
Game changers/Sosiale entreprenører 

Faridah skal lede et forum for sosiale entreprenører i Norge, som jobber med å alt fra 
miljøaktivisme til arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelse. Her skal også barn og unge 
få komme på besøk, lære om de viktigste sakene forumet jobber med, presentere egne 
bekymringer og løsninger - og lære hvordan man kan effektivt bidra til positive forandringer i 
samfunnet.  

Stedet skal være inspirerende og positivt, og ha fokus på at alle kan forandre verden, ikke bare 
profesjonelle aktivister og velstående stiftelser og organisasjoner. Derfor vil Faridah Nabaggala 
også bruke dette lokalet til å invitere marginaliserte grupper til å presentere egne løsninger på 
store problemer. Her skal vi ha workshops, kunstutstillinger som inspirerer og motiverer, og 
møter. Vi ønsker også å ha et stort konferanserom med det beste innen lyd og bilde, slik at vi 
drive effektiv kursing og motta internasjonale gjester i de fantastiske lokalene.  
 
Vi ønsker å sette Oslo på verdenskartet ved å kombinere og promotere noen av verdens høyeste 
miljøambisjoner, 100% universell utforming og verdensledende byutvikling.  
 
Vi ønsker også å tiltrekke oss tilreisende fra ulike land ved å ha en digital utstilling og et 
utkikkspunkt. Her vil f.eks kinesiske turister kunne se den fantastiske utsikten og samtidig høre 
og se hvordan vi i Norge løser og vil løse de store problemene. Dette håper vi at kan spre gode 
ideer og holdninger, og at vi dermed fortsetter tradisjonen med å være eksportører av 
menneskerettigeter, miljøbevissthet og medmenneskelighet.  

Alt skal være dynamisk: sosialt, teknologisk, designmessig, idemessig og på andre måter. Her 
skal alle kunne bidra og lære. Vi skal vise at alle kan være med på å forandre verden.  
 
 
HVA? 
Hva skal toppen inneholde? 
Kunnskapsbank: En gruppe ledere fra miljøgrupper, forskere, aktivister, menneskerettighetsgrupper 
osv 
Game changer kan/er de kloke som skal  speide ut mot horisonten. Det de ser, forteller de videre til 
byens innbyggere, slik at de vet hva de har i vente, til dagene som kommer. 
 
Når oljen tar slutt , trenger Norge Game changers som kan føre landet videre . Nemlig sosiale 
entreprenører som er kreativt og ikke er avhengig av NAV. 
 
Beskriv kort temaet som behandles der, og aktiviteter man ser for seg. Illustrasjoner er lov! 
Målsetningen for prosjektet er å systematisere, effektivisere og utvide de allerede eksisterende 
tiltakene og aktivitetene som vi i dag driver for å forebygge og bekjempe fattigdom og sosial 
ekskludering. o 
HVEM? 
Hvilke aktører – personer og/eller organisasjoner – kan man se for seg at kan drive eller samarbeide 
om dette konseptet? 
Om Abloom: https://www.abloom.no/om-oss-1 
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Om Faridah Nabaggala: 
https://www.abloom.no/nyheter-abloom/2018/11/29/-finn-ditt-kall-og-glem-offerroller 
 
Mulige samarbeidspartnere 
NTNU 
Reddbarna 
 
HVORFOR? 
Hvorfor er dette viktig? I dag? I fremtiden? Finnes det noe lignende andre steder i Oslo eller Norge, 
og hvorfor bør det så absolutt ligge her, rett ved siden av Oslo S? 
Ungdommer som brenner for disse temaer, de er våre fremtiden, så det finnes ingen andre som er 
bedre å ha i tårnet enn de sammen med andre ledere for ideelle og frivillige organisasjoner går 
sammen og danner et forum for fremtiden. Den perfekte arena for å etablere et kompetansesenter. 
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