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Stiftelsen. Kanskje håpet vil at Sisa skulle leve 
videre etter prosjektperioden men det var ingen av 
oss som hadde kalkulert med dette fordi prosjektet 
er vanskelig å få til.
Etter 4 års drift ser vi at Sisa virkelig har et poten-
siale til å leve sitt liv, utelukkende på grunn av de 
positive ringvirkningene og de positive tilbake-
meldinger som er gitt av lokalbefolkning, lokalt 
næringsliv og politisk miljø. 
Vi ser at mennesker på ulik vis har nytte av et slikt 
sted. Forenklet kan en si at ulike mennesker bruker 
Sisa på ulik vis. Noen kommer inn gjennom for-
eningene på Sisa andre deltar på arrangementer, 
drar på turer eller er med å skape kunst.
Sisa er unikt. Det finnes ikke noen Sisa andre 
steder. Vår drøm er imidlertid at andre skal bli 
inspirert til å gjøre noe av det Sisa har gjort slik at 
tankene og ideologiene rundt Sisa kan leve videre 
også andre steder.

Hva er egentlig Sisa? Hva betyr Sisa og 
hvem kan bruke Sisa?
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Tre relativt enkle spørsmål – likevel krever svaret litt 
mer tid
Jeg håper at denne rapporten skal kunne gi svar 
på hvorfor Sisa ble etablert, hva som var tankene 
bak etableringen og hva slags nytte har Sisa og for 
hvem ? Ikke minst håper jeg at dette kan bli starten 
på noe mer.
Da undertegnede og Siv Rydheim (Finmarksnettver-
ket) satte oss sammen for skape en ny møteplass i 
Altasamfunnet var det viktig å tenke en møteplass 
der alle deltakerne var likeverdige. Vi ønsket å 
skape ikke bare et sted i form av en byggning, ett 
lokale men mer i retning av et sosialt rom hvor men-
nesker med ulik bakgrunn kunne møtes, bli kjent 
med hverandre, lære av hverandre og respektere 
hverandre.
Sisa er åpen for alle men retter seg spesielt i 
forhold til de som har mye fritid. Den delen av 
befolkninga som ellers ikke har så mange tilbud er 
de som bruker Sisa mest.
Siv Rydheim har sine erfaringer fra psykiatrien. Hun 
viste mye om hvordan det psykriatiske helseappa-
ratet var bygd opp og fungerte.  Jeg hadde en del 
erfaringer fra flerkulturelt arbeid.
Dette var forøvrig to fokuser som var viktig under 
arbeidet med etableringen av Kultursenteret Sisa.
Sisa var i utgangspunktet et 2- årig prosjekt som 
var finansiert av Rådet for psykisk helse og Extra 



Innledning



Bakgrunnen for dette prosjektet handler om ivare-
takelse og integrering av det flerkulturelle miljøet i 
Alta, samtidig som Sisa også er reintegrerende for 
folk som har falt utenfor samfunnet.
Det å skape et Sisa er både en måte å organisere 
det flerkulturelle Alta og en måte å skape forståelse 
mellom de som bor her og de som kommer ny. 
Samtidig handler Sisa om å skape et godt og 
trygt sted for alle som bor i Alta. På den måten 
fungerer Sisa som forebyggende på en del sosiale 
problemer.
Sisa er samfunnsbyggende i form av  å være et 
sted hvor ulike grupper i samfunnet kan møtes, bli 
kjent med hverandre samtidig som de også er med 
på å påvirke samfunnet de lever i og er en del av. 
Veien fram til et slikt sted er imidlertid vanskelig. 
Å bryte med tradisjonell tenkning er ikke alltid like 
greit. Mange hindrer skal forseres, overbevisninger, 
administrative og politiske drakamper er nødvendig 
for å få til en etablering av et kultursenter som hele 
tiden bryter med det som “oppfattes som normalt”. 
I utgangspunktet har hver organisasjon sin egen 
målgruppe og eget fokus på hvilke oppaver som 
skal løses. Sisa har like mange målgrupper som 
den har oppgaver. 
Å blande folk er ikke enkelt. Den frivillige sektoren 
består av mennesker som opprinnelig vil jobbe for 

noe de “brenner for” eller som de vil engasjere seg 
i. Alt er delt inn i interesser. 
Mangfoldet står sentralt på Sisa, at ulike mennes-
ker finner hverandre og gjør aktiviteter sammen. 
Aktivitetene blir ofte tilfeldig valgt og henger 
sammen med den kompetansen hver enkelt delta-
ker besitter. Dette har gjort at det er mulig å drive 
med voksenopplæring, friluftstilbud, bokproduksjon, 
kunstprosjekter, avisproduksjon, forelesninger og 
Kafè arbeid.
Jeg håper at tiden nå er inne for at Sisa kan bli et 
varig tilbud, at Kultursenteret Sisa kan gå inn i en 
permanent driftsform der en kan plukke ut noen 
av de mange gode ideer som har vokst frem på 
Sisa og at dette kan være starten på en ny måte å 
jobbe integrering. 
Jeg håper at idègrunnlaget og filosofien rundt 
Sisa kan vokse frem i de 5 pilotkommunene IMDI  
region nord har valgt ut. At Alta, Harstad, Tromsø, 
Narvik og Bodø kommune kan gå sammen om en 
felles måte å jobbe med integrering.
Styrken i Sisa er nettopp sammenblandingen av 
ulike brukergrupper. Sisa skiller ikke mellom om en 
er definert som asylsøker, flyktning, arbeidsinnvan-
drer eller om en såkalt love migrants. Dette gjør at 
Sisa er i stand til å se det helhetlige bildet av de 
som kommer ny, noe som gir en egen styrke.
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Prosjektets 3 faserProsjektets 3 faser



