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Til Norsk bibliotekforening/Alle offentlige biblioteker 

 

Hei, 

Vi er i gang med et landsomfattende veiledningsprosjekt vi ønsker å samarbeide med 

bibliotekene om. Prosjektet går hovedsakelig ut på individuell veiledning på tvers av 

fagområder og gjennomføring av workshop og seminarer rundt omkring i landet. Målgruppen 

er afrikanske innvandrere i aldersgruppen 16 – 67 år. Vi tenker at bibliotekene rundt omkring 

i landet kan være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Afrikahuset er en 

landsomfattende frivillig organisasjon som tilbyr veiledningstjeneste for afrikanske 

innvandrere og norskfødte med afrikansk bakgrunn i Norge på tvers av fagområder. 

Organisasjonens formål er stadfestet som følger: 

«Afrikahuset sitt overordnede formål er å styrke afrikanernes tilknytning til Norge. For å 

oppnå dette jobber Afrikahuset blant annet med integrering av afrikanske innvandrere i Norge 

og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika i Norge. Gjennom veiledning, sosiale 

sammenkomster og kunnskapsformidling vil organisasjonen styrke evnen til innvandrere med 

afrikansk bakgrunn til å ta aktive og informerte valg for eget liv og utfolde eget potensial i 

Norge. Organisasjonen jobber med å styrke bånd mellom afrikanere og Norge generelt og 

muliggjør kulturell utveksling.» 

 

På afrikahuset sine websider står det å lese følgende:  

«Afrikahuset er en veiledningstjeneste for Afrikanere innen arbeidsmarked, utdanning, helse, 

fritid, bolig og stat. Gjennom veiledning, sosiale sammenkomster og kunnskapsformidling 

styrker organisasjonen evnen til innvandrere med afrikansk bakgrunn til å ta aktive og 

informerte valg for eget liv og utfolde eget potensial på individbasis i Norge. Tjenesten er 

gratis.»  

Vi ønsker å etablere et samarbeid med bibliotekene rundt om i landet i dette 

veiledningsarbeidet og ber Norsk Bibliotekforening videreformidle denne søknaden om 

samarbeid til alle biblioteker. Vi ser av bibliotekforeningens websider at bibliotekene arbeider 

med FNs verdensmål om bærekraftig utvikling. Både bibliotekene og Afrikahuset er inspirert 

blant annet av FNs verdensmål om samfunnsdeltakelse, å utrydde fattigdom og utjevne 

ulikhet og bibliotekene vil gjennom dette samarbeidet være med på enda et konkret tiltak i 

denne retningen. Arbeidet vi gjør kan leses mer om på www.afrikahuset.no.  

http://www.afrikahuset.no/


Vi tenker at bibliotekene er en naturlig samarbeidspartner i denne sammenheng som følge av 

bibliotekenes sentrale rolle, som kultur- og kunnskapsformidler i samfunnet. Afrikahuset 

tilbyr praktisk kunnskap som er med å hjelpe brukerne fatte informerte beslutninger om egne 

liv og framtid på tvers av fagområder og innlemme seg i det norske samfunnet. 

Det samarbeidet vi ser for oss er å kunne låne bibliotekenes veiledningsrom ved behov i de 

timene veiledningen varer. Vi trenger å benytte oss av bibliotekenes lokaler/veiledningsrom 

når vi er på veiledningsbesøk i forskjellige kommuner rundt om i landet. Vi håper at 

bibliotekene kan imøtekomme dette behovet for veiledningslokale ut ifra egen disposisjon og 

kapasitet når Afrikahuset er på veiledningsoppdrag i aktuell kommune biblioteket befinner 

seg i. 

Dersom det er behov for flere opplysninger om samarbeidet det her søkes om kan jeg ringes 

på 91575706. Vi håper at samarbeidsprosjektet vil imøtekommes og takker på forhånd. 

 

Vi ber om at kopi av dette brevet sendes til alle offentlige biblioteker i Norge. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lucas Kaze 

Afrikahuset 

Telefon: 91575706 

E-post: post@afrikahuset.no 
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