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Brev fra redaktøren

Kjære leser!
F ørst vil jeg på vegne av styret takke alle 

som deltok på fagdagen vår i desember, 
hvor vi debatterte flyktningsituasjonen. 

Det store engasjementet og ønsket om å bidra 
til diskusjonen satte både vi og panelet pris 
på, og vi håper at dere hadde en like givende 
ettermiddag som oss! 

Nå er det tid for vårens første utgave 
av Utlendighet, og vi har samlet sammen 
en mengde spennende tanker om tingenes 
tilstand i vår verden i dag. Med utgangspunkt 
i temaet ”Konflikter i det 21. århundre”, har 
fem utlandsstudenter tatt for seg temaer som 
spenner fra terrorisme til konkurranse over 
innflytelse i Nordområdene. 

Randi tar for seg spørsmålet ”Hva er egentlig 
terror?” i konteksten av den danske stats 
reaksjoner på vold mot Muhammed-tegnerne. 
Tu An gir oss et innblikk i hvordan trusselen 
fra ISIS oppfattes utenfor Europa, nærmere 
bestemt hvordan debatten om terrorisme ser 
ut i landet med verdens største muslimske 
befolkning, Indonesia.

Amanda setter søkelyset på det etiske 
aspektet av militæravgjørelser om ISIS, som 
ofte i hovedsak diskuteres fra strategiske 
perspektiver. Vi blir videre utfordret til å tenke 
på hvordan det er å være ny i et annet samfunn 
gjennom Johannes personlige beretning av å ha 

flyttet til Uganda. De minner oss begge på hva 
vi alle kan bidra med på det medmenneskelige 
planet, for å skape et positivt og inkluderende 
miljø i hverdagen vår.

Erika utfordrer den dominerende diskursen 
om Nordområdene, Norges viktigste 
utenrikspolitiske arena, hvor Kina blir 
presentert som en konfliktskapende bråkmaker. 
Er det på tide å innse at Kina kan være en 
givende samarbeidspartner?

I karrieredelen vår kan du lese et intervju 
med Stefan, som er trainee i EFTA. Han deler 
med seg av sine opplevelser der, og gir deg 
råd om hvordan du kan kapre en lignende 
stilling. Vi ender utgaven med noen strategiske 
tips om hva du bør tenke på hvis du ser 
etter en praktikantstilling i en internasjonal 
menneskerettighetsorganisasjon. Har DU noen 
spennende erfaringer i bagasjen som du vil dele 
med deg av? Vi vil veldig gjerne høre fra deg!  

Da gjenstår det bare å ønske dere alle et fortsatt 
givende og hyggelig vårsemester!

God lesing! 
My Rafstedt

Redaktør

Valg-spesial! 
Neste nummer av Utlendighet blir et valg-spesial! 
Har du noen tanker om det amerikanske valget, eller dets påvirkning på ditt 
studieland? 

Hva med Storbritannias fremtid i EU – blir det en Brexit? Hva sier valgene i 
Skottland og Katalonia om fremtiden til nasjonalistiske bevegelser? Du kan 
gjerne også skrive om et annet valg som engasjerer deg!

Send inn din tekst til redaktør my.rafstedt@gmail.com før 1. mai!  

Vil du skrive for oss? 
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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
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Tema

 

Studerer  
statskunnskap 

ved Københavns 
Universitet.  

Randi Emilie 
Dahlen Noe å frykte,

men ikke forstå
Fenomenet er uten tvil nærværende i vår bevissthet, men 
terrorisme som fenomen lar seg vanskelig definere, enten du spør 
jurister, journalister eller gjerningsmennene selv. Merkelappen 
har også en tendens til å skifte alt etter hvem du spør, da noen 
fordømmer det som kriminelt mens andre anser det som et lovlig 
krigsmiddel. Jeg har i følgende essay sett på to historier fra 
Danmark for å vurdere spørsmålet: hva er egentlig terror?

D en første dagen i det herrens år 2010, 
mens resten av Danmark lå og sov ut 
nyttårsrusen, brøt en mann seg inn i 

et hus. Han var bevæpnet med kniv og øks, 
på jakt etter mannen som bodde i huset. Da 
eieren hørte at noen brøt seg inn, løp han 
og gjemte seg på badet, hvor han for ikke 
lenge siden hadde installert et panikkrom. 
Inntrengeren, som hadde knust vinduet til 
terrassedøren, ble møtt av hans fem år gamle 
barnebarn, som kalte ham for en tyv og ba 
ham komme seg vekk. I stedet for å lytte til 
henne slo han med øksen på badedøren i et 
forsøk på å bryte seg gjennom, mens han i 
opphisselse skrek ukvemsord og forbannelser. 
Etter kort tid var politiet ankommet og 
mannen ble arrestert. 

