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Brev fra redaktøren

Skulle jeg våge meg på en spådom om hva vi 
kommer til å huske som den dominerende 
saken i 2015, ville jeg gjettet at alle 

menneskene som flyktet til Europa kommer høyest 
opp på listen. Dette har gjennomsyret offentlig 
debatt, politikk, lokalaviser, samtaler med venner, 
egen samvittighet, skolehverdagen og diskusjoner 
ved middagsbordet. Debatten er et sammensurium 
av medfølelse, budsjettforhandlinger, frivillige 
innsatser, kamp om velgere og bruk av begreper 
som ”lykkejeger”.  

I denne utgaven av Utlendighet har vi gjort 
nettopp det som en tilværelse i utlendighet 
gjør oss gode på: vi har forsøkt å se Norge og 
flyktningkrisen fra et utenforstående perspektiv. 
Ingrid gir oss et innblikk i hvordan Norges 
reaksjoner på flyktningkrisen oppfattes i Argentina, 
og Tiril setter vår situasjon i en større kontekst, 
basert på hennes erfaringer som student i Kenya. 

Frida viser de fatale følgene av en offentlig debatt 
hvor flyktninger portretteres som lykkejegere 
gjennom sitt intervju med flyktninger henvist til 
slummen i Hong Kong. Randi forteller om sin 
opplevelse av hvordan fremmedfiendtligheten øker 
i Danmark, noe som var smertelig fremtredende da 
mange flyktninger vandret langs danske motorveier 
i september, på vei mot Sverige. 

Astrid har intervjuet britiske studenter om deres 
inntrykk av den engelske debatten rundt temaet,  
 

 
 
 
hvor statsminister Camerons retorikk og 
ansvarsfraskrivelse har vekket harme. 

Vi håper at denne utgaven kan gi deg en mulighet 
til å se flyktningsituasjonen i Norge fra et nytt 
perspektiv, og være et bidrag til å redusere den 
navlebeskuende tendensen i norsk offentlig debatt. 
Et ønske om å forstå hverandres opplevelser og 
valg er essensielt for å skape et Norge hvor vi alle 
får plass, og da må hver og en av oss ta ansvar for å 
gni navleloet ut av øynene.

18. desember kl. 15:00 arrangerer ANSA 
Samfunn en fagdag på Oslo kongressenter, hvor 
Norge og flyktningkrisen er tema. Vi har samlet 
debattanter med stor ekspertise på området, og 
håper at du vil komme å høre på og stille alle de 
spørsmål du måtte ha til vårt kompetente panel. 
Gjestene vil være: 

Frode Forfang (UDI), Sven Mollekleiv (Norges 
Røde Kors), Morten Bøås (NUPI), Kathrine Raadim 
(Norsk folkehjelp), Odd Einar Dørum (Venstre) og 
Jan Erik Grindheim (Civita). Aslak Bonde stiller 
som debattleder. 

Meld deg på eventet på Facebook: FAGDAG - 
Debatt om Norge og flyktningkrisen. Vel møtt!  

God lesing! 
My Rafstedt

Redaktør

Kjære leser!
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Presentasjon av styret

Styret  for ANSA Samfunn 
2015/2016

Torgeir Pande Braathen 
Leder

Kjære medsamfunnsvitere og IR-teoretikere! 
Det er en glede å få være leder for ANSA Samfunn etter å ha vært 
samfunnsfaglig utenlandsstudent i snart fem år, og vi ser fram til å 
bistå og å være en ressurs for både fremtidige og nåværende sam-
funnsvitenskapelige utenlandsstudenter. Jeg studerte først ved 
Aberystwyth University i Wales og nå tar jeg en master i internas-
jonale relasjoner og statsvitenskap ved The Graduate Institute of 
International and Development Studies i Genève, Sveits. Jeg skriver 
nå masteroppgave i samarbeid med FFI om internasjonale sanksjon-
er. Ved siden av studiene har jeg en praktikantstilling i UNICEF, et 
verv i ANSA Sveits og når tiden tillater det står jeg på ski og klatrer i 
Alpene. Ingenting vil glede oss mer enn å kunne bistå våre medlem-
mer, så nøl ikke med å ta kontakt med oss på samfunn@ansa.no. 

Johan A. Liseth Hansen
Økonomi- og informasjonsansvarlig

Jeg studerer fortiden en master i internasjonale relasjoner ved Uni-
versitetet i Amsterdam. Bachelorgraden tok jeg ved Universitietet i 
Melbourne med fordypning i politikk og internasjonale studier. Min 
interesse ligger i bindeleddet mellom politikk og økonomi, og jeg 
fokuserer derfor mastergraden min innenfor internasjonal politisk 
økonomi. Som styremedlem i ANSA Samfunn håper jeg medlem-
mene vil bli godt fornøyd med både fagdagen og Utlendighet. 

My Xerenia Magnusdotter Rafstedt
Redaktør

Jeg studerer en master i sosialantropologi ved University of Oxford. 
Tidligere har jeg studert internasjonale relasjoner ved University of 
York og Universitat Autònoma de Barcelona. Mitt akademiske fokus 
omhandler forholdet mellom etnisk identitet, politisk konstruksjon 
av gruppeidentiteter og utøvelse av vold på bakgrunn av dette. Når 
jeg ikke har gleden av å arbeide med Utlendighet, forsøker jeg å me-
stre den erkebritiske aktiviteten roing. 
 
Har du spørsmål eller ønskemål, så vil jeg gjerne høre fra deg! 
Kontakt meg på: my.rafstedt@gmail.com



5

Flyktninger i Storbritannia
Skrevet av

 

Studerer en 
bachelorgrad i 
internasjonale 
relasjoner med 

økonomi ved 
University of 
Birmingham.

Astrid Susanne  
Skjold

Refugees?
Not my cup of tea

D ebatten om asyl og bistand raser i 
store deler av verden, mens kriger 
og konflikter fortsetter å tvinge 

stadig flere på flukt. Ungarn gjerder seg 
inne, samtidig som Tyskland 
åpner grensene sine. I Norge 
har mengden av flyktninger 
mobilisert nordmenn til å 
gi av sin velstand og tid. I 
Storbritannia er stemningen en 
litt annen. Jeg har snakket med 
tre britiske ungdommer og en 
syrisk doktorgradsstipendiat 
om hvordan flyktningkrisen blir 
oppfattet her til lands.

Anti-innvandring er en velkjent holdning 
i Storbritannia, landet som i flere tiår har 
vært tilbakeholdent med å innvilge asyl. Nå 
står verden igjen overfor en flyktningkrise, og 
land må ta stilling til hvor mange flyktninger 
som skal tas imot. I september annonserte 
statsminister David Cameron at Storbritannia 
skal ta imot 20.000 flyktninger over de neste 
fem årene. Basert på innbyggertallet tilsvarer 
det omtrent 1650 flyktninger i Norge, eller 26 
300 i Tyskland. Disse 20.000 skal hentes fra 
flyktningleire i Syrias naboland.

Ahmad Bakarat er doktorgradsstipendiat i 
statsvitenskap ved University of Birmingham, 
og er selv fra Syria. Han er kritisk til hvordan 
Europa takler situasjonen, og mener at mer 

av innsatsen bør gå til å løse 
selve konflikten. “Europa kan 

ikke absorbere millioner av 
flyktninger. Derfor må 

fokuset være på politiske 
løsninger i Syria.” Han 

vektlegger at det som 
karakteriserer denne 

flyktningkrisen er at 
det er majoriteten, 
ikke minoriteten, 
som flykter. 

Majoriteten er imot Assad-regimet, og det er 
dermed et nærmest endeløst antall mennesker 
som kan legge på flukt. 

“Jeg er enig med de britiske styresmaktene 
i at åpne grenser er en særdeles dårlig idé. 
Dessuten er det de ressurssterke som klarer 
å komme seg hit, og ikke de som virkelig 
trenger hjelp,” sier Bakarat. Han oppfatter 
britene som kritiske til å ta imot flyktninger, 
og påpeker at de stort sett er enige med sine 
politikere i dette spørsmålet.

“Jeg er enig 
med de britiske 
styresmaktene i at 
åpne grenser er en 
særdeles dårlig idé.”