“En bedre verden” 
Fase 1. Forprosjektet 

Et kommunalt prosjekt som omhandler det flerkulturelle 
Alta. Om hvordan Altasamfunnet tar ansvar for at det 
finnes en befolkning bestående av mange ulike kulturer 
og hvordan mennesker lokalt kan finne hverandre og 
omgås med respekt og likeverdighet uansett religiøs og 
kulturell bakgrunn.
Prosjektets primære oppgave er å sette ”det flerkultu-
relle” på dagsorden, hvordan utfordringer knyttet til 
en flerkulturell bosetting og samhandling kan være en 
ressurs for Altasamfunnet.
Gjennom arbeid innenfor ulike sektorer som  skoleve-
sen, frivillig sektor , næringsliv og ikke minst innenfor 
offentlige forvaltningsorganer ønsket en å finne strate-
gier som gjorde at folk ble kjent med hverandre.
Prosjektet ble initiert av tidligere Ordfører Geir Ove 
Bakken i 2007.

Alta kommune som internasjonal kom-
mune i 2007
“Der mennesker møtes” i regi av prosjektet “En bedre 
verden”  var et samarbeidsprosjekt mellom Alta kom-
mune og Fredskorpset. Det var dette prosjektet som 
førte fram til at Alta kommune ble kåret til Internasjonal 
kommune av Fredskorpset og Kommunenes sentralfor-
bund (KS). 
Sentralt i denne utmerkelsen var at kommunen måtte 
etablere et flerkulturelt møtested som skulle være en 
viktig arena for det lokale integreringsarbeidet. Det var 
her den første tanken om et flerkulturelt møtested ble 
sådd. Tanken var at en gjennom møte med det flerkul-
turelle miljøet kunne en bli kjent med lokalbefolkninga.
Etableringen av Sisa ble derfor også et viktig instru-
ment i forhold til kommunalt integreringsarbeid.
Samarbeidet med Alta kommune har vært tett hele 
veien. Både i forhold til økonomiske bevilgninger, ad-
ministrative/faglige bidrag og en tverrpolitisk støtte til 
Sisa har ført til at utviklingen av Kultursenteret Sisa har 
vokst akselererende siden oppstarten for 4 år siden. 



Fase 2 
En orientering mot et bredere fokus

Fase 3
Arbeidsområder i en tidlig oppstartsfase
Kulturarbeidere som inkluderigssagenter

Flyktningetjenesten og Mental helse blir med på laget

Altakunsteren Karl helge Vannebo sr

I forbindelse med et Hjerteromsprosjekt (i regi av Mental helse) hvor en 
hadde etablert en møteplass der personer med psykisk helsebakgrunn 
kunne møtes utenfor helsevesenets systemer. Det var Mental helse, Alta 
som hadde ansvaret for en åpen møteplass i trygge omgivelser. Samtidig 
som Kvinnegruppa ved Flyktningetjenesten også trengte lokaliteter til sine 
aktiviteter.
Etterhvert flyttet prosjektet “En bedre verden” inn og startet arbeidet med 
å invitere andre lag og foreninger til å dele lokalene når de ikke var i 
bruk av Mental helse eller Flyktningetjenesten.
Dette var på mange måter starten på det fokuset som Kultursenteret Sisa 
skulle få. I løpet av kort tid var det mange ulike foreninger som delte på 
lokalene som er midt i Alta sentrum.
Dette var startgrunnlaget for prosjektsøknaden til Kultursenteret Sisa som 
ble levert Rådet for psykisk helse og Extra Stiftelsen

Det ble tidlig bestemt at kunst og kulturarbeid skulle være verktøyene i 
Sisa sitt arbeid.
Altakunsteren Karl Helge Vannebo sr ble med på et spennede integre-
ringsprosjekt der folk fra ulike miljøer og fra ulike steder i verden skapte 
felles kunst prosjekter. Dette utviklet seg senere til en metode der erfarne 
kunstnere sammen med andre frivillige jobbet med ulike kunstprosjekter 
som en metode for integrasjon. 



Fase 4.   
Etablering av Kultursenteret Sisa

Allerede ved starten av prosjektet ble det tydelig at Alta som by trenger trygge møtesteder hvor mennesker 
kan møtes og utveksle erfaringer.

- Kultursenteret Sisa ble offesielt åpnet 18 oktober 2007 av Odfører Geir Ove Bakken

Vi jobber nå etter 3 setninger

1 Kultursenteret Sisa er en nettverksorganisasjon hvor nyskapende prosjekter hele tiden 
skapes og utvikles.

2 Sisa limer sammen ulike folk og organisasjoner
3 Sisa skaper sosiale nettverk mellom ulike mennesker der folk møtes og blir kjent med 

hverandre.

Sisa er et samisk ord med flere betydninger – ”kom”, å by inn”, ”hvordan vi har det 
inni oss”
I Alta er det mange utenlandske navn, vi er derfor ekstra stolt over å ha et samisk navn 
på vårt sted.