Noen måneder senere erklærte en domstol 
at han skulle sone en ti år lang fengselsdom, 
før han ble utvist fra landet for bestandig, 
fordi han kom fra Somalia. Mannen 
han hadde prøv å drepe var nemlig Kurt 
Westergaard, en av Muhammed-tegnerne. Og 
i den danske domstols øyne var somalierens 
handling ikke et forsøk på drap, men et forsøk 
på terror.

De lærde strides
Danmark, i likhet med andre vestlige 
nasjoner, vedtok lovgivning rettet mot 
terror i kjølvannet av 11. september og Bush 
sitt tvilsomme korstog. Terror har for vår 

generasjon vært ensbetydende med frykt, 
nasjonalfølelse og et slumrende ubehag som 
vekkes til live hver gang nyheter om Frankrike 
eller Burkina Faso når oss gjennom fjernsyn 
og sosiale medier. Det emosjonelle spektrum 
knyttet til terror gjør det enda vanskeligere å 
forholde seg noenlunde edruelig til det, noe 
som er viktig ettersom det ikke engang har en 
klar definisjon. 

Ifølge den danske straffeloven kan terror 
blant annet være handlinger med hensikt til å 
” skræmme en befolkning i alvorlig grad” (…) 
eller ødelægge et lands (…) grundlæggende 
politiske, forfatningsmæssige, økonomiske 
eller samfundsmæssige strukturer”. Det var 
altså domstolens vurdering at Westergaards 
særlige stilling som ytringsfrihetens 
forkjemper, gjorde et drapsforsøk på ham 
ensbetydende med terrorisme. Westergaard 
var altså intet mindre enn et nasjonalt og 
vestlig symbol, som ikke kunne behandles 
som en vanlig dansk borger. Sånn sett kan 
dommen kritiseres for å vekte en manns liv 
tyngre enn andres, og det på et ganske uklart 
grunnlag. Resultatet er et klassisk narrativ 
om en helt og en skurk, men vi er uenige om 
hvem av de to herrene som er hvem. 

Den tyske teoretikeren Carl Schmitt, 
som blant annet var nazist, skrev i Hitlers 
glanstid om forskjellen på den temmede 
og asymmetriske krig. I sistnevnte 
anerkjenner ikke partene hverandre og de 
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har dermed ingen felles ramme å rette seg 
etter. Den asymmetriske krig er den mest 
umenneskelige, fordi det ikke skilles mellom 
kjempende og sivile. Her kjempes det om 
legitimitet og ideer fremfor territorium, 
og ifølge Schmitt gir det grobunn for 
partisanen: en revolusjonær kraft som 
stiller seg mellom venn og fiende og skaper 
en verden adskilt fra motstanderens. Var 
Westergaard en kjempende i kampen for 
ytringsfriheten, eller var han kun en tegner 
på rett sted 
og tid, som 
ikke skydde 
rampelyset? 
I det minste 
hadde hans 
potensielle drapsmann 
vett nok til å identifisere 
barnebarnet hans som en 
sivil, hvorpå han lot henne være i fred da 
bestefaren lot henne i stikken. 

Krudtønden som smalt
14. februar i fjor samlet noen mennesker 
seg på Østerbro for å høre en annen svensk 
Muhammed-tegner snakke om ytringsfrihet, 
så vel som en fransk kvinne med tilknytning 
til Charlie Hebdo. Fortsettelsen er mer 
velkjent: en ung bevæpnet mann kom inn 
i lokalet og begynte å avfyre skudd. Senere 
dro vedkommende inn til sentrum og skjøt 

en mann som stod vakt utenfor synagogen. 
Broren min var i byen for å dekke historien 
for Bergens Tidende og vi møttes samme 
ettermiddag. Han fortalte meg noe undrende 
at samtlige av danskene han hadde snakket 
med hadde sagt at de ikke følte noen særlig 
frykt eller videre sorg for landet – selv om 
de alle var enige i at det var en forferdelig 
hendelse. Umiddelbart kunne det virke som 
om at den alminnelige dansken ikke følte 
seg personlig berørt av hendelsen. Mon 

tro hva straffelovens 
terrorparagraf ville 

si om en sånn 
reaksjon? Det får 

vi aldri vite, fordi 
gjerningsmannen 
ble skutt i 
sentrum av 

politiet noen timer 
senere. I kjølvannet av hendelsen ble det 
diskutert hvorvidt det var blitt begått terror 
eller ikke. I Schmitts perspektiv var den unge 
mannen kanskje ingen partisan i spissen for 
en verdikrig, men heller bare en alminnelig 
kriminell med en god unnskyldning. 

