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7600 Levanger

FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL LEVANGER KOMMUNES KULTURPRIS 2008
Med dette foreslår jeg Varazdat Grigoryan som kandidat til kommunenes kulturpris.

Med en fortid som pressemann i hjemlandet Armenia måtte han p.g.a. forfølgelse der flykte til Norge og har
bodd i Levanger siden 2000.
Han sørger for at det i hver hver eneste lørdagsutgave av Levanger-Avisa dukker opp to hele sider under
avishodet ”Nordlig Regnbue”. I 8 år har dette enestående fenomenet blomstret i lokalavisens helgetilbud, og i
løpet av denne tiden har hundrevis av våre nye landsmenn bidratt med artikler, reportasjer og kommentarer
av høyst forskjellig art.
Gjennom ”Nordlig Regnbue” har Grigoryan og hans ansatte i redaksjonen - som Gregorian henter inn fra
Sjefsgården Voksenopplæring - formidlet innvandrernes tanker og erfaringer og dermed bidratt til større
forståelse og integrasjon i samfunnet.
Varazdat har med sin skriftlige fremstilling en egen evne til å formidle innvandrernes egen kultur sett i
sammenheng med norsk kultur.
Nordlig Regnbue er etter manges mening det viktigste forum for integrering og antirasistisk arbeid i Levanger
kommune, og dette takket være Varazdats arbeid. Arbeidet hans har blitt omtalt gjennom NRK P1 og fått
oppmerksomhet hos UDI sentralt.
Han har gjort dette arbeidet helt siden han flyttet hit og samtidig engasjert mange medelever som på denne
måten har fått følelsen av å gjøre noe nyttig i en vanskelig situasjon.
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.
Med sin store entusiasme og idealistiske glød, sitt gode humør, pågangsmot og samarbeidsvilje mener jeg
Varazdat Grigoryan er en meget verdig kandidat til Levanger kommune kulturpris for 2008.
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