
 
 
 
 
Om Fakkeltog 
Vi 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: 
 

● Organisere aktiviteter for barn og deres mødre i Norge og utlandet. 
● Arrangere seminarer og gi veiledning i Norge og utlandet.  
● Aktivt  bidra til integrering gjennom å drive informasjons- og inkluderingsarbeid. 
● Søke samarbeid med andre organisasjoner internasjonalt som arbeider for samme 

formål. 
● Bidra til å skape debatt .  

  
For å lykkes godt med integrering og 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. 
 
 

Fakkeltogs prosjekter i 2018. 
 

Flamme er en arena for beslutningstagere i næringslivet.  
Gjennom året gjennomfører vi ulike aktiviteter som for eksempel seminarer, interne 
workshop for bedrifter, foredrag om mangfold, kurs, intervjuer på film, 
sparringsmøter, mentor for Start-Ups, Pitches, rekruttering. 
Her kan du se et utvalg beslutningstagere i politikk og næringsliv uttale seg om 
viktigheten av mangfold: FILM 
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Mangfold skaper en gjennomsnittlig resultatvekst på 6%, en kontantstrøm per ansatt 
som er 2,3 ganger større enn for konkurrentene og en samlet ytelse som overgår 
rivalene i bransjen med 35%. 
Etnisk mangfold er den faktoren som gir størst uttelling. 
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet om mangfold, mer og vellykket 
mangfold i arbeidslivet, mer vellykket inkludering på arbeidsplassen. Viktigst av alt; vi 
ønsker å bidra til at andelen arbeidsledige med minoritetsbakgrunn går ned.  
Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 
 
HUN- Forum for empowerment.  
Er et 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 & 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.  
 
 
 
“Forbilder” 
I dette prosjektet videointervjuer vi mennesker med minoritetsbakgrunn om ting de er 
stolte over å ha oppnådd. Vi har som mål å vise 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. 
Vi identifiserer intervjuobjekter, intervjuer, og klipper sammen filmer som vi viser på 
sosiale medier. Den filmen som oppnådde størst popularitet i 2018 er blitt sett 21 
000 ganger. Se film: 
https://www.facebook.com/fakkeltog.norge.irak.2017/videos/1851404681648612/ 
 
Aktiviteter for barn ved Refstad transittmottak.   
Prosjektet tar sikte på å aktivisere barna på en pedagogisk måte, men mest av alt å 
tilby et pusterom for barn og voksne i en krevende periode. 
Høydepunktet i 2018 var julefesten som vi arrangerte på julaften. Her lyktes vi med å 
samle inn 90 julegaver fra private givere som ble delt ut av julenissen til stor jubel fra 
barna, i tillegg til at vi hadde med julegodter og enkel bevertning.  Vi hadde god hjelp 
av 6 frivillige som hjalp oss med gjennomføringen, inkludert sanger Kristian Fabrizio 
og musiker Safaa Al Saadi.  
 
Fakkeltog i Hellas. 
Selv om migrasjonen til Hellas nesten har stoppet opp etter avtalen mellom Tyrkia og 
EU, er fortsatt over 50.000 mennesker strandet i Hellas. De har behov for helsehjelp, 
mat, forbedring av sanitære forhold og annen nødvendig hjelp. 
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Fakkeltog har en vennskapsleir i sør-øst delen av Hellas, på fastlandet i en liten by 
som heter Lavrio. I denne leiren bor det omkring 250 mennesker som er papirløse og 
som ikke mottar statlig støtte eller noen annen form for støtte. 
De er helt avhengige av hjelp fra mindre organisasjoner som oss.  
I Hellas går mye av støtten til innkjøp av mat og kr 10.000 holder til basis matvarer 
for alle i leiren en hel måned. I 2018 var vi i Hellas to ganger (ved påske og 
sommerferie) 
Eksempel på aktiviteter som vi har gjennomført er vaffelfest, workshop i tannhelse 
og donasjon av tannhelseutstyr til alle i leiren. Svømmekurs og innkjøp av 
svømmeutstyr, norske og kurdiske folkeleker, innkjøp av trampoline og 
musikkinstrumenter. Vi har også bidratt til at det er bygd en liten skole i leiren, og 
pengene har gått til innredning og innkjøp av skolemateriell. 
  
 
Frivillig arbeid i Irak. 
Fakkeltog har gjennom grunnlegger Farooq som selv er fra Bhagdad et  stort 
nettverk og et aktivt frivillig team i Irak. 
Teamet vårt ledes av Aissar AlSanduk som kjenner godt til forholdene i Irak gjennom 
sitt mangeårige arbeid som journalist. 
  