Disse to historiene gir et lite innblikk i 
hvordan terror kan forstås og misforstås. 
Mennesker som Breivik og organisasjoner 
som ISIS anser ikke egne handlinger som 
terror, men som logiske og nødvendige 
i en ideologisk og asymmetrisks krig. 

Dermed er det opp til 
mottakerne i den andre enden 
å fortolke resultatet. Hvordan 
gjerningsmennene selv ser 
handlingene er ikke viktig: 
essensen ligger i hvordan vi 
som nasjon, som identitet, ja 
selv som etnisitet reagerer på 
disse handlingene. Graden av 
frykt og følelsen av samhold 
kan nemlig opphøye en normal 
kriminell handling til noe mye 
skumlere.

Foto: Doril Photography/Flickr, 
Creative Commons

“Den asymmetriske krig er den  
    mest umenneskelige,  
           fordi det ikke skilles mellom 
                           kjempende og sivile.”
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Studerer 
statsvitenskap ved 
The University of 
British Columbia, 

Vancouver. Tidligere 
landsleder for ANSA 

Canada. 

Erika Vartdal

Skrevet av

En prominent kinesisk admiral ved navn Yin Zhuo uttrykte 
i 2010 at tilgangen til nordområdene bør være åpen for alle 
verdens land. Dette førte til store spekulasjoner i media, 
diplomatisk usikkerhet samt kjennetegnet på et Arktis som er 
i ferd med å forandres – i et veldig raskt tempo. Midt i dette 
smørøyet finner vi lille Skandinavia, sammen med kjempene 
USA, Canada og Russland. Men hvor reel er trusselen for 
konflikt og aggresjon, og hva er det som gjør nettopp Arktis 
til en spennende region i det 21. århundre? 

Kinesisk fremmarsj i våre 
smeltende nordområder
- fremtidig konflikt eller unik mulighet? 

På tross av at nordområdene har vært 
dominert av de få, men mektige 
medlemslandene i Arktisk råd i 

flere tiår har Kina både lovlige og høyst 
gyldige grunner for å ta del i det politiske 
spillet. Som en nær-Arktis nasjon er Kina 
bekymret for de negative konsekvensene 
av global oppvarming i regionen, noe 
som kan ha alvorlige konsekvenser for 
landbrukssektoren til en raskt voksende 
økonomi. Likeså ser Kina gode muligheter 
for åpninger av shippingruter som kan 
redusere tid, lengder og kostnader, noe som 
også gjelder øvrige øst-asiatiske land som 
Japan og Sør-Korea. 

Smeltingen av polisen kan redusere 
lengden på nåværende ruter fra Shanghai 
til Europa med så mye som 55%. Disse 
grunnene er klare indikasjoner på at Kina, 
som så mange andre land og institusjoner, 
ønsker å ta del i de unike mulighetene som 
smeltingen vil tilby. Den tredje bakgrunnen 
for kinesisk engasjement i Arktis har i 
høyeste grad havnet i skyggen av frykt-
retorikk og mediale spekulasjoner rundt et 
aggressivt kupp av nordområdene. 

Kina startet sitt engasjement for 
nordområdene grunnet et ønske om å 
forbedre sin naturvitenskapelige forskning 
i området. Siden åpningen av sin første 
Arktiske forskningsstasjon på Svalbard i 
2003 har dette utviklet seg fra forskning til 

et ønske om å forsterke landets ressurser 
i nord, gjenoppbygge sitt bilde som en 
ansvarlig, global aktør samt vise større 
tilstedeværelse i en voksende og viktig 
region. Dette nye ansiktet til Kina i det 
21. århundre er også svært synlig i andre 
politisk områder – som en proaktiv 
partner i internasjonale organisasjoner, 
bistandsarbeid og global sikkerhetspolitikk. 
Helt siden denne forandringen har den 
kinesiske regjeringen også vært klar på at 
reglene for internasjonal lov og FNs sjølov er 
svært sentrale i styringen av Arktis, noe som 
har vært tydelig gjennom landets nøytrale 
rolle som observatør i Arktisk Råd. 

