ÅRSRAPPORT 2020 FOR
ORGANISASJONEN FAKKELTOG.

2020
ÅRSRAPPORT 2020- SIDE 1

PUBLISERT AV ORGANISASJONEN FAKKELTOG.
- MAI 2021.
EGNE BILDER FRA ORGANISASJONENS AKTIVITETER GJENNOM 2020.

KONTAKT :
FAKKELTOG
ØSTERDALSGATA 1B, 0658 OSLO
TELEFON: 951 64 356
E-POST: POST@FAKKELTOG.COM
ORG.NR.: 919 674 113
WWW.FAKKELTOG.COM

2020
ÅRSRAPPORT 2020 - SIDE 2

Fakkeltog er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bedre
fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv
for disse menneskene.
Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt. Vi jobber
for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig,
gjennom blant annet informasjonsarbeid.
For å lykkes godt med inkludering så kreves det en innsats fra flere kanter derfor
samarbeider vi ikke bare med personer fra målgruppen, men også næringsliv,
politikere, akademia, organisasjoner og media.
Vi tror at det viktigste vi kan bidra til er at mennesker kommer seg i jobb eller
utdanning raskt. Da kommer gjerne språk, nettverk og samfunnsforståelse fort.
Derfor så er flesteparten av våre aktiviteter rettet mot et endelig mål om fast jobb
og derfor så spiller også beslutningstagere i næringsliv en helt avgjørende rolle.
Fakkeltog tar utgangspunkt i at alle mennesker, uansett bakgrunn har ressurser
som kan komme fellesskapet til gode.
Derfor legger vi stor vekt på å kommunisere positivt i alle sammenhenger, og vårt
mål er å være en motvekt mot mye negativt fokus i media.
Det har gjort at våre filmer på sosiale medier oppnår stor spredning og blir sett av
mange.
Siden vi startet opp i 2017 har vi gjennomført mer en 280 aktiviteter i Norge,
Hellas og Irak. Våre aktiviteter retter seg både mot barn og voksne og er
skreddersydd for å passe målgruppen.
Arbeidet blir til gjennom en kombinasjon av prosjektmidler, sponsing og private
bidrag, i tillegg til at det legges inn en betydelig mengde frivillige timer.
Fakta: Fakkeltog ble stiftet i august 2017, og hadde sitt første år tilhold i
Nordland. Høsten 2018 flyttet organisasjonen sitt kontor til Oslo, og holder nå til
sentralt i Oslo.

2020

Grunnleggerne av organisasjonen er Farooq Isam som selv er flyktning fra Irak,
og Hege Horsberg som er fra Norge. Tilsammen har de mer en 20 år erfaring
med organisasjonsarbeid i Norge og Irak

ÅRSRAPPORT 2020 - SIDE 3

V Å R T ARBEID
Mangfoldakademiet UNG
Mangfoldakademiet UNG - et program for ungdom, spesielt med minoritetsbakgrunn
som har til formål å øke deres engasjement for demokratiet.
Mangfoldet i politikken gjenspeiler ikke samfunnet vi lever i og det betyr at viktige
beslutninger ikke passer alle. Akademiet skal derfor bidra til at ungdommer med all
slags bakgrunn lærer mer om demokratiet og får lyst til å være med.
Gjennom akademiet ønsker vi å bygge bro mellom minoritet- og majoritetsungdom,
minske avstand mellom politikere og folk flest, og oppnå mer mangfold i fremtidens
politikk. Hvilke personlige egenskaper og ferdigheter trenger fremtidens
statsminister egentlig?

Programmet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Programmet gir muligheten til å utforske hva du står for og hvordan du kan uttrykke det.
Gjennom akademiet får du verktøy, venner og kanaler der du kan utvikle og uttrykke
deg på egne premisser. Vi skal lage film, arrangere debatter, gi ungdommens
mangfoldspris til kommuner, jobbe med sosiale medier, og mye mer gøy.
Høydepunkter i akademiet i året som er gått er et gjennomført samarbeid med
Høyskolen Emergence, innledet et samarbeid med Tromsø og Trondheim kommune,
UiT, ungdomsfløyen av politiske partier i flere byer, Kunsthall Trondheim med flere. Vi
har avholdt workshops, seminarer, Design sprint i Oslo, Trondheim og Tromsø.
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HUN - FORUM FOR EMPOWERMENT:

HUN er prosjekt som har til hensikt å
løfte minoritet kvinners deltagelse i
samfunnet.
Dette gjøres gjennom samtalegrupper,
workshops, foredrag innenfor emner
som spenner fra religiøse dilemmaer,
familie og barn, politikk, arbeid og
utdanning, selvutvikling, kvinners
rettigheter, foto, teknologi, og hvordan
tjene penger på dine talenter med mere.
I tillegg til at vi har dialogmøter, og
bygger målrettet samarbeid med
trossamfunn og kvinneorganisasjoner
Etter tre år med kontinuerlige
aktivitetstilbud så er tilgangen på
frivillige stor. I løpet av 2020 så har det
vært 50 frivillige kvinner involvert i
prosjektet. Deltakerne kommer fra alle
bydeler i Oslo og yngste deltaker er 17
år, mens eldste deltager er 65.
Aktivitetene er mest populære i
aldersgruppen 18 - 34 år.
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257.000

Antall visninger i våre digitale seminarer

HUN har hatt 1000 unike deltagere
gjennom året, og de 20 digitale
seminarene har hatt 257.000 visninger.
Vi har også hatt personlig oppfølging
per telefon med 56 kvinner.
Siden vår på Facebook HUN har vokst
fra 3600 følgere til 5700 og alle våre
aktiviteter ligger gratis tilgjengelig ute på
siden HUN.
Vi har blant annet hatt samarbeid med
Jentekoderne, PMTG, Caritas,
Diabetesforbundet, Hiya- Fitness, Hope
Spot, Dar, Windows Library, Alsaid
Photography, Vest Klinikk.
Det er lagt inn mer en 1000 frivillige
timer i prosjektet gjennom året.
Programmet er støttet av Oslo kommune

CROSSROAD

Crossroad er et lavterskel Start-Up program for unge med minoritetsbakgrunn som
ønsker å utvikle egne ideelle prosjekter. Programmet har vært praktisk og det skal være
mulig å ha kunnskap nok til å skrive en presentasjon av organisasjonen, en søknad, en
forretningsplan etter gjennomført program.
Deltakere tilbys i tillegg individuell oppfølging, begrenset oppad til 3 møter per deltager.
Temaer som er satt på agendaen i prosjektperioden:
Prosjektutvikling- og ledelse, økonomi, ledelse, salg, søknader og kommunikasjon,
markedsføring og viktigheten av relevant nettverk.
Crossroad gjennomførte 12 online-forelesninger i 2020 med totalt 58387 visninger fra
målgruppen. Vi har hatt 1900 unike deltagere i 2020.
Målgruppen rekrutteres primært gjennom sosiale medier. Fakkeltog har på ett år gått fra
13.000 til 22.500 personer som følger oss.
I tillegg så utgjør våre mange frivilliges nettverk en god rekrutteringskanal.
Vi arbeider hardt med å få til en likefordeling i kjønn, men fremdeles så utgjør menn 67
% av deltakerne vår.
Hovedtyngden deltagere er i alderen 25 - 44 år og de kommer fra alle bydeler i Oslo,
men mest fra Gamle Oslo, Grunerløkka, Sagene, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker,
Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Nordstand.
Deltakerne kommer fra Syria, Irak, Palestina, Algerie, Libanon og Egypt.Mange av
deltakerne har lykkes med å etablere egne prosjekter, som vi fortsetter entusiastisk i
fremtiden.
Programmet er støttet av Oslo kommune og Opsal Gruppen.
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GIVE INFO

