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Hele årsrapporten er klar, det eneste 
som mangler er noen ord jeg skal 
skrive. Jeg tenker gjennom året 
som har gått. Alt vi har gjort, alt 
vi ikke har rukket og alt vi har delt 
sammen på Agenda X. 2015 har vært 
opplevelsesrikt år for oss på Agenda X. 

I Norge har 2015 også vært året 
samfunnet vårt har vist seg fra sin 
beste og verste side. Krig, konflikt og 
forfølgelse har i mange år tvunget 
mennesker på flukt. Noen av oss på 
Agenda X er barn av flyktninger, noen 
av oss er barn av innvandrere, noen 
av oss er innvandrere sjøl, noen av 
oss husker flukten, noen av oss har 
aldri flytta på oss. På Agenda X har 
vi forskjellige bakgrunn. Men likevel 
ble spørsmålet om behandlingen av 
flyktningene personlig. For vi er barn av 
flyktningene eller venner med barn av 
flyktningene. 

Noen må forlate alt de har, alle de 
er glad i og stedet de er oppvokst 
for å kunne leve fritt. Er ikke vi alle til 
syvende og sist opptatt av å leve et 
godt liv med dem vi er glad i? Hvem 
har rett til å leve det gode liv og hvem 
må finne seg i å kanskje ikke puste i 
morgen fordi storpolitikken ville det 
sånn? 

Historiene om flyktninger som drukna 
i Middelhavet og mennesker på flukt 
fikk fram det beste i mange. Vi kunne 
se lange køer med folk som ville bidra, 
tusenvis av mennesker si «Refugees 
Welcome» og folk som var klare for 
solidaritet og støtte. Men dette bilde 
ble etterhvert tristere. Politikere med 
makt fant det for godt at mennesker 
skulle søke beskyttelse. Debatten ble 
styggere og det påvirket samfunnet 
forøvrig. I motsetning til politikernes 

varsellamper fungerte det flerkulturelle 
felleskapet på Agenda X fortsatt 
veldig godt. Latter, kjærlighet og nye 
opplevelser beviste nok en gang, den 
familien vi er blitt på Agenda X. 

Vi bestemmer: ungdom på Agenda 
X har enda en gang bevist at de 
kan lede prosjekter, gjennomføre 
aktiviteter og skape engasjement. I 
gjennomføringen av Agenda X sin 
Stem og Bestem kampanje var det 
tydelig at ungdommene er opptatt 
av de store spørsmåla: levekår, krig, 
rettigheter, arbeid, miljø og mye mer. 
Ungdommene er ikke bare tilskuere, 
skal ikke bare være brikker i et spill, de 
skal være aktive deltakere.  

Alle har en historie å fortelle: 
Ungdommene på Agenda X fortsetter 
å fortelle historier. Det er gjennom 
musikken på studio, tekstene på Åpen 
Scene, filmene i revyen eller gjennom 
fotografi. Fotoutstillingen «12 vinkler» 
med temaer ungdom er opptatt av og 
fotografier de har jobbet med, tok for 
seg temaer som tabu, reisende, frihet, 
musikk og ungdom. De har hengt der, 
de har minnet oss på hva vi har, hva vi 
ikke har og hva vi kjemper for. 

Helt til slutt: takk til alle de fantastiske 
ungdommene på Agenda X som har 
så mye kjærlighet å gi. Takk til den 
store Agenda familien som alltid stikker 
innom og støtter oss, takk til ansatte 
som legger hjertet i arbeidet og igjen, 
takk til ungdommene som gjør Agenda 
X til et trygt, kreativt og utrolig givende 
sted. 

Kjærlighet og respekt <3

Noen ord fra Seher
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Agenda X er Antirasistisk Senters 
ressurssenter for ungdom som vokser 
opp i et flerkulturelt samfunn. Agenda 
X har eksistert siden 1998, og har et 
mangfold av aktiviteter for ungdom 
mellom 13 og 26 år. I 2015 hadde 
Agenda X over 2550 unike deltakere på 
ulike aktiviteter.

Det store mangfoldet blant 
ungdommene som er på Agenda X 
bryter fordommer, skaper respekt og 
bygger samhold.