Dialog og samarbeid 
Flere og flere eksperter retter i dag fokuset 
mot Kinas rolle i et skiftende verdensbilde, 
hvor mange økonomiske og sosiale 
forandringer har funnet sted på svært kort 
tid. Det viktigste spørsmålet om hva Kina 
virkelig vil er fortsatt langt fra klart, men ved 
å rette blikket nordover kan vi finne klare 
indikasjoner på at Kina kanskje beveger seg 
mot en mer konstruktiv rolle som er basert 
på gjensidig respekt og lederskap. Dette 
gjelder ikke bare i nordområdene, men også 
på det globale nivået hvor frykten for et 
svakere USA og et sterkere 

Kina dominerer den politiske debatten. 
Dette verdensbildet er helt klart en mer 
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Tema

nyansert tolkning, som ikke anser at et 
voksende Kina nødvendigvis innebærer et 
svakere USA. Selv om Kina har rettigheter 
og gode grunner for å ta del i spillet om 
nordområdene, mangler de likevel en offisiell 
strategi og en klar dialog for å gjennomføre 
dette. Dette kommer av en høyst reel 
frykt for å provosere og unødig skremme 
medlemslandene i det Arktiske Råd. 

Mangelen på en slik strategi fører til 
både usikkerhet og økte spekulasjoner 
rundt hvilke intensjoner Kina har. På 
mange måter kan formuleringen av en slik 
strategi være skadelig og oppfattes som 
aggresjon fra et land som ønsker å ta del i 
konstruktive diskusjoner og føre en sterkere 
rolle som leder i nordområdene. Således 
skaper dette et paradoks hvor redselen for 
kinesisk aggresjon er en realitet uavhengig 
av en offisiell plan, selv om regionen og det 
kinesiske engasjementet karakteriseres av  
et unikt samarbeid og årevis med forskning 
og utvikling. 

På en bilateral basis har kineserne vært 
langt fra suksessfulle i å skape effektive 
dialoger med de viktigste arktiske landene. 
Det er nettopp her Skandinavia kommer inn i 
bildet som et viktig unntak; Kina har nemlig 
sammen med Norge tatt initiativ til formelle 

dialoger og jobber i dag med å forbedre 
de tidligere svake økonomiske relasjonene 
til både Norge og de øvrige skandinaviske 
landene. Dette er synlig i prosjekter i 
Stokhman-feltene som gir gjensidige 
muligheter og drilling-ekspertise for  
begge landene. 

Medias rolle i ukjent farvann 
Skeptikere kan peke på tvilsomme 
energiprosjekter og politisk retorikk, samt 
mangelen på en klar strategisk plan som 
grunner til bekymring. Men dette tvilsomme 
trusselbildet utelukker det historiske 
geopolitiske samarbeidet som dominerer 
nordområdene. 

Den kinesiske admiralen som mente 
at nordområdene bør være åpne for alle 
verdens land refererte til nettopp de 
områdene i internasjonale farvann som er 
tilgjengelig til alle land gjennom sjøloven, 
kjent som ”Common Heritage of Mankind.” 
Flere globale nyhetskanaler pekte på dette 
som et kupp av territorium, landmasser og et 
aggressivt kappløp sammensatt av verdens 
mektigste, militære nasjoner. Det er derfor 
langt fra overraskende at dette har skapt 
både frykt og misnøye blant de få landene 
som utelukkende har dominert regionen 
økonomisk, politisk og vitenskapelig i 
flere tiår. Enda mer problematisk er det 
at kommentatorer velger å peke på den 
årelange konflikten rundt territorium 
i Sørøstkina-havet som en indikator 
på at kineserne i fremtiden vil føre en 
aggressiv kamp for landmasser og eierskap 
i nordområdene. En slik sammenligning 
utelukker alle relevante fakta og historiske 
forskjeller mellom en komplisert konflikt i 
Kinas bakgård, og en fredelig region tusenvis 
av mil unna de aktuelle landene.

Nordområdene som modell
Svaret på om kinesisk fremmarsj i 
nordområdene er en grunn til frykt eller en 
mulighet for samarbeid er langt fra klart i 
2016, og dette vil ikke bli klart uten videre 
handling fra de landene som velger å rette 
blikket nordover og ta del i kappløpet for 

“dette tvilsomme 
trusselbildet 
utelukker det 
historiske 
geopolitiske 
samarbeidet 
som dominerer 
nordområdene”
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Tema

verdifulle ressurser i et spennende farvann.
I tider hvor internasjonal politikk preges 

av konflikter og økte sikkerhetstrusler kan 
nordområdene likevel være en modell for et 
historisk sterkt samarbeid, hvor vanskelige 
uenigheter gang på gang har blitt løst 
gjennom bilateral kommunikasjon og respekt 
for internasjonal lov og diplomati. Samtidig 
er de seneste utviklingene i nordområdene 
et klart eksempel på mediemakt og konflikt-
retorikk som mangler både fakta og historie  
i sin betraktning av situasjonen. 

På tross av den økte interessen for 
regionen de siste årene er det grunn til å tro 
at vår øvrige forståelse for utviklingen kan 
havne i skyggen av større internasjonale 
begivenheter. Med smeltingen av polisen og 
et sterkere kappløp mot nord vil det likevel 
bli spennende å rette øynene mot Norges 
viktigste utenrikspolitiske interesseområde – 
kanskje mer enn noen gang tidligere. 

