i hagen.

•	 Egen parsellhage for barna i nabolaget.

•	 Felleshage og gratishage. 

•	 Beboere som har flyttet fra Stadtwald til andre bydeler i Marburg har tatt med seg 
ideene og tatt initiativ til å starte lignende prosjekter der. 

•	 Felles arbeid i hagen har bidratt til at naboene i større grad enn før jobber kollektivt 
for endringer i sitt bo- og nærmiljø. Nabolagsverkstedet er et eksempel på dette. 

MER INFORMASJON
http://212.12.126.151/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=274
http://www.ikjg.de/content/view/59/82
http://www.sozialestadt.de/praxisdatenbank/suche/ausgabe.php?id=374

Hage uten gjerder, Stadtwald - foto: Helga Pukall
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I Soria Moria erklæringen til den rødgrønne regjeringen blir det pekt på viktigheten av at 
barn og ungdom får styrkede muligheter til deltakelse og innflytelse lokalt i arbeidet for 
slik å sikre denne målgruppen gode levekår og utviklingsmuligheter. I utviklingen av gode 
og levelige steder og bomiljø har barn og unge særskilte interesser, som det i økende grad 
er blitt lagt vekt på. 

Mange av bydelene som blir tatt opp i Den sosiale byen er preget av en kompleks 
levekårsproblematikk, som også omfatter barn og unge. Stort frafall fra skolene, høy 
ungdomsledighet og dårlige helse blant barn og unge er kjennetegn på denne situasjonen. 
Barn og unge er derfor viktige målgrupper i Den sosiale byen, også med tanke på 
målsettingen om deltakelse. Arbeidet mot barn og unge har to hovedmålsettinger i 
denne sammenhengen: 

•	 Barn og unge interesser i stedet de bor skal bli vektlagt og hørt. Barn og unge skal 
ha innflytelse på beslutninger på lokalt nivå. Dette gjør det viktig å skape arenaer 
og fora der barn og unge kan delta.

•	 Arbeidet skal styrke barn og unges forutsetninger for å delta – både lokalt og på 
arenaer på andre skalanivåer i samfunnet. For å kunne delta trengs det kunnskap 
om det politiske systemet, om ulike informasjons- og formidlingskanaler, og om 
hvordan man effektivt formulerer interesser og synspunkter slik at de blir hørt. 

Det kan jobbes på ulike måter for å sikre barn og unges deltakelse i den lokale 
stedsutviklingen. Ofte forsøker man å fange barns interesser gjennom ulike former for 
konsultasjoner, som spørreundersøkelser, intervjuer, skoleprosjekt osv. En fare med 
slike konsultasjoner er imidlertid at de kan munne ut i lange ”ønskelister”, som det ofte 
ikke er ressurser til å imøtekomme. En annen type prosjekter er registreringsprosjekter 
der for eksempel barns stedsbruk registreres. Slike registreringer kan være en viktig 
kunnskapskilde i den fysiske planleggingen av for eksempel nye uteområder, gangveier 
og oppholdsrom. En tredje type prosjekt er prosjekter der barn og unge dras aktivt med 
inn i den fysiske utformingen av sine bo- og nærmiljøer. Slike prosjekter er også indirekte 
læringsprosjekter; barn og unge får oppleve at deres deltakelse gir direkte og konkrete 
resultater. Videre er det mulig å tenke seg at arbeidet for barn og unges deltakelse først 
og fremst består i å skape arenaer der barn og unge kan ytre seg på egne premisser om 
saker som opptar dem. I medvirkningsprosjekter ala spørreundersøkelser og intervjuer er 
premissene i større grad lagt på forhånd.