Kultursenteret Sisa 
der ideer fødes, folk og kulturer smelter sammen



Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon med fokus på ulike mennesker i alle aldre. Sisa er en sosial møteplass, 
foreningshus, prosjekthus og kontorsted for frivillige foreninger. Sisa er også en paraplyorganisasjon for omlag 17 
forskjellige lag og foreninger som har sine aktiviteter i Sisas lokaler. Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes 
områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling, kunst og internasjonale spørsmål.

1. Selve grunnfundamentet i Kultursenteret Sisa er møte mellom mennesker. 
2. Vi ønsker at folk skal finne hverandre, bli kjent med og lære av hverandre. 
3. Det betyr samtidig at respekt for hverandre blir en viktig del av Sisa sin måte å tenke og jobbe på. 
4. Gjennom å gjøre ulike aktiviteter sammen læres samarbeid.

Ett av slagordene til Sisa er 
“De sa det ikke var mulig, derfor gjorde vi det”

Etablering av trygge sosiale rom som skaper et res-
surserkt fellesskap



Alle som jobber eller bruker Sisa er Sisa 
venner. Alle som ønsker kan være en Sisa 
venn og vi er i godt selskap med HKH 
Kronprins Haakon, Oslopolitiker Rune 
Gerhardsen, Utenriksminster Jonas Gahr 
Støre, filmskaper Erling Borgen og Professor 
i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen 
som alle har besøkt Sisa.
Det var naturlig å finne en måte å sidestille 
alle som bruker Sisa. Det skulle ikke være 
forskjell om en var ansatt, brukte Sisa 
som sosial møteplass eller deltok i regi 
av en forening. Det ble laget handlagte 
kaffekopper med inskripten SISA VENN. 
Etterhvert som en valgte å bruke Sisa mer 
regelmessig fikk de navnet sitt påskrevet på 
Sisa venn koppen.

Sisa jobber primært i forhold til de som 
har mye fritid. Mange Sisa venner har 
marginal økonomi og har ellers få eller 
ingen andre aktivitetstilbud. Flere har 
også økonomiske bidrag fra Nav, de 
bruker helsetjenester og andre offentlige 
tilbud de de selv har rollen som bruker 
eller klient. Sisa ønsker å utligne 
maktforskjeller gjennom å gi folk nye 
opplevelser, erfaringer og muligheter

Sisa venn 

Myndigjøring- reduksjon av avmakt



Folkehelse (kultur som “medisin”)

Sisa sitt arbeid handler om forebygging. Sisa 
skal forebygge- ikke behandle
Aktivitetene til Sisa bygger også på opplever 
av kunst og kultur. Gjennom gratis billetter 
til konserter, utstillinger og andre kunst og 
kulturopplevelser gis folk en mulighet å bruke 
kulturtilbudene som finnes i Alta .
Å gjøre ting sammen blir viktig. Å dele på 
kulturopplevelser med en Sisa venn kan være 
viktig. Det samme kan det være å delta på 
kunstprosjekter der en er med på å skape noe 
sammen med andre.
Både den kommunale Kulturskolen, 
Musikkforum og Frivilligsentralen har bidratt 
med gratsibilletter til ulike forestillinger. På den 
måten har Sisa venner med marginal økonomi 
fått muligheten til å oppleve kultur, noe de 
normalt ville bortprioritert grunnet marginal 
økonomi. 

Sisa mener vi skal ha aktive folk, ikke passive mottakere. 
Utgangspunktet er filosofien om at alle mennesker kan bidra 
med noe. Vi har voksne Sisa venner som på grunn av egen 
sykdom aldri har vært i arbeidslivet. De bidrar med sine 
ressurser overfor andre når de selv er klar for dette.
Det er den enkeltes egne ressurser som er avgjørende for hva 
en kan få til.  

Trygghet og psykisk helse 
(vi skal gjøre hverandre gode)



Kunnskap gir makt 
Voksenopplæring på Sisa

Omdømmearbeid

Sisa som samfunnsbyggende, reintegrerende og samtidig 
en uformell læringsarena 

Alle kurs og workshops i regi 
av Sisa blir realisert gjennom 
Funksjonhemmedes studieforbund (FS) 
og i et samarbeid med Mental helse 
Finnmark. Både de som underviser og 
de som deltar på kursene er rekruttert 
fra miljøet på Sisa. 
Hensikten med kursene er både å 

Sisa er med på å gi Alta og Finnmark et 
godt omdømme. Stadig flere kommuner, 
organisasjoner og næringsliv ønsker 
å samarbeide med eller profilere seg 
gjennom Sisa sitt arbeid. Sisa ble tildelt 
Finnmark fylkeskommunes Likestilling og 
mangfoldspris 2010.
Sisa har  hatt en bevisst holdning til bruk 
av media. Sisa er derfor godt profilert i 
lokalmedia og Sisa har også vært nevnt i 
andre medier slik som andre lokalmedier 
og riksdekkende radio. I tillegg har vi en 
aktiv hjemmeside og facebookside med 
over 1100 Sisavenner. Profilerte gjester 
har besøkt Sisa. De beskriver Sisa som 
et flott sted med mye energi, vilje og en 
egen evne til å få ting til å skje.
Profilerte artister, kunstnere og fagfolk 
berømmer Sisa for sitt gode inkluderende 

styrke et “vi” fellesskap, samtidig er det 
med på å gi kunnskaper om mangt og 
meget til de som bruker Sisa. 
Voksenopplæringa er både 
hobbypregede, opplysende i forhold 
til samfunnskunnskap og enkelte kurs 
kan være næringsrettede mot egen 
næringsetablering.

