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Phung Hang var første foreleser. Hennes visjon er: gjør deg selv stolt! Phung starter med 

ønskelisten sin for dagen. Hun oppfordrer oss til å skrive ønskelister, fortelle hva vi 

ønsker/ trenger, menneskene rundt oss kan ikke gjette seg til det. 

På slutten av 80- tallet opplevde Phung rasismen i Brumunddal. Hun var 8 år og 

opplevde å bli spyttet på, sparket, fikk tyggis i håret og stein gjennom vinduet på 

rommet sitt. Flere visste om det, men ingen gjorde noe med det. I ettertid har de 

formidlet at de ikke trodde det var så ille. Budskapet til Phung her er at det er bedre å bry seg en 

gang for mye enn en gang for lite. Mobbingen gjorde at Phung ble aggressiv og amper, begynte å 

skulke skolen, ble sint og frustrert. Hun var også veldig redd hele tida og turte nesten ikke gå ut. De 

satte opp skjold foran vinduene for ikke å få ting kastet på/ gjennom vinduene. Da de tok dette ned 

igjen startet det på nytt, og det endte med at faren ble skadet da han gikk ut for å snakke med 

gjengen som hadde gjort det. Da kom vendepunktet, folket i Brumunddal gikk imot rasismen og 

støttet familien da Arne Myrdal og gjengen hans kom for å tale og slåss. Mange tusen møtte opp og 

vendte rasismen ryggen, og de stilte opp for og støttet familien til Phung. Det er familien veldig 

takknemlig for, men skulle ønske at de hadde gjort det før det gikk så langt som det gjorde. 

Budskapet til Phung er: Bry deg litt før og bry deg litt mer! 

Phung følte seg utenfor på den tida, og forteller at hun har jobbet steinhardt for å gjøre noe med det. 

I dag er hun foredragsholder, programleder og kjent fra media. Hun føler deg 

fortsatt litt utenfor noen ganger, pga historien sin, og at noen lyder o.l. kan 

bringe frem igjen frykten. Hun synes det er helt greit så lenge hun vet at hun også 

vil komme innenfor igjen. De fleste har det vel sånn at de beveger seg litt ut og 

inn av utenforskap og innenforskap, er en del av noe men ikke noe annet. Alle har 

det kjipt noen ganger, men hvordan kan vi bruke det framover? Hun sier at 

støtten hun fikk har vært med på å få henne dit hun er i dag. Det ga selvtillit 

og trygghet. Hun har sluttet å være bitter, og lever etter det moren sier til 

henne: gjør deg selv stolt! Du skal leve med deg selv resten av livet. Finn 

det som gir deg energi, og tenk på hva du du er god til, hvilke gode 

egenskaper har du og hva er det du liker med deg selv?  Bevisstgjør deg selv 

på det. Hvis du vi at andre skal være stolt av deg må du først være stolt av 

deg selv. Og: finn noen som heier på deg   



De neste foreleserne var fra stiftelsen UtaforInnafor; Arve Storhaug og Erling Segelstad.  De er 6 

stk. som jobber i stiftelsen. De synes at flere og flere blir utenfor, og har derfor laget prosjekter/ 

aktiviteter for ungdom med ulike utfordringer. De har bl.a teatergruppe, kunstprosjekt, riding, 

ungdomsklubben «inside» i samarbeid med Ham- Kam og utlånssentral. 70- 80 ungdommer er 

inkludert i prosjektene. Ungdommene er framtida vår, og vi kan ikke sette noen utenfor. Mennesker 

er mennesker, og alle har lik verdi. Noen har arr og vonde opplevelser, og mange tenker nok at alle 

andre har noe mer/ annet enn seg selv, at man føler seg satt utenfor. Ofte er det kanskje 

egenskapene i oss selv som gjør at vi føler oss utenfor? Ungdomstida kan være en kamp for å være 

«normal», men hva det er? Og finnes det billetter for å være innenfor?? Å få hjelp tidligere er også 

noe som trekkes fram av stiftelsen, f. eks før de dropper ut av skolen. Alle er forskjellige og har 

forskjellige behov. Systemet vårt er ikke laget for det, og gjør at mange blir plassert i bås og et offer 

for systemet.  

 

Ungdommer fra UKM/ teatergruppe i samarbeid med UtaforInnafor sto for kulturelle innslag, både 

dans og skuespill. Teatergruppa framførte fra forestillingen «ta plass», som spilles på Prøysenhuset til 

sommeren.  

 