4.0 BARN 
OG UNGES 
MEDVIRKNING
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Arbeidet med å styrke barn og unges forutsetninger for å delta lokalt eller på andre 
skalanivåer i samfunnet handler i stor grad om kunnskap. For å tilegne seg den 
nødvendige kunnskapen trengs det basisferdigheter innen lesing og skriving for eksempel. 
Et satsingsområde i Den sosiale byen er nettopp å skape arenaer for læring. En felles 
utfordring for prosjekter rettet mot barn og unge er imidlertid ofte å møte barn og unge 
der de er og skape arenaer de ønsker å ta i bruk. En erfaring er at det ofte er vanskeligst 
å nå de barna som faller utenfor på skolen, fordi de ofte heller ikke deltar på organiserte 
fritidsaktiviteter. Samtidig er det kanskje disse barna som i minst grad blir hørt, og som 
har lavest forutsetninger for å gjøre sine interesser gjeldende på ulike skalanivåer. Det er 
derfor et viktig arbeid å skape arenaer der barna faktisk kommer og der det er tilrettelagt 
for læring på en slik måte at barna kan identifisere seg med det som skjer og får lyst 
til å komme igjen. I denne sammenhengen er det ofte et poeng at tilbudene er ikke-
forpliktende og relativt åpne. Slike tilbud kan deretter utvikle seg til å bli mer forpliktende, 
ved at kravet om forpliktelse kommer fra deltakerne selv. Gjennom å være med å skape 
prosjektene selv får de som bruker dem et eierforhold til dem.

Eksemplene i dette kapittelet viser på ulike måter hvordan barn og unge kan mobiliseres 
i den forstand at de bringes ut, bringes inn og kobles på (se s. 13). Først vil vi presentere 
prosjektet Buschgirls i Jungbusch, Mannheim, et prosjekt som på en nyskapende måte 
gir barn og unge mulighet til å formulere sine interesser på egne premisser. Gjennom 
sitt eget internettmagasin styrer ungdom selv diskusjonene og tvinger frem respons. 
Deretter presenterer vi det interkulturelle barnebiblioteket CaKaDu i Hochfeld i Duisburg. 
Dette er en læringsarena som ved hjelp av små ressurser har klart å nå barn som ellers i 
liten grad leser bøker. Til slutt ser vi på prosjektet Bilderflut i Nordstadt i Dortmund. I dette 
prosjektet er barn og ungdom aktivt med i utformingen av det fysiske nærmiljøet sitt.

Samling utenfor Buschgirls, Jungbusch - foto: Gertrud Schenk
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I Norge i dag er det ikke et spørsmål om viktigheten av barns medvirkning, men hvordan 
man skal legge til rette for en slik medvirkning i stedsutviklingen. CaKaDu, Bilderflut og 
Buschgirls er spennende eksempler i denne sammenhengen. Disse eksemplene handler 
for det første om direkte deltakelse i konkrete stedsutviklingsprosjekter som: 

•	 Gir barn og unge kanaler for å ytre seg om stedsutviklingen og formidle sine 
interesser i stedet (Buschgirls)

•	 Gir barn og unge mulighet til å konfrontere andre aktører i stedsutviklingsprosessen 
(Buschgirls)

•	 Gir barn og unge mulighet til å delta i den fysiske utformingen av sitt bo- og 
nærmiljø (Bilderflut)

På den andre siden handler eksemplene om å styrke barn og unges forutsetninger for 
deltakelse på ulike skalanivåer: 

•	 Gir en lavterskel arena for læring av lese- og skriveferdigheter (CaKaDu)

•	 Gir trening i praktisk bruk av språk og digitale medier (Buschgirls)

•	 Gir trening i prosjektledelse og prosjektgjennomføring (Buschgirls og Bilderflut)

•	 Gir kunnskap om ulike kanaler for deltakelse og om hvordan systemer for politisk 
innflytelse fungerer (Buschgirls)

Eventyrhage, Stadtwald - Foto: Helga Pukall
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4.1 BUSCHGIRLS, 
JUNGBUSCH

Foto: Gertrud Schenk 
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Sentrumsbydelen Jungbusch i Mannheim har i flere tiår vært preget av en kompleks 
levekårsproblematikk. Arbeidsledigheten og andelen som dropper ut av skolen er høy, boligene er i 
dårlig forfatning og det er også mange helserelaterte utfordringer. Bydelen har hatt et dårlig omdømme 
i resten av byen og regionen. Jungbusch har en høy innvandrerandel, og en stor andel av disse er 
etterkommere av tyrkiske og italienske arbeidsinnvandrere som kom til Sør-Tyskland på 60- og 70-tallet. 
Videre bor den en del mennesker fra Øst-Europa i bydelen. Jungbusch har en relativt ung befolkning.  