Siden oppstarten av Fakkeltog i 2017, og med vekst av tilhengerskare, spesielt på
sosiale medier, der vi nå har tilsammen 75.000 følgere, har vi opplevd en stadig
voksende mengde henvendelser fra målgruppen med spørsmål om rettigheter, plikter,
skole, utdanning, arbeid, alt mulig egentlig.
Spørsmålene kommer i alle kanaler, og har i disse årene blitt besvart etter beste evne
på frivillig basis.
Med korona og mange nedstengte samfunnsfunksjoner, kanskje spesielt i
sivilsamfunnet, så opplevde vi en eksplosiv vekst i spørsmål, som vi ikke var organisert
for å besvare.
Vi bestemte oss derfor for å etablere tjenesten Give Info - et sentralbord der du kan
ringe inn å spørre om hva som helst på ditt eget språk.
Tjenesten som gikk på luften den 16.november hadde per utgangen av 2020 seks
ansatte som jobber med inngående-, og utgående henvendelser.
Tjenesten er åpen alle hverdager mellom klokken 09:00 og 17:00, og tilbyr per utgangen
av året service på Engelsk, Norsk og Arabisk.
Tjenesten er finansiert gjennom medlemskap, og vi hadde per utgangen av 2020, etter
en god måned drift 283 betalende medlemmer.
Vi behandlet i snitt 90 saker per dag ved utgangen av året.
Vi mener at alle innbyggere i Norge uavhengig av nivå på språk, og samfunnsforståelse
har rett på tilgang til riktig informasjon, det er avgjørende for å kunne ta gode
beslutninger på vegne av seg selv og familien.
Med Give Info fyller vi hullene mellom de offentlige tilbudene, og er en nøytral støtte til
private og kommersielle informasjons tilbydere ved for eksempel å bidra med
informasjon knyttet til større kjøp som bolig, bil, og liknende.
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“Forbilde i Norge”
Vi videointervjuer mennesker med minoritetsbakgrunn om ting de er stolte over å ha
oppnådd.
I filmene viser frem vi frem de ressursene som bor i folk på en lett og ledig måte, og er
samtidig en motvekt mot all negativ oppmerksomhet i etablerte media.
Med dette prosjektet ønsker vi å motivere nyankomne flyktninger til å virkelig gå for målene
sine, samtidig som vi vil vise majoritetsbefolkningen de positive sidene av mangfold.
I 2019 så ble det produsert 6 video portretter som er sett over 152,600 ganger.
Prosjektet er ikke sponset og er basert på 100% frivillig innsats.
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ORGANISASJONEN:
Sammensetningen av Fakkeltog’s styre var ved utgangen av 2020 som
følger:
Styreleder:
Farooq Isam Qasim.
Styremedlemmer:
Trude Børstad
Hege Horsberg
Aissar AlSanduk – Irak (ikke formelt en del av styret)

Arbeidsmiljø:
● På slutten av 2020 besto Fakkeltog-teamet av 5 kvinner og 4 menn.
● Ledergruppen består av en kvinne og en mann.
● Høy grad av etnisk mangfold.
● I 2020 rekrutterte vi 31 nye frivillige og fullførte 3.050 frivillige timer.
● Fakkeltog hadde 0,4% sykefraværet i 2020.
● Leiekontrakten ble signert på vårt andre kontor den første måneden i
2020.
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STYRINGSPRINSIPPER I FAKKELTOG.
1. Vi lar tar beslutninger på grunnlag av fakta.
2. Vi tror ikke på ekstremisme, og ser moderate holdninger mest effektive.
3. Aldri operere med tall og konkrete størrelser med mindre de er forankret i en
tillitsverdig kilde.
4. Vi tror på samarbeid fremfor konflikt.
5. Vi tror at alle mennesker har ressurser.
6. Prioriteringer! Bruke tiden riktig.
7. Fakkeltog er uavhengig og ikke knyttet til noen politisk retning eller religion.
8. Motstå fristelsen å bruke sympati som et middel for å oppnå oppmerksomhet.
9. Ikke plage politikere eller øvrige beslutningstagere med problemer som du ikke har
forslag til løsning på.
10. Vi tror på næringsliv, de har stor betydning for samfunnet og arbeid er en livsnerve.
Vi støtter dem.
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ØKONOMI
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS - God
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Aktivitetsbasert regnskapsoppstilling er benyttet.
Gaver blir inntektsført når de blir mottatt.
Gaver, hvor giver har satt begrensninger på bruken, blir inkludert i formålskapital med
eksterne restriksjoner så lenge gaven ikke er brukt til givers formål.
Gaver som er samlet inn til et bestemt formål og som ikke er brukt ved årets utgang blir
inkludert i formålskapital med interne restriksjoner.
In-kind donasjoner (gaver i form av fysiske gjenstander og tjenester) er ikke verdisatt
eller registrert i regnskapet.
Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret for utøvelse av styrevervet.
Revisor: RSM Norge

ØKONOMI

2020

OFFENTLIGE TILSKUDD
ANDRE TILSKUDD
INNSAMLEDE MIDLER, GAVER
ANDRE INNTEKTER
SUM ANSKAFFENDE MIDLER

300000
250000
139663
181883
871546

FORMÅLSPROSENT
ADMINISTRASJONSPROSENT
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71%
9%

2019

791042
0
107547
48212
946801
93%
7%