miljø. Folk kommer sammen og 
er interessert i hverandre. Å dele 
kunnskaper og erfaringer blir derfor en 
naturlig del av Sisa sitt arbeid.  
Sisa har også en enorm støtte i 
lokalbefolkninga, hos bedriftseiere og i 
det politiske liv. Sisa har invitert og fått 
besøk av profilerrte gjester som Kronprins 
Haakon, proffessor i sosialantropologi 
Thomas Hylland Eriksen, Oslo politiker 
Rune Gerhardsen, Filmskaper Erling 
Borgen og Utenriksminsiter Jonas Gahr 
Støre som alle har betydningsfulle roller i 
det norske samfunnet.
Sisa inviteres ofte til ulike seminarer 
og konferanser rundt om i landet hvor 
Sisa presenterer sitt arbeid innenfor 
temaer som folkehelse, flerkulturaliet og 
rusproblematikk.

Sisa er samfunnsbyggende i den forstand at folk blir kjent med hverandre og tar opp ting de selv er opptatt av. En 
kopp kaffe rundt leirbålet er en utmerket arena for utveksling av erfraing eller læring om en vil. Her vil en kunne formidle 
kunnskap, stille spørsmål og en får til en toveis kommunikasjon.
Sisa er også reintegrerende fordi folk som har falt utenfor eller aldri har kommet innenfor samfunnet kan få bygget opp 
sosiale nettverk og selvtillit. På den måten fungerer Sisa forebyggende på en del sosiale problemer. 



Sosiale arenaer = sosiale rom
Sisa skaper sosiale rom hvor ulike 
mennesker kommer sammen og utveksler 
erfaringer. Det er den sosiale effekten 
som oppstår når ulike mennesker møter 
hverandre på tvers av foreninger eller 
gjennom aktiviteter som er viktig. Det er 
her en blir kjent med hverandre, lærer 
av hverandre og danner respekt for 
hverandre.
Grunnsteinene i Sisa sitt arbeid er 
gjensidig aksept og respekt. Når de 
nye sosiale rommene skapes, opphører 

de kulturelle grensene, samtidig som 
de ulike kulturene blir styrket gjennom 
å lage utstillinger, matverksteder med 
internasjonal mat, kulturkafè med fokus 
på ulike land. Det er viktig at den 
oppvoksende generasjon blir bevisste på 
sitt kulturelle opphav. Samtidig som de 
lærer at det å bo i et nytt land handler 
om å tilpasse seg dette nye. Denne 
balansegangen er det viktigste innenfor 
flerkulturelt arbeid.

Sisa som integreringsarena (metodearbeid)

Respekten for enkeltmennesket er sentralt 
i Sisa sitt arbeid. Der enkeltmennesker 
kommer sammen og bidrar til felles 
prosjekter omskapes til annerkjennelse 
for hverandre og en akseptering av 
forskjellighet som en ressurs. I stedet for 
å vektlegge integrering som metode er 
Sisa opptatt av å skape en arena for 
annerkjennelse og respekt. Dette gjør at 
det skapes nye sosiale rom hvor folk er 
aktive bidragsytere.

Metodisk sett har det vært viktig å skape 
et godt og trygt sted. Et sted hvor ulike 
mennesker kan møtes som likeverdige 
uavhengig av sosial og kulturell 
bakgrunn. Sisa skal være et sted hvor 
folk kan vokse, hvor de finner oppgaver 
som de (sammen med andre) kan løse i 
fellesskap. Sisa skal også være et sted 
hvor de ulike brukerne (Sisa vennene) 
kan realisere egne ideer/prosjekter. 
På Sisa skal vi gjøre hverandre god. 
Sisa skal legge tilrette for at folk får 

En av nestorene i sosialantropologi 
Professor Thomas Hyllad Eriksen har 
vært en viktig inspirator og støttespiller 
for oppbyggingen av Sisa. Hylland 
Eriksen har vært en tydelig stemme i 
forhold til intereringasspørsmål, han 
har både samlet ulike teoretikere og 
selv bidratt med viktige forståelser av 
hvordan samfunnet ser ut, hvordan ulike 
mennesker håndterer samfunnet, hva de 
gjør og ikke gjør. 

gjennomført egne ideer.
Sisa har hele tiden hatt en bevisst 
holdning på at “Vi er gode” Vi har 
snakket positivt om hverandre og om de 
aktivitetene vi har bedrevet. Hensikten 
har vært å skape en positiv holdning til 
at vi som er på Sisa er flinke. Samtidig 
har det hele tiden vært jobbet aktivt for 
at det hele tiden finnes personer som 
kan få hjelp og at det er like mange som 
ønsker å hjelpe andre. Flere har opplevd 
å endre roller fra tidligere kun å være 
en mottaker av hjelp, nå kan være en 
bidragsyter som kan hjelpe andre. Alle 
kan bidra med noe er en slags mantra.