Siden 1999 har det pågått en storstilt byutviklingsprosess i Jungbusch. På den ene siden har Jungbusch 
vært satsingsområde i Den sosiale byen, og det er gjennomført mange ulike tiltak i forbindelse med 
dette. På den andre siden er Jungbusch kjerneområdet i Mannheim sitt arbeid for å bli Tysklands nye 
”popmusikkhovedstad”. Utviklingen av området skaper både engasjement og spenninger lokalt (se mer 
informasjon under Nachtwandel).
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BUSCHGIRLS
Gjennom internettmagasinet www.buschgirls.
de skaper ungdom i Jungbusch en arena for 
deltakelse, der meningsutveksling foregår på 
deres egne premisser. Buschgirls krever å bli hørt 
og blir hørt. Samtidig gir det praktiske arbeidet 
med internettmagasinet kunnskaper innen ulike 
digitale verktøy, skriving og læring.

BAKGRUNN
I 2003 tok en kunstner initiativ til å skape et 
eget internettmagasin av og for ungdommen 
i Jungbusch. Dette skulle være en arena der 
ungdom kunne delta på egne premisser i et 
lærende miljø. For å nå de som ikke oppsøker 
andre etablerte fritidstilbud i Jungbusch 
bestemte kunstneren seg for en utradisjonell 
lokalisering: Arbeidet med internettmagasinet 
skulle finne sted i en container nede på 
brakklandet ved kanalen, i et område der 
ungdom uansett oppholder seg. Kunstneren fikk 
sponset datamaskiner, samt brakke og strøm fra 
en lokal næringslivsaktør, og med dette på plass 
åpnet hun deretter det som ble hetende
Buschgirls (Buschjentene). 

De første årene var Buschgirls et tilbud 
utelukkende for jenter. I dag, 7 år etter oppstart, 
bruker 30 jenter i alderen 12 til 22 år tilbudet 
regelmessig. Siden 2006 er det også etablert et 
eget tilbud for gutter. Buschgirls brukes både av 
ungdommer som kan godt tysk og ungdommer 
som i liten grad prater tysk. De siste årene har 
Buschgirls for eksempel i økende grad blitt tatt 
i bruk av ungdom fra østeuropeiske land, særlig 
Bulgaria, som ikke går på skole i Tyskland. For 

noen er Buschgirls dermed en av få muligheter til å lære og praktisere tysk. Buschgirls 
har vist seg å være et prosjekt som ungdommen stadig vender tilbake til – noen i åresvis. 
De fleste av disse er ungdom som ikke bruker andre etablerte fritidstilbud. 

MÅLSETTINGER
Buschgirls skal være et sted der ungdom får ny kunnskap og lærdom gjennom praksis. 
Dette bygger på en tanke om at ungdom slik vil få styrket sine forutsetninger for å delta 
som aktive borgere i storsamfunnet. Samtidig skal Buschgirls være en arena der ungdom 
kan ytre seg på egne premisser om livet i Jungbusch og stedsutviklingsprosessen som 
foregår der.

LÆRING GJENNOM PRAKSIS
Den bærende ideen bak Buschgirls er å la ungdom lage og administrere sitt eget lokale 
internettmagasin. Læring gjennom praksis, og muligheten til å ytre seg og få respons på 
egne ytringer, står i fokus. I internettmagasinet forteller ungdommene sine egne historier 
om livet i Jungbusch. De skriver om dagligdagse hendelser på stedet, som gir innsyn 
i hvordan de opplever og bruker området De lager også reportasjer om det som skjer 
i bydelen og dekker diverse hendelser og aktiviteter. Ungdommene administrerer selv 
nettsiden under veiledning av kunstneren, og det de skriver blir i liten grad redigert; 
skrivefeil og slang kommer på trykk slik det skrives. Dette gjør at det utvikler seg en egen 
språkstil i magasinet. Språket er direkte og utrykker stemningen, kraften og intensiteten 
til de som skriver. Gjennom internettmagasinet foregår det en utveksling av tanker og 
ideer på ungdommens premisser. Her får ungdommen svar av andre ungdommer, og av 
andre som leser magasinet.

