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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 180 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.
Grunnleggerne av organisasjonen er Farooq Isam som selv er flyktning fra Irak, og
Hege Horsberg som er fra Norge.
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Tilsammen har de mer en 20 år erfaring med organisasjonsarbeid i Norge og Irak.

VÅRT ARBEID

#JEGERVALGT
Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten blant innvandrere i Norge om betydningen
av å benytte stemmeretten.
For å verifisere viktigheten av å delta i valg vil vi peke på hvor viktig det er å ha en
stemme som representerer dine interesser og din egen vilje til å ta beslutninger som
reflekterer holdninger, oppfatninger og behov. Vi vil bevise hvor avgjørende det vil
være at mange nok benytter seg av denne rettigheten og belyse hvilke
konsekvenser manglende engasjement fra en gruppe mennesker vil kunne føre til,
også i form av tap av tilhørighetsfølelse som er viktig for ens egen identitet. Det
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tredje målet er å tilføre praktisk informasjon om hvordan du kan tilegne deg et
beslutningsgrunnlag, lover og rutiner som må følges for å kunne stemme i valget.
Vi vil bruke film som virkemiddel, sosiale medier som kanal og gjøre det hele på en
lett og ledig måte.
Film konseptet:
Vi har produsert 58 korte filmer tilpasset sosiale medier format. Som skuespillere
bruker vi både vanlige folk og mennesker i målgruppen som er kjent i miljøet. Det er
religiøse lederskikkelser, artister, kunstnere, bloggere, politikere. Vi har også fokus
på å bruke vanlige mennesker som mange i miljøet kjenner som for eksempel
frisører, folk som jobber i restauranter, organisasjoner og videre.
Prosjektet oppnådde media dekning i ulike kanaler, blant annet NRK Dagsrevyen,
Dagsnytt 18, P2, og Radio Latin-Amerika.
Facebook er vår primære kanal og filmene er blitt sett omkring en million ganger.
Prosjektet er støttet av valgdirektoratet.

HUN - forum for Empowerment:
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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 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.
I 2019 ble det avholdt 14 kurs og seminarer som ble besøkt av til sammen 245
personer, og tiltaket har bidratt til å rekruttere 10 nye frivillige fra målgruppen.
Vi har samarbeidet aktivt med følgende partnere i 2019: Al-redha-Islamisk Senter,
Caritas, og Det islamske forbundet Rabita.
Prosjektet er støttet av Oslo kommune.

CROSSROAD
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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, eller 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 har gjennomført 14 samlinger i 2019 med til sammen 240 besøkende fra
til sammen 9 ulike land bakgrunner. Deltakerne har kommet fra alle bydeler i Oslo.
Kurs kveldene har blitt avholdt i sentrum av Oslo. (Brugata 1/Youngstorget 1)
Fordelingen mellom kvinner og menn har vært 30% kvinner og 70% menn i alderen
20-35 år. Målgruppen ble rekruttert gjennom Fakkeltog's egne kanaler og personlig
nettverk. Flere av deltakerne har lykkes med å etablere egne prosjekter som vi følger
med spenning i fortsettelsen.
Programmet er støttet av Oslo kommune og Opsahl Gruppen.
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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 11 video portretter som er sett over 600.000 ganger.
Prosjektet er ikke sponset og er basert på 100% frivillig innsats.
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Aktiviteter for barn i Refstad transittmottak for asylsøkere i Oslo.
I 2019 feiret vi både påske, sommerferie, Halloween og jul sammen med barna i
leiren.
Vi har etablert et velfungerende samarbeid med den fantastiske bemanningen på
Refstad, og 2019 ble også året der vi samarbeidet med den ideelle organisasjonen
“Vindskift” om å ta med familier ut på gratis seiltur i Oslofjorden, et veldig populært
arrangement.
Aktivitetene 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.
Prosjektet er 100% basert på frivillig innsats og donasjoner fra private givere.
Leiren blir dessverre avviklet i 2020 og vi takker alle involverte for det fantastiske
samarbeidet vi har hatt siden 2017.
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Flyktningleir i Lavrio, Hellas.

Siden 2017 har Fakkeltog støttet en leir i sør-øst delen av Hellas, på fastlandet i en
liten by som heter Lavrio. I denne leiren bor det, fra og til, 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. Vi lager også aktiviteter for barna når
vi er på besøk. I 2019 ble det en tur til Hellas som fant sted i august. Vi var i Lavrio
en uke, og lagde blant annet en stor fotballturnering for barn i to flyktningeleire. Vi
fikk også til en ønskereprise av tidligere års “Familiedag på stranda”
Vi har også bidratt til at det er bygd en liten skole i leiren, og pengene har gått til
innredning og innkjøp av skolemateriell. Vårt neste mål for skolen er å bidra til at de
får tilgang på PC og internett.
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Vårt arbeid i Hellas er blitt til gjennom donasjoner fra private givere, og innsatsen er
100% basert på frivillighet, inkludert at administrasjonskostnader har gått av egen
lomme.

ORGANISASJONEN:
Sammensetningen av Fakkeltog’s styre var ved utgangen av 2019 som følger:
Styreleder: Farooq Isam Qasim.
Styremedlemmer:
Trude Børstad
Hege Horsberg
Aissar AlSanduk – Irak (ikke formelt en del av styret)

Arbeidsmiljø:
● Fakkeltog`s team besto ved utgangen av 2019 av 3 kvinner og 2 menn.
● Ledergruppen består av en kvinne og en mann.
● Høy grad av etnisk mangfold er et løfte og i 2019 er det kun en person som
har jobbet ved organisasjonen som er født i Norge. Vi er stolte over å leve
som vi ånder.
● I 2019 har vi rekruttert 21 nye frivillige og gjennomført 2150 frivillige timer.
● Fakkeltog hadde 0,5 % sykefravær i 2019.
● Signerte leie kontrakt på vårt første kontor i april 2019.
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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.
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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.

Økonomi
Anskaffede midler

2019

2018

Offentlige tilskudd

791 042

323 958

Innsamlede midler, gaver

104 230

107 547

48 212

72

946 801

428 260

Andre inntekter
Sum anskaffende midler

2019
Formålsprosent
Administrasjonsprosent

2018

93%

99%

7%

1%

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 AS.
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Samarbeid
Fakkeltog tror på samarbeid og gjennom 2019 har vi samarbeidet med flere private
og offentlige aktører i sivilsamfunn, forvaltning, akademia, næringsliv og media.
De største bidragsyterne til Fakkeltog’s økonomi i 2019 har vært Valgdirektoratet og
Oslo kommune.
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