Alt som blir foretatt på Sisa blir 
dokumentert og lagt ut på hjemmesida. 
Sisa har også brukt lokalmedia 
aktivt slik at mange (de aller fleste) 
arrangementene er kommet på 
trykk i lokalavisa, i tillegg til at noen 
arrangementer er presentert på lokal tv 
og lokalradio.



Høgskolen i Finnmark

FN-Sambandet, Fredskorpset 
og IMDi nord

Samarbeidet med Høgskolen i Finnmark handler 
om hvordan sosialarbeiderstudenter blir kjent med 
morgendagens utfordringer. Gjennom å  gjøre aktiviteter 
sammen med Sisa sine brukere blir de kjent med dem de 
skal jobbe med i sine yrkesroller. Samarbeidet handler 
om å oppheve skillet mellom “Oss og de andre” og i 
større grad snakke om et felles “Vi”. Gjennom å møte 
asylsøkere, flyktninger, personer med psykisk helsebakgrunn 
eller personer med erfaringer fra rusproblematikken i 
andre sammenhenger enn en type klient situasjon gjør at 
en lettere kan forstå at alle mennesker er personer med 
mange ulike sider. Igjen handler dette om respekt for andre 
mennesker. 

Regiondirektør Eva Gran i FN sambandet erklærte Kultursenteret Sisa som et 
menneskerettighets hus da hun holdt innlegg på FN dagen i 2008. Sisa i hennes øyne er 
et sted hvor mennesker kommer sammen uavhengig av sosial, kulturell og religiøs bakgrunn. 
Sisa er et sted som skaper naturlige fellesskap ut fra at de er Sisa venner. Det er kanskje også 
det eneste de har felles men mange ganger kan det være nok. De fleste føler en stolthet ved 
å være en Sisa venn. 

Sisa har også en egen evne til å lime sammen 
organisasjoner slik at de i fellesskap kan skape større og 
bedre arrangementer i forhold til deres arbeidsområder.

Finnmarkløpets Kulturprogram er et Sisa prosjekt hvor 
IMDi nord, FN-sambandet og Fredskorpset samarbeidet 
om et fokus på Menneskerettighetene. Gjennom 
Finnmarksløpet (europas største hundesledeløp) fikk en 
mulighet til å komme i dialog med målgrupper i hele 
fylket. Det hele var knyttet inn i en kulturell ramme rundt 
Finnmarksløpet.



Norges Blindeforbund 
Finnmark

Batteriet nord

Tradisjonelt jobber fylkesorganisasjonene med å ivareta 
medlemsmassen gjennom å spre kunnskaper, være en 
ressurs som ivaretar medlemmenes ønsker og behov i 
forhold til myndigheter, øvrige interesseorganisasjoner 
m.m

- Sisa vil bidra til fylkesorganisasjonene gjennom 
å knytte sammen et samarbeid mellom 
fylkesorganisasjoner som jobber med tilsvarende 
tematikk. 

- Skape en felles arena for formidling av 
programområder rundt om i fylket.

- Være med å skape aktiviteter som gjør at mennesker 
med ulik bakgrunn møtes og blir kjent med 
hverandre.

Batteriet jobber veldig likt med mange av de 
oppgavene som Sisa jobber med. Det oppstår 
derfor muligheter der Sisa og Batteriet kan 
samarbeide om enkelte oppgaver. Både i Alta 
og Finnmark forøvrig. Batteriet er både en 
inspiratør og en viktig hjelper til Sisa.



Sisa Aktiviteter siden 
2007



Aktiviteter Sisa har jobbet med siden 
oppstarten i 2007:
Det som kjennetegner Sisa er først og fremst dens mangfold og det brede fokuset. Sisa har hele 
tiden hatt en bevisst strategi for å være noe for alle mennesker.
Den eneste fellesnevnereren var at det skulle handle om kultur. Kulturarbeid skulle ligge i bunnen 
for alt arbeid som skjer på Kultursenteret Sisa.
Det hele begynte med et eget værested, et sted å komme til for en kopp kaffe og møte nye 
venner. Siden ble prosjekthuset Sisa etablert som et resultat av møtet mellom ulike mennesker. 
Her kom det nye forslag til hva en kunne gjøre. Nye ideer vokste frem og det ble skapt ufattelig 
mange ulike arrangementer og aktiviteter både i og utenfor Sisa.

Noen eksempler: 