Fotomontasje av Jungbusch ved Simone 
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Læring og utvikling av kunnskaper innen media, digitale nettverk og tysk skriftlig språk 
står sentralt i arbeidet. I arbeidet med reportasjene får ungdommene i Buschgirls 
kunnskap om alle disse elementene. Kompetansen i det tyske språket erverves 
gjennom det praktiske arbeidet med å skrive egne tekster til nettsiden, og gjennom 
redaksjonelt arbeid også. Gjennom arbeidet med reportasjer får de kunnskap om ulike 
former for digitalt redigeringsarbeid og fotoarbeid. Dette er et arbeid som også styrker 
ungdommene sine forutsetninger på skolen. De siste årene har Buschgirls samarbeidet 
med skolemyndighetene i Mannheim om et prosjekt rettet mot jenter som går siste 
skoleår før videregående. De jobber for å motivere ungdom til å fortsette på skolen, og 
for å klargjøre hvilke dører ulike typer videregående utdanning åpner og lukker. Ute på 
reportasjeturer får Buschgirls også trening i å delta og opptre i ulike sosiale settinger. De har 
også samarbeidet med lokalavisen, noe som for eksempel har ført til at Buschgirlsjentene 
ved en anledning fikk skrive, redigere og designe en helside i avisen. 

De som er med i Buschgirls har et selvstendig prosjektlederansvar for containeren, og for 
de ulike prosjektene som gjennomføres. Samtidig har de ansvar for hverandre; ”Læring 
gjennom å lære bort” er et viktig prinsipp i arbeidet. 

Foto: Gertrud Schenk 
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Det har hele tiden vært en målsetting at internettmagasinet skal være en kanal for 
deltakelse i den pågående stedsutviklingen i bydelen. På www.buschgirls.no engasjerer 
ungdommene seg direkte i områdesatsingen som foregår i Jungbusch, og i omdømmet til 
stedet. De formidler sine synspunkter og interesser, kommenterer pågående prosesser og 
aktiviteter og kommer med konkrete innspill til ulike involverte aktører. Internettmagasinet 
har blitt en kanal for ytring for ungdom som ellers sannsynligvis ikke ville ytret seg 
offentlig til stedsutviklingsprosessen. 

Eksempelhistorie: ”Stygg, skitten, bråkete, kriminell – typisk Jungbusch?” Menneskene 
som tenker at Jungbusch er dårlig er dumme, fordi det er mennesker som ikke bor her, 
men som hører ting fra andre og bare snakker. Her i Jungbusch er det mange fester og 
man har det mye gøy her. Egentlig er det kult at det er bråkete her, fordi det skjer alltid 
noe her og man kan høre høy musikk. Barn får lov til å bråke. Hvis man hører høy musikk 
er det ingen som ser dumt på deg, eller når barna leker høyt på lekeplassen. I motsetning 
til andre steder blir mange ikke overvåket. Ingen må vaske gata eller trappene når de 
ikke er skitne og i alle fall ikke når man er syk. Egentlig er ikke Jungbusch mer kriminell 
enn feks Neckarstadt [bydel nord for Jungbusch]. Når noen skjer der sier ingen “typisk 
Neckarstadt” (innlegg på www.buschgirls.no) 

ET TILBUD FOR UNGDOM DER UNGDOM ER
Prosjektet er et eksempel på en inspirerende bruk av brakkarealer. Områdene nede ved 
havnen i Jungbusch har ligget brakk lenge. Før revitaliseringen av området kom i gang 
i forbindelse med områdesatsingen kunne det oppfattes som skremmende på kveldstid 
Kunstneren så potensialet i disse områdene og har skapt et helt unikt tilbud der, med 
utgangspunkt i svært få økonomiske ressurser. Noen datamaskiner, en hjemmeside, en 
brakke og strøm er de eneste fysiske investeringene prosjektet har krevd. Brakken nede 
ved kanalen er åpen tre kvelder i uka, og da kan ungdommen komme og gå som de vil. 
Brakken ligger i et område ungdommen kjenner og bruker. Selve romligheten, brakken, 
innbyr til en uformell kommunikasjon. Samtidig er det liten grad av forpliktelse til oppmøte. 
Det er eierskapet til prosjektet som står i sentrum, og som sikrer prosjektet kontinuitet. 

