Benjaminprisen 2003
Sunndal vidaregåande skole i Møre og Romsdal. Skolen er en kombinert videregående
skole med om lag 300 elever.
Rektor Jan Ove Løken uttaler:
” Sunndal vidaregåande skole har denne hausten, i samarbeid med mange aktørar i og
utanfor skolen, hatt ei svært brei markering av arbeidet mot rasisme og diskriminering.
Konkret starta arbeidet opp etter at det oppstod konfliktar mellom norske og utenlandske
ungdommar sist haust. Fredeleg sameksistens i sunndalsamfunnet har derfor vore ei
sentral målsetting. Denne målsettinga har naturleg nok vore eit svært konkret og godt
utgangspunkt for å kunne sjå kvifor verda utanfor oss er slik ho er.”
Juryens begrunnelse
Sunndal videregående skole får prisen for sitt brede engasjement og sine allsidige
aktiviteter i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
Juryen har merket seg hvordan skolen i undervisningen arbeider med spørsmål om
rasisme og diskriminering både i et lokalt og et globalt perspektiv. Skolen har prioritert
aktiv elevmedvirkning, vært opptatt av å se sammenhenger og å arbeide langsiktig, hvor
målet har vært å engasjere hele lokalmiljøet til felles innsats.
Juryen vil videre berømme skolen for å gripe fatt i en uheldig situasjon mellom skolens
elever og ungdommer fra det lokale asylsøkermottaket. I løpet av et år har skolen etablert
nye og faste møtearenaer innen idrett, kultur og undervisning. Elever og lærere fortjener
honnør for å ta begynnende uro på alvor og å møte dette med en ambisjon om å bedre
situasjonen, med et mot til konfrontere sine egne fordommer og en vilje til å komme i
dialog.
Som bevis på skolens langsiktige perspektiv og seriøse holdninger, har de blant annet
blitt invitert av kommunen til å være "guider" og "ressurspersoner" for nyankomne
flyktninger og asylsøkere i kommunen. Dette vitner om Sunndals evne til nytenkning,
kreativitet og åpenhet.
Til sammen har dette overbevist juryen om at Sunndal videregående skole har utmerket
seg i innsatsen mot rasisme og diskriminering og på denne måten er en verdig vinner av
årets pris.
Juryen
• Marit Hermansen
Representanter fra
• Antirasistisk senter
• Senter mot etnisk diskriminering
• Senter for studier av Holocaust
• Sametinget
• Utdanningsforbundet
• Foreldreutvalget for grunnskolen

