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FFKFs dialogkonferanse 2019 

Dialogkafe , tema 1: Building bridges – how to close the gaps between politics, diplomacy and 
resettling of human resources. 
Innledere: Irene Omondi og Ken Christensen 
 
Kort om noe av det som ble sagt i innledningen: 
Irene Omondi 
Irene har arbeidet mer enn 10 år i FN-systemet i ulike land. FNs «A global compact for migration» 
bør leses. FN anser nå “resettlement” som varig løsning, en FN strategi. 86 % av flyktningene i 
verden er i utviklingsland. Det er stort press på disse landene. I Jordan er det flyktninger av 55 ulike 
nasjonaliteter. Noen nasjonaliteter synes å være glemt. Man bør bosette enkeltpersoner/familier 
som virkelig trenger det, ikke grupper. Politikk bør «bort fra» beskyttelse og resettlement. Alle 
flyktninger trenger beskyttelse, men «refugee welfare migration» er noe annet enn «resettlement». 
 
Ken Christensen 
Det ville være fint om man kunne skille migrasjon og flyktninger, men det er ikke mulig. Flyktninger 
er politikk. Tyrkia forhandlet frem handelsavtaler med EU på bakgrunn av flyktningsituasjonen. 
Flyktningearbeidere må kjenne til politikk, eks nylig mht Golanhøyden. Etter en stund går «verden» 
trøtt av en konflikt, eks. Sudan. Det var «populært» en stund, men problemene er vedvarende, f.eks. 
kvinner som går ut av leiren for å finne brensel blir voldtatt. Dette er blitt tatt opp med FN, men blir 
ikke gjort noe med. 
Tilslutning til ytre høyre partier er en trend i Europa. Vi er den siste generasjonen med kunnskap om 
andre verdenskrig. Vi glemmer raskt. Vi må kjenne vår egen historie. Ungarn er nå stengt for 
flyktninger, i 1952 var det resten av Europa som hjalp ungarerne. 
Vi kan ikke forstå hvor/hva flyktningene kommer fra, men vi kan ha sympati med dem.  
Alle har internett nå alle steder. Det gjør at når f.eks. politikere i Norge kommer med noen utsagn, 
kan hjelpearbeidere i utsatte områder i verden være i fare. Alt er tilgjengelig gjennom internett. 
«One rotten egg spoils everything.» 
Det er en tøff jobb å hjelpe flyktninger, særlig på grunn av skiftende politiske strømninger og 
føringer. 
Når flyktningene ikke har gått på skole, må de lære å lære. 
Vi må eie fortellingen, f.eks. når det sies at muslimer strømmer inn i landet. Hvis vi ikke taler mot, er 
vi også skyldige. Vi må delta i den offentlige debatten. Flyktningene må også selv si fra. Vi har alle et 
ansvar. 
Hvordan skal vi få det øverste politiske og administrative nivået til å forstå? Endring tar tid. 
Flyktninger må få verktøy, mulighet, til å fortelle sin egen historie. 
 
Noen politiske partier mener at vi skal motta færre flyktninger og heller hjelpe dem der de er. Har 
Zaatari og andre leirer fått mer hjelp? Det er ikke kommet mer hjelp til leirene. Zaatari har inntil nå 
kun mottatt 20 % av finansieringen. Palestinere får ikke noe hjelp, konflikten er så gammel, folk er 
trette av den.  
De fleste flyktninger ønsker å få hjelp der de er, de ønsker ikke å måtte dra til f.eks. Norge. De fleste 
ønsker også å dra hjem igjen i trygghet og verdighet, men noen vil aldri kunne dette.  
Afrika har ressurser til utvikling. Europa er ikke svaret på alt. 
Vi må ikke sette merkelapp på den enkelte før den kommer hit, hvordan vi oppfatter (perceive) dem 
når de kommer hit er det viktigste. 
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1. Hvor mye påvirker politikk - både nasjonal og internasjonal – arbeidshverdagen til oss som 

arbeider med flyktninger = bosatte/innbyggere? 
 
Notert på duken: 
Anmodning/politikere gjør flyktningarbeid ustabilt. For store kommunale forskjeller i arbeidet. 
Familiegjenforening, permanent opphold –> nasjonale retningslinjer påvirker deltakerne –> påvirker 
oss som jobber med de. Kommunestyret –> antall flyktninger. «Money before people». 
Politisk forankring. Synlige tjenesteledere. Opplysningsarbeid – rådmenn er ikke smartere enn 
informasjonen de får. Langsiktig tankegang. Kollegaers motivasjon. 
Konflikter USA – Russland. Tyrkia og EU-avtale, Idlib 
Kalle folk for innbyggere. Holdninger blant flyktninger. Parallelle samfunn. Håpløshet. 
 
Fra oppsummering: 
Hverdagen er travel. Det nasjonale og internasjonale får ikke den enkelte flyktningarbeider gjort så 
mye med, vi er styrt av lover og regler. På nasjonalt plan kan f.eks IMDi påvirke. Nå når antall bosatte 
går ned, er det usikre kollegaer. Dette påvirker flyktningene. Det samme gjør f.eks. endringer mht 
familiegjenforening. Vi må tenke langsiktig. Gå bort fra flyktningbegrepet og heller bruke innbygger. 
Leder bør gjøre budsjett synlig for alle ansatte. 
 
2. Oppmerksomhet i media og hos politikere – hvilke konsekvenser får det for flyktningarbeidet? 
 
Notert på duken: 
Mediaoppmerksomhet styrer/påvirker grad av frivillighet i lokalsamfunnet. Fordel for enkelte 
grupper å bosettes i nærhet av hverandre. Bruker mer på kvoteflyktninger. Kunnskap i lokalsamfunn 
– mottak/bosatt. Egenprodusert problematisering. Marginalisering av mennesker med bestemt 
verdensdel har negativ påvirkning på vår hverdagsarbeid mot/innen integrering. Fører til 
generalisering av enkeltgrupper fra spesifikke land, boliganskaffelser på det private markedet blir 
påvirket, «folk derfra er skumle» - IS etc. 
Eks.: Eritrea, fredsprosess med Etiopia, realitet? Oktoberbarna. Kongos situasjon mindre kjent – 
behov for mer info – hva har skjedd akkurat nå – etter flere år med uro. 
 
Fra oppsummering: 
Mht oppmerksomhet i media, er noen ikke lenger «på moten», eks. oktoberbarna. Syrere har 
dempet fokus, Kongo er «up and coming». Lokalsamfunnets mediadekning påvirker hvordan 
folkegrupper blir tatt imot. Boliganskaffelser påvirkes av hva som har vært i media. Media har feil 
bilde av mye. Omtale får positive eller negative konsekvenser. Samarbeid med lokalavisa er viktig. 
Det er lett å få frivillige og også praksisplasser til de folkegruppene som er i media. Hvordan kan vi 
slippe til flere stemmer i politikk og media? 
 
3. Er det nyttig for oss å ha kunnskap om landene vi får flyktninger fra? Hvordan? 
 
Notert på duken: 
FFKF – fagnettverk og erfaringsutveksling. UDI, IMDi, IOM – mate oss med kunnskap. Studieturer. 
Vite hvor informasjonen du får kommer fra, at den er nøytral og ikke påvirket av evt. fordommer. 
Makro og mikro perspektiv. Non-biased information – IMDi har et ansvar her. 
Viktig å ha et bevisst forhold til dette i møte med mennesker. Diversity among employees in regards 
to background, culture, nationality, language. Verdisystemer – hva er dominerende verdier (familie, 
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kirke, arbeid etc) i ulike land/kulturer/grupper osv.? Det er nyttig å ha en forkunnskap om landet 
menneskene kjem frå, politisk, styresett, situasjonen i landet, kultur (nokon ordtak), kulturskilnad. 
Fagdagar, tverrfagleg kunnskapsdeling, filmlunsj, landinfo, Hofstede, IOM, FN. Føredrag frå IMDi om 
landa ein skal busette frå – Landkunne/info frå det spesielle landet ein skal busette frå. Viktig at ein 
har bakgrunnskunnskap før møtet, men ikkje sjå seg blind på det, møt med ope sinn. 
Stikkordregister, knaggar. 
Tema som skaper nærhet. Relasjonelt. Dialog om felles og forskjellige erfaringer. Interesser på tvers. 
 
Fra oppsummering: 
Man må ikke være blind ut fra tilegnet kunnskap, men må spørre menneskene. Det er nyttig med 
kjennskap, men vi må ha et bevisst forhold til kunnskap. Nyttig å kjenne til verdisystemer i de ulike 
land/grupper/familier/hjem, politikk, styresett, situasjon i landet. Fagdager er nyttig. På konferansen 
har innlegg av Irene og Ken, sofadebatt mht forskning vært veldig bra. UDI, IMDi osv. må mate oss 
med informasjon. Kunnskap gjennom media har verdi, men å være nær har en helt annen verdi og er 
troverdige kilder. Verdien av studieturer, FFKF, møteplasser, nasjonalt og lokalt. 
 
4. Kan flyktningarbeidere påvirke politikk? Kan FFKF ha en rolle? 
 
Notert på duken: 
FFKF – ha et utvalg ledere som er tydelige i politkken. Heltid. FFKF – endre navn for bedre synlighet 
KS. Lokalt kan tjenestene gjøre seg mer synlige mot administrasjonen og politikerne, men nasjonalt 
må FFKF «fronte» oss mot staten. 
FFKF/politikere/fagperson/TV debatt/radio – UDI – permanent opphold, grunnskole, 
familiegjenforening – økonomi. Hvor er kommunikasjonen mellom UDI-stat-kommune-tjeneste? 
Flyktningarbeidere ->FFKF ->politikk. Relasjonell påvirkning – snakke med politikerne. Dialogforum, 
frokostmøter, mail. 
Frivillighetssentralen. Dokumentarprogrammet «Yalla trappa». Førerkort. Anbefale flyktninger å 
delta i politikk. Arbeidslinja. Politisk bestemt hva som måles. 
 
Notert under dialogen: 
FFKF kan være bindeledd, drive lobbyvirksomhet for å endre lover, fokus må være på «lange linjer». 
FFKF må være et fagorgan med tyngde. Delta i debatter på TV? Være gode talspersoner for 
flyktningsaken. Personlig medlemskap i FFKF? Kommunalsjefer og rådmenn bør delta på FFKF 
konferanser. KS blir lyttet til, FFKF må finne et klarere «rom» under KS. Vi må spille saker via 
tjenestevei inn til KS. 
IMDi er ikke i direkte kontakt med rådmann, ordfører. Er det enklere å påvirke lokalt? Introloven og 
faglighet kontra politikk. Vi ser hvordan politikken påvirker den enkelte. Vi må gjøre oss synlige i 
administrasjonen i kommunen. Flyktningarbeidere er lite ute med meninger, er passive i det 
offentlige. Noen kommunalt ansatte kan ikke uttale seg i media. Kick-off-samling med ulike tjenester 
– positivt. Mye omorganisering fører til uforutsigbarhet. Forskere (FAFO og andre) har de vært i 
feltet? Politikere snur seg etter vinden. Noen lokalpolitikere er godt opplyste. Påvirke lokalpolitikere, 
uformelt, med åpenhet, kunnskapsnivået hos politikerne må opp. De bosatte må bli politisk 
engasjerte. I Voss er noen politiske tiltak inne i introprogrammet for den enkelte. Vi har ansvar for å 
melde fra om konsekvensene av politikken. Langsiktighet i politikk, vi trenger folk framover. Invester 
i dag – tjen på det i morgen! Uklar profesjonsforståelse, samtidig som vi trenger mangfold for å 
utføre oppgavene. Det er ingen enhetlig utdanning for flyktningarbeidere, manglende 
kompetansepolitikk. Dersom det blir strenge krav til kompetanse, vil det føre til problemer for små 
kommuner. Vi kan «undervise» i ulike fora, f.eks. hvordan bruke tolk. 
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Det er behov for mye mer miljøarbeid. Flere går på grunnskole pga krav i forbindelse med 
permanent opphold. Det er ikke arbeidsinnvandrere, arbeidslinja er en urimelig forventning. 
Grunnskole er ikke inne i måloppnåelse. Kvoteflyktninger med helseutfordringer, traumer. Førerkort 
kan være et enkelt og billig integreringstiltak. 
Introloven har vært under flere ulike departement. Passer det best sammen med utdanningsfeltet? 
Målsetning i sosialloven og introloven er selvstendighet, dette står ikke i NAV loven. 
 
Samtale rundt bordet, blant annet med 2 personer som kom til Norge for en del år siden og nå 
arbeider på feltet og Irene fra Zaatari: 
Det kan være stigmatiserende å bli kalt flyktning. Vi bør bruke samme betegnelse som andre 
innbyggere i kommunen. Semantikken er viktig! 
Å være analfabet betyr ikke å være «dum». 
Når man virkelig møter mennesker, endres tankesettet vårt. Vi må gi den enkelte verktøy for 
«empowerment». Vi må ikke ta imot på en «stakkarslig» måte, det er provoserende, misforstått 
omsorg. Empowerment, holistisk tilnærming til arbeidet. 
Frivillighetssentralens dilemma: noen tar mye (mat, klær etc) for de har opplevd at det er nødvendig 
å samle, er redd for at de ikke får noe senere. Vi gjør en bjørnetjeneste ved bare å gi, det skaper 
avhengighet. Kan det begrenses hva som er gratis? De som får noe, må hjelpe med noe i stedet, ikke 
bare få. «You help me, I help you!», likeverdige partnere. 
 «It takes a village to raise a child» - her er det en kommune. 
Vi som er flyktningarbeidere må ha holdningen og si «ikke takk meg med ord, takk meg ved å hjelpe 
de som kommer senere». 
Politikernes fokus må ikke være overlevelse (survival), men trivsel (thriving). 
Kvinnelige flyktninger som kulturelt ikke har arbeid utenfor hjemmet – vi vil ikke lykkes med å få alle 
disse i jobb. Fokus på neste generasjon. Invester i menneskene! 
Den enkelte må definere hvem den er, ta med seg det positive og bygge på det sammen med det 
beste av det norske. 
 
 

 