ARENA FOR DELTAKELSE
Buschgirls er en kanal der ungdom i Jungbusch på egne premisser kan ytre seg om 
sin bydel, og om stedsutviklingsprosessen som pågår. De skriver, redigerer og styrer 
prosjektene selv, under veiledning fra kunstneren som tok initiativ til prosjektet. Til forskjell 
fra mange andre medvirkningsprosjekter for ungdom er det ungdommen selv som driver 
Buschgirls og bestemmer hvilke ytringer som får være med.

Samtidig er Buschgirls et prosjekt som legger grunnlaget for at de som deltar får styrket 
sine forutsetninger for å delta også på andre skalanivåer i samfunnet. For det første fordi 
prosjektet styrker basiskunnskaper innen bruk av det tyske språket og bruk av digitale 
verktøy, og motiverer til videre skolegang. Det gir læring innen prosjektarbeid og sosial 
kompetanse. For det andre fordi prosjektet gir kunnskap om hva deltakelse kan være og 
hvordan det kan virke, og trening i å artikulere egne interesser og debattere ulike tema

En viktig forutsetning for at Buschgirls har blitt en relevant stemme er at kunstneren bak 
prosjektet har lagt vekt på nettverksbygging. Hun har etablert kontakter til lokalt næringsliv 
og spesielt lagt vekt på å knytte nettverk til popakademiet og musikknæringsparken. 
Dette er to institusjoner som er blitt lokalisert til bydelen i forbindelse med Mannheim sin 
satsing på kultur som næringsvei. Denne nettverksstrategien har vært helt sentral for å gi 
Buschgirls de mulighetene og den posisjonen som nettverksmagasinet har fått. 

MER INFORMASJON
 http://www.buschgirls.de/
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4.2 INTERNASJONALT 
BARNEBIBLIOTEK, 
HOCHFELD

Foto: EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
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Som det eldste industriområdet i Duisburg, har bydelen Hochfeld vært preget av stål- og 
kullindustrien over 150 år. I dag har mye av industrivirksomheten flyttet ut av området. Rundt 
17 000 arbeidsplasser har forsvunnet fra Hochfeld siden strukturendringene i økonomien startet 
på 1970-tallet, og bydelen har i dag en høy arbeidsledighet.  Hochfeld hadde i sine glansdager 
over 30 000 innbyggere, men i dag er innbyggertallet halvert. Dette har ført til at butikker har 
blitt lagt ned eller flyttet ut, og det er i dag mange tomme lokaler i bydelen.

Hochfeld er preget av en tendens der mennesker med høyere sosial status og inntekt flytter 
ut, mens det har vært en tilsvarende tilflytting av familier med en mer ustabil økonomisk 
situasjon. Bydelen har en høy andel sosialhjelpsmottagere og innbyggerne har generelt et 
lavt utdanningsnivå. Over 60 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn, og andelen 
er høyere blant barn og unge. På enkelte av skolene i bydelen er andelen elever med 
innvandringsbakgrunn nær 100 prosent.
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BIBLIOTEKET
Det internasjonale barnebiblioteket CaKaDu er en læringsarena for barn, som har klart 
å skape et spennende tilbud ved hjelp av få ressurser. Lokalisert på gateplan, midt i et 
boligstrøk, når det lille internasjonale barnebiblioteket mange som ellers ikke leser bøker. 

BAKGRUNN 
Det internasjonale barnebiblioteket i Hochfeld, CaKaDu, ble åpnet i 1999. Prosjektet er 
et samarbeid mellom den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas og Duisburg kommune. 
Ideen bak CaKaDu var å skape en lavterskel læringsarena for barn og unge, der de kan 
møtes til læring utenom skoletid og få hjelp av frivillige voksne. Biblioteket låner i dag ut 
rundt 700-1000 bøker i året.

MÅLSETTINGER 
Målsettingen med biblioteket er å nå barn som ellers i liten grad leser bøker, eller som av 
ulike grunner har liten tilgang til bøker. Her kan barna også få leksehjelp.

BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSARENA
Flere barn i Hochfeld har lite erfaring med bøker hjemmefra. CaKaDu representerer derfor 
en veldig viktig kontakt til bøkenes verden for enkelte. Biblioteket har bøker og lydbøker 
på svært mange av språkene som er representert i bydelen. Her er det bøker på tysk, 
tyrkisk, serbo-kroatisk, gresk, arabisk og engelsk. Erfaringen er at det at de har bøker på 
ulike språk bidrar til å skape en tilhørighet til biblioteket for brukerne. Det internasjonale 
barnebiblioteket er skapt ved hjelp av små økonomiske ressurser. Det er lokalisert til et lite 
rom i noen tidligere tomme lokaler i bydelen. Biblioteket er lokalisert på gateplan, midt i 
et boligstrøk. Det er preget av en uformell stemning, noe som bidrar til å gjøre terskelen 
for å komme inn lav. 

Også andre aktører i bydelen, som skoler, barnehager, foreninger etc. bruker biblioteket. 
CaKaDu deltar på skole- og bydelsfester og organiserer ulike aktiviteter og lesestunder 
spesielt tilrettelagt for barn. Det gjennomføres mellom 5-10 arrangementer hvert år. I 

Lesestund - foto: EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH
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tillegg til bøker har biblioteket også flere datamaskiner med internett, som lånerne kan 
benytte.

Det internasjonale barnebiblioteket holder åpent to ganger i uken og har to ansatte i 
mindre deltidsstillinger. Resten av arbeidskraften er frivillig arbeidskraft. Et team av 
frivillige, bestående av rundt 10 personer fra fem forskjellige land og språkgrupper, arbeider 
i biblioteket. De låner ut bøker, veileder, leser høyt og hjelper til der det er nødvendig. Det 
er lagt vekt på at de som jobber på CaKaDu selv skal ha minoritetsbakgrunn. Erfaringene 
er at dette har vært viktig for oppslutningen og bruken av biblioteket, både med tanke 
på barna som kommer, men også med tanke på rekruttering av nye frivillige. CaKaDu har 
klart å engasjere frivillige med bakgrunn fra flere ulike land. Slik skiller prosjektet seg ut fra 
svært mange andre prosjekter i regi av Den sosiale byen, der dette er en stor utfordring.

ARENA FOR DELTAKELSE
Biblioteket fungerer som en læringsarena for barn som ellers i liten grad har tilgang til bøker 
eller leser. En viktig grunn til at denne arenaen fungerer er at det er et lavterskeltilbud, 
som er uforpliktende og assosieres med et fravær av tvang. Barna i nabolaget bruker 
biblioteket jevnlig, og lærere forteller at de erfarer at barn har fått bedret karakterene sine 
gjennom å bruke biblioteket, lese bøker og bli lest for. 

I hvilken grad er dette deltakelse? CaKaDu handler om det som i den engelske faglitteraturen 
capacity-building. Dette begrepet blir ofte brukt i forbindelse med lokal medvirkning og 
viser til arbeidet for å styrke innbyggernes forutsetninger for å delta i samfunnet både 
på lokalt nivå, og på andre skalanivåer. Som læringsarena styrker biblioteket, ved hjelp av 
små økonomiske ressurser, barnas forutsetninger for å delta på ulike arenaer. 

