


TEGNING OG MALING
har alltid vært lystbetont for barn - så lenge kritikk og 

rammer ikke har satt en stopper.





DET PRIMÆRE 1

• Generelt fredsskapende 
arbeid blant barn og unge. 
Målgrupper er skoler, 
organisasjoner, institusjoner  
nasjonalt og internasjonalt



DET PRIMÆRE 2

• Tiltak for barn og unge som 
er i krise, konflikt, krig og 
katastrofer



FORTS. DET PRIMÆRE 2	

TRE MÅLGRUPPER:

• De som lever i en 
konfliktsituasjon i eget land/
mellom land, men ikke er på 
flukt	


• De som er på flukt og f.eks. 
oppholder seg i 
flykningeleirer	


• De som opplever en 
naturkatastrofe o.l.



FLYKTNINGELEIR



FELLES PLATTFORM
den synlige delen av lyset



RYGGRADEN OG HJERNEN

• Vi knytter fargene til 
nervesystemet ut fra 
bølgelengdene til fargene 
som er mellom 700-400 
nanometer.



MASLOWS 
BEHOVSPYRAMIDE





• Vi legger til rette så barn og 
unge får uttrykke seg via det 
ordløse språk, intuitiv maling, i 
en kontekst av fred og likeverd 
mellom folk og nasjoner.	


• Vi lager utstillinger hvor barn 
og unge fra ulike land/miljø får 
formidlet sine beskjeder. 
gjennom maleri og tekst til 
maleri.	


• Maleri byttes mellom steder 
og land.

IDEEN



ANDERLEDES OG NYTT
En ny tilnærmingsmåte på et universelt problem



KREATIVITET
• imøtekomme barn og unges 

behov for å uttrykke seg personlig 
og bli lyttet til i en kontekst av 
likeverd	


• verdsette barn og unges 
mangfoldige og originale 
tankegods	


• etablere en varig prosess ved å 
skape en byttekultur av maleri 
med tekster, mellom skoler/
grupper nasjonalt og internasjonalt



TEKSTBRIKKE
Eksempel på tekst laget av en 14-åring



SYNLIGGJØRING

• gi rom for og respekt for 
den indre stemme gjennom 
intuitiv maling og samtale	


• utstillinger på godt synlige 
steder	


• maleri som gaver til 
institusjoner som tar viktige 
beslutninger for framtiden



AUTENTISITET
Arbeidet er utviklet og forankret på Helgeland.



HELGELAND I VERDEN
Verksteder holdt gjennom f.eks. SOS barnebyer eller Care, 

blir en del av verkstedene lokalt i Norge.



HITTIL:  	

Vevelstad, Sømna, Korgen, Dønna, Mosjøen, Bindal, 

Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen



TUNISIA - FINLAND - NORD KOREA - POLEN   
SRI LANKA - RUSSLAND - FRANKRIKE	


NORGE - BULGARIA



LIKEVERD
Vår grunnleggende drivkraft er respekt for hvert enkelt 

individ på tvers av tro og livssyn.



AMBISJONER FOR DE NESTE 5 ÅRENE



PRAKTISK ARBEID:
• Verksteder på Helgeland i samarbeid 

med skoler, kulturskoler, museer, 
frivilligsentraler	


• Verksteder i utlandet i samarbeid med 
SOS-barnebyer, Care - (større 
organisasjoner)	


• Eksport av vår metode og kompetanse 
gjennom Kulturrådet (EØS og EU)	


• Festivaler	


• Utstillinger i inn- og utland: være med å 
gi et godt omdømme av Helgeland som 
gir positiv vekst



KVALITET FRAMFOR 
KVANTITET

• Dette er et arbeid som blir 
godt synlig og derfor når 
mange;  vi vil                
fremdeles ha hovedvekt på 
kvalitet framfor kvantitet i 
planlegging, gjennomførelse 
og etterarbeid.





2015 2016 2017 2018 2019 2020

antall prosjekter i 
Norge 8 16 24 24 32 32

antall prosjekter i 
utlandet 4 8 11 11 12 12

antall integrerings-
prosjekter 3 4 5 5 5 5

festivaler 2 3 4 4 4 4

utstillinger 10… 20… 30… 40… 50… 60…

antall ansatte 1.5 2 3 3 4 4

kostnads/
finansieringsbehov 1.3 mill 1,6 mill 1.9 mill 2.0 mill 2.5 mill 2.6 mill



KILDER
• Nordland fylkeskommune	


• Kommunene på Helgeland (kulturskoler, 
frivilligsentraler, museer)	


• Offentlige midler (KUD, UD, FD)	


• Frivillige organisasjoner (Røde Kors, 
Flykningehjelpen, SOS- barnebyer o.a.)	


• Bedrifter	


• Stiftelser	


• Private
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fylke, kommuner departementer (kultur, utenriks og forsvar)
skoler, kulturskoler og museer frivillige organisasjoner (Røde Kors o.a.)
næringsliv stiftelser
skoler private givere

Utvikling i finansiering fram mot 2020



VIKTIGE SUKSESSKRITERIER



STERKE RØTTER

• Sterke røtter på Helgeland 
gjennom kommunene: 
frivilligsentralene, 
kulturskolene, skolene,  
Helgeland museum og 
næringslivet



KVALITET

• Høy kvalitet blant alle som 
er involvert i arbeidet - 
kunstnerisk og pedagogisk i 
forhold til barn og unge



• Gode opplevelser for 
deltagere og positiv omtale



• Gode relasjoner til større 
organisasjoner som Care og 
SOS - barnebyer samt 
deres nettverk igjen 
internasjonalt.



NÆRINGEN

•Ressurser til å gjennomføre 
det vi lover samt følge opp 
og vedlikeholde relasjoner



SAMARBEID

•Gode og engasjerte 
støttespillere og 
samarbeidspartnere	


• Gode kontakter og 
relasjoner i forhold til 
kommuner, fylker og 
departement.



FINANSIERING SÅ LANGT



STØTTE FRA: 2007-2009 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014

Kirkerådet 650 000

Sparebank-stiftelsen 100 000

Bindal kommune 6 000 11 000 150 000

FD 100 000 50 000

UD, avd for FN… 100 000 100 000

UD, avd for kultur 140 000

KD 100 000

Barentssekretariatet 70 000 140 000

Sør Helgeland regionråd 150 000

Nordland fylkeskommune 296 000

Peacepainting (uten 
markedsføring)

ca 50 000 ca 100 000 ca 100 000 ?

Bindalsbruket, dørfabrikk, sponsing 
av maleplater

ca 90 000 pr år det samme det samme det samme ?

Egeninnsats 250 000 pr år ca 500 000 ca 500 000 ca 500 000 250 000

Bindal kommune, kontorplass og 
verkstedrom inkl. strøm 150 000

!
!
!



2014…

• 596.000- Midler til forprosjekt som skal skape en 
plattform for varig drift.	


• Dette vil skape ytterligere interesse fra 
departementsnivå, ifølge departement og fylke.



STYRET 

• styreleder: Steinar Hansen skogforvalter	


• økonomisk ansvarlig: Bjørn Sørhøy tidl dir. for Bindalsbruket	


• kunstnerisk ansvarlig: Tone Toft kunstner og pedagog	


• kommunerepresentant: Jens Christian Berg informasjon - 
og kulturansvarlig i Bindal kommune	


• daglig leder: Catrine Gangstø kunstner og pedagog



HITTIL UTFØRT I ÅR

• Fra forening til stiftelse: Peacepainting  org.nr. 913 258 347 

• Laget 5-årsplan på bakgrunn av samarbeidserfaringer	


• opprettet forbindelse med kulturskolene, frivilligsentralene, kommunene og regionrådene på Helgeland 

• knyttet forbindelse med fagmiljø 	


• presentert arbeidet for bedrift som viser interesse 	


• utstillinger på flyplasser (avtale med Avinor)	


• verksteder i 6 kommuner	


• avtale med Petter Dass-museet 

• avtale med Olavsfestdagene	


• kontakt med Røde Kors, Care, Flykningehjelpen og SOS-barnebyer. Hendelser her vil bli en integrert del av alt vi gjør 
inkludert arbeidet på Helgeland	


• inngått samarbeid med to organisasjoner i Europa, henholdsvis i Polen og Bulgaria	




SAMARBEID 



FINANSIERING

• Peacepainting-tiltaket er innovativt 
og  har i høy grad vist seg å ha 
livets rett sett i forhold til 
interesse blant barn og unge i 
mange ulike miljø og land.	


