
– Det er ikke lett å få stygge kommentarer, men det er fint å 
kunne være med i kampen mot det 
 

INKLUDERINGSDAGEN: Kim Edvardsen (34) fikk livet snudd på hodet etter en 
motorsykkelulykke for 10 år siden. Nå er han med på arrangørsiden av 
Inkluderingsdagen hvor Simen og Daniels arbeid mot mobbing også står helt sentralt. 

 Av Edle Eidbo-Hansen 

Publisert:20. september 2018, kl. 06:18 

BAMBLE: Daniel og Simen er blitt solide ambassadører hva gjelder kampen mot mobbing. - 
Det høres fælt ut, men når de er blitt så gode på dette må man jo utnytte det. Det tør jeg 
faktisk å si, sier pappaen. 

Bjørn Gunnar Andersen er pappaen som stolt forteller om guttene sine, følger de til eventer 
de er forespurt om å komme til, og for tredje gang skal på God Morgen Norge sammen med 
dem neste uke. De er blitt 14 og 16 år gamle og tv-kanalen vil ha et siste og 
oppsummerende innslag om hvordan det har gått, etter at de for et par år siden opplevde 
grov netthets. 

I løpet av vinteren får alle som ennå ikke har vært innom youtubekanalen deres eller fulgt 
historien deres i mediene, også stifte bekjentskap med dem i en dokumentarfilm på NRK. 
Alt bunner i et felles ønske og mål, hos guttene selv og hos Bjørn Gunnar. Å forebygge 
mobbing og at alle skal bli bedre inkludert i samfunnet. 

- Det er temaer som berører alle, uansett utgangspunkt, og derfor er det også en så viktig 
ting å kjempe for, sier Bjørn Gunnar. 

 



MASSE STØTTE: Bjørn Gunnar Andersen og arrangørene bak Inkluderingsdagen forteller 
om solid støtte fra kommune og næringsliv, og håper nå andre interesserte vil følge opp og 
komme på arrangementet 18.oktober. 

Daniel og Simen har allerede vunnet Gullsnutten etter at de tok et oppgjør mot nettmobbing 
og har nå over 15 millioner visninger på sin youtubekanal. 

- Det viser at man uansett utgangspunkt kan oppnå store ting. På den måten har de også 
blitt gode forbilder og ambassadører for saken, sier Bjørn Gunnar stolt. 

- Vi har fått mange stygge kommentarer, og det er ikke alltid lett bare å overse det. Da det er 
fint å kunne være med å gjøre en forskjell og bekjempe det, sier Simen og Daniel. 

Inkluderingsdagen 

Med inkludering som hovedtema var det også en kry Bjørn Gunnar som onsdag kunne 
presentere programmet for Inkluderingsdagen 2018. Et helt nytt arrangement i Bamble og 
som for første gang vil gå av stabelen torsdag 18. oktober på Skjærgården. Sammen med 
Kim Edvardsen og Bård Kristian Olsen har det som var en spe ide for en god stund siden, 
blitt planlagt og jobbet frem til noe langt større. 

Og det mangler ikke på ambisjoner med det hele heller. 

- Dette er en dag som er kommet for å bli og som vil bli viktig i lang tid fremover. Om noen år 
håper vi at vi at vi har et arrangement folk spør om å få være en del av, sier Andersen og 
Edvardsen.  

Til arrangementet kommer blant annet Mari Storstein. Regissør av den gripende TV2-serien 
"Søsken" som setter søkelys på hvordan det er å ha en bror eller søster som er alvorlig syk 
eller har andre store utfordringer i livet. Serien fikk Gullrute for beste dokumentarserie. Nylig 
fikk også Storstein Jonasprisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant 
samfunn. 

- Det er en person jeg har stor respekt og beundring for, og som vi er veldig glad for å ha 
med oss, sier Andersen. 

Bidragsytere er også Vidar Letho fra Skien og ØPD som vil snakke om inkludering i 
arbeidslivet. Geir Bie vil være konferansier og lede arrangementet. Alle stiller opp gratis. 

- Alt er foreløpig basert på frivillighet, og takket være enormt god støtte fra næringsliv og 
kommunen får vi det til, forklarer de. 

Inngangsbilletten er satt til 100 kroner og lokalet de får disponere på Skjærgården har plass 
til 180. 

- Blir det flere ordner de det også, sier Andersen. 

Fast post på inkluderingsdagen blir også utdeling av Daniel og Simen prisen som skal gå til 
enkeltpersoner eller organisasjoner og bedrifter som gjør en særskilt innsats rundt temaet. 
Målet er at den skal inspirere og motivere enda flere til å gjøre det lille- og store- ekstra. 

 
 
 

 


