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LEDER

Lær språket

Krigen dreper og ødelegger fortsatt i Syria, og flyktningekrisen vil vare lenge. Norge har fått på plass et fungerende mottakssystem, og mange flyktninger er allerede plassert ut i
kommunene for integrering. Og integrering er stikkordet når
det gjelder å få til en vellykket integrering og ikke minst en
god hverdag både for flyktningene og de lokalsamfunnene
som tar imot dem.
Systemet for integrering er på plass. Kommunene har retningslinjer å forholde seg til både når det gjelder bosetting,
språkopplæring og økonomisk underholdning av flyktningene. Mange flyktninger som kommer er skolerte, har høy
utdannelse og mange er dyktige utøvere av ulike yrkesfag.
Således er det mange ressurspersoner blant flyktingene som
faglig sett kunne ha utført en jobb og dermed ha vært en ressurs for storsamfunnet. Men det finnes imidlertid et hinder,
nemlig språket. Så lenge flyktningene ikke behersker norsk,
vil man heller 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
Sitatet
utgjøre en forskjell. Flyktningene
Flyktningene
mottar norskopplæring på skolemottar norskbenken, men det er ikke nok. For å
opplæring på skolelære språket raskt, må språket
benken, men det er ikke praktiseres også utenfor skolelokanok
let. Og da er det ei utfordring at
mange flyktninger stues sammen
og deler bolig, og dermed kan snakke alt annet enn norsk
store deler av døgnet.

y

For å møte denne utfordringa har blant annet Orkdal kommune gjort en betydelig innsats for å få flyktningene i gang
med språktrening i lokale bedrifter. Tilbakemeldingene fra
flyktningene er at denne treninga er den mest effektive måten å lære språket raskt på. De melder også tilbake at de ønsker at nordmenn skal ta initiativ og snakke med dem, da
mange er både sjenerte og sliter med sosial angst. Mange
vegrer seg for å starte en samtale med ukjente mennesker,
men opplever at det er befriende å bli tiltalt av nordmenn slik
at samtalen kan komme i gang. For her ligger det mye læring.
Alternativet til god integrering, er dårlig. Det har man sett
mange eksempler på nedover i Europa, og da ikke minst i
Frankrike. Alle europeiske lands store skrekk er radikalisering. Den beste motvekta til radikalisering, er inkludering.
Men for å lykkes her, må man forstå hverandre. Med andre
ord; snakke samme språk.
ANDERS AASEGG MORKEN

Ansvarlig redaktør
Anders Aasegg Morken
952 52 261
anders.morken@
avisa-st.no

Daglig leder
Tommy J. Krangsås
928 45 250
tommy.krangsas@
avisa-st.no

Besøksadresser
Orkdalsveien 57,
7300 Orkanger
Avd. Hemne: Øragata 9,
7200 Kyrksæterøra

Søker Landbruksdirektoratet om støtte

Etablerer
tømmerkai på
Grønøra

Åpningstider
Kl. 08.00-15.30 mandag-fredag
Tlf. 72 48 75 00
redaksjon@avisa-st.no
annonse@avisa-st.no

Abonnementspriser
Se nærmere informasjon
på avisa-st.no.
abonnement@avisa-st.no

Annonsefrister:
Forretningsannonser/større annonser:
Kl. 15.30 tre dager før innrykk
Rubrikk/kunngjøringer/bursdag/
personalia: Kl. 08.00 dagen før innrykk