Cafe Sisa sosialt værested med fokus på kostriktig og rimelig mat
Utstillinger (presentasjon av land og kulturer) vist på Sisa, på festivaler og som 
turne i Finnmark
Mat det ble laget mat for salg, matverksteder hvor folk kommer sammen og lager 
mat. Har servert mat på ulike tilstelninger som Aronnes rocken, Altaturneringa i fotball
Festivalarbeid både i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, Bygdelaget på 
Kviby og Mazi bygdelag er det laget kulturfestivaler i Mazi, Kviby og Øksfjord med 
fokus på flerkulturalitet
Friluftsliv gjennomført en rekke frilufts, fiske og bærturer i nærområdet.
Laget kokebok “Kokebok for ekstremt fattige – når trygda ikke strekker til”, som 
en hyllest til alle Sisa venner med dårlig økonomi.  
Gateavisa Galleri Alta med fokus på hverdagsmenneskene, de som normalt 
ikke får spalteplass i media.
Prosjektvugge formidling av arbeidskraft til bedrifter, etablere egne næringsretta 
aktiviteter som gir tilskudd til egen trygdeutbetaling. Eks dataverksted (reparasjon av 
data) Sysa redesign og produksjon av klær.
Konferanser har laget egne konferanser med fokus på Sisa sine arbeidsområder 
med folkehelsearbeid og flerkulturalitet. Har også blitt invitert til andre konferanser for 
å snakke om Sisa
Finnmarkløpets kulturprogram et eget Kulturprogram med ustillinger, konser-
ter og seminarer som fulgte løpet
Sommertur bli kjent med Norge gjennom eget fylke. Laget 1 ukes finnmarkstur 
hvor innland og kystbygder besøkes
Handelsturer til Finland sammen med pensjonistforeninga i Alta
Institusjonskunst konsertturneer med lokale artister, malestunt
Leksehjelp Alta Røde Kors hjelp til lekser, lese avisa og øving i norsk kunnskaper 
og info om lokalsamfunnet.



Prioriterte arbeidsoppgaver i et 
framtidig Sisa

Sosiale prosjekter

Prosjekthuset Sisa

Camp Sisa 

“Godt samliv i et flerkulturelt per-
spektiv” 

Finnmarkløpets kulturprogram: 

Prosjektvugge - utvikle sosiale og næringsretta aktiviteter

Hensikten med prosjektvugge er å skape en trygg arena hvor ulike mennesker kan 
bli kjent med hverandre, foreningliv og arbeidsliv. Målsettinga med prosjektvugge 
er å få en forståelse av hvordan det norske samfunnslivet er bygd opp. Verdien av 
frivillig arbeid, koder og normer i sosialt liv og i arbeidslivet er viktige momenter
Aktivitetene skaper gode og annerledes læringsarenaer hvor språk, kultur og 
samfunnpørsmål blir viktige temaer. Sisa arrangerer mange ulike kurs i samarbeid 
med Mental Helse Finnmark og med støtte fra Funksjonshemmedes Studieforbund 
(FS) 

Sisa har utdannet to samlivsveiledere innenfor progammet “Godt samliv” i regi av 
Bufetat. Hensikten er å sette fokus på det å komme ny til Norge, hvordan kan en 
etablere familien i nye omgivelser og med nye forutsetninger.

Et åpent friluftstilbud for alle i Alta. Målgruppa er de som 
vanligvis ikke bruker naturen. Campen består av gapahuk, 
leirsted og oppgaveløype for barn. Institusjoner i Alta blir invitert 
til å være med. Det lages mat fra ulike land på bålet slik at de 
som er med blir kjent med ulike kulturforskjeller og mattradisjoner.

Finnmarksløpet er eurpoas lengste hundesledeløp hvor anslagsvis 
120-130 deltakere konkurrerer om å krysse Finnmarksvidda 
på hundeslede. Kulturprogrammet følger hundespannene under 
det ukes lange løpet gjennom finnmark.  Dette gjør at Sisa 
blir profilert i hele Finnmark samtidig som de som kommer ny 
til Alta/Finnmark får mulighet til å bli kjent med eget fylke på 
vinterstid når naturen er på sitt mørkeste og kaldeste.



Sommertur: 

Næringsretta aktiviteter 

“Syverkstedet Sysa” 

Kompetansekartlegging

Alle som er ny i Alta inviteres til å være med på opplevelser i naturen. Vi foretar 
fisketurer, bærturer, soppturer og rekreasjonsturer hvor alle blir kjent med naturen på 
en positiv måte. Det hele avrundes med en ukes tur rundt i Finnmark. Det lages et 
underholdningsprogram som presenteres på de ulike stedene som besøkes. Innbakt 
i opplegget er lokalsamfunnskurs som gir kunnskaper om de ulike stedene som 
besøkes.

•	Næringsretta	aktiviteter	er	ment	for	personer	som	har	problemer	med	å	komme	
inn i arbeidslivet. 

•	Det	blir	tilbyd	kursing	og	veiledning	med	utgangspunkt	i	hva	en	selv	har	av	
tidligere erfaringer samtidig som dette utvikles til å skape næringsretta aktiviteter 

•	Et	flerkultuturelt	arbeidstilbud	hvor	språkferdigheter	og	kunnskaper	om	norsk	
arbeidsliv er en naturlig del av Sysa sitt arbeidsområde. 

•	 I	tillegg	har	det	vært	jobbet	litt	med	å	etablere	samarbeidspartnere	i	andre	land	
slik at en kan bygge kulturelle broer mellom de land som mange av de som 
bruker Sisa kommer fra.

•	Sisa	gjennomfører	kompetansekartlegging	av	Sisa	venner	som	ikke	har	jobb.	
Vi ønsker å fokusere på de erfaringer folk har med fra hjemlandet slik at de vil 
kunne ta disse i bruk i det norske arbeidslivet. Samtidig er det viktig å å bli kjent 
med de krav og forventninger det norske arbeidslivet stiller. 

•	Ut	fra	de	erfaringene	folk	har	med	seg	har	det	også	vært	etablert	egne	foretak	
som dataverksted, tjenester innenfor grafisk design og Sysa syverksted. 

