Til
Levanger kommune
kulturkontoret
Sjefsgården voksenopplæring, v/leder Toril Sundal Leirset, foreslår Varazdat Grigoryan til
Ildsjelprisen 2005.
Begrunnelse:
Varazdat kom som elev til Sjefsgården i august 2000.
Han skapte sin egen praksisplass ved å starte opp med skoleavisa Nordlig Regnbue i
desember samme år. Ved oppstart av avisa hadde han vært i Norge 3-4 mnd. og hadde
begrensa norsk-kunnskaper.
Han tok selv initiativ til et møte med redaktøren i Levanger-Avisa der han la fram sine planer.
På kort tid var avisa en realitet og Varazdat var en selvskreven redaktør fra første stund.
Han har siden oppstarten, og fram til nå, administrert en redaksjon på skolen der han har tatt
med seg andre elever inn i arbeidet. Han leder redaksjonsmøtene hver uke og leverer hver uke
2 sider, ferdig redigert, til Levanger-Avisa. Oss bekjent er Nordlig Regnbue den eneste
skoleavis av sitt slag i verden og den har fått stor oppmerksomhet i mange fora blant annet i
UDI sentralt.
Varazdat har med sin skriftlige fremstilling en egen evne til å formidle innvandrernes egen
kultur sett i sammenheng med norsk kultur.
Han er veldig entusiastisk, gir aldri opp og inspiserer andre i arbeidet.
Nordlig Regnbue er, etter vår mening, det viktigste forum for integrering og antirasistisk
arbeid i Levanger kommune, og dette takket være Varazdats arbeid. Han har gjort dette
arbeidet frivillig i 5 år og samtidig engasjert mange medelever som på denne måten har fått
følelsen av å gjøre noe nyttig i en vanskelig situasjon. Fra november 2005 er Varazdat ansatt
i 50% fast stilling som redaktør i Nordlig Regnbue.
Varazdat har vist at innvandrere har mange sterke ressurser og han har, på kort tid, gitt
innvandrerne i Levanger et positivt ansikt utad. Sjelden har vel noen nyinnflyttet gjort så mye,
på så kort tid, som Varazdat.
Varazdat er med sin kreativitet, pågangsmot, gode humør og samarbeidsvilje en verdig
kandidat til Levanger kommunes Ildsjelpris for det frivillige arbeidet han har gjort i 5 år.

Levanger 24.11.05
Toril Sundal Leirset
rektor

