
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÅPEN DAG LØRDAG 20 OKTOBER  

NANSENSKOLEN OG NANSEN FREDSSENTER 

KL: 10 - 16 

KOM INNOM, BLI KJENT MED OSS OG VÅRT 

ARBEID.  

NANSEN FREDSSENTER FORTELLER OM 

UTFORDRINGENE VED INTEGRERT UTDANNELSE I 
BUJAVONAC  

Nansen Dialog har i mange år arbeidet for 

integrerte utdanningstilbud for barn på Balkan. 

Lillehammer har vært involvert i Bujanovac de 

siste 10 årene. 

 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2  2609 Lillehammer 

   TEKST TIL BILDE 

Den talentfulle fiolinisten  Qanji Iseni fra 

Bujanovac og spiller klassisk musikk 

klokken 1230. 



 

 

 

Innsamling for integrert utdannelse i Bujanovac 
Alle monner drar - og er nødvendige for å få til et felles løft! 
 
Nansen Dialog har i mange år arbeidet for integrerte utdanningstilbud for barn 
på Balkan. Vi ser dette som den beste strategi for å stabilisere regionen. Når 
barna lærer hverandre å kjenne og går sammen i barnehage og skole er det 
vanskeligere å produsere sterke fiendebilder. 
 
Lillehammer har vært involvert i Bujanovac de siste 10 årene. En rekke 
kommuneansatte, hele læringssenteret, flyktningeetaten i kommunen, alle 
rektorer, flere studentgrupper fra Nansenskolen og spesielt Kringsjå og 
Røyslimoen skole har besøkt Bujanovac og flere har vært involvert i en rekke 
prosjekt.  
 
Dette har bygd opp en sterk tillit til Nansen Fredssenter i lokalbefolkningen. 
Det er denne tilliten vi ønsker å bruke i det vanskelige arbeidet med å 
rekruttere foreldre til å sende barna sine i en felles barnehage. Lillehammer og 
Nansen Fredssenter kan i fellesskap bidra til å løse en av Europas alvorligste 
konflikter. 
 
I løpet av de 2-3 siste årene har vi hatt gjennombrudd på nasjonalt nivå i 
Kroatia, Bosnia Herzegovina og Makedonia. I Makedonia har Nansenmodellen 
(som legger vekt på integrering, likverd, respekt og plass for alle folkegrupper) 
blitt omfavnet av kunnskapsdepartementet. 

 
 
”Bujanovac-timen” på Åpen dag, lørdag  20/10 2012: 
 
12.30: Qanji Iseni – på fiolin 
12.40: Heidrun S. Røhr introduserer Nansen Dialognettverkets arbeid 
12.45: Goran Lojancic om NDC Bujanovac 
13.00: Lillehammer kommune v/ Raymond Pettersen orienterer om 
skoleprosjektene de har samarbeidet om i Bujanovac og viser bilder fra byen. 
13.15: Musikk fra Balkan – trekkspill v / Aleksandar Pavlovic, Lillehammer. 
13.30: Avslutning v / Steinar Bryn 
Qanji Iseni avslutter med fiolin 
 
Nansenskolen er  åpen  fra 10 – 16! Velkommen!! 
 
 

 
 