•	Sisa	har	fungert	som	en	arbeidsformidlingsentral	til	offentlig	og	privat	næring.	
Firmaer kontakter Sisa og spør etter kompetanse fra Sisa. Personer som formildes 
fra Sisa har godt rykte som gode arbeidsfolk.



Samarbeid med andre  
NAF/Arkitekturens år 



En internasjonal kulturarena for samarbeid mellom folk på 
tvers av kultur, språk, alder og yrke.
En forståelse av stedet hvor det lokale i verden møter 
verden i det lokale.
Et sted der resirkulering er en fysisk mulighet.
Et demokratiprosjekt som utvikles fra grasrota og opp.
En verkstedsbasert møteplass.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) har feiret 
sitt 100-års jubileum i 2011 og Nord-Norges 
arkitektforening (NAF) har gjennom hele året holdt 
en rekke arrangementer med fokus på arkitektur og 
samfunnsutvikling. Ett av arrangementene var ÅPNE 
HUS Miljøsirkus som var en midlertidig kulturarena under 
Miljøuka i Alta 6.-11.juni 2011. ÅPNE HUS Miljøsirkus 
ble arrangert i et lagerlokale og bestod av mange lokale 
deltakere som i samarbeid med profesjonelle aktører 
produserte en teatervandring kalt ’Den Lille Stemmen’, 
en internasjonal basar og en miljøpark med resirkulering 
som tema. 
Over 500 publikummere kom og deltok i vandringen og 
hygget seg med mat fra flere verdensdeler. Produksjonen 
hadde et internasjonalt fokus der unge bosatte flyktninger 
fra ulike land samarbeidet med ungdommer fra Alta 
videregående skole. 
Produksjonen ble til som et samarbeid med lokale 
næringsaktører, hvor vår hovedpartner var Vest-Finnmark 
Avfallsselskap (VEFAS). De bidro aktivt med å tilrettelegge 
teknisk infrastruktur, sceneelementer og hadde egne 
aktiviteter for besøkende hvor de fokuserte på miljøvern 
og kunnskap om resirkulering. 

Tilbakemeldingene fra samtlige deltakere var svært 
positive og de ønsket liknende arrangementer i 
lokalsamfunnet også i framtiden. Vi ønsker å bidra til å 
utvikle ikke-institusjonaliserte arenaer i nord, og at den 
positive utviklingen kan fortsette og styrkes gjennom 
videre arbeid. 
Sisa var en av samarbeidspartnerne vi ønsker å arbeide 
videre med. Vi fikk ”låne” superkokk Eihab Al- Nimer 
som sørget for nydelig energigivende lunsj hver dag. 
På arrangementsdagen sørget han for falaffel i bazaren 
”Vaffel og Falaffel”. Flere SISAvenner deltok med salg 
i bazaren. Videre var Sissel Bakke fra SYSA med 
som syerske og alt mulig kvinne i produksjonen av 
forestillinga.  
For de som deltok var det i evalueringa bemerket som 
særlig posititivt at man møttes på tvers av faglig og 
kulturell bakgrunn. Det synes som det er rom for å legge 
til rette for dette i enda større grad. Videregående 
elever, kunstnere og unge bosatte flyktninger opplevde 
og bli gode venner den uka workshopen pågikk. For 
flyktningene var det svært positivt med tanke på at flere 
av dem senere skulle begynne på videregående etter 
sommerferien. 
For dem var det både språklig og sosialt en opptur, 
en ny oppdagelse av Alta samfunnet. Vi ser for oss å 
utvide samarbeidet med SISA for senere miljøsirkus. Vi 
kan gjensidig ha nytte av hverandres kompetanse og vi 
arbeider utfra et felles perspektiv om at kunst og kultur har 
stor betydning for integreringsprosesser. 

ÅPNE HUS  Miljøsirkus? 



Foreningshuset Sisa 
Paraplyorganisasjon



Foreningshuset Sisa Paraplyorganisasjon

Tre typer foreninger på sisa
Etniske foreninger

Frivillige foreninger

Interesseorganisasjoner

Sisa fungerer som en paraplyorganisasjon for 17 foreninger som aktivt bruker Sisa. 
Husleien består av å delta på felles arrangementer på tvers av foreningene som 
kommer fellesskapet til gode
Foreninger bruker Sisa til egen foreningsvirksomhet slik som møter, fester og andre 
arrangementer. I tillegg kan de bruke kontortjenester etter behov. Hensikten med 
Foreningshuset er å skape gode arenaer hvor folk kommer sammen og blir kjent 
med hverandre innad og på tvers av foreningene..
Det oppleves også en bygdeeffekt ved større arrangementer der foreningene på 
Sisa blir invitert. Dette resulterer i at det enkelt kan komme mange mennesker til 
arrangementer på Sisa.

Samle mennesker som er langveisfra til et trygt fellesskap hvor de kan ta opp de 
tradisjoner de har med hjemmefra. Ulike fester, markeringer og egne nasjonaldager. 
Felles for foreningene er fokus på å bygge broer til det norske samfunnet. Eks 
palestinsk forening, Afghansk komitè, Russisk forrening, Polsk kongress, Alta 
qvænforening. En viktig side ved arbeidet er å gjøre det norske samfunnet bevisst 
på det flerkulturelle Alta.

Sisa ønsker å være en arena hvor mennesker møtes og tilbringer positiv tid 
sammen. Eks Borealis magedansforening, Sysa (internasjonalt syverksted) og Alta 
kunstklubb

Viktig å stimulere til sosialt engasjement hvor ulike mennesker kommer sammen 
og gjør nytte for seg i lokalmiljøet. Sanietskvinnene, kvinnegruppa, Sos rasisme, 
Amnesty, Røde Kors



Noen tanker om fremtiden

Er det mulig å skape flere Sisa?

Det er viktig  at Sisa finner sin plass mellom Flyktningetjeneste, vokseopplæring, 
psykiatrisk enhet og andre som jobber i de samme perspektivevene som Sisa. 
Sisa skal være et suplement til allerede eksistrende tilbud og må samtidig sikres 
en kommunal driftsstøtte. Det må legges tilrette for at Sisa kan produsere egne 
varer og tjenester som en inntektskilde for Sisa. 
Hele ideen rundt Sisa er at en skal gjøre hverandre god. Dette gjelder også 
forholdet til våre samarbeidspartnere som også er med på å levere tjenester til 
de samme målgruppene som Sisa jobber med.

Er det mulig å skape nye arenaer som 
Sisa andre steder? Denne rapporten 
presenterer en beskrivelse av veien 
fram til etableringen av Sisa. Dette er 
kun ment som et eksempel hvordan en 
valgte å gå frem i Alta. Det er mange 
veier og mange lokale tilpasninger som 
må til for å kunne skape et tilsvarende 
sted andre steder. Det er kanskje heller 
ikke interessant å kopiere Sisa men 
heller forsøke å finne fram til sitt eget 
sted som ivaretar de utfordringene en 
står overfor i sitt lokalsamfunn.
Det spesielle med Sisa er det brede og 
mangfoldige fokuset. Sisa handler ikke 
kun om en ting men om mange ting som 
er satt sammen. 
Kryssningen mellom mennesker, 
felles aktiviteter, turer som både gir 
opplevesler og lærdom, deltakerne 
(Sisa vennenes) kunnskaper og deres 
formidling av dette er alle sentrale 
elementer som utgjør et Sisa. Nøyaktig 
hva slags aktiviteter og hvilke turer en 
skal prioritere, hvem skal en samarbeide 

med er opp til den enkelte å finne ut av.
Selve kjernen i Sisa sitt arbeid er nemlig 
denne mangfoldige møteplassen som 
er åpen i sin form og som motiverer 
folk fra alle samfunnslag til å komme 
sammen og skape ting i lag.
Det som imidlertid er utfordrende er 
å få bevilgende myndigheter til å 
forstå dette brede engasjementet og 
nedslagsfeltet. Normalt er en vant 
med at organisasjoner har en klar 
målsetting og en klar agenda for hva 
de ønsker å gjøre. Sisa har ofte en idè 
men den kan endres raskt i forhold til 
hvem som engasjererer seg. Frivillige 
ved Sisa er i stor grad med å påvirker 
hva slags oppgaver som skal kunne 
utføres på Sisa. Dette er en vanskelig 
prosess i forbindelse med søknad om 
prosjektmidler men det er likevel viktig 
med en åpen tilnærming til å få Sisa 
venner til å engasjere seg.
Det er viktig at det kommer i stand et 
samarbeide med idelle organisasjoner. 
På den måten oppnår en bedre 

og rimeligere løsninger hvor også 
resultatene blir bedre fordi frivillighet 
også er med på å skape mer levende 
lokalsamfunn. 
Mange kommuner sliter med å få løst 
alle de ikke lovpålagte oppgavene 
sine. Frivillig sektor og frivillige 
organisasjoner kan derfor være gode 
støttespillere til å få utført oppgaver. 
Kanskje kan Sisa i Alta være en slags 
mentor og veileder i etableringsprosess 
og tidlig driftsfase. Det er viktig at en 
tenker lokale forhold når et slikt sted 
skal utvikles, samtidig som det kan være 
viktig med en kompetanse som kjenner 
til utviklingsprosessene i forhold til 
hvordan det offentlige systemet “tenker” 
utover kommunalt nivå.
Kanskje kunne de 5 utvalgte 
pilotkommunene i IMDi region nord 
(Alta, Harstad, Tromsø, Narvik og 
Bodø) gå sammen om en felles måte å 
jobbe med integrasjon.



Viktige samarbeidspartnere og bidragsytere for Sisa

Sisa har hele tiden hatt som motto 
“De sa det var umulig, derfor gjorde vi det”

Sisa er prosjektfinansiert noe som betyr at all 
økonomi til Sisa kommer gjennom finanisering 
av ulike prosjekter. Sisa er derfor avhengige 
av både gode samarbeidspartnere og 
støttespillere blant offentlige systemer og i 
privat næringsliv.
Alle bidrag er viktig for Sisa sitt engasjement 
og er direkte resultater til aktiviteter på Sisa.
Følgende har bidratt til Sisa:

Arbeids og velferdsdirektoratet, Barne og 
likestillings og inkluderingsdepartementet, 
Nav, Finnmark fylkeskommune, Alta kommune, 
Grieg Seafood, Sparebank1 nordnorge, El 
tele, Avinor, Finmmarkseiendommen (Fefo), 
Audioland, IMDi region nord, Mental helse 
Alta, Funksjonshemmedes studieforbund (FS) 
og Sametinget
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