- Ahmad Bakarat
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Flyktninger i Storbritannia 

I britisk media har situasjonen i 
Eurotunnellen opptatt mye spalteplass den siste 
tiden. Fra en leir i den franske byen Calais, har 
tusenvis av flyktninger prøvd å ta seg gjennom 
Eurotunnelen for å komme inn i Storbritannia. 
Sikkerhetstiltak i form av gjerder, belysning 
og grensevakter har blitt satt inn på både 
fransk og britisk side, men ser ikke ut til å være 
tilstrekkelig for å hindre ulovlig innvandring til 
Storbritannia, som ikke er en del av Schengen. 

Et titalls 
flyktninger har 
mistet livet i og rundt Eurotunnellen.

Holly (18), Alistair (18) og Louise (18) 
er britiske studenter, og opptatt av det som 
skjer både i krigssonene og i Europa akkurat nå. 
“Flyktningkrisen har fått massiv oppmerksomhet 
i media her”, sier Holly. Hun understreker at 
saken fikk spesielt mye oppmerksomhet under 
valgkampen i april/mai i år: “Jeg tror mange 
politikere brukte flyktningkrisen for å skaffe 
velgere”. Alistair legger til at ulike politikere 
bruker ulike begreper; “Noen kaller dem 
flyktninger, andre bruker konsekvent ‘ulovlige 
immigranter’.” Den kontroversielle spaltisten 
Katie Hopkins har blant annet brukt uttrykket 
kakerlakker om flyktningene. 

Statsminister Cameron har blitt kraftig 
kritisert fra mange hold for å kalle Calais-
flyktningene for en flyktningsverm. De tre er 
enige om stemningen blant det britiske folket: 
“Britene er definitivt negative til å ta imot 
flykninger.” Holly mener media delvis har skyld 
i de negative holdningene, og at mange har blitt 
skremt av de voldsomme avisoverskriftene, 
særlig de som omhandler Calais og 
Eurotunnelen. Louise mener Storbritannia må 
ta imot langt flere enn de 20.000 statsminister 
Cameron har annonsert; “Sammenlignet med 
hva Tyskland gjør er det ingenting. Vi har 
kapasitet til å hjelpe i mye større grad.” 

Holly er enig i at kapasiteten er der, men er 
skeptisk til om situasjonen er så voldsom som 

media fremstiller den som; “Jeg befinner meg 
nok et sted imellom Cameron og Louise hva 
gjelder antall”.

 De tre studentene er glade for at 
styresmaktene har holdt løftet om å gi betydelig 
økonomisk støtte til hjelpeorganisasjoner 
i Syrias nærområder. Ifølge BBC har 
Storbritannia gitt £900 millioner i humanitær 
hjelp til syriske flyktningleire siden 2012. Videre 
forteller studentene at bildet av den lille gutten 
på stranden i Hellas har vekket reaksjoner 

også her. Alistair forklarer: “Jeg tror 
bildet sjokkerte og vekket 

følelser. Det er mange 
som engasjerer seg i 
hjelpeorganisasjoner 
som Røde Kors, og jeg 
tror bildet har skapt 

enda mer engasjement.” 
Ifølge studentene lider 

Storbritannia altså ikke av 
fravær av engasjement for krisen.  Tendensen 
i landet er heller et ønske om å hjelpe i Syrias 
nærområder til fordel for her hjemme. Det 
viser seg både i summen som har blitt gitt 
til hjelpeorganisasjoner, og i den restriktive 
holdningen til å ta imot flyktninger.

Alle bilder: Astrid Susanne Skjold

“Sammenlignet med hva  
       Tyskland gjør er det ingenting.  
             Vi har kapasitet til å hjelpe i mye 
                                         større grad.”
                                              - Louise

University of  Birminghams campus
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Om å 

feie for egen dør

Skrevet av

 

Studerer  
internasjonale 
relasjoner med 

fordypning i 
statsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo 
og Universidad Del 
Salvador i Buenos 

Aires

Ingrid N. 
Ekeberg

Fra utstillingen ved immigrasjonsmuseet i Buenos Aires, 
som holder til i et gammelt hotell som var åpent og gratis 

for immigranter som ventet på saksbehandling.
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“Det norske fraværet”

S tortingsrepresentant Tybring-Gjedde 
har en “nullvisjon” på inntak av syriske 
flyktninger til Norge. Politikere diskuterer 

(og nedjusterer) tall. Facebook er tapetsert 
med alt fra “#Fremmedkoselig” til bilder av 
eldre som forsømmes på gamlehjem, med 
konklusjonen om at Norge må feie for egen dør 
først. Å se innvandringsdebatten på avstand har 
vært både svært lærerikt, og veldig klamt. 

Her i Argentina sitter det studenter og 
diskuterer det banale faktumet at vi i Norge i 
det hele tatt tror vi har friheten til å velge. Jeg 
har fått meg mange argentinske og amerikanske 

venner 
under dette 
oppholdet, og 
samtalene dem i 
mellom handler ofte om hvor familiene deres 
kommer fra. Da gjerne med forklaringer som 
hvor etternavnet stammer fra, eller hvilken 
religion familien tilhører. Disse forklaringene 
fremføres med en stolthet over å ha et annet 
opphav enn sin nasjonalitet, en stolthet vi ikke i 
like stor grad har oppmuntret hjemme. 

Jeg har også oversatt frasene “ikke-etnisk 
norsk” og “førstegenerasjons innvandrer” til 
engelsk og spansk. Det ga en ekkel bismak 
i munnen. Jeg forsøker å si ting som at 
innvandring er belastende for velferdssystemet 
vårt, som for å forklare. At de kulturelle 
forskjellene blir for store. Jeg fremfører alle 
gjennomgående argumenter fra debatten 
hjemme, men uansett hvor mange sider en sak 
har så vil saken bestå.

 En argentinsk kamerat sendte meg et bilde 
av en avisforside for noen uker siden der det 
stod “LA INEXISTENCIA DE NORUEGA” 
(det norske fraværet). I ingressen står 
det at “Europa burde akseptere de nye 
flyktningbarna av den globale kapitalisme 
og arvingene etter kolonialismen, men 
samtidig lage klare regler som privilegerer 
den europeiske livsstilen”. Kronikkforfatteren 

skriver om hvordan Europa må lage 
kjøreregler som skaper integrasjon over 
segregering, og at dette mest sannsynlig vil 
være veldig vanskelig, ja kanskje utopisk. 
Og Norge trekkes frem i sammenhengen at 
der folk har flyktet fra krig, og kun ønsker 
et minimum av sikkerhet og velferd, ja da 
sprekker den utopiske boblen. For det finnes 
ikke ett Norge – selv ikke i Norge. Drømmen 
om det norske liv er ikke bare forbeholdt 
flyktninger, for selv europeere i sør kan 
drømme seg til Norden. Også i Norge finnes 
det fattige. Kronikkforfatteren mener at de 

som kommer burde bli bedt om å 
nedjustere forventningene sine. 

Disse argumentene fremføres 
også hjemme av norske 

politikere, men med en 
annen konklusjon enn 

den jeg opplever i 
Argentina. 
Hjemme 
legitimerer 

kostnader og budsjettprioriteringer 
et lavere inntak av flyktninger, mens 

“Jeg har også oversatt frasene 
               “ikke-etnisk norsk” og 
         “førstegenerasjons innvandrer” 
                         til engelsk og spansk. 
                   Det ga en ekkel bismak i munnen.”

“Det norske fraværet.” Argenstinsk avisoppslag
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“Det norske fraværet”

artikkelforfatteren kun trekker dette frem 
fordi det er en realitet, og det er forøvrig 
flyktningkrisen også. 

Vanskelige integrasjonsprosesser og 
urealistiske forventninger fungerer ikke som 
holdbare argumenter mot å ta inn flyktninger. 
Her trekkes europeisk innblanding i 
konflikter som Libya fram. At amerikanske 
angrep på Irak har vært med å bane veien 
for ISIS. At fransk og kinesisk konkurranse 
for oljerettigheter i Den Sentral Afrikanske 
Republikk har vært en viktig årsak til 
utbrudd av etnisk borgerkrig i landet. At de 
mislykkede statene i Midtøsten ble tegnet 
opp av Frankrike og Storbritannia etter første 
verdenskrig. En rekke eksempler ment for å 
understreke én ting: med det kapitalistiske 
verdenssystemet vi i dag belager samfunnet 
vårt på, står vi hverken uten skyld – eller uten 
ansvar. Og det gjelder uansett hvor vi måtte 
befinne oss. Så tillat meg å spørre: Norge, 
hvor ble du av i alt mylderet?