Alle bilder: Christopher Michel/Flickr, 
Creative Commons
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Tema

 
Studerer en 

bachelorgrad i 
Journalisme og 

kreativ skriving ved 
Falmouth University, 
Cornwall, England.

Amanda Røed 
Stave

Barn av  
vår verden
Barn av vår verden blir stadig glemt når viktige politiske 
valg står for dør. De blir ofte sett på som små mennesker 
som ikke har så mye de skulle sagt. Det er klart at barn ikke 
kan snakke for seg på samme måte som vi kan, men de er 
likevel uhyre viktige å ta hensyn til, både med tanke på deres 
framtid og vår egen.  

UNICEF har satt sammen et regnestykke 
som viser at cirka 350.000 nyfødte barn 
setter sine føtter på vår jord for første 

gang hver eneste dag. Fordi det ikke er alle fødsler 
som blir registrert verden over, er det ganske 
sikkert at det er enda flere barn som blir satt til vår 
verden, enn hva tallet over viser. Hvem sitt ansvar 
er det å vise disse barna hvordan vår verden 
fungerer? Jo, det er oss. Det er vi. Vi som hver 
dag hører og ser hvordan verden blir bygd opp av 
mektige mennesker, med mektige ord. 

Fordi makt noen ganger blir gitt til de som 
ikke alltid vet best, er makt også grunnen til at 
vi ser verden falle rundt oss. Det er vårt ansvar 
å la disse barna få samme sjansen som vi fikk 
den dagen vi satte våre føtter på denne jorda. 
Hvilke forbilder vil vi være, om vi bomber 
konfliktområder som for eksempel Syria, i håp 
om å utslette ondskap, når det finnes sivile som 
lever av godhet på samme sted?

Ulikheter 
Barn av vår verden vokser opp på forskjellige 
steder, akkurat slik som vi gjorde. Vår verden 
er stor, og det skal være plass til alle. Selv om 
vår verden er stor, er den ikke lik over alt. Noen 
steder skinner solen lenger, andre steder er det 
kaldere, og noen steder er det så varmt og tørt at 
regn er et sjeldent syn. 

Barn av vår verden vokser også opp med 
ulike språk, ulik hudfarge, ulik kultur – sånn 
som vi har gjort. De vokser opp i en verden 

sånn som vi har laget den, formet den og endret 
den etter hvert. Noen steder vokser barn opp 
alene, noen ganger forlatt, og ofte fattige. Andre 
steder vokser barn opp med en stor familie, mye 
penger, og kanskje et stort hus. Så som verden er 
forskjellig, er vi også det. 

Vi er ment å passe på disse små, barn av vår 
verden. De som ikke helt vet hva de har kommet 
til, og som derfor setter sin lit til oss andre fordi 
vi har vært her mye lenger. Hvordan skal vi passe 
på disse små, når mange ikke klarer å passe på 
seg selv? Hvordan skal vi passe på disse små, når 
makt er noe mange verdsetter og prioriterer så 
altfor mye mer? Hvilke viktige verdier skal vi lære 
dem, når mange av oss har glemt de vi en gang 
hadde selv? Jeg tror også at mange har glemt 
uskyldigheten i et lite barns skinnende øyne, og at 
usikkerheten og nysgjerrigheten som også finnes 
i dem, fungerer som et tomrom som vi er ment 
å fylle, men med hva? Løgner om at vår verden 
alltid har vært et unikt, lykkelig sted? 

Vår verden består av over 7 milliarder 
mennesker, store og små. Uheldigvis er det 
kanskje ikke alle som har en stemme, men alle 
har en vilje og et ønske om hvordan livet på 
jorda vår skal være. Fordi vi alle er ulike, finnes 
det ulike meninger. Ulikheter fører ofte til 
konflikter, store og små, enten vi vil eller ikke. 
Konsekvensene derimot, trenger ikke alltid å bli 
så alvorlige om vi tar de rette valgene. 

Barn og voksne har alle rett til en trygg fremtid, 
og derfor er det viktig at vi har hodet på rett 
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sted når vi diskuterer avgjørelser som kan ha 
katastrofale konsekvenser. Burde vi ikke derfor 
alltid ta hensyn til for eksempel de små, barn av 
vår verden, og virkelig tenke over hva som burde 
påvirke våre politiske valg?