Agenda X jobber for:
• Å fremme flerkulturelle 

ungdommers deltakelse, 
kompetanse, engasjement og 
innflytelse

• Å skape likestilling blant ungdom i 
utdanning, arbeid, kultur og fritid

• At flerkulturell ungdom selv skal 
kunne definere og sette premisser 
for hvem de er

• Et samfunn hvor mangfoldet blir 
sett på som en selvfølge, og hvor 
ungdom kan skape, utvikle og 
delta i kulturliv og samfunnsdebatt, 
uavhengig av etnisitet, religion, 
kjønn og alder

• Likeverd, likestilling og antirasisme.

Våre mål:
Agenda X er et ressurssenter for og 
med ungdom
Agenda X utvikler metoder og 
verktøy som styrker aktiv deltakelse 
for ungdom som vokser opp i et 
flerkulturelt samfunn
Agenda X bidrar til økt kompetanse 
hos ungdom, slik at de får brukt egne 
talenter, kan ta egne valg og delta i 
samfunnet på egne premisser
Agenda X bidrar til at ungdom tar 
ansvar, blir gode rollemodeller og 
forbilder

Hvordan jobber vi?
Aktive ungdommer i Agenda X er med 
på å bestemme hva vi skal jobbe med 
til enhver tid. Enkelte aktiviteter er faste 
og gjennomføres årlig. Dette gjelder 
Åpent Hus/Åpen Scene, Malcolm X, 
Xellent, Sommerleiren, Studio Tell X og 
Skriveverkstedene.

Andre aktiviteter som for eksempel 
konserter, ulike kurs og ferieaktiviteter 
springer ut fra spontane ideer. 
Temaer og prosjekter skal baseres 
på ungdommens ønsker og ideer, 
ut fra hva de vil og hva de oppfatter 
som viktig og riktig. På Agenda X skal 
det være kort vei fra idé til handling, 
og arbeidet er basert på frivillighet. 
Agenda X er en frivillighetssentral, 
og det ble lagt ned mer enn 6000 
timer med frivillig arbeid utført av 
ungdommene i 2015.

Navnet Agenda X sier noe om dette: 
ukjent dagsorden.
Det mange av deltagerne har til 
felles er at de deler en flerkulturell 
identitet og finner et rom på Agenda 
X der de kan utveksle erfaringer 
knyttet til dette og lære å bruke det 
som en styrke og en ressurs. I tillegg 
bruker vi kunnskapen og nettverket 
til Antirasistisk Senter til å lære opp 
ungdommene i temaer knyttet til 
fordommer og diskriminering, og til 
å støtte og veilede de som måtte ha 
opplevd utfordringer knyttet til dette.

Vi har lang praktisk erfaring med 
arbeid med ungdom i et flerkulturelt 
miljø og har en stab av ansatte som 
gjenspeiler den virkeligheten ungdom 
med flerkulturell bakgrunn kjenner til. 
Aktivitetene våre er gratis, slik at alle 
skal ha mulighet til å delta uavhengig 
av sosial, kulturell og økonomisk 
bakgrunn.

Hvem er Agenda X
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Agenda X arrangerer kreative 
verksteder der ungdommene lærer å 
uttrykke seg gjennom tekst, musikk 
eller andre mer ukonvensjonelle 
midler. Vi bruker et utvidet tekstbegrep, 
og det å skrive for oss handler om 
å lære å uttrykke seg og fortelle en 
historie. Dette kan en gjøre gjennom 
skrevne ord, men også gjennom rap, 
foto, film, slam poesi og annet.

Dette er noen av verkstedene som ble 
arrangert i 2015: 

Manus og regi: 
Kurs i manus og regi med Lilja 
Ingolfsdottir som er utdannet 
manusforfatter og regissør fra London 
filmschool og Famu, den tsjekkiske 
filmskolen i Praha. 

Tegneserie workshop: 
Kursholder Andreas Iversen er 
illustratør og tegneserieskaper som 
har gjort illustrasjoner for Cappelen 
Damn og vunnet Dagbladets 
seriekonkurranse i 2013 med 
Generasjon Lost.

Foredrag med Josef Johannes som 
er skaperen av The Urban Legend. 
Inspirasjonsforedrag om sin reise som 
tegneserieskaper, alt som har skjedd 
på veien og opprinnelsen til The Urban 
Legend.