Både i USA og Argentina, som har 
presidentvalg denne høsten, er immigrasjon 
oppe til debatt. Immigrasjon i disse landene har 
aldri vært et alternativ i utgangspunktet. Jeg 
kan trekke frem feiringen av den argentinske 
nasjonaldagen som et eksempel: ulike nasjoner 
hadde boder der de serverte mat fra sine 
hjemland. Folk veivet alle mulige flagg. Allerede 
i 1889, da USA tok initiativ til den første 
panamerikanske konferansen i Washington, ble 
det gitt uttrykk for hvilken kulturell betydning 
immigrasjon har i regionen. Da Monroe-

doktrinen  ble diskutert, kom denne uttalelsen 
fra den argentinske delegasjonen: “Spania er vår 
mor, Italia vår venn og Frankrike vår søster”. I 
et land bestående hovedsakelig av immigranter 
fra Spania og Italia, ville det vært utenkelig å 
jobbe for et Amerika uten europeere. Kanskje 
er det derfor så mange her ser til Europa, og nå 
kjenner seg skuffet.

 Det å være naiv i forhold til 
innvandringsproblematikken kan være veldig 
farlig. Vi kan risikere å få et samfunn med 
enorme kulturforskjeller, og store spenninger 
mellom ulike grupper. Ikke ulikt mye av 
problematikken som har vært en gjenganger 
i amerikansk historie både i nord og sør. Men 
det som forbauser alle rundt meg når jeg 
snakker om situasjonen i Norge, er nettopp det 
at vi tror vi kan velge. Skal jeg rapportere én 
ting hjem blir det at å ta inn flyktninger, og ta 
del i verdenssamfunnet, nettopp er å feie for 
Norges dør. Ikke det Norge som vinner ski-VM 
eller diskuterer vanskelige veitraseer under 
kommunevalg. Heller ikke det Norge som må 
få bukt med eldreomsorgen og overforbruk 
av statlige midler. Jeg snakker om det Norge 
som fungerer i verden som en statlig aktør. Det 
Norge som investerer sitt statlige fond i over 
8000 selskaper globalt. Det Norge som deltar i 
militære operasjoner, og det Norge som stiller 
på toppmøter i både EU og FN. Det Norge som 
unektelig har en dør ut mot verden. 

Alle bilder: Ingrid N. Ekeberg 
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ET LIV I  LIMBO

Flyktninger i Hong Kong
Skrevet av

 

I 2014 avsluttet hun 
en bachelorgrad 
i statsvitenskap 

ved University of 
Cambridge. For tiden 
bosatt i Hong Kong

Frida Kracht Ur

F lyktningstrømmen fra Syria som har 
preget nyhetene de siste månedene har 
ikke bare satt sine spor i Europa, men 

også preget Hong Kong sterkt. Røde Kors 
Hong Kong har fornyet sin appell for støtte 
til flyktninger i Syria, ungdommer har vist 
sin solidaritet med de syriske flyktningene 
gjennom hundretusenvis av delinger av bilder 
og tekster i sosiale medier. Lokale NGOer 
i Hong Kong har merket en sterk økning i 
pågang fra media som ønsker å vite hvor 
mange syrere som befinner seg i Hong Kong.

Realiteten er at kun én eneste syrisk flyktning 
er registrert i Hong Kong siden starten av 
krigen i Syria. Samtidig finnes det for tiden over 
10.000 flyktninger i Hong Kong. Disse kommer 
i hovedsak fra India, Bangladesh, Pakistan 
og Indonesia, og lever helt på ytterkanten av 

samfunnet. De er mer eller mindre bortglemt 
av hongkongere flest. I motsetning til i Norge, 
hvor debatten også omhandler spørsmål om 
integrering og flyktningers verdighet, males det 
i Hong Kong et stigmatiserende og lite nyansert 
bilde av flyktninger som kriminelle lykkejegere 
som aldri burde ha kommet til Hong Kong.

Hong Kong har aldri signert FNs 
flyktningkonvensjon. Landets offisielle politikk 

Flyktningslummen i Hong Kong
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Flyktninger i Hong Kong

er at de ikke innvilger asyl til flyktninger. 
Suksessraten for asylsøkere i Hong Kong 
siden 1992 er 0,14%. I praksis betyr dette at 

nesten ingen får sjansen til å bli fullverdige 
innbyggere av Hong Kong. Asylsøkere har 
ikke lov til å ta arbeid, de har ingen andre 
steder å dra og sjansen for å få innvilget asyl 
er nærmest lik null. Likevel blir de fleste 
flyktningene værende i Hong Kong, og lever et 
liv i limbo helt på ytterkanten av samfunnet.

Francesco Vecchio er ekstern daglig leder 
for Vision First, en lokal NGO som kjemper 
for flyktningers rettigheter i Hong Kong. 
Han forteller: ”Hong Kongs politikk og 
strategi er utviklet for å gjøre det minst 
mulig attraktivt å komme til Hong Kong som 
flyktning. Flyktninger blir kun gitt det ytterst 
nødvendige. De skal holdes i live - men det 
skal for all del ikke skapes en ’magneteffekt’ 
som sender signaler om at Hong Kong er et 
bra sted å komme som flyktning”.

Francesco fortsetter: ”Oppfatningen av 
flyktninger i Hong Kong er også blitt mer 
negativ de siste tiårene. Tidligere oppfattet 
hongkongere flyktninger som mennesker i 
desperate situasjoner som flyktet fra hjemlandet 
sitt fordi de ikke hadde andre valg. 

Nå blir det satt et likhetstegn mellom det 
å være flyktning og det å være økonomisk 
migrant - eller såkalt ’lykkejeger’”.

En talsmann for flyktningenes egen 
organisasjon Refugee Union Hong Kong 
bekrefter: ”Flyktninger møter et enormt 
stigma både i systemet og blant folk flest. 
Staten (Hong Kong) gjør alt de kan for å skape 
et negativt bilde av flyktninger, og maler 
et bilde av flyktninger som narkolangere 
og kriminelle. Det blir trodd at flyktninger 
forlater landet sitt fordi de selv har gjort noe 

galt - noe kriminelt - når det selvfølgelig det 
er motsatte som er sannheten.”

Francesco har arbeidet med flyktninger 
i Hong Kong siden 2005, og skrev 
doktorgraden sin om nettopp dette temaet: 
”Dessverre er hongkongere flest ekstremt 
uvitende om situasjonen rundt flyktninger: 
de tror flyktningene har forlatt hjemlandet 
sitt fordi de vil - ikke fordi de ikke har noe 
valg - og tenker at flyktninger kommer 
til Hong Kong for å stjele jobber. Mer 
informasjon og fakta er sårt trengt for å få 
bort det stygge stigmaet som er knyttet til 
flyktninger i Hong Kong.”

Som ett eneste stort symbol på Hong Kongs 
holdning og mangel på støtte til flyktningene 
har det vokst frem opp imot 100 ulike 
’flyktningslummer’ i Hong Kong. Dette er 
falleferdige rønner, mange av dem tidligere 
grise- og hønsehus, som flyktningene har 

“Jeg vil ikke gjemme meg 
mer. Jeg har kommet til 
det punktet hvor jeg har 
ingenting å tape.”

- Addella

Addella,  
en flyktning fra Uganda
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gjort til sine hjem. Flyktninger i Hong Kong 
får hver måned et lite beløp som skal betale 
for husleien. Dette beløpet er så lite at disse 
rønnene er det eneste de har råd til. I praksis 
betyr dette at staten betaler for at flyktninger 
bor i skrøpelige strukturer som setter liv og 
helse i fare.

Addella, en flyktning fra Uganda og 
frivillig ved Refugee Union, tar ofte med 
journalister og universitetsstudenter helt 
til utkantet av Hong Kong for å vise frem 
flyktningslummene. ”Mange flyktninger er 
redde for å uttale seg om sin situasjon i Hong 
Kong. De er redde for at det kan påvirke deres 
sjanser for å få asyl eller at det kan utløse 
overvåking av politiet.” Adella fortsetter: 
”Men jeg er ikke redd lenger. Jeg vil ikke 
gjemme meg mer. Jeg har kommet til det 
punktet hvor jeg har ingenting å tape. Jeg kan 
ikke dra til hjemlandet mitt, og jeg kan ikke 
forlate Hong Kong. Derfor gjør jeg det lille 

jeg kan for å hjelpe mine medmennesker og 
informere verden om det som skjer.”