Vårt arbeid i Irak retter seg i all hovedsak mot kvinner og barn som fremdeles bor i 
flyktningeleir for internt fordrevne, og vi gjennomfører aktiviteter som har til hensikt å 
forberede dem på et normalt og verdig liv.  
Vi samarbeider med det sentrale Universitetet i Bagdad som bidrar med kompetanse 
pro-bono. Se aktivitetsoversikt for detaljert informasjon. 
 
 
Viktigste aktiviteter i  2018: 
 
 15.  januar 2018 Identifisere og fotografere alle skulpturer i Mo i Rana. 
 17.  januar 2018 Møte med familien til et av terrorismens ofre i Norge. 
 18.  januar 2018 Gjennomføring av seminar: “ Hvordan få jobb i Norge” for studenter 
ved  
                            RAVO ( introduksjonsprogrammet i Mo i Rana) 200 deltagere. 
 20.   januar 2018 Aktivitet for internt fordrevne barn i Bagdad, Irak. Produksjon av 
film. 
 22.   januar 2018 Idrettsaktivitet for internt fordrevne barn i Irak. 
 23.   januar 2018 Møte med forfatter for å skrive tekst manus til skulptur-prosjekt. 
 26.   januar 2018 Møte med Universitetet, Nordland. 
 2.    februar 2018 Fakkeltog deltar i paneldiskusjon om kunst og samfunn, Mo i 
Rana. 
 4.    februar 2018 Møte med fylkesdirektør for kollektivtransport Osl0/Akershus 
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 8.    februar 2018 Produksjon av en film. 
 9.    februar 2018 Demonstrasjon til inntekt for våpenhvile i Syria. 
 2.        mars 2018 Marathon med løper til inntekt for barn i Irak. 
 4.        mars 2018 Kampanje til inntekt for fordrevne barn i Irak 
10.       mars 2018 Bankett til ære for løper og avsluttende idrettsaktivitet. 
13.       mars 2018 Kronikk om  betydningen av mangfold v/Daglig leder. 
14.      mars 2018 Samarbeidsmøte med en trefabrikk i o i Rana. 
15.      mars 2018 Samarbeid med ungdomsklubb om prosjekt “varme hender” 
 15.    mars 2018 Presentasjon av prosjekt “varme hender” 
 17.    mars 2018 Event i sentrum av Mo i Rana: Lansering av “varme hender” 
                            Bidragsytere: ordfører, politiske representanter og kunstnere.  18. 
mars  
 18.    mars 2018 Lansering av bok skrevet av Aissar Al Sandunk som leder arbiedet 
i Irak. 
 19.   mars 2018 Aktivitet i prosjektet “varme hender” 
 20.   mars 2018 Samarbeid med organisasjonen “Vaffelgutta” 
 20.   mars 2018 Samarbeidsmøte med videregående skole, Mo i Rana. 
 21.   mars 2018 Samarbeid med en rekke norske organisasjoner i Nordland. 
 22.   mars 2018 Aktiviteter i prosjektet “varme hender” 
 23.   mars 2018 Event med politiet i Nordland i prosjektet “varme hender” 
 26.   mars 2018 Samarbeidmøte med Rana kino. “varme hender” 
  8.    april 2018  Gjennomføring av prosjektet “varme hender” i Lavrio, Hellas. 
 12.    april 2018 Aktiviteter i Lavrio, Hellas 
 14.    april 2018 Lansering av kampanjefilm i Trondheim. 
 14.    april 2018 Produksjon av en film til regissøren av Shen-merkevaren for 
barnestøtte. 
 15.    april 2018 Produksjon av markedsføring film med innehaver av Shineshop i 
Trondheim 
. 28.   april 2018 Fundraising event i Trondheim ved butikken Shineshop. 
 1.      mai 2018  Fakkeltog bidrar i vårdugnad i Mo i Rana. 
 5.      mai, 2018  Lansering av første “forbilde film” med flyktninger som rydder byen. 
 17.    mai 2018 Produksjon og lansering av en “gratulerer med dagen film” på 
Nasjonaldagen. 
 15.   mai 2018 Produksjon og lansering av “Id mubarak” Film 
 26.   mai 2018 Lansering av prosjektet “Flamme” ved Oslo rådhus v/daglig leder. 
 14.   mai 2018 Lansering av kampanjefilm til støtte for barn i Hellas. 
 17.   juli 2018 Produksjon og lansering av film om forholdene i Hellas. 
 17.   juli 2018 Aktivitet for barna i Hellas. 
 18.   juli 2018 Svømmekurs for barna i Hellas. 
 21.  juli 2018 Innkjøp av instrumenter og åpningsfest for musikkskole. 
 22.  juli 2018 Innkjøp av mat til 35 familier for innsamlede midler. 
  8.august 2018 Aktivitet for flyktninger omhandlende økonomisk rådgivning. 
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 16. august 2018  Aktivitet for internt fordrevne barn i Irak 
 23.  august 2018 Deltakelse i workshop “No hate” 
 26.  august 2018 Intervju med stortingsrepresentant Mani Husseini. 
 28.  august 2018 Intervju med stortingsrepresentant, prosjekt “Flamme” 
 31.  august 2018 Deltakelse i workshop “No hate” 
 18.  september 2018 Intervju med leder for organisasjon “Human Aspect” 
 21.  september 2018 Intervju med daglig leder og eier i Møller Signatur. 
 29.  september 2018 Deltakelse i demonstrasjonen mot rasisme og prod. av film. 
 12.  oktober 2018 Besøk og intervju med flyktningefamilier i Nordland. 
 15.  oktober 2018 Produksjon av film og event. “Me too” kampanje. 
 30. oktober 2018 Lansering av HUN-prosjektet. 
  4. - 30. okt  2018 Film intervjuer med diverse representanter for selskaper i 
“Flamme” 
  8.  november 2018 Intervju med daglig leder i organisasjonen Catalyst. “Flamme” 
11.  november 2018 Intervju med daglig leder i organisasjonen Caritas. “Flamme” 
 13.  november 2018 Samarbeidsmøte med doktor for å hjelpe kvinner. 
 13.  november 2018 Intervju med representant fra kommunestyret Oslo. 
 17.  november 2018 Produksjon av film om integrering i anledning julen. 
 21.  november 2018 Produksjon og lansering av en “forbilde” film. 
 29.  november 2018 Produksjon og lansering av en film om likestilling. 
 30.  november 2018 Fakkeltog innleder på seminar i regi av mangfoldstiftelsen. 
.  
  2.  desember 2018 Workshop om betydningen av mangfold.”Flamme” 
  4.  desember 2018 Produksjon og lansering av film, julekampanje.  
  7.  desember 2018 Symposium om mangfold i samarbeid med Oslo International 
Hub. 
 10. desember 2018 Deltakelse i fakkeltog til støtte for Nobels fredsprispristagere.  
 11. desember 2018 Seminar på språkskole for kvinner i prosjektet “HUN” 
 12.  desember 2018 Deltakelse i et seminar for kvinner i Oslo. 
 14.  desember 2018 Debatt rundt den religiøse og sosiale barrieren for kvinner. 
“HUN”  
 15. desember 2018 Feministisk seminar i Oslo i prosjektet “HUN” 
 16. desember 2018 3 sider reportasje i magasinet Allers om Hege & Farooq. 
 18. desember 2018 Samtalegruppe om kvinners helse i prosjektet “HUN” 
 20. desember 2018 Produksjon og lansering av “Forbilde” film, Falafel King. 
 22.  desember 2018 Sponsing fra REMA 1000 til juleaktivitet.  
 24.. desember 2018 Produksjon og lansering av “God jul” film 
 24. desember 2018 Frivillig arrangement “Julaften på Refstad mottak” 
   8. desember 2018 Filmvisning om IS ødeleggelser i Irak i moskéen på Grønland. 
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Fakkeltog’s styre: 
 