Graffiti workshop: 
SUE WORKS som kommer fra New 

York holdt en tredelt kurs med 
inspirerende foredrag om graffiti, film 
om gatekunst og viste teknikk slik at 
ungdommene fikk se han i aksjon da 
han dekorerte en vegg på Agenda X.

Beatmaking- og mixing: 
Kurs i hvordan man setter opp filer til 
mixing av egne låter og hvordan man 
produserer egne beats. Kursholder 
Vegar Dahl som har jobbet med bla 
Nico D, Nosizwe, Sisi og Fela. 

Dj kurs: 
Dj Chali som var fast dj for Don Martin 
holdt et innføringskurs i DJing med 
grunnleggende DJ-ferdigheter for 
ungdom som ønsket å forstå djing.  

Skrivekunst- og musikkseminar: 
Kurs om hvordan man skriver tekst til 
musikk og hvordan man skaper rythm 
and flow over beats. Kursholderne Rina 
Mushonga og skandinavisk mester 
i Slampoesi, Taro Vestøl Cooper 
tilpasset kurset til skrivelystne og 
musikkinteresserte.

Hiphop workshop: 
Baba Israel og Yako 440 fra New York 
holdt kurs på Agenda X. Baba Israel 
er en anerkjent Slam poet som har 
turnert over hele verden med sitt 
Slampoesi teaterstykke. Yako 440 er en 
beatboxer og produsent. I tillegg til å 
få informasjon om Hiphop i New York 
lærte ungdommene å beatboxe og 
freestyle til beatbox.

Agenda X  
skriveverksteder
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Kortfilm workshop: 
Farzad Samsami som har fått pris i 
Palm Springs Film festival (Cinema 
Without Borders Award, Best 
International Short film 2014) for sin 
kortfilm med navnet «Foad» holdt kurs 
i manus skriving, karakterbygging og 
hvordan man skal gå frem for å lage en 
enkel kortfilm, 

Sang workshop: 
Sarah Calvert som er sanger fra Oslo 
holdt kurs om sangteknikk og skriving 
av låter.
 
Street art workshop: 
Rashid Akrim hadde en innføring i 
street art og deltakerne lagde en stor 
tavle med eget design som var inspirert 
av moderne street art. Ungdommene 
lærte mange teknikker og hadde 
tegneøvelser underveis.

REVY OG JULEFEST
«Fargerike føtter 2»
Vi arrangerer en årlig revy som en del 
av skriveverkstedene. Dette er en revy 
av, med og for ungdom. Årets revy, 
«Fargerike føtter 2», besto av kortfilmer 
innen forskjellige temaer, og involverte 
flere ungdommer.
Vi arrangerte revyen som en del av 
årets julefest. Artisten Zawadi og 
Standup-komikeren Sofie Frøysaa var 
booket inn som avslutningsinnslag, 
i tillegg til artister fra Studio Tell 
X og Åpen Scene. Vi hadde også 

bildeutstillingen ”12 Vinkler”. 
Fotoprosjektet hadde som mål å belyse 
forskjellige temaer som ungdom er 
opptatt av gjennom fotografi. Over 100 
gjester deltok på arrangementet.

Film X
Vi opprettet en filmgruppe med 
utgangspunkt i Agenda X’ årlige revy. 
Filmgruppa møttes hver torsdag og 
ble ledet av en av instruktørene fra 
Revyen. Ungdom har fått veiledning 
og teknisk hjelp til å lage egne videoer. 
Gjennom å være med å produsere, har 
ungdom fått innsikt i hele prosessen 
med filmskapelse og prøvd seg på 
forskjellige faser i å lage et produkt. 
Film X har hatt kurs i manusskriving 
og kamerabruk, arrangert skrivedager, 
laget kortfilmer, promoteringsvideo og 
hatt opplæring i tekniske begreper og 
funksjoner. 