I flyktningslummen treffer vi Aki fra 
Indonesia. Hun inviterer oss inn på rommet 
sitt. ”Jeg har prøvd å gjøre det koselig,” sier 
hun, og viser stolt frem sin store samling 
av Ole Brumm-ting. Aki har vært i Hong 
Kong i fire år, og forteller at hun har tilbrakt 
store deler av denne tiden innendørs på 
rommet sitt. Hong Kong har ingen tilbud 
for utdanning eller andre aktiviteter for 
flyktninger. Uten tillatelse til å arbeide er 
det ikke mye for dem å gjøre. Aki har likevel 
funnet en hobby, som hun deler med mange 
andre flyktninger: ”Jeg har jo ingen penger - 
så jeg går rundt og roter og leter i andre sitt 
søppel. Det er helt utrolig hva folk kaster. Alt 
jeg har - alt du ser her på rommet mitt - har 
jeg funnet blant søppel. Jeg har til og med 
funnet gull, bokstavelig talt!” På spørsmål om 
hva Aki tenker om fremtiden blir hun nesten 

Aki fra Indonesia
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stille, og mumler: ”Jeg har dette her og nå. 
Det er ingen fremtid.”

I flyktningslummen treffer vi mange 
flyktninger - i hovedsak fra sør-asiatiske 
land. Dette er mennesker som har flyktet 
fra tortur, forfølgelse og alvorlige brudd 
på menneskerettigheter i sine hjemland. 
Muhammad fra India kommenterer: ”I Hong 
Kong har vi ingen fremtid, men vi er i det 
minste trygge.” 

Helt innerst i flyktningslummen treffer vi på 
Tim, han snakker så vidt engelsk, men viser 
oss stolt frem bilder av barna sine. Så blir han 
alvorlig: Både kone og barn er i Indonesia, 
og han vet ikke om de noensinne kan komme 
til Hong Kong. Tim mangler selv papirer og 
blir stadig mer gråtkvalt i samtale med oss. I 
etterkant av møtet forteller vår guide Addella: 
”Dette har jeg sett før. Flyktningene blir 
deprimerte, slutter å spise, og det hele ender 
med galskap eller døden. Slik skjer når folk 
mister håpet og gir opp.”

I samtale med flyktningene selv skal det 
mye til for å gjenkjenne selv det minste 
glimmer av håp. Kontrasten til Norge er 
enorm. Selv om Norge på ingen måte er 
perfekt, vil flyktninger i det minste bli møtt 
med et bedre botilbud enn gamle grisefarmer 
uten rennende vann, og de vil heller ikke bli 
nektet utdanning. Francesco og talspersonen 
fra Refugee Union er usikre på om 
flyktninger i Hong Kong noensinne kommer 
til å oppnå like rettigheter som hongkongere 
når det kommer til arbeid og utdanning. 
På tross av dette, ser begge noen positive 
utviklinger den siste tiden.

Talspersonen fra Refugee Union forteller: 
”Mange starter egne initiativ for å hjelpe 
flyktningene. Lokale studenter har satt i 

gang leksehjelp for flyktningbarna hver 
lørdag. Det er de unge hongkongerne 
som er drivkraften bak disse tiltakene, og 
som forhåpentligvis kan drive en positiv 
forandring i årene fremover.”

Francesco Vecchio fra Vision First er 
enig: ”Vi får daglig henvendelser fra 
universitetsstudenter som vil vite mer om 
flyktningsituasjonen i Hong Kong. Det 
er stadig større pågang fra både lokal og 
internasjonal media. Spesielt etter den syriske 
flyktningkrisen har fått mer plass i media, så 
virker det som om det har gått opp for flere 
at vår organisasjon og flyktningene i Hong 
Kong eksisterer. I et langtidsperspektiv ser vi 
kanskje mulighet for forandring.”

Alle bilder: Kristian Viflot

”I Hong Kong har 
vi ingen fremtid, 
men vi er i det 
minste trygge.”

- Mohammad

Tim savner konen og barna i Indonesia
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ved København 

Universitet.

Randi Emilie 
Dahlen

Fremmede 
langs motorveien

T idligere i høst bestemte en god venninne og 
jeg oss for å komme oss ut av København 
og dra til Fanø, en øy som ligger sørvest for 

Jylland. Riktignok har ikke Danmark mye natur 
å skilte med som kan imponere en nordmann, 
men strendene her er et vakkert unntak. Og 
Fanø, hadde vi hørt, kunne by på noen av de 
flotteste av det slaget. Da vi var i det eventyrlystne 
hjørnet bestemte vi oss for å haike dit. Vi stilte 
oss opp ved bygrensen, og etter 20 minutter med 
tommelgymnastikk stoppet det opp en ganske 
flott bil. Ved rattet satt en middelaldrende mann: 
pen i tøyet og med egne visittkort på dashbordet, 
på vei hjem fra en forretningsreise i hovedstaden. 
Det viste seg imidlertid at han selv hadde nærmest 
utelukkende haiket i sin ungdom og ville gjerne 
gjøre opp for det, sa han. Det samme gjaldt den 
neste sjåføren. Vår tredje og siste velgjørere var 
et eldre ektepar med hund, nordmenn emigrert 
til Tyskland på vei til hytten i Danmark. Kona så 
Mariusgenseren vår, og tilbød oss skyss hele veien 
til Fanø.

Praten på disse turene følger ofte et vant 
mønster: man spør om alder, beskjeftigelse, værets 
tilstand og så videre. Dessuten er det alltid en god 
idé å ta opp et tema som er fremtredende i media. 
På denne tiden, i midten av september, hadde de 
fleste fått med seg trengselen på motorveien fra 
Rødby, sør for hovedstaden. La meg forklare. Den 
6. september kom verden til Danmark, nærmere 
bestemt Rødby, i form av en båt med omtrent 
180 syriske flyktninger. For tiden fører Danmark 
en mildt sagt krass immigrasjonspolitikk, især 
etter folketingsvalget, hvor Dansk Folkeparti 
ble landets nest største parti. I forhold til den 
norske skalaen ligger de til høyre for FrP, med 
enda flere løse kanoner og sjokkerende sitater 
på rullebladet. Regjeringspartiet Venstre betalte 
libanesiske aviser for å trykke annonser på 
arabisk, som forklarer hvor vanskelig det er å 
få oppholdstillatelse i landet, og at det derfor 
er en usedvanlig dårlig idé å prøve og flykte 
hit. Overraskende nok var mange syrere langs 
motorveien klar over dette, fordi majoriteten 
ønsket ikke å la seg registrere i Danmark, men 
ville heller komme seg over Øresundsbroen 
til Sverige. Så de tok bena fatt. Danske medier 
fikk panikk og avisene eksploderte i caps lock. 
Plutselig gikk FLYKTNINGER langs de DANSKE 
MOTORVEIENE, som om de ikke skjønte hva 
fortau eller biler var til for. En dansk mann påtok 
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seg ansvaret for å gi dem en varm velkomst: han 
sto oppe på en kryssende veibro og spyttet på dem. 

I mellomtiden gikk diverse politikere 
ut i mediene for å uttrykke i hvilken grad 
disse flyktningene var velkomne i landet. 
Marie Krarup, folketingsmedlem fra Dansk 
Folkeparti, har nylig gått ut og sagt at syrerne 
ikke er hennes 
neste: man kan 
da vel ikke føle 
sympati med noen 
man ikke kjenner? 
Frivillige dansker 
som har samlet inn 
klær og mat, og tatt 
alle mulige initiativ 
for å gi flyktningene en bedre velkomst enn 
en spyttklatt, er ifølge Krarup det motsatte av 
nestekjærlige: ”de tager arven fra deres børn 
og giver den til fremmede mennesker.” 

Dette emnet ble naturlig nok drøftet i samtlige 
biler. Men i bilen til ekteparet vekket emnet 
ubehag, fremfor sympati. Konen spurte oss 
om vi hadde husket peppersprayen, nå som 
motorveiene strømmet over med aggressive 
menn. Dessuten, hva har de i Danmark å gjøre? 
Så fattige kunne de da vel ikke være, hun hadde 
da sett at de fleste hadde en smarttelefon? 
Ønsket om å hjelpe to fremmede mennesker var 
for ekteparet påfallende hvis det var to norske 
jenter som ba om det. De tilbød oss til og med 
et sted å sove, hvis det var nødvendig. Men 
generøsiteten strakk seg tydeligvis ikke til alle 
som vandrer langs motorveien. 

