
et heldags fagseminar for deg som jobber med 
ungdom og flere kulturer

kulturforståelse – gjeng-problematikk – disiplin – rusmisbruk –
identitet – pedagogisk metode – psykologiske modeller –

forebygging – samfunnsutvikling



Jobber du med barn og ungdom som har afrikansk, asiatisk eller latin-amerikansk 
bakgrunn? 

Er du opptatt av temaer som identitet, kultur og oppvekst?

Trenger du nye innfallsvinkler i arbeidet med barn og ungdom?

Har du behov for faglige perspektiver som du enkelt kan anvende i din praksis? 

DA ER INDABA FAGSEMINAR NOE FOR DEG!

Etter fjorårets suksess arrangeres i år et nytt Indaba-seminar: 

”CULTURAL CONSCIOUSNESS” – PSYKOLOGISKE TILNÆRMINGER...
Bevissthet (”consciousness”) er et uttrykk for en mental posisjon, et ståsted, et sentrum for 
analyse og handling. Det kulturelle mangfoldet i Norge gjør at også fagfeltet må utvide 
sin kulturelle horisont.  Under årets Indaba-seminar vil vi fokusere på hvordan den faglige 
bevisstheten kan og bør utvides i møte med ulike kulturelle referanserammer. Dette vil bli 
gjort gjennom å presentere psykologiske tilnærminger. Psykologi – ikke kun som et 
akademisk fagområde, men som et fokus på tankeprosesser, persepsjoner og selvbilde.

INNENFRA-PERSPEKTIV
Indaba Fagseminar representerer et ‘innenfra’-perspektiv hvor fagpersoner med afrikansk 
bakgrunn gir deltakerne et innblikk i teoretisk analyse og praktiske metoder forankret i 
afrikansk kulturforståelse. Innholdet er relevant og overførbart også i arbeid med barn og 
unge som har andre bakgrunner enn afrikansk.  

HVEM KAN DELTA?
Indaba-seminaret er relevant for fagpersoner som er ansatt innen det offentlige; 
Barnehage og skole, helse- og sosialomsorg, kultursektor og barn/ungdom/fritidssektor. 
Studenter og representanter fra frivillige organisasjoner er også velkommen.



08:00  Registrering. Kaffe/te

08:30
Åpning og velkommen

08:45
Introduksjon til afrikansk psykologi, Brotha Buntu, 

09:00
The Psychology of Learning, Rosemary Campbell

10:00
The Psychology of Drugs, Moses Kuvoame

11:00 Pause. Kaffe/te

11:15
The Psychology of Gangsterism, Twilight Bey

12:15
The Psychology of Culture, Thomas Ajamu Prestø 

13:00 Lunsj

13:45
Oppsummering. Introduksjon av gruppearbeid

14:00
Fire gruppe-seminarer:

      1. Å arbeide med rus (Moses Kuvoame)
      2. Å arbeide med kultur (Thomas Ajamu     
      Prestø)
      3. Å arbeide med kjønn (Brotha Buntu & 
      Lamisi Gurah)
      4. Working with Violence (Twilight Bey)

      Her blir det mulighet for å ta opp konkrete      
      problemstillinger fra arbeidslivet, og  
      reflektere over teori, praksis og gode løsninger.

15:15 Pause. Kaffe/te

15:30
Oppsummering av gruppeseminarer i plenum

15:45
Evaluering, kommentarer og feedback. 

Moses Kuvoame er sosiolog, ansatt ved Uteseksjonen 
I Oslo. Han har vært med på å ta initiativ til prosjektet 
Torsdagsklubben, en metodisk tilnærming til ungdom 
som er tilknyttet det kriminalitets- og rusbelastede Eika-
miljøet, hvor empowerment og medvirkning står 
sentralt. I 2005 utga han forskningsrapporten ”Eika-
guttene” – marginalisert etnisk minoritetsungdom i et 
marginalt miljø i Oslo”.

Thomas Ajamu Prestø er leder for Afrikan Youth In 
Norway (AYIN), et ressurssenter i Oslo som har 11 års 
erfaring med å utvikle kulturforankrede metoder i 
forebyggende ungdomsarbeid. AYIN driver en rekke 
prosjekter hvor temaområdene identitet, mestring, 
selvutvikling og selvstendiggjøring står sentralt. Iløpet 
av de siste årene har han reist landet rundt for å 
presentere AYIN’s metodiske arbeid.

Rosemary Campbell-Stephens har en 25 år lang 
yrkeskarriere innen pedagogikk og lederutvikling. Hun 
har startet og drevet lørdagsskole, og har vært ansatt 
innen britisk skoleverk for å gjennomføre en rekke 
ledertrenings- og motivasjonsprogrammer for 
ungdomsskoleelever med afrikansk-karibisk bakgrunn. 
Hun arbeider idag på utdanningsavdelingen ved 
University of London hvor hun driver et 
utviklingsprogram for å rekruttere og utdanne flere 
svarte pedagoger til å ta lederposisjoner. 

Twilight Bey driver konsultasjonsarbeid i samarbeid 
med kommunale og statlige institusjoner i England. 
Som ung var han selv involvert i de beryktede 
konfliktene mellom gjengene Crips og Bloods i Los 
Angeles, USA. Gjennom hjelp fra lokalsamfunnet kom 
han seg ut av problemene og har blitt en svært 
anerkjent megler og konfliktløser i ungdomsmiljøer 
preget av vold, rus og rotløshet.



STED
Indaba Fagseminar 2006 blir avholdt på Røde Kors Konferansesenter:

RØDE KORS KONFERANSESENTER
Hausmannsgt. 7, Oslo sentrum

PÅMELDING
Du må melde deg på i forveien ved å sende fullt navn, arbeidssted og arbeidstittelen 
du har på din arbeidsplass til e-postadresse:

indaba@afrikanhistoryweek.com

Påmeldingsfrist er mandag 5. juni

PRIS
For offentlig ansatte: Kr. 600,-
For representanter fra frivillige organisasjoner og studenter: Kr. 300,-

Påmeldingen inkluderer konferanse-dokumenter, te/kaffe og lunsj 

BETALING
Påmeldingsavgiften betales til:

Afrikan History Week, kontonummer 0539 23 13976
Merk innbetalingen “INDABA FAGSEMINAR 2006”

KONTAKT OG INFORMASJON
Vennligst ta kontakt dersom du lurer på noe:
 E-post: indaba@afrikanhistoryweek.com
 Mobil: 92 86 94 13 – kontaktperson: Zelda Mahama 

Afrikan Youth In Norway (AYIN)
Indaba Fagseminar arrangeres i samarbeid med ressurssenteret Afrikan Youth In Norway (AYIN) 
som har mottatt Ruth Reese Stipendpris og Hjelpestikkerprisen for sitt forebyggende arbeid med 
barn og unge. For mer informasjon se www.afrikanyouth.org   

Afrikan History Week 2006
Indaba Fageseminar inngår som en del av Afrikan History Week’s årlige kulturfestival, ”Synlig-
Usynlig”. I tidsrommet 9.-18. juni arrangeres en rekke spennende aktiviteter i Oslo. Mer 
informasjon finner du på www.afrikanhistoryweek.com

Utenom 
foredragene med 

Rosemary Campbell 
og Twilight Bey, som 
holdes på engelsk, 

vil programmet 
hovedsaklig foregå 

på norsk.