 
Bombe ISIS: en katastrofal avgjørelse?
Skal vi diskutere bombing av ISIS og om dette 
kan være en katastrofal avgjørelse, eller den rette, 
vil det bli en diskusjon uten ende. Det vil alltid 
være noen der ute som ser på vold som eneste 
alternativ og utvei, mens andre mener at ord er 
det beste og mest rettferdige våpenet. Russland 
for eksempel, begynte sine angrep allerede i 
september 2015. I følge den britiske avisen The 
Guardian mistet omtrent 800 jihadister av den 
islamistiske stat livet, i tillegg til at over 1000 
personer tilhørende andre grupper, inkludert Al-
Qaida, også mistet livet. 

Jubelen var sikkert stor blant det russiske 
militæret når de innså hvor mange av målene 
deres som ble straffet for hva de hadde gjort, 
men hvor blir det av sorgen for de uskyldige som 
også befant seg i det området som ble angrepet? 
I samme kilde står det skrevet at litt over 1000 
sivile også mistet livet, hvorav 200 var barn. Barn 
av vår verden. Man kan diskutere så mye man 
vil, man kan regne sammen så mange tall man 
vil, men det vil ikke endre noe. Menn, kvinner og 
barn i hopetall har mistet livet i en kamp vi enda 
ikke ser slutten på. 

Å kjempe
Nordahl Grieg, en norsk lyriker og forfatter, skrev 
et dikt i sammenheng med andre verdenskrig. 
Dette diktet er det mange av oss som kjenner 
som «Til Ungdommen». Dette diktet er særs flott 

og rører ved hjertet hos mange av oss. Diktet er 
ment som et budskap, eller en melding om du vil, 
til barn av vår verden – ungdommen vår. Om at 
vi må kjempe for rettferdighet, for at alt skal bli 
godt. Det handler ofte om at vi må kjempe, det 
er det vi forteller hverandre når vi ønsker eller 
søker noe. Uansett hva det er vi vil eller har lyst til, 
så får vi alltid beskjed om å kjempe og jobbe for 
det. Jeg undres: er det slik krig har blitt til, sånn 
det har blitt skapt? Fordi det er altfor mange der 
ute som kjemper for makt på samme tid? Grieg 
prøver i diktet å få frem at han vil ungdommen 
skal kjempe sin del, men ikke med vold, men med 
«troen på livet vårt, menneskets verd». 

Viktige verdier
Barn av vår verden er kanskje kommet for å hjelpe 
oss, de er vår nye generasjon, vårt håp. De er 
kommet for å, forhåpentligvis, bygge opp alt vi har 
revet ned. Det er en uhyggelig byrde å pålegge de 
som ikke en gang forstår hvordan vi har kommet 
hit i dag, hvordan og hvorfor mennesker dør hver 
eneste dag, gjerne og ofte, uten grunn. Vi skal gi 
dem stafettpinnen, de har kontroll på fremtiden 
og det er de som skal forme den. Men hvordan 
skal de vite hva som må gjøres, og hvordan? 

Barn av vår verden blir nødt til å vokse opp 
og bli formet av gode verdier, og med troen på 
rettferdighet. For at dette skal være mulig, må vi 
være gode forbilder, noen de kan se opp til og lære 
fra – for barn ser alltid opp til noen, de vil bli som 
oss. Vi må gi dem håp, vi må gi dem alt de trenger 
for at de skal kunne vokse opp med to ben plantet 
på bakken. Vi må, som Grieg skrev, hjelpe dem på 
veien til å forstå håpet og ønsket mange av oss har, 
at «vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, som om 
vi bar et barn varsomt på armen».

Foto: Varsha Singh/Flickr, Creative Commons
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Avsluttet sin 
mastergrad i 

statsvitenskap ved 
SOAS i 2015. 

For tiden bosatt i 
Bangkok.

Tu An Ngo
ISIS i Indonesia: 
Starten på et 
Sørøst-asiatisk Kalifat?

Faren for en økning av indonesiske ISIS sympatisører og 
flere terrorhandlinger begått av fremmedkrigere i Indonesia 
er en sikkerhetspolitisk trussel for både landet og Sørøst-Asia 
som helhet. 

Skrevet av
Tema

PKlokken 10:45, 14. januar ryster 
eksplosjonen av en bombe Indonesias 
hovedstad Jakarta. I Norge er klokken 

ennå bare 04:45. Åtte minutter senere hører 
innbyggerne i denne tettbefolkede byen et 
nytt bang. Det er smellet fra enda en bombe 
som har gått av. Politiet ankommer åstedet 
og nyhetsmeldinger begynner å strømme ut. 
Nordmenn vil om litt våkne opp til denne 
nyhetsmeldingen: to selvmordbomber 
eksplodert i sentrum av Jakarta; skuddveksling 
mellom politiet og gjenværende terrorister 
på gaten; to sivile og fem terrorister har 
omkommet; ISIS står bak angrepet.

