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Konto til innsamling/støtte for lokalt flyktningarbeid i Øvre Eiker: 
2220 28 72860 

- et samarbeid mellom ØEVA og ØE Røde Kors.
Vi takker for alle bidrag!
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18. - 27. oktober 2015

Toleranseuke
Søndag 18. oktober, Haug kirke, kl 18:00* 
Åpning av Toleranseuka 
Messe for menneskeverd ved bl.a. Ivar  
Flaten, sokneprest i Drammen og Hokksund 
Mannskor.

Mandag 19. oktober, kultursalen Skotselv, 
fra kl 18:00*  
Toleransekveld med skolens 10. trinn 
– innslag fra høstens toleransetur.

Tirsdag 20. oktober, Haug kirke, kl 19:00  
Konsert med Minsk kammerorkester og 
Eiker prosjektkor. Billetter kr 250,-
Arrangør: Eiker musikkfestival

Onsdag 21. oktober, kl 13:30 
Foredrag med Lars Gule (førsteamanuensis, 
filosof og samfunnsdebattant) 
«Hva fører til ekstremisme og radikalisering, 
hvordan oppdage tilløp og hvordan  
motvirke dette».  
Lukket arrangement for kommunens lærere.

Onsdag 21. oktober, Hokksund u-skole  
kl 17:30*
Fakkeltog i sentrum og åpen toleransekveld 
med skolenes 10. trinn – innslag fra høstens 
toleranseturer.

Torsdag 22. oktober, Kultursalen Hokksund  
u-skole, kl 19:00*
Temakveld: “Islam og demokrati”, med bl.a. 
Mehatb Afsar, generalsekretær i Islamsk råd 
Norge og tidligere politisk redaktør i 
Drammens Tidende, Odd Myklebust. 

Fredag 23. oktober, Eiker VG 
Temadag for elever ved Eiker videregående 
skole - med Amnesty International Norge.

Lørdag 24. oktober, Kultursalen Hokksund 
ungdomsskole, kl 16:00 (kafé fra kl 15:00)* 
Jubileumsmarkering:
- Konsert med Tove Bøygard
- Innslag ved elever fra kommunens 
  ungdomsskoler (10. trinn)
- Jubileumstale v/Svein Ludvig Larsen
- Hilsen ved ordfører Ann Sire Fjerdingstad       
  og tidligere ordfører Anders Werp
- Utdeling av verdiprisen 2015

Tirsdag 27. oktober, Vestfossen u-skole,  
kl 18:00*  
Toleransekveld med skolens 10. trinn 
– innslag fra høstens toleransetur.

  * GRATIS INNGANG



20 år for Toleranse og et inkluderende fellesskap

Det har gått 20 år siden Øvre Eiker ble landskjent for å ha et nynazistisk miljø.  
Den gang mobiliserte hele bygda for å vise at vi står for helt andre holdninger og ver-

dier. I kjølvannet ble «Øvre Eiker viser ansikt» dannet. Lag, foreninger, skolene og me-
nighetene sluttet opp om denne folkebevegelsen. Skolene tok alle tiende-klasser med 
på reiser til konsentrasjonsleirer og utarbeidet et eget «Toleransefag». I dag må vi ha 

lov til å si at vi lyktes i å stoppe framveksten av dette miljøet. 

Ved tusenårsskiftet holdt «Øvre Eiker viser ansikt» (ØEVA) en stor verdikonferanse 
hvor alle lag, foreninger, skolene, menighetene m.fl. deltok. Temaet var:

Hvilke verdier ønsker vi å fremme i vår kommune?

Det ble en storstilt dugnad hvor ca. 100 av bygdas foreninger og lag deltok, deriblant 
ditt lag/forening/organisasjon. Resultatet ble «Verdimanifestet», overrakt en repr. for 

hvert lag og forening av ordfører Anders Werp og med forpliktelse til å arbeide for 
Manifestes verdier innen sin virksomhet. I år 2002 vedtok Ø.E. kommunestyre at Man-

ifestet skal være styrende for alt arbeid i vår kommune.

I løpet av disse 20 åra har ØEVA engasjert seg for verdier som toleranse, respekt 
tross forskjellighet, medmenneskelighet og inkludering av nye landsmenn. Vi står bak 
«Toleransereisene» til Tyskland, «Toleransefaget i ungdomsskolen og årlige verdikon-
feranser. Vi har vært med å starte «Dialogforum» for medlemmer av forskjellige reli-

gioner og vært pådrivere til å holde «verdisamtalen» levende i lokalmiljøet. 

Når vi nå markerer 20 år med ØEVA og 15 år med Manifestet, vil vi forsøke å samle 
kreftene og fornye engasjementet for de viktige verdiene som vi var sammen om den 

gang. Dagens og morgendagens samfunnsutvikling kaller oss til engasjement for 
et tolerant og inkluderende fellesskap. Vi i «Øvre Eiker viser ansikt» ønsker å være 

pådrivere både lokalt og nasjonalt.

Svein Ludvig Larsen, leder
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