Det sjokkerende elementet i den danske 
flyktningedebatten er ikke skepsisen og 
fremmedfrykten, ikke engang det intense 
hatet. Det som er så skuffende er den totale 

mangelen på proporsjoner. Noen hundre 
flyktninger og folk ser rødt. Men hvor mange 
har egentlig flyktet fra Syrias borgerkrig? 
Millioner. Millioner av dem bor i flyktningleire 
i nabolandene, mens tusenvis daglig skyller 
i land langs strendene i Tyrkia og Hellas. De 
som kommer så langt som til Danmark utgjør 

bare restene når 
alle andre er silt 
bort. Mer enn 
noe annet land 
i Skandinavia 
ønsker Danmark 
å lukke øynene og 
ønske problemet 
bort. Det er 

klart at vi må ha en debatt om kostnadene 
forbundet med integrasjon og hva det vil bety 
for velferdsstaten. Men verden er ikke statisk, 
og situasjonen i dag er ikke som den var i 
etterkrigstiden: en fiktiv, utopisk fortid Dansk 
Folkeparti høster stemmer på hvor ”Danmark” 
betydde hvithet, full sysselsetting, kristendom 
og nestekjærlighet etter Marie Krarups hode.

Dessverre er intet nytt under solen. På 
30-tallet, da jødene banket på Europas dører, 
holdt flere europeiske land en konferanse 
for å løse problemet og avgjøre hvem som 
skulle ta imot dem og hvor mange. Problemet 
var at ingen ønsket å ha dem. Danmarks 
representant og senere utenriksminister 
Gustav Rasmussen sa følgende om saken: 
”Danmark er ligesom Storbritannien ikke 
noget Indvandringsland (…) Alligevel har 
Danmark i de sidste Aar taget imod et 
forholdsvis meget betydeligt Antal tyske 
Flygtninge”. De reelle tallet? 1296 mennesker. 
Det er i hvert fall litt flere enn i Rødby.

“Konen spurte oss om vi hadde 
husket peppersprayen, nå som 
motorveiene strømmet over 
med aggressive menn.”

Panoramabilde av flyktningleiren Za’atari i Jordan, 21.11.2012 ©UNHCR Photo Download/Flickr, Creative Commons 
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Flyktningkrisen  
i et afrikansk perspektiv

F lyktningkrisen i Europa er et faktum. Selv 
som student i et land utenfor Europa, 
er dette noe jeg får med meg gjennom 

nyhetskanaler, på sosiale medier og BBC Afrika. 
Studiet er utviklingsstudier og studielandet er 

Kenya. Et land hvor 40 % av en befolkning på 
rundt 46 millioner, lever under fattigdomsgrensa. 
Hvert år kommer tusenvis av flyktninger fra 
nabolandene Somalia og Sør- Sudan hvor krig 
herjer. Landet huser verdens største flyktningleir, 
Dadaab med cirka 400.000 flyktninger, de fleste 
fra Somalia. Den nest største flyktningleiren i 
landet er Kakuma. Her bor 128.000 flyktninger, 
og nye ankommer jevnlig fra Sør- Sudan 
(Flyktninghjelpen, 2014). Disse tallene er svært 
høye sammenliknet med de 8000 flyktninger som 
Norge har sagt seg villige til å ta imot. 

Jeg ble tidlig medlem av gruppen ”Refugees 
Welcome to Norway” da denne ble opprettet i 
høst på Facebook.  Det var svært motiverende å se 
hvordan gruppen hver dag fikk flere medlemmer, 
nordmenns giverglede var stor, engasjementet 
enestående og dugnadsånden herlig. 

Siden jeg var liten har jeg vært opptatt 
av solidaritet, utviklingsspørsmål og 
fattigdomsproblematikk. Dette er mitt tredje 
år i Kenya. Etter å ha bodd her en stund har jeg 
lært mye om nettopp disse temaene. Kenya er 
et fantastisk land med en variert kultur, nydelig 
natur, hyggelige og imøtekommende mennesker. 
Samtidig er landet preget av fattigdom, 
korrupsjon, terrortrusler, kriminalitet og 
forurensing, for å nevne noen av utfordringene det 
står ovenfor. I 2011 erklærte daværende president 
Mwai Kibaki krig med Somalia, og tusenvis av 
flyktninger har siden strømmet over grensen. 
Siden den gang har også terrortrusselen fra Al- 
Shabab vært et faktum, og landet har opplevd flere 
grusomme terrorangrep fra gruppen. 

Fattigdom spesielt, er noe jeg ser på nært hold 

hver dag. 
Mennesker 
som ikke har 
noen ting, men som 
likevel samler krefter til 
å ta småjobber her og der, for å kunne skrape 
sammen nok penger til mat den dagen. Sånn 
går dagene, en uendelig usikkerhet, et uendelig 
strev og stress. Når du først er født inn i det er det 
vanskelig å komme ut av, selv om du er sterk, selv 
om du gjør så godt du kan. 

Krigen i Syria har gjort at mennesker har mistet 
alt, og vært nødt til å forlate hjemmene sine i 
håp om et bedre liv et annet sted. Selv om det er 
forskjell på flyktninger og ”vanlige fattige,” finnes 
det likevel noen likhetstrekk. Det er snakk om 
mennesker som ikke har noen ting, mennesker 
som kjemper en daglig kamp for å overleve, 
mennesker som er i en desperat situasjon. 

Hvor enn i verden vi er eller kommer fra, 
har vi et solidarisk ansvar for å sette oss inn 
i situasjonen til disse menneskene. Vi har et 
ansvar for å prøve å forstå deres situasjon, 
for de er akkurat som deg og meg. De ønsker 
å ha et godt liv, et sted å bo, et sosialt 

“Vi har et ansvar 
for å prøve å 
forstå deres 
situasjon, for de 
er akkurat som 
deg og meg.”
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Kakebaking før en bursdagsfeiring på et hjem for tidligere gategutter. 

nettverk og en jobb slik at de kan forsørge 
seg og sine. 

Flyktningkrisen i Europa har fått meg til å 
tenke at jo nærmere oss dramatiske ting skjer, 
jo mer tar vi det innover oss. Heldigvis har 
dugnadsånden og givergleden vært stor i Norge 
rundt disse tider. Uheldigvis er det ofte lett å 
glemme det som ikke angår en selv, det som er 
langt unna og som man bare ser på tv. 

Jeg oppfordrer dere hjemme til å fortsette å 
tenke solidaritet, både lokalt og globalt. Det kan 
være lett å glemme og vanskelig å prioritere i en 
travel hverdag hvor man er opptatt med seg og 
sine. Som mennesker i denne verden har vi alle 
fått et liv, og vi fortjener derfor alle å leve det på 
en verdig måte. Både du, jeg og hun flyktningen 
fra Syria eller det barnet langt nede i Afrika.

Alle bilder: Privat

Besøk av familien fra Norge
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Kryss fingrene

Skrevet av
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en master i litteratur 
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M. Amelia Eikli

Bomber og skyting i Paris; solidaritet og 
franske flagg på Facebook. Med en gang det 
smeller i et vestlig land trekkes hodet mitt 

tilbake til 22. juli 2011 og tiden etterpå.  
Noen dager etter 22. juli dro jeg til 

Tyskland. Halvveis på ferie, halvveis på flukt 
fra mediestormen hjemme.  Å få oppleve 
etterspillet av 22. juli fra utlandet var godt, 
men veldig ensomt. Tyskland tok i mot oss 
med omsorg og beundret nyheter om rosetog 
og oppfordringer om mer demokrati. Men å 
følge folkesjela på Facebook var ikke helt det 
samme som å være der selv. Heldigvis var 
det fremdeles rester igjen av blomsterhavet 
utenfor Domkirken da vi kom hjem. 

De neste månedene var det hyggelig å være 
nordmann. Vi fikk kondolanser og klapp på 
skuldrene fra hele verden, og ble beundret 
fordi vi klarte å fokusere på samhold og 
kjærlighet i etterspillet av en katastrofe. 
Rasisme fikk svinnende lite oppmerksomhet, 
og minnekonserter, taler og diskusjoner sto i 
multikulturalismens tegn. Håpet var at Norge 
ville reise seg som et sterkere, rausere og mer 
inkluderende land, og kanskje med en økt følelse 
av solidaritet med verden utenfor.  Nå hadde vi jo 
hatt vårt eget terrorangrep. 