Terrorfrykt i Sørøst-Asia
Terrorangrepet i Paris har ikke gått 
ubemerket hen her i Sørøst-Asia. Den 
økende rapporteringen av handlingene og 
terroraksjonene til ISIS har en påvirkning 
på denne siden av jorden. Helt siden 
bombeeksplosjonen i sentrum av Bangkok 
som krevde 20 liv august i fjor, har frykten 
for flere mulige terrorhandlinger ligget og 
ulmet under overflaten. I angrepet i Jakarta 
ser vi det vi har fryktet. Nemlig at ISIS, 
deres ideologi og tankegang beveger seg 
sørøstover. Kommer Sørøst-Asia til å oppleve 
en lignende hendelse som Paris, der nasjonale 
ekstremister begikk terrorhandlinger for ISIS 
og deres kalifat? Og i så fall, hvor langt er de 
på vei?

Indonesias terrortraumer
Det området som betegnes som Sørøst-Asia 
består hovedsakelig av Myanmar, Thailand, 
Kambodsja, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, 
Filippinene, Singapore og Brunei. Disse landene 
blir også kalt ASEAN-landene, siden de er 
medlemmer av den økonomiske og politiske 
sammenslutningen Association of Southeast 
Asian Nations. Indonesia har med den største 
befolkingen i regionen, derav 87% er muslimer, 
blitt sett på som det mest sårbare og utsatte 
landet for ekstremister i regionen. Den største 
bekymringen er at ISIS i større grad vil klare å 
tiltrekke seg tilhengere og sympatisører blant 
den store indonesiske muslimske befolkningen, 
en større andel enn i noe annet ASEAN-land. 

Om dette lykkes, så vil ISIS omforme 
Indonesia til å bli en del av deres kalifat. 
Mellom 2000 og 2009 ble Indonesia utsatt for 
seks terrorangrep med et sammenlagt dødstall 
på litt under 300 omkomne. Myndighetene 
og politiet har siden kjempet mot potensielle 
angrep ved å forsterke sikkerheten og satse på 
forebyggende tiltak. Senest i desember skal 
indonesiske myndigheter ha forhindret en 
terroraksjon planlagt for jul og nyttår. Som 
følge ble ni personer med mulig forbindelse til 
ISIS arrestert og eksplosivene beslaglagt. 

Fremmedkrigerne returnerer hjem
At de indonesiske myndighetene har 
slått sterkt ned på nasjonale muslimske 
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opprørsgrupper har skapt 
negative reaksjoner blant disse 
gruppene og fremmedgjort dem. 
Noen av opprørerne har gått 
så langt som å søke støtte og 
hjelp hos ISIS. Det er estimert 
at ISIS har rekruttert minst 600 
personer fra Sørøst-Asia, der 
flertallet kommer fra Indonesia. 
Disse fremmedkrigerne vil 
returnere hjem.

Hvorfor Jakarta?
Terroristenes valg av åsted er 
en klart påminnelse om hvem 
og hva ISIS er imot. Bomben ble utløst på 
en Starbucks, 100 meter fra FNs regionale 
kontor. Fem minutter unna med bil ligger 
den amerikanske ambassaden. Enda lenger 
bort ligger ASEANs sekretariat, regionens 
knutepunkt. 
Foreleser og politisk 
analytikker Yohanes 
Sulaiman, mener 
at angrepet var 
«amatørmessig fordi 
deres mål er uklart». Spekulasjoner sirkulerer 
om at terroristene i utgangspunktet hadde siktet 
på å utløse bombene i kjøpesenteret ved siden 
av, men ble nektet adgang. Sammenlignet med 
Paris-angrepet virker Jakarta-terroristene å 
mangle militær trening, og dermed påførte de 
forholdvis lite skade. Likevel minner angrepet 
oss på Indonesias sentrale ståsted blant både 
internasjonale aktører og regionale partnere. 
Jakarta er altså det mest opplagte stedet for 
ISIS å starte sin terroraksjon i Sørøst-Asia. 