MER INFORMASJON
http://www.bdkj-duisburg.de/cakadu.html
http://www.zuwanderer-in-der-stadt.de/1149.php
http://www.duisburg.eu/micro/raa/102010100000208754.php

Foto: EG DU Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH 
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4.3 BILDERFLUT – 
NORDSTADTS EGET 
LEKSIKON

Foto: Planerladen e.V., Dortmund
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Dortmund ligger i Ruhr-området og er den nest største byen i Nordrhein-Westfalen. I dag har byen rundt 
586 000 innbyggere.  Kull- og stålindustrien har vært helt sentral i utviklingen av byen. Strukturendringer 
i økonomien har de siste årtiene imidlertid ført til at mye av den tradisjonelle industridriften i byen har 
måttet vike for IT, logistikk, mikrosystem teknologi og kommunikasjons- og medieteknologi.

Nordstadt ligger nord for jernbanestasjonen i Dortmund. Rundt 60 prosent av bydelens 56 000 
innbyggere har innvandrerbakgrunn, og om lag 70 prosent av disse har tyrkisk bakgrunn. Det bor 
også en del studenter i bydelen og et mangfold av puber og restauranter skaper et yrende kveldsliv.  
Arbeidsledigheten i bydelen er på 20-30 prosent, noe som er høyere enn gjennomsnittet for Dortmund. 
Nordstadt har lenge hatt et dårlig image og har i en årrekke blitt omtalt som ”den dårlige bydelen” 
bak togstasjonen. Det er høy utskiftning i området, og tendensen er at folk flytter videre så snart 
de får mulighet. Dette gjelder både tyskere og innbyggere med innvandrerbakgrunn. Det har vært 
gjennomført omfattende renoveringstiltak i bydelen de siste årene, og de fleste fasadene fremstår 
som nylig modernisert. Til tross for slike fysiske endringer har det negativet imaget i stor grad blitt 
opprettholdt.
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BILDERFLUT
Bilderflut er et medvirkningsprosjekt for og med barn og ungdom i bydelen Nordstadt i 
Dortmund. Prosjektet tar utgangspunkt i den kunnskapen og kreativiteten som finnes i 
bydelen og gir ungdom mulighet til å påvirke den fysiske utformingen av nærmiljøet sitt.

BAKGRUNN 
Prosjektet Bilderflut ble startet i 1999 og varte frem til 2006. Ideen bak prosjektet var 
å gi barn og unge en praktisk erfaring med hvordan de kan delta og påvirke stedet de 
bor på. På 12 utvalgte steder har barn og unge skapt et kunstverk i samarbeid med 
kunstnere. Gjennom prosjektet fikk alle som deltok muligheten til å sette konkrete spor i 
sitt nærmiljø. Prosjektet var også en mulighet for de som deltok til å jobbe utadrettet for 
å endre bydelens omdømme. Dette er en form for omdømmearbeid som legger stedets 
kvaliteter og innbyggernes egne, positive hverdagserfaringer til grunn. 

MÅLSETTINGER
Prosjektet var en måte å involvere barn og unge direkte i utformingen av sitt nærmiljø. I 
samarbeid med ulike fagfolk lærte deltagerne ulike teknikker og prosjektarbeid.

FELLES KUNSTVERK
Gjennom Bilderflut ble det skapt 12 kunstverk rundt om i bydelen; på bygninger, på 
bakkenivå, i parker og i trafikkerte gater. Hvert av de 12 kunstverkene har sitt eget tema. 
Alle kunstverkene i Bildeflyt ble skapt i samarbeid mellom barn og ungdom og voksne 
prosjektledere fra ulike fagfelt. Barn og ungdom deltok gjennom hele prosessen, fra 
første utkast til den kunstneriske og håndverksmessige ferdigstillelsen av verket. Slik var 
prosjektet en læringsarena på flere ulike måter. For det første krevde arbeidsprosessen 
at de som deltok måtte fordype seg i temaet som var utgangspunkt for motivet eller 
installasjonen som skulle skapes. Ungdommen jobbet tematisk med ulike forfattere og 
historiske personligheter som Goethe, Einstein, Mor Teresa i utformingen av kunstverket. 
Samtidig er kunstverkene også ulike i form og materialitet. Det er både fasademalerier, 

Foto: Planerladen e.V., Dortmund
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installasjoner, landart-prosjekter og skulpturer.  Gjennom 
prosessen lærte ungdommene dermed også ulike 
håndverksmessige ferdigheter innenfor blant annet maleri, 
landskapsarkitektur og gartnerfaget. Til sammen deltok 10 
kunstnere i prosjektet sammen ungdommene. 

Kunstverkene er bundet sammen til en slags kulturell vandrervei 
gjennom bydelen. De utgjør et visuelt oppslagsverk i det 
offentlige rom over de forskjellige temaene som illustreres. 
Slik får den som går i bydelen opplevelsen av å gå gjennom et 
slags stort ”leksikon”.

ARENA FOR DELTAKELSE
Gjennom Bilderflut fikk barn og unge anledning til å direkte være med å utforme og 
omforme sitt bo- og nærmiljø. Premissene for prosjektet ble lagt av prosjektledere med 
fagkunnskaper, men barn og unge deltok aktivt i gjennomføringen av kunstverkene fra 
idé til ferdigstillelse. 

Bilderflut bærer samtidig i seg flere andre elementer som mer indirekte er viktige med 
tanke på barn og unge sin deltakelse:

•	 Styrker identifikasjon og eierforhold til stedet. Dette kan tenkes som en viktig 
forutsetning for deltakelse. 

•	 Gir bevissthet om ”retten til sted”.

•	 Skaper en bevissthet om muligheten til å påvirke sine omgivelser. 

MER INFORMASJON
http://www.planerladen.de/95.html
http://www.bilderflut.org/

Foto: Planerladen e.V., Dortmund

Foto: Planerladen e.V., Dortmund
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To år ut i Groruddalssatsingens programperiode har det kommet frem kritikk fra 
innbyggere i dalen om at de har fått nok av planer som ikke blir gjennomført, og at de 
føler seg lurt etter å ha deltatt i ulike aktiviteter og prosesser som ikke har ført til resultater.  
Kritikken viser nettopp noen av utfordringene ved den deltakende stedsutviklingen. Når 
innbyggerne innlemmes i aktiviteter og prosesser, skrus forventningene høyt. Skuffelsen 
kan bli desto større når de ønskede grepene lar vente på seg.

I rapporten har vi koblet deltakelse til faktisk medvirkning og medbestemmelse på lokalt 
nivå på den ene siden, og til demokratibygging og sosial mobilitet på den andre siden. 
Blant annet i kritikken mot Groruddalssatsingen ser vi en mulig negativ parallell til denne 
koblingen: Kritikken er rettet mot manglende faktisk medbestemmelse lokalt, og utrykker 
samtidig en resignasjon med hensyn til betydningen av deltakelse mer generelt. Kritikken 
understreker viktigheten av å omgås begrepet om deltakelse i stedsutviklingen med 
aktsomhet. Innledningsvis skiller vi mellom deltakelse som prosess og resultat. Samtidig 
skiller vi mellom deltakelse som medvirkning på lokalt nivå, og som en prosess som kan 
styrke forutsetningene for medbestemmelse lokalt og/eller på andre samfunnsnivåer. Det 
er viktig å ha klart for seg hvilken type resultater begrepet om deltakelse er knyttet til, 
når man tar det i bruk. Er resultatet man ser for seg kunnskapsøking og nettverk, eller er 
det faktisk medbestemmelse over hvilke plangrep som skal gjennomføres på det lokale 
torget? 

De seks eksemplene i rapporten kan inspirere til lignende aktiviteter i Norge. Samtidig 
er det en del rammebetingelser for de ulike tiltakene som ikke er blitt presentert i 
rapporten. Ulike steder har ulike rammebetingelser og ressurser, som må tas med i 
betraktning. I presentasjonen av eksemplene har vi imidlertid også lagt vekt på elementer 
som er overførbare på en mer generell basis: De nøytrale møtestedene som er skapt 
gjennom Nachtwandel, måten ungdom deltar på egne premisser gjennom Buschgirls, 
fellesskapstanken som driver hagen i Marburg, forståelsen av moskeens sosiale betydning 
i Duisburg og bruken av bydelens egne ressurser i omdømmearbeidet i Dortmund, er 
eksempler på dette. 

5.0 AVSLUTNING
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