Sammensetningen av Fakkeltog’s styre var ved utgangen av 2018 som følger:  
 
Styreleder: Farooq Isam Qasim 
 
Styremedlemmer:  
Trude Børstad 
Anders Tangen 
Hege Horsberg 
Aissar AlSanduk 
 
Arbeidsmiljø 
Takket være finansiell støtte fra Oslo kommune til prosjektene “Flamme” og “HUN” 
så hadde vi mulighet til å ha en fulltids ansatt fom 1. august 2018. I tillegg til dette 
har vi gjennomført tilsammen 1 845 frivillige timer, og hatt tilsammen 31 aktive 
frivillige gjennom året.  
 
Styringsprinsipper i Fakkeltog. 
1. Vi lar oss ikke styre av emosjoner.  
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. Ha et verdigrunnlag- og interne prinsipper som overholdes i størst mulig grad.  
6. Prioriteringer! Bruke tiden riktig. Enhver medarbeider får gå på inntil 5 seminarer 
per år i arbeidstiden.  
7. Religiøs og politisk frihet.  
8. Motstå fristelsen å bruke de mest tåredryppende sympati-triks kun for å få 
oppmerksomhet.  
9. Ikke plage politikere 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. 
  
 
Økonomi 
Fakkeltog hadde i 2018 inntekter på kr 428 260. 
Inntektene kom i form av prosjektstøtte fra Oslo kommune samt innsamlede midler 
fra private givere. 
Organisasjonen hadde ved utgangen av året en formålskapital på kr. 76 358 hvorav 
75 787 er formålskapital med interne restriksjoner. Administrasjonsprosenten er på 
1%.  
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KONTAKT: 
Fakkeltog 
Brugata 1, 0186 OSLO 
Telefon: 951 64 356 
E-post: post@fakkeltog.com 
Org.nr.: 919 674 113 
www.fakkeltog.com 
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