November samme år var jeg i Marokko. Jeg 
tilbrakte noen spennende dager med å vandre 
rundt i Marrakech og prate med gateselgere. Vi 
diskuterte religion, pruting og vestlig kultur, men 
det som fremdeles ligger som en stein i magen min 
er samtalene om 22. juli. 

En veskeselger fortalte at han hadde en søster i 
Oslo. 22. juli ringte hun gråtende hjem og fortalte 
at landet var under angrep. Hun hadde forskanset 
seg på badet, i en leilighet, ikke så langt fra 
regjeringskvartalet. 

”Vi samlet familien og ba for Norge,” fortalte 
selgeren. 

”Tusen takk,” sa jeg. For hva annet kan man si? 
De ba for Norge, for landet vårt, ikke bare for den 
skremte søsteren på badet. 

Han fortalte 
videre at de 
hadde fulgt med i 
nyhetene og mente 
det var synd på 
Breivik som hadde 
så mye hat i seg, 
og at Norge hadde 
taklet situasjonen 
svært godt.  Han dro også paralleller til 
selvmordsbombingene i Casablanca, og bomben 
som hadde gått av i Marrakech våren før. Flau 
og feig lot jeg være å innrømme at jeg ikke ante 
hva han snakket om. Bomben i Marrakech?

Senere på dagen møtte jeg en smykkeselger. Da 
jeg fortalte at jeg var fra Norge, nikket han alvorlig 
og sa ”dere hadde en bombe,” på sin enkle, men 
effektive engelsk. 

”Vi gråt for dere da dere hadde en bombe, 
nå vet dere hvordan det er og vil gråte for oss 
når vi har en bombe,” sa han. Han holdt frem 
hånden sin.

”Her er Marocco,” sa han og holdt opp 
pekefingeren. 

”Og her er Norge,” han bøyde tommelen et 
par ganger. 

”De er veldig forskjellige fingre, men vi er 
på samme hånd.” 

Jeg rødmet. Jeg rødmet fordi jeg er nordmann, 
og trodde min sorg var spesiell. Fordi det to 
måneder tidligere hadde gått av en bombe i Delhi, 
som jeg bare så vidt hadde registrert. Dødstallene 
gikk meg hus forbi, og jeg viet ikke en tanke til 
de bekymrede mødrene, fortvilede øyevitnene, 
de skadde, de pårørende eller noen andre i India. 
Jeg spurte ingen indere om alle de var glad i var i 
god behold. Det er jo så mange av dem. De har jo 
opplevd katastrofer før. De må da være vant til det. 
Jeg glemte at de også er mennesker. At frykten 
og sorgen som spredte seg i Norge, også sprer seg 
andre steder der voldsomme ting skjer. 

Vi hadde det travelt i Norge, alt for travelt til å 
tenke på de andre. Vi var opptatt av å diskutere 
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straffeutmålingen, tilregnelighetsspørsmålet, og 
Eskil Pedersens rett til å overleve.  Etterpå lurte vi 
på hvem av landets bloggere som tjente mest i fjor 
og diskuterte medias behandling av overvektige. 

Nå ser vi det samme igjen. Vi roper med Paris, 
vi føler sorgen på kroppen. Vi fyller avisene med 
fortellinger fra overlevende, øyevitneberetninger 
og profiler av de døde. Men Libanon? Nigeria? 
De må da være vant til det, nå? I stedet strammer 
vi inn asylpolitikken. Donald Trump foreslår 
tortur og forbud for å bekjempe islam… eller 
var det ISIS? Linjene vaskes ut, hatet er reelt og 
voldsomt. Flyktningkrise, terrorisme, islamisme, 
flyktningstrøm og innvandrer. Ordene har begynt 

å gli over i hverandre, og betyr det samme i mange 
kommentarfelt landet rundt. 

For å pleie vår dårlige samvittighet kan vi 
kalle det et internasjonalt fenomen. Et trekk 
ved mennesket. Det er jo tross alt naturlig å bry 
seg mest om det som er nærmest. Men jeg har 
møtt mennesker som gråt for Norge, som ba for 
landet og regner oss som en finger på samme 
hånd. Hvor mange av oss nordmenn tenker 
slik? Hvor mange av oss har sendt en tanke til 
de pårørende i Libanon eller Nigeria? Jeg håper 
det er noen. Jeg krysser fingrene for det. 

Illustrasjon: M. Amelia Eikli



xxx



21

Intervjuet

Intervju med
Jobber som trainee ved den internasjonale 
Røde Kors-komiteen i Genève, Sveits. Har 

en master i historie fra The Graduate 
Institute of International and Development 

Studies, Genève

Esben Marcussen

Jobbe  
i utlandet

Erfaringsrapport: 

H vordan er livet som nordmann i 
en internasjonal organisasjon i 
Genève?

På ICRC, eller den internasjonale Røde Kors-
komiteen som organisasjonen heter på norsk, 
møter man mennesker fra hele verden og med 
svært ulike erfaringer. Som nordmann merker 
jeg at mange er oppriktig nysgjerrige på norsk 
kultur, språk og samfunnsliv, ettersom Norge er 
et relativt lite land som ikke så mange kjenner. 
Samtidig tror jeg det er viktig å legge sin 
opprinnelse litt til side og i større grad fokusere 
på enkeltmennesket når man møter folk i sosiale 
eller profesjonelle sammenhenger. Forøvrig 
er Genève og Sveits på mange måter ikke så 
forskjellig fra Norge. Levestandarden er nokså 
lik, klimaet er noe varmere, men man ligger ved 
foten til Alpene og har fantastiske skimuligheter 
en snau time unna. 

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?
Jeg arbeider med å utvikle et kurs i Internasjonal 
Humanitær Rett som er skreddersydd for 
journalister. Oppgavene begår for det meste i 
redaksjonelt arbeid som språkvask og finne gode 
eksempler og illustrasjoner som kan brukes i 
kurset. I tillegg tar jeg kontakt med nasjonale 
Røde Kors-delegasjoner for å få en oversikt over 
liknende prosjekter som har blitt gjort tidligere 
på nasjonalt nivå og hvilke erfaringer de har, og 
for å promotere kurset jeg jobber med. 

Hvilke språkkunnskaper er du avhengig av 
i jobben din? 
Jeg er absolutt avhengig av svært gode 
engelskkunnskaper. Der er vi nordmenn 
gode, men man blir aldri utlært i engelsk! 
Jeg bruker også fransk, men mest i sosiale 
sammenhenger (på og utenom jobb). For 

øvrig er ingen språk overflødige på et 
internasjonalt arbeidsted som ICRC. Jeg 
har også fått bruk for portugisisk da jeg 
fikk tilsendt rapporter om kurs holdt for 
journalister i regi av den brasilianske Røde-
Kors delegasjonen.   

Hvordan var søknadsprosessen din?
Min erfaring er at søknadsprosessene er 
uoversiktlige. Det er vanskelig å vite hva 
arbeidsgiver er ute etter. Denne gangen 
var prosessen nokså kort: jeg sendte CV og 
søknadsbrev og ble kalt inn til intervju over Skype 
omtrent fire uker senere. Etter det gikk det fort, og 
jeg fikk tilbud om jobb dagen etter. 

Esben Marcussen



22

Intervjuet

Hvilke tidligere erfaringer tror du har 
vært viktigst for jobben du har nå?
Jeg tror spesielt erfaringen jeg har fra 
organiseringen av en stor konferanse i 
Sydney og fra å være finansansvarlig for 
den student-drevne NGO’en GIMUN, 
overbeviste intervjuerne om at jeg kan holde 
oversikten over store menger informasjon 
og ta selvstendig initiativ. Forrige sommer 
var jeg fundraiser for Leger Uten Grenser 
– en utrolig gøy sommerjobb som lærte 
meg masse om humanitært arbeid og ga 
meg innsikt i hvordan man kan formidle 
viktigheten av Leger Uten Grensers arbeid til 
svært ulike mennesker.

Har du noen søknadstips til nordmenn 
som vil jobbe for internasjonale 
organisasjoner i utlandet?
Jeg tror det er viktig å bruke litt tid på 
søknadsbrevet. Å skrive et godt brev er 
ikke lett. Man har lite plass (under én 
side), samtidig som du skal overbevise 
arbeidsgiveren om at du er motivert, har 
relevant erfaring, har forstått jobben, 
sitter med de riktige forventingene, har de 
nødvendige ferdighetene, har godt humør, 
er til å stole på og så videre. Mitt tips er å 
fokusere på god flyt i teksten og ikke være 
redd for at noe uteblir. 

Hvordan fant du utlysningen til 
jobben din? Hvordan finner man 
internasjonale stillinger?
Jeg ble igjen i Genève fire uker etter at jeg 
hadde levert masteroppgaven. Slik var det 
mange av de jeg kjente der som visste at jeg var 
på utkikk etter jobb. Jeg ble tipset om denne 
stillingen av en bekjent som hadde sett den på 
ICRC’s nettsider. Det er mange gode nettsider 
for internasjonale jobber. For Genève kan man 
følge med på f.eks. cagi.ch, eller så finnes det 
store internasjonale portaler som reliefweb.int 
som alltid har et stort antall jobber. 

Hva er viktig å tenke på når man jobber i 
utlandet?
Det er viktig å tenke at man skal ha et liv der 
man bor, ikke bare en jobb. Derfor er det lurt å 
finne en hverdag som man liker og benytte seg 
av de mulighetene som byen og landet byr på. 

Hvordan skriver man en søknad som 
skiller seg ut fra mengden? 
Jeg tror det er viktig å skrive et lettlest, men 
innholdsrikt brev. I stedet for å for eksempel 
ramser opp tidligere jobber, kan man finne gode 
formuleringer som får frem hvilke refleksjoner 
man har gjort seg fra disse erfaringene. På den 
måten kommer egenskaper som ikke man kan 
lese fra en CV tydeligere frem, slik som for 
eksempel evnen til å reflektere og formulere 
dine tanker tydelig. Det gjøre brevet mindre 
kjedelig og får deg til å virke mer interessant.

Har du en spennende jobb i utlandet? 

Vi vil gjerne intervjue deg som har en 
spennende, utfordrende, merkelig, van-

skelig,  eller annerledes jobb utenlands for 
neste nummer av Utlendighet! 

Ta kontakt med redaktør My Rafstedt på e-post: my.rafstedt@gmail.com
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Intervju med
Tar en master i politisk teori ved University 
of Oxford. Jobbet fem uker som trainee ved 
Europarådet i Strasbourg sommeren 2015, 

i staben til presidenten for Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe,  

Anne Brasseur. 

Shirin Lindseth

Spennende  

arbeidserfaring

Internships: 

Hva gikk arbeidsoppgavene dine 
ut på?
En av mine hovedoppgaver var å 

skrive taler for Anne Brasseur, presidenten 
av Europarådet’s parliamentarikerforsamlig, 
spesielt til Europarådets juni-sesjon. I 
tillegg forberedte jeg mapper, reisenotat og 
bakgrunnsmateriale til planlagte reiser til 
steder hun skulle besøke utover høsten 2015. 

Blant annet hadde Brasseur et planlagt 
observasjonsoppdrag til Storbritannia, 
hvor potensielle menneskerettighetsbrudd i 
forhold til behandlingen av innsatte i fengsel 
og interneringssentre var i fokus. Under selve 
sesjonen var det lange dager og høyt tempo, 
noe jeg egentlig trives godt med. Et av de 
beste minnene er kanskje da jeg tok ’minutes’ 
fra Anne Brasseurs møte med Ban Ki-Moon 
hvor de diskuterte det kollektive ansvaret 
for håndteringen av flykting-situasjonen i 
Europa.  

Hvordan var det å leve som trainee i 
Strasbourg? 
Vi var til en hver tid en stor gruppe trainees, 
og vi ble en gjeng av mennesker som jobbet 
på ulike avdelinger. Vi fant på masse sosialt 
sammen etter jobb, alt fra kino, til vinkvelder 
ved elvebredden. Jeg bodde sammen med en 
fransk student som leide ut et rom gjennom 
Air BnB, ca. 10 min fra Europarådet, og 
betalte 4000 kr for 5 uker. 

Hvilke språkkunnskaper var du 
avhengig av i jobben din? 
God engelsk var viktig, da det var 
hovedspråket for min del. Sterkere 
franskkunnskaper ville ha vært en fordel, 
men det var ikke nødvendig. Presidenten 

gjennomførte alle møtene, med svært få 
unntak, på både engelsk og fransk.

Hvilke egenskaper tror du var viktige 
for at du fikk denne jobben?
Jeg tenker at jeg komfortabel i hurtiggående 
miljøer, og er åpen og positiv i møte med nye 
mennesker. Jeg trives med nye utfordringer 
og uventede arbeidsoppgaver med kort 
tidsfrist, noe som kom godt med. Disse 
evnene er muligens en konsekvens av min tid 
ved hærens befalsskole. 

Hvilke erfaringer er viktige for å oppnå 
en slik jobb?
Jeg vil anbefale å begynne tidlig med 
internships. Fra mitt første år ved 
Aberystwyth University begynte jeg å 
fylle opp sommerperioden med relevant 
arbeidserfaring, og fortsatte med det hver 

Shirin Lindseth
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sommer under bachelorgraden. Etter hvert 
får dette en slags snøballeffekt, og det 
blir enklere å få relevant erfaring for hver 
gang. Både fordi at du møter mennesker 
som ønsker å hjelpe deg videre, og fordi 
du blir mer trygg på dine evner til å utføre 
oppgavene som disse stedene krever av deg. 
Videre tenker jeg også at det er viktig å la folk 
bli kjent med deg når man er ved praksis-
stedet, samt være genuint interessert i å bli 
kjent med andre. 

Hva er dine tanker rundt viktigheten av 
networking? 
Jeg er ingen stor tilhenger av networking, 
og opplever det ofte som ubehagelig. Jeg 
foretrekker heller å gi av meg selv i møte med 
nye mennesker, selv om dette innebærer at man 
må ta noen sjanser, og opplever at det danner 
grunnlaget for gode og langvarige forhold.

Har du noen søknadstips til nordmenn 
som vil jobbe i utlandet?
Ikke være redd for å prøve og feile! Samt forsøke 
å løsrive seg fra forhold, redsler, relasjoner 
eller lignende som potensielt kan hindre en i å 
ta sjansen. Jeg tror det er der terskelen ligger, 
resten går av seg selv. Når det gjelder traineeship 
i Europarådet er det stor konkurranse om 
plassene innad i Frankrike, men for internasjonale 
studenter er det absolutt gode muligheter.

Hva er viktig å tenke på når man jobber 
i utlandet?
Jeg tror det er viktig å være åpen og mottakelig 
for miljøet man befinner seg i. Har man først 
bestemt seg for å jobbe i utlandet, tenker 
jeg at det er positivt å la seg påvirke av det 
internasjonale miljøet. Det er jo nettopp den 
typen kunnskap, holdning og erfaring som er 
nyttig å ta med seg hjem igjen. 

Har DU lyst til å skrive for 

Utlendighet?
Enten du har en god tekst liggende, 
eller vil skrive noe nytt i juleferien, 
oppfordrer vi deg til å sende det inn 
til oss! Tema for neste utgave vil bli 
annonsert via mail og på våre Face-
book-sider i løpet av desember. Neste 
utgave gis ut i februar. 

Ta kontakt med redaktør My Rafstedt 
hvis du lurer på noe! 

Mail: my.rafstedt@gmail.com
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Samfunn og 

nestleder for ANSA 
Sveits. Tar master i  

InternationalRelations/
Political Science ved 

The Graduate Institute 
of International and 

Development Studies, 
Genève.

Torgeir Pande 
BraathenHvordan

finansiere ulønnet 
praktikantstilling 

i FN? 

Praktikantstillinger i FN-systemet er ofte 
svært ettertraktet blant studenter og 
nyutdannede som ønsker en karriere 

i FN eller lignende organisasjoner. En slik 
stilling kan bidra til å styrke CV-en din, gi deg 
en fot innenfor FN-systemet og ikke minst 
kan det være en meget lærerik og spennende 
erfaring i en internasjonal setting. 