ISIS-trusselen  
Terrorismeeksperten Sidney Jones har 
kommentert at hans institusjon i Jakarta har 
sett en økning av planlagt vold i Indonesia i 
løpet av det siste halvåret. ISIS sin innflytelse 
har spredt seg fort, og det er grunn til 
bekymring når terrorgruppen velger å sende 
opptrente ekstremister til Indonesia for å 
gjennomføre mer sofistikerte og dødelige 
operasjoner. Er Indonesia forberedt på 
de kommende angrepene? Det lave tallet 

for terrorrelaterte dødsfall siden 2009 er 
en indikasjon på at landet har hatt en viss 
suksess med anti-terrorisme aksjonene sine. 
I sammenligning med Belgia og Australia, der 
tiltak mot fremmedkrigere utgjør en vesentlig 

del av statens 
sikkerhetspolitikk, 
vises det til at 
Indonesia har 
lavest antall 
fremmedkrigere 

per million innbygger. Den største seieren 
for den indonesiske regjeringen har vært 
den offentlige opinionen, nemlig at flertallet 
av de muslimske indoneserne praktisere en 
moderat form av islam og ikke godtar ISIS 
strenge tolkning av islam.

Avgjørende tilnærming til ISIS tilhengere
Likevel mangler Indonesia en anti-terrorisme 
lov, noe som betyr at det juridiske verktøyet 
ikke strekker lang nok til å stoppe individer 
som aktivt rekrutterer for ISIS. Myndighetenes 
tilnærming til opprørsgruppene i nærmeste 
fremtid vil også ha en stor påvirkning på den 
nasjonale sikkerheten, samt motvirke innflytelse 
fra ISIS. Regjeringen trenger å holde på støtten 
fra de moderate muslimske indonesierne 
og forhindre at flere bli ISIS sympatisører. 
Hvordan Indonesia velger å håndtere ISIS 
tilhengere og bekjempe terrorplanlegging 
vil være avgjørende for landets sikkerhet, og 
sikkerheten til de andre ASEAN landene og den 
Sørøst-asiatiske regionen som helhet. 

“Er Indonesia forberedt på 
de kommende angrepene?”

Foto: Jakarta, Matthew Kenwrick/Flickr, Creative Commons
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Skrevet av
Tema

 

Jobber 
som frivillig for 

Strømmestiftelsen i 
Uganda.  

Johanne 
Hammersland

Norge
verdens beste land å bo i?
FNs utviklingsprogram har siden 1990 brukt sin «Human 
Development Index» (HDI) for å måle velstand i ulike 
land. I 12 av 15 år har Norge rangert øverst på listen, og 
er kjent som «verdens beste land å bo i». Med slik omtale 
blir Norge sett på som et fredfullt tilfluktssted, og dermed 
også løsningen for mange flyktninger. 

Over én million flyktninger og 
migranter ankom Europas grenser i 
2015, mange med håp om å komme 

til «verdens beste land å bo i». De fleste av 
dem flyktet fra konflikt og forfølgelse i Syria, 
Afghanistan eller Irak. I det 21. århundre har 
en rekke land i den arabiske verden ønsket 
omfattende endringer, og mange tok saken i 
sine egne hender. Jasmin-revolusjonen i Tunisia i 
2011 hadde ringvirkninger og utløste det vi kaller 
«Den arabiske våren».

Misnøye i en rekke arabiske land har resultert 
i vidtrekkende opprør og borgerkriger. Dessuten 
har en ny form for krigføring vokst fram. En 
såkalt nettbasert krigføring gjør at informasjon 
spres som ild i tørt gress. Med ett tastetrykk 
har du mulighet til å dele nyheter, signere 
Amnestys kampanjer og si din mening. Samtidig 
kan også mediemakten havne i fiendens 
hender, hvor terror og propaganda kan spres 
vel så fort. Borgerkrigen i Syria har fått mye 
oppmerksomhet i media det siste året, og det 
skal godt gjøres å ikke få med seg den grusomme 
virkeligheten mange lever i den dag i dag.

Borgerkrigen i Syria
Borgerkrigen ble tidligere kalt et opprør og startet 
som fredelige demonstrasjoner mot Baath-
regimet til Bashar al-Assad i 2011. Assad-familien 
har hatt makten i Syria helt siden militærkuppet i 
1970. Borgerkrigen står mellom regjeringssoldater 
og ulike bevæpnede opprørsgrupper. IS er en av 

gruppene i front.  FN uttrykte i januar 2013 at 
mer enn 60.000 mennesker hadde mistet livet i 
konflikten. I dag er det over 250.000 liv som har 
gått tapt. Mange av disse er sivile. 

Humanitær krise
Den arabiske våren har resultert i en humanitær 
krise som hele verden står til ansvar for. Omtrent 
13,5 millioner syrere trenger i dag humanitær 
hjelp. Rundt 400.000 syrere sulter i beleirede 
områder, som er vanskelig for FN å nå. Over 
halvparten av befolkningen, 11 millioner 
mennesker, er drevet på flukt av krigen. En liten 
del av denne enorme folkemassen prøver lykken 
i Norge, «verdens beste land å bo i». 

Båttur over Middelhavet
Med verdens dødeligste sjøvei som reiserute, 
mