Chiara Tambuscio Kloster

View til mangfoldet
Min idé er å gi tilgang til dette unike stedet i Oslo, ikke bare til allmennheten, men spesielt til
noen mennesker som i vårt samfunn er litt mer usynlige.
Hovedidéen min å dele denne etasjen i to områder:
I det ene området vil jeg foreslå å plassere kontorene til mindre organisasjoner som jobber
med kanskje de mest utsatte menneskene i vårt samfunn. Som bostedsløse og
vanskeligstilte. Eksempler på organisasjoner er redaksjoner som «=Oslo» og «Folk er Folk».
I disse gatemagasinene kommer gateselgerne som oftest og henter avisene i redaksjonene.
Det som er idéen her er at vi trekker, fra gata til toppen av Oslo, mennesker som ofte blir
sett ned på.
I den andre delen vil jeg plassere en lavterskel kafé som skal ønske alle velkommen med et
fantastisk utsiktspunkt. Kaféen skal også være arbeidsplassen for mennesker med spesielle
behov og mennesker som trenger en ny sjanse i arbeidslivet. Kaféen skal være et
trekkplaster, på grunn av høyden, men også en plass for læring og arbeidstrening.
Slike kaféer har blitt en suksess i utlandet, både for de som jobber, men også for samfunnet
rundt. Norge har en tradisjon av vernede bedrifter, men disse er ofte lukkede arbeidsplasser.
Målet med dette konseptet er å minske forskjeller ved å mikse ulike mennesker og tvinge
folk til å se andre som ikke er som en selv. Tanken er å hjelpe samfunnet å få en forståelse av
kompleksiteten av samfunnsmangfold. Jeg ser at det kan være en klar synergi i å plassere
disse funksjonene sammen. Noen av de vanskeligstilte er kanskje folk som trenger en ny
sjanse i arbeidslivet, kanskje de kunne få denne muligheten i kaféen (for eksempel)?
Plasseringen er helt fenomenal, i tillegg har man i bygget kjempehøye miljømål. Derfor
mener jeg at ved å foreslå en slik bruk av toppetasjen, gir man et klart signal om
samfunnsengasjement. På denne måten blir ikke bygget bare bærekraftig, men fremmer
også samfunnsansvar.

