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Krigendreper og ødelegger fortsatt i Syria, og flyktningekri-
sen vil vare lenge. Norge har fått på plass et fungerendemot-
takssystem, ogmange flyktninger er allerede plassert ut i
kommunene for integrering. Og integrering er stikkordet når
det gjelder å få til en vellykket integrering og ikkeminst en
godhverdag både for flyktningene og de lokalsamfunnene
som tar imot dem.

Systemet for integrering er på plass. Kommunenehar ret-
ningslinjer å forholde seg til både når det gjelder bosetting,
språkopplæring og økonomisk underholdning av flyktnin-
gene.Mange flyktninger somkommer er skolerte, har høy
utdannelse ogmange er dyktige utøvere av ulike yrkesfag.
Således er detmange ressurspersoner blant flyktingene som
faglig sett kunnehautført en jobb og dermedha vært en res-
surs for storsamfunnet.Mendet finnes imidlertid et hinder,
nemlig språket. Så lenge flyktningene ikke behersker norsk,
vilmanheller ikke kunne ta ut ressurspotensialet som ligger
hos dem.

Derfor er språkopplæring kanskje den viktigste faktoren for
et vellykket integreringsarbeid. Og
der har vi alle et ansvar, vi kan alle
utgjøre en forskjell. Flyktningene
mottar norskopplæring på skole-
benken,mendet er ikke nok. For å
lære språket raskt,må språket
praktiseres også utenfor skoleloka-
let. Og da er det ei utfordring at
mange flyktninger stues sammen

ogdeler bolig, og dermedkan snakke alt annet ennnorsk
store deler av døgnet.

For åmøte denneutfordringa har blant annetOrkdal kom-
mune gjort en betydelig innsats for å få flyktningene i gang
med språktrening i lokale bedrifter. Tilbakemeldingene fra
flyktningene er at denne treninga er denmest effektivemå-
ten å lære språket raskt på. Demelder også tilbake at de ønsk-
er at nordmenn skal ta initiativ og snakkemeddem, da
mange er både sjenerte og slitermed sosial angst.Mange
vegrer seg for å starte en samtalemedukjentemennesker,
menopplever at det er befriende å bli tiltalt av nordmenn slik
at samtalen kan komme i gang. For her ligger detmye læring.

Alternativet til god integrering, er dårlig. Det harman sett
mange eksempler på nedover i Europa, og da ikkeminst i
Frankrike. Alle europeiske lands store skrekk er radikaliser-
ing. Den bestemotvekta til radikalisering, er inkludering.
Men for å lykkes her,måman forstå hverandre.Med andre
ord; snakke samme språk.
ANDERSAASEGGMORKEN
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