Inspirasjonstur til Gøteborg
Sammen med en gruppe aktive 
ungdommer fra Agenda X dro 
vi som jobber med ungdom og 
kultur på studietur til Gøteborg. Vi 
besøkte ungdomshus, hvor vi fikk 
innblikk i både ungdomsarbeid og 
aktiviteter, og vi besøkte muséer om 
musikkhistorie og raseteorier. Vi var 
også på Verdenskulturmuseum og 
besøkte forskjellige scener. Det var 
en inspirasjon for ungdom og en fin 
mulighet til erfaringsutveksling for de 
ansatte.
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Det er på sin plass at jeg starter 
med å takke alle sammen som 
har gjort min tid på Agenda X 
minneverdig. Alt fra sommerleir, 
åpent hus, Storebrorprosjektet, 
gutte/jente gruppene, Tell X, Jobb 
X til alle høstseminarene vi har hatt! 
Alle ungdommer som har kommet 
innom en dag til alle ungdommer 
som har vært en del av Agenda X i 
mange år. 

Dere har alle bidratt til å gjøre min 
tid på Agenda X til den beste tiden 
jeg har hatt på lenge!

Det er dere som gjør at det er trist 
for meg å måtte si at jeg slutter på 
Agenda X. 

Mine 6 år på Agenda X har gitt meg 
en utrolig styrke. Jeg har lært masse 
om meg selv og ikke minst så har 
jeg blitt kjent med mange fantastiske 
ungdommer! Disse ungdommene 
har nå blitt gode venner som jeg 
ikke nøler med å støtte når det 
skulle trengs. Det håper jeg dere 
ikke glemmer!

Alle talentene som jeg har møtt 
gjennom disse 6 årene, dere har 
inspirert meg til å utvikle meg som 
artist og som person! Dere har vist 
meg at det er gleden ved å lage 
musikk som er det viktigste og ikke 
bare målet. Dere har gitt meg så 

mye uten at dere egentlig er klar 
over det selv, så det er på sin plass 
at dette kommer på trykk!

Dette føles som en trist ting men 
det er alltid noe positivt ved noe 
som kan tolkes som negativt. For 
meg så er det et stort åpent hav 
som venter på at jeg skal tørre å bli 
våt på bena. Hvis jeg ikke tørr å ta 
av meg skoa og hoppe ut, så vil jeg 
aldri vite hvordan vannet føles. Jeg 
er klar til å bade:)

Alt og alle må utvikle seg med tid. 
For Agenda X, så vet jeg at det er 
en person som vil gjøre min jobb 
like bra om ikke bedre, og den 
personen vil komme med ny gnist 
og en drivkraft som vil holde Agenda 
X i live i mange år fremover. Det 
fortjener Agenda X! 
Med nye lokaler og ny energi, vil 
Agenda X kunne utvikle seg til noe 
stort og genuint. For ungdommene 
vi har besøk fra jevnlig fortjener 
et fint og trygt sted hvor de kan 
snakke med bra folk og utvikle sine 
talenter og ikke minst bare være 
sosiale! Lære av andre og snakke 
med hverandre om ting som gir 
mening og ting som er fullstendig 
meningsløst. Ett sted hvor de blir 
sett, forstått og AKSEPTERT. De 
trenger å kommunisere med noen 
om følelser og tanker, de trenger å 
få råd og veiledning enten om skole 

eller livet generelt.

Agenda X har vært ett sånt sted 
lenge og det skal fortsette å være et 
sånt sted! Punktum.

Det blir veldig langt hvis jeg skal 
takke alle som har gjort et sterkt 
inntrykk på meg over alle disse 
årene, men dere har nok fått vite det 
av meg på ett eller annet tidspunkt 
at jeg setter pris på dere. For jeg 
setter virkelig pris på dere<3<3 Takk 
til dere!

Som sagt så er jeg klar til å bade!:) 
Sammen har vi vokst, grått, knekt 
sammen av latter, badet, klatret, 
flydd med helikopter, kranglet, spilt 
fotball, danset, lagd mat, spist mat 
sammen, festet, feiret og tusen 
andre ting! Dette er minner som er 
gull verdt! 
Minner er undervurdert, det er 
derfor jeg aldri skal glemme hva vi 
har opplevd sammen Agenda X.

Takk for alt.
Deres venn for alltid, Fela.

Takk for alle fine  
årene og alle minnene!

Et brev fra Felipe:
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Agenda X har Åpent Hus to 
ettermiddager i uken. Dette er både 
et sted der ungdom kan ha uformelt 
samvær og delta på organiserte 
aktiviteter og utflukter, og et sted hvor 
de selv kan ta initiativ til aktiviteter. 