• Vi er og skal fortsatt være en liten 
og ansvarlig organisasjon, og for å 
nå målene må vi samarbeide med 
aktører som forstår og har tro på 
vår måte å ta samfunnsansvar på 
og derfor vil tilføre finansiering. 



VI VIL HA TILFREDSE 
SAMARBEIDSPARTNERE:

• Vi vil vise fram samarbeidet 
vårt til andre.	


• Vi vil holde dere informert 
om arbeidet vårt.	


• Vi vil imøtekomme gode 
ideer fra dere overfor 
Peacepainting.



ET SAMARBEID VIL:
• kunne gi en original 

oppmerksomhet på din bedrift.	


• gjennom maleriene gi et visuelt 
inntrykk av Deres støtte.	


• gi oppmerksomhet og kan starte 
positive, glade samtaler og opplyse 
bedriftens verdier.	


• gi stolte ansatte.	


• få inviterte kunder til å bære med 
seg maleopplevelser.



TO MÅTER

• Peacepainting - partner	


• Peacepainting - supporter



PEACEPAINTING-PARTNER
• Vi arrangerer maleverksted for 

kunder, ansatte 	


• Utstillinger	


• Rapport fra alle prosjektene	


• Logoeksponering på utstillinger og 
hjemmeside	


• åpen for ideer	


• 5-årig avtale med gjensidig forpliktelse	


• ca 50 000 - 250 000 NOK  pr. år



PEACEPAINTING-SUPPORTER
• Ett maleri til utstilling	


• Takkebrev	


• Omtale ved navn på 
hjemmeside	


• Regelmessig nyhetsbrev	


• Årlig avtale	


• 10 000 - 30 000 NOK pr. år



JORDNÆRHET
Planen for finansiering skal årlig 
evalueres og justeres i forhold 
til resultater og respons fra de 

ulike segmentene.



!

VINTERLAND-
SKAP I NORGE  
«Dette er min visjon om 
hvordan frihet er. Bildet er 
fredfullt og hvis verden hadde 
vært like rolig, ville det vært 
fred i verden.» - Ola



AKTIVITET PÅ ALLE NIVÅ



FORSVARSDEPARTEMENTET
Daværende forsvarsminister Grete Faremo 



KULTURDEPARTEMENTET	

GALLERI R5









OSLOSENTERET FOR FRED 
OG MENNESKERETTIGHETER



HÅKON BLEKEN
Han har gitt to maleri til arbeidet



LANTERNA
Kunst- og fredsenter for barn og ungdom	


arkitekt: Bodvar Schjelderup



NÆR  	

OG EKTE 

DELTAGELSE I 
DEMOKRATI

Vi har fått såpass mye erfaring at vi 
kan si:	


Dere vil glede mange barn og unge! 
Noen med håp, noen med positiv 
stolthet, noen med følelsen av å 
bidra på en god måte…	




«Du skal få en 
dag i mårrå	

!

som rein og 
ubrukt står 	

!

med blanke ark	

og 	

fargestifter til…"



VELKOMMEN 
til et spennende samarbeid 

med etterslekten.	

!
!
!

 Hilsen Peacepainting 



BILDER
 1.  colourbox.no	

 4.  kunstoghaanverk.org	

 5.  Danny Wilton	

 6. NOAA	

 7. Flyktningehjelpen/Torunn Blokkum	

13. Bernt Kjørsvik	

14. speiding.no	

23. trogirarera.com	

45. abcnyheter.no	

62. preparemonosparaelcambio.com	
!!
Ellers: hovedsakelig Peacepainting-fotograf Beathe Gangstø	

        og andre knyttet til Peacepainting                         	
!!

http://colourbox.no
http://kunstoghaanverk.org
http://speiding.no
http://trogirarera.com
http://abcnyheter.no
http://preparemonosparaelcambio.com