Jeg er selv i ferd med å avslutte et seks måneders 
praktikantopphold ved UNICEF som har vært 
deltid ved siden av masterstudiene mine her i 
Genève. Praksisen har vært hektisk, og har gitt meg 
et unikt innblikk i hvordan en hjelpeorganisasjon 
som UNICEF fungerer. Samtidig har jeg fått 
praktisk erfaring som er nyttig også utenfor 
UNICEF. Enten jeg ønsker å jobbe videre i FN eller 
ikke, så ville jeg ikke vært foruten erfaringene jeg 
tar med meg videre. Det må derimot også nevnes at 
jeg har hørt mange historier om praktikanter som 
tilbringer mye dødtid i FNs korridorer, og har mer 
eller mindre meningsløse arbeidsoppgaver. Jeg vil 
derfor oppfordre søkere til å forsikre seg om hva 
stillingen spesifikt går ut på under jobbintervjuet, 
før man eventuelt takker ja.  

Dessverre er disse stillingene fullstendig 
ulønnet (med unntak av praktikantstillinger i den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)). 
Dette bidrar til en lite inklusiv ansettelsespolitikk, 
da det kun er de med mulighet til å på egenhånd 
finansiere et opphold på flere måneder i for 
eksempel Genève eller New York (hvor man 
finner de fleste praktikantstillingene) som kan 
takke ja til tilbud om praktikantplass. I sommer 
ble det til og med stort oppstyr i media verden 
over da det ble oppdaget at en newzealandsk 
FN-praktikant i Genève var nødt til å bo i telt for 

å få endene til å møtes. Til tross for dette ser det 
ikke ut til at praktikantstillingene kommer til å bli 
lønnet med det første. 

Heldigvis for oss norske studenter finnes det en 
støtteordning. Utenriksdepartementet (UD) fører 
en politikk på at de vil ha flere nordmenn inn i 
FN-systemet, og har derfor opprettet et stipend 
for norske praktikanter i FN-systemet. Stipendet 
har et tak på 50.000 kroner, noe som langt på vei 
dekker reise og levekostnader. Kravene for å søke 
er at man har fått tilbud om ulønnet praksisplass 
som varer i minst to måneder, man er norsk 
statsborger og under 32 år. 

Lykke til med søknaden og nøl ikke med å 
kontakte oss i ANSA Samfunn om det er noe 
mer du måtte lure på! 

Her finner du praktikantstillinger i FN:
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=
SJ&vacancy=All&lang=en-US 

Her finner du UDs støtteordning:
https://www.regjeringen.no/no/dep/
ud/stillinger/stillinger-i-internasjonale-
organisasjoner/fn_junioreksperter/stipend_fn/
id450965/

ANSA Samfunn på Facebook: 
Der ligger det nå en liste over internships og 
praktikantstillinger. Hvorfor ikke bruke juleferien 
til å skrive den perfekte søknaden? 

Klar til å søke?
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Hvordan publisere 
din første 
fagartikkel?
Mulighetene for å få din egen 
artikkel på trykk er mange!

Dette er nærmest et krav blant de som 
publiserer studentoppgaver. Så neste gang du 
skriver en oppgave, tenk på hvordan du kan 
relatere det til noe dagsaktuelt, selv om temaet 
er mer historisk. For å spe på litt originalitet 
så kan man for eksempel teste en teori i en 
kontekst som ikke har blir utforsket tidligere. 

Man kan også få publisert bokrapporter, 
og det samme gjelder her. Velg enten en 
bok som har nylig blitt publisert eller velg 
en klassiker innenfor ditt fagfelt og vurder 
aktualiteten av innholdet, gjerne i forhold til 
et snevert område.

Tenk at introduksjonen din må svare tydelig 
på tre spørsmål: hvilke mangler eller “research 
gaps” eksisterer i litteraturen? Hvordan bidrar 
din oppgave til å utfylle disse manglene? Og 
hvilke funn har du gjort i oppgaven din? 

Ofte må man korte ned artikkelen for å følge 
retningslinjene til journalen, så vær presis og 
nøl ikke med å fjerne stoff som ikke direkte 
bidrar til argument ditt. Kanskje det beste 
tipset kommer fra den russiske dramatikeren 
og forfatteren Anton Tsjekhov: Hvis du sier 
i første kapittel at det henger en rifle på 
veggen, da må den absolutt bli avfyrt i andre 
eller tredje kapittel. Hvis den ikke blir avfyrt, 
skal den heller ikke nevnes. 

De fleste studenter har nok 
opplevd at alt de sitter 
igjen med etter å ha lest 

en fremragende artikkel av en 
prominent akademiker er en brist 
i deres akademiske selvtillit og 
tanker som, “dette kunne jeg aldri 
fått til.” Slike artikler er et resultat 
av flere år med forskning og 
fagfellevurderinger før artikkelen 
til slutt blir finpusset av redaktører 
i det aktuelle tidsskriftet. Dette kan 
selvsagt virke demotiverende for 
både bachelor- og masterstudenter 
som ønsker å publisere.

Men det er langt ifra umulig å få 
publisert fagartikler på bachelor- 
og masternivå. Selv om du ikke har 
tenkt til å bli forsker, er det mange 
fordeler med å ha publisert noen 
artikler. Det er vanvittig bra å ha 
på CV-en slik at arbeidsgivere kan 
se at du er en engasjert og dyktig 
student. Hvis du skal søke jobb eller 
praktikantstilling i FN, må du fylle ut 
et søknadsskjema hvor du blir spurt 
om å liste opp dine publikasjoner. 
Litt kjedelig å la det feltet stå tomt. I 
tillegg gir det ekstra motivasjon til å 
skrive gode og aktuelle oppgaver. 

Skriv en introduksjon 
som tydelig rettferdiggjør 
argumentet ditt. 

Skriv om noe som er 
høyaktuelt og originalt.

Skjær til beinet. 

Her følger fem tips som vil 
hjelpe deg med å få publisert 
din første fagartikkel.
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Columbia University Journal of 
Politics and Society 
Dette er Columbia University sin 
studentdrevne tidsskrift som publiserer 
artikler skrevet av bachelorgradstudenter 
fra hele verden. De har et interdisiplinært 
fokus, og tar imot bidrag fra mange ulike 
samfunnsfagretninger. Bidraget skal helst 
være på 20-50 sider. Som bidragsyter må 
du enten være bachelorgradstudent, eller 
ha fullført bachelorgraden din for mindre 
enn to år siden. Bidraget må være skrevet på 
engelsk, men dette kan være en oversettelse 
av noe du har skrevet på norsk. Omtrent 
syv bidrag publiseres to ganger i året, og 
til forrige utgave fikk de inn 200 bidrag. 
Finpuss din beste tekst, og send den avgårde 
– lykke til! 

Gå inn på hjemmesiden deres for å finne ut 
mer:
http://www.helvidius.org 

E-International Relations
En nettside som publiserer tekster på temaet 
internasjonal politikk, skrevet av studenter 
og akademikere, som publiseres på deres 
hjemmeside. Du kan sende inn artikler, 
blogginnlegg, bokanmeldelser og til og med 
din bacheloroppgave. De tar imot bidrag 
løpende under året.  

Les mer på hjemmesidene deres:  
http://www.e-ir.info 

International Affairs Forum
Denne tidsskriften drives av nonprofit-
organisasjonen Center for International 
Relations. De publiserer mye stoff online, 
men utgir også to papirutgaver i året. 
De publiserer studentartikler online, og 
makslengden er 3000 ord. De har også 
en studentoppgavekonkurranse med 
innleveringsfrist 19. desember hvor vinneren 
kommer på trykk.  

Les mer på hjemmesidene deres:  
http://www.ia-forum.org

Aktuelle publikasjoner

Det finnes flere gode, faglige nettjournaler, 
og et godt tips er å prøve disse først. Listen 
for å bli publisert ligger kanskje litt lavere 
enn i journaler som kommer på trykk. På 
seriøse nettsider må man fortsatt bli godkjent 
av redaksjonen, og et vanlig krav er at 
oppgaven må ha fått karakteren A for å bli 
vurdert i det hele tatt.

Hvis du kan vise til tidligere publikasjoner 
er du godt på vei til å bli publisert. Så ta til 
etterretning tipsene over, og la snøballen 
rulle. 
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Det er lettere å bli 
publisert på nettet. 

Det er lettere å bli 
publisert om man har  
blitt publisert tidligere.

“Det er langt ifra 
umulig å få publisert 

fagartikler på bachelor- 
og masternivå.”