Vi arrangerte Åpent Hus hver dag i 
vinter- og høstferien. Som en del av 
Åpent Hus er det blitt arrangert Åpen 
Scene en gang i uka. Samtidig har 
det vært studioopplæring i Studio 
Tell X, der ungdommene har hatt 
mulighet til å fremføre materialet 
sitt etter produksjon. Mange har 
dermed også fått innblikk ikke 
bare i scenefremføring, men også 
produksjon og teknikk.

Ungdom som har fått opplæring og 
trening på Agenda X fungerer som 
veiledere for nykommere og yngre 
ungdom. Slik er også Åpent Hus/
Åpen Scene en utprøvningsarena 
for ungdommene, der de lærer 
seg å arrangere aktiviteter, uttrykke 
seg, skrive, stå på en scene, lage 
mat og hjelpe til med det praktiske 
arbeidet rundt tiltaket. Vi har også 
hatt ungdommer på praksis gjennom 
samarbeid med Friomsorgen og Kuben 
VGS.

Det meste av arbeidet som gjøres på 
Agenda X har som hovedmål å bygge 
gode rollemodeller. Dette arbeidet 
gjøres blant annet gjennom ukentlige 
møter som jente- og guttegruppa har.

Vi merker daglig i media, i 
skolesammenheng og i direkte kontakt 
med ungdommer hvor viktig det er å 

ha noen med positiv innflytelse å se 
opp til. Våre ungdommer har innsett 
og erkjent dette og vil derfor bidra til 
å være den personen for noen eller 
for hverandre. Flerkulturell ungdom 
blir ofte omtalt negativt i media, og 
det er fortsatt langt mellom offentlige 
personer med minoritetsbakgrunn. Et 
av våre mål er å bekjempe fordommer, 
og engasjere ungdom til å bli de 
rollemodellene som mangler.

Målet er derfor å gi ungdommer en 
arena der de får uttrykt sine følelser og 
gi dem verktøy til å sette ideer ut i livet. 
De fleste arrangementene på Agenda X 
oppstår nemlig på denne måten.

Åpent Hus/Åpen Scene er en trygg, 
rusfri og åpen møteplass for ungdom 
midt i Oslo sentrum. 

Med lav terskel for deltagelse er 
det et sted for ungdom der de kan 
møtes, sosialisere, skape, få veiledning 
og finne sitt eget uttrykk og sin 
egen identitet. Tiltaket er rus- og 
kriminalitetsforebyggende på mange 
ulike nivå. Det er nulltoleranse for rus 
hos deltagerne på 

Åpent Hus/Åpen Scene. Samtidig kan 
ungdommer søke råd og veiledning 
hos de ansatte dersom de opplever 
denne problematikken enten som 
venn, pårørende eller at de selv har et 
problematisk forhold til rus.

Ungdommene blir i svært stor grad tatt 
med på organisering og utforming av 
aktiviteter, noe som skaper et eierskap 
som gjør at mange finner tilbudet 

Åpent hus
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tiltrekkende. Åpent Hus/Åpen Scene 
er en sterk base for kulturell, musikalsk 
og kunstnerisk aktivitet på Agenda X. 
Tilbudet blir i større og større grad 
brukt som en arena for å arrangere 
workshops og seminarer. 

Her er en liste over aktiviteter på Åpent 
Hus i 2015:

Aktiviteter: 
• Bordtennis 
• Kort- og brettspill 
• Skrivekurs
• Quiz
• Turneringer
• Dessertkurs

Utflukter: 
• Teaterforestillinger 
• Bowling
• Kino
• Klatrepark
• Skøyter
• Piknik
• Konsert/slam-poesi
• Minigolf
• Tryvann
• Go-kart

Seminarer/tema: 
• Selvtillit
• Tale og debatt 
• Vold i nære relasjoner

Åpen Scene
Åpen Scene gir unge, uerfarne artister 
trening i å bli mer scenevante, med 
mulighet for veiledning i fremføring 
av egne verk. Dette tilbudet har blitt 
hyppig brukt av Antirasistisk Senters 
ungdommer og unge artister på 

Tell-X. Ungdommene kan fremføre 
musikk, rap, dikt, poesi, dans og 
mye mer. Tiltaket utgjør en sterk 
alternativ mestringsarena som virker 
stimulerende og utviklende for 
deltagerne. Noen er amatører, mens 
andre vil gjerne satse på en karriere 
innen musikk eller rap, men alle er med 
på å inspirere og støtte hverandre
.  
Jente– og guttegruppe
Agenda X har en guttegruppe og en 
jentegruppe som møtes ukentlig for å 
diskutere, spise, ha kurs og sosialisere. 
Gruppene jobber både med opplæring 
av ungdomsledere og aktivisering av 
deltakerne. Det er en arena der de 
uttrykker sine følelser og setter sine 
idéer ut i livet. De lager mat og snakker 
om forskjellige temaer. Det ble satt 
fokus på tema som mobbing, kjønn, 
seksualitet, vold, utseendepress, så vel 
som spørsmål rundt kultur, identitet og 
det å være ung i Norge i dag.

Vi startet et ungdomsråd i 2015. Aktive 
ungdommer på Agenda X som har vist 
interesse for ungdomslederarbeid og 
for å bruke sine erfaringer og ballast 
til å hjelpe seg selv og andre, ble 
med. Ungdomsrådet gjennomførte 
aktiviteter for andre ungdom. 
Etterhvert utviklet det seg sånn at 
jente- og guttegruppa tok rollen til 
ungdomsrådet.
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Studio Tell X er Agenda X’ 
musikkstudio. Vi disponerer to 
lydstudioer i tillegg til innspillingsrom, 
og en konsertscene hvor 
ungdommene fra studio opptrer foran 
publikum ved forskjellige anledninger. I 
løpet av 2015 har ca. 200 ungdommer 
brukt Studio Tell X. Vi har også en 
jentegruppe med fem faste brukere. 

Ungdommene får gratis 
studioopplæring hvor de lærer lyd- og 
musikkproduksjonsteknikk. De lærer 
også om kreativitet rundt komposisjon 
og arrangement av musikk. I tillegg får 
ungdommene innsikt i programmering, 
mikrofon-/opptaksteknikk, bruk 

av samples, akkordlære, mikser, 
akustiske opptak (av både vokal og 
instrumenter), digital lydredigering, 
miksing, bransjeteori og mye mer. Vi 
har gitt ut egen CD kalt Tell X vol2.  

Vi arrangerer Åpen Scene en dag i 
uka der ungdommene kan fremføre 
musikk, rap, dikt, poesi, dans og 
mye mer. Tiltaket utgjør en sterk 
alternativ mestringsarena som virker 
stimulerende og utviklende for 
deltagerne. Noen er amatører, mens 
andre vil gjerne satse på en karriere 
innen musikk eller rap, men alle er med 
på å inspirere og støtte hverandre.

Studio Tell X

10 Årsrapport 2015



Agenda X sommerleir 2015 ble holdt 
20.-25. juli på Hove leir utenfor 
Arendal, og hadde over 100 deltagere. 
Alle ungdommene deltok i workshops 
og foredrag. Temaet for sommerleir var 
”Verdighet – toleranse – samhold”. Vi 
arrangerte også ”Valg 2015”-verksted. 
Verkstedet bestod av en innledning 
om stortingsvalget, før alle deltagerne 
jobbet gruppevis.

Alle deltagerne tok ansvar for 
forberedelser av måltider, rydding og 
store og små praktiske utfordringer. 
Vi hadde fotballturnering, utflukter 
og olympiade der ungdommene 
gikk gjennom flere poster og løste 
forskjellige oppgaver. Det skapte både 
samhold og engasjement. 

Av deltagerne var det 23 personer i 
alderen 18 – 26 år som gjennomgikk 
en ledertrening på forhånd for å 
være junior- og seniorledere på 

leiren. Av ledertreningen lærte 
de om rollebevissthet, ansvar, 
grensesetting, førstehjelpskurs og 
noen fikk livredderkurs.  Denne 
ledertreningen er en svært viktig 
del av kompetansebyggingen blant 
ungdommene på Agenda X.  

Liste over workshops: 
• Dans med Mercy 
• Tekst og framføring 
• Entreprenørskap 
• Graffiti
• Film
• Fotball
• Ta ordet!
• Kampsport

Liste over foredrag: 
• Valget 2015 
• Hva er rasisme?
• Ungdom og sosiale medier med 

forfatter av boken Bullshitfilter, Oda 
Faremo Lindholm.

