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STEINKJER: Franske 
Ilanne er utvekslings-
student i Steinkjer. 
Hun ble, i likhet med 
alle andre opprørt over 
terrorangrepet som 
skjedde. Som journalist 
i Steinkjer-Avisa denne 
uka, har hun snakket 
med to venninner – som 
også bor i Norge nå.

17 år gammel Kenza Ouchaou 
er en fransk utvekslingsstudent 
som bor i Trondheim dette sko-
leåret med AFS. Hun er også 
muslim.

– Hva synes du om terrorangre-
pet i Frankrike?

– Å høre hva som har skjedd 
var vanskelig for meg. Forfat-
teren Charlie Hebdo var kritisk 
mot alle religioner, men det er 
aldri grunn til å drepe. De bare 
uttrykte sine meninger.

Har kjempet for ytringsfrihet
Frankrike er et land som alltid 
har kjempet for ytringsfrihet. 
Siste onsdagens drap i redaksjo-
nen i Frankrike omhandler også 
fransk folks ytringsfrihet. Etter 
angrepet onsdag, har det vært 
mange rasistiske meldinger og 
innlegg på sosiale nettverk imot 
muslimer. 

– Som muslim, har det vært 
vanskelig å finne plassen min 
i denne tiden. Vi er også imot 
ekstreme muslimer, men noen 
fornærmer alle muslimer, på 
Twitter for eksempel. Terrorister 
har også angrepet vår religion, 
siden noen mennesker nå synes 
at muslimer er terrorister. På 
den andre siden, jeg er glad for at 
mye folk også støtter oss og for-
står at muslimer er vanlige folk. 
Å være i Norge i denne tiden er 
vanskelig. Jeg er også bekymret 
for familien min i Paris, sier Ken-
za, som bor i Trondheim dette 
skoleåret.

Noemie bor i Oslo
Noemie Asselin, 18 år gammel, 
bor et år i Oslo. Hun er også en 
fransk utvekslingsstudent med 
AFS. Søndag var det mange 
demonstrasjoner i hele verden 
imot terrorangrepet i Paris. I 
Oslo marsjerte hundrevis av 
mennesker i gatene til støtte for 
Charlie Hebdo. Noemie deltok i 
demonstrasjon i Oslo og sier:

Ilanne (16) skriver litt om Charlie

BOR I TRONDHEIM: Kenza (17) er utvekslingsstudent i Trondheim. Som muslim 
føler hun det er litt vanskelig å finne plassen sin nå – i denne tiden etter terroran-
grepet.

DEMONSTRERTE I OSLO: Noemie (18) er utvekslingsstudent i Oslo. Hun ble vel-
dig glad da hun så hvor mange det kom, også der, til støtte for det som skjedde i 
hjemlandet hennes.

UTVEKSLINGSSTUDENT I STEINKJER: Ilanne Kaczmarek (16) fra Frankrike har vært utvekslingsstudent ved Steinkjer videregående skole siden skolestart i august. Hun 
har norske "foreldre" som bor i nærheten av skolen. Denne uka har hun vært utplassert i Steinkjer-Avisa. Hun sier hun stortrives både på skolen og hos familien sin.

TRONDHEIM: "Fargene i livet" 
heter utstillingen til Åse Fager-
vik fra Sunnan, som ble åpnet i 
Passasjen på Ringve Musikkmu-
seum i Trondheim sist helg.

TRINE BINDE BRATBERG
trine@steinkjer-avisa.no
– Åse Marie Fagervik er en kunst-
nersjel med mye på hjertet som er 
kjent for sine fargesterke male-
rier og energifulle uttrykk, sier 
Ingrid Dyrnes, informasjonsle-
der ved Ringve Musikkmuseum. 

Hun skryter av samarbeidet med 
Fagervik.

Åse Fagervik selv var strålen-
de fornøyd både med utstillings-
lokalet og antall fremmøtte.

– Kan du si litt om utstillingen 
din – "Fargene i livet"?

 – Jeg maler mest når jeg er 
positiv og i godt humør, så de fles-
te av maleriene mine har glade 
farger. Men livet består av ulike 
faser som kan uttrykkes gjen-
nom et bredt spekter av farger. 
Noen ganger er fargene i livet 

lyse, andre ganger mørke, sier 
Åse Fagervik, som har hatt flere 
utstillinger. 

Hun har vær t  aktiv  som 
kunstner de siste fem årene, 
og har fått  god respons på 
bildene sine. Utstillingen på 
Ringve Musikkmuseum er en 
salgsutstilling, der Fagervik 
solgte fem bilder på én time 
på åpningsdagen. Utstillingen 
står til og med tirsdag 3. mars. 
Museet er åpent tirsdag til søn-
dag fra kl. 11–16.

Kunstner med glade farger

KUNSTNER FRA SUNNAN: Åse Fagervik hadde utstillingsåpning i Trondheim sist 
helg. Hun har vært aktiv som kunstner de siste fem årene.

– I år bor jeg i Norge, jeg var 
ikke i Frankrike da terrorangre-
pet skjedde. Jeg har lest om det 
på sosiale nettverk, og sett mye 
fra hjemlandet mitt på TV-en. Det 
var vanskelig fordi jeg ikke var 
der og kunne gi støtte med resten 
av Fransk folk.

Det var viktig for henne å 
kjempe for ytringsfriheten og 
imot terrorister. Også ble hun 
glad for å høre at det var en 
demonstrasjon i Oslo, og hun 
var stolt av å støtte sitt land fra 
Norge.

– Jeg var i gaten 15 minutter 

før demonstrasjonen startet. Vi 
var kanskje 60 mennesker. Etter-
på kom det mer og mer folk for å 
bli med.

Vi hadde et minutt stillhet og 
jeg hadde med meg en plakat der 
det sto "Jeg er Charlie". Jeg ble 
kjempeglad da jeg så at det var så 
mye folk i gatene, dette viser at 
andre land og mennesker støtter 
oss.

I Frankrike var det ca. 2,5 mil-
lioner mennesker i gatene siste 
søndag.

Ilanne Kaczmarek