Sommerleir
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Stem og bestem
Stem og bestem! er Agenda X og 
Antirasistisk Senters kampanje 
for økt valgdeltakelse, kunnskap 
om valg og det politiske system i 
Norge. Vi informerer ungdom om 
hva det ligger i det å benytte seg 
av sin demokratiske stemmerett. 
Ungdom med minoritetsbakgrunn 
fikk her et forum for å fremme 
sine synspunkter, erfaringer og 
bekymringer. Ungdommenes stemmer 
har vært bærende gjennom hele 
kampanjen. Tolv ungdommer med ulik 
bakgrunn og fra ulike områder i Oslo 
og Akershus var valgambassadører. 
Ungdommene ledet diskusjonsgrupper 
på sommerleir, var i møte med 
politikerne fra bystyret i Oslo, 
utviklet idéer til materiell, publiserte 
kampanjeinformasjon gjennom sosiale 
medier, holdt appell, var frivillige på 
skoledebatter og konserten. Materiellet 
til Stem og bestem! ble trykket i opplag 
på 3.000 plakater og 2000 løpesedler. 
Materiellet ble sendt ut til de største 
videregående skolene i Norge. 

Sommerleir: 
Verkstedet bestod av en innledning 
om stortingsvalget før alle deltagerne 
jobbet gruppevis og diskuterte. Temaer 
som kjønn, integrering og skole ble tatt 
opp. 

Rundebordskonferanse: 
Representanter fra alle de politiske 
partiene i Oslo ble invitert til 
dialogmøte med valgambassadørene 
på Agenda X. Dialogen skapte en arena 
der politikerne kunne ufarliggjøres 
for ungdommene og hvor de kunne 
møtes som likestilte medmennesker, 
snakke sammen om de politiske 
utfordringene ungdommene kjenner 
på kroppen, og som de her kunne få 
sende videre til politikerne.

Konsert i Birkelunden: 
Konserten på Grünerløkka ga en arena 
der vi kunne rette fokus mot valget 
uten at det føltes som påtrengende 
politisk. Konserten ble gjennomført 
med blandet kulturelt og politisk 
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innhold. Vi fikk opptredener av 
artistene Nosizwe, Lotus, Fela og Don 
Martin, i tillegg til at ungdommer fra 
Agenda X framførte. Det ble holdt 
appell og vi inviterte lederne for alle de 
politiske ungdomspartiene til å gå i ”rap 
battle” mot hverandre. Vi brukte denne 
sjangeren som er velkjent for ungdom, 
men som et virkemiddel til å få frem 
det politiske budskapet og forskjellen 
mellom de ulike partiene. Rap battle’n 
ble en suksess.

Skoledebatter: 
Bjørnholt videregående skole: Vi førte 
900 elever gjennom en valgrebus, 
et skriveverksted og skoledebatt. Vi 
gjennomførte en aktiv valgrebus der 
elevene gikk gjennom ulike poster der 
de måtte bruke både kropp og hjerne 
til å tenke politisk. Vi gjennomførte 
også et skriveverksted med to av våre 
valgambassadører, to rappere og en 
slam-poet om det å skrive politiske 
tekster. Elevene fikk først fremført 
en rekke eksempler på hvordan en 

kan uttrykke seg gjennom poesi, før 
samtlige fikk i oppdrag å skrive sin 
egen tekst. Til slutt kunne elevene 
fremføre det de hadde skrevet. Elevene 
hadde skrevet tekster om flyktninger, 
demokrati, transpersoner, likestilling 
og mye mer. Valgdagen endte med en 
politisk debatt der alle politiske partier 
deltok. Her hadde vi særskilt fokus på 
skole, miljø og integrering. Bjørnholt 
fikk sin høyeste valgdeltagelse 
noensinne.

Kuben videregående skole er Oslos 
største videregående. I tillegg til en 
skoledebatt med alle ungdomspartiene 
der det var et særskilt fokus på skole 
og integrering, arrangerte vi et valgtorg 
der elevene kunne stille spørsmål 
og snakke med politikerne og være 
tilskuere til appeller fra profilerte 
politikere i Oslo.
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Prosjektet var todelt, med en 
seminarpakke og friluftsaktiviteter. 
Sammen ble dette en pakke med 
varierende aktiviteter som skulle 
fungere direkte forebyggende og bidra 
til å finne metoder for forebyggende 
arbeid.

Vi har arrangert seminarer med 
ungdommer og ungdomsarbeidere 
for å utvikle metodikk i det 
rusforebyggende arbeidet. Her 
kombineres ungdommenes erfaringer 

med faglig kompetanse. Vi har også 
hatt friluftsaktiviteter for ungdom. 
Gjennom fysisk aktivitet setter vi dem 
i aktivitet, der kroppen og tankene tar 
pause fra det daglige. Friluftsaktiviteter 
blir tatt i bruk blant annet for å 
kompensere for spenningsmomenter 
som noen forbinder med bruk av 
rusmidler. Kombinasjonen med 
aktiviteter, samtaler og seminarer bidro 
til at ungdommene reflekterte over 
sine liv i nye omgivelser.

Rusforebyggende 
 arbeid
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En annen viktig del av arbeidet vårt 
er å drive informasjonsarbeid. Vi 
har holdt foredrag for studenter og 
skoleelever fra inn- og utland som 
kommer til Antirasistisk Senter, vi har 
vært på skolebesøk og vi har hatt 
opplegg for skoleklasser. Vi har stått 
på stand og delt ut informasjon ved 
ulike skolearrangementer og festivaler, 
og vi har blitt invitert til - og reist - i 
inn- og utland og holdt innledninger 
og informert om vår måte å drive 
ungdomsarbeid på.

Agenda X har i 2015 vært fast 
leverandør av innlegg i spalten 

Engasjert ytring i ukemagasinet Ny tid. 
Der har tre ungdommer fra Agenda X 
skrevet innlegg om temaer som opptar 
dem.  

Politiworkshop
Agenda X har hatt et samarbeid med 
Politihøyskolen over lengre tid. I 2015 
gjennomførte vi igjen en workshop 
med studentene og ungdommer 
på Agenda X. Dette skaper et møte 
mellom flerkulturell ungdom og 
politistudentene. Formålet er å skape 
en forståelse for hverandre. 

Andre aktiviteter  
og prosjekter
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Bidragsytere i 2015: Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familedirektoratet, 
Helsedirektoratet, Kulturetaten Oslo kommune, Oslo kommune Enhet for 
mangfold og integrering, Sparebankstiftelsen, Reidar og Gunnar Holsts legat, 
Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Samarbeidspartnere og nettverk: UngInfo, Redd Barna, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, SALTO, Uteseksjonen, Friomsorgen, Akershus 
fylkeskommune, Politihøgskolen, X-ray, Cafeteatret, Nordic Black Theatre, 
Artistpartner, Oslo friomsorgen, Kuben vgs, Bjørnholt vgs, Hip hop 101, Nav, 
Hyperion, Hatpratkampanjen, SPKRBOX.

Og en stor takk til: Mohamed Adan, Kinsi Ahmed Hashi, Rune Berglund Steen, 
Vivian Brattsti Sørensen, Fida El Jeries Baarli, Hafsa Maqbul, Maria Wasvik, 
Shoaib Sultan, Ervin Kohn, Matilda von Sydow, Karen Aarhus, Emrullah Gürsel, 
Mari K. Linløkken, Inger Bjerck Hagen, Taro Vestøl Cooper, Don Martin, Maria 
Ima Karlsen, Oslo World Music Festival, Cici Henriksen, Anders «Azun» Solum, 
Shafi Adan, Rezgar Moradi, Nick Berisha, Serian Jeng, Pumba, Ismail Abdi, Zeren 
Harem, Zanwer Harem, Miriam Chakroun og våre fantastiske ungdommer.

Takkeliste

Ansatte

Seher Aydar
Leder

Felipe Orellana
Kulturansvarlig

Jonathan Castro
Ansvarlig Åpent 

Hus/Åpen Scene

Eivind Kvitkvik
Ansvarlig, Studio 

Tell X

Fatima Abbas
Medarbeider, 

Åpent Hus

Mercy Akadimah
Rus-

forebyggende 
prosjekt

Linda Strandmyr
Koordinator 

Stem og 
Bestem

Karoline Fjugstad 
Wendelborg
jentegruppe, 
Studio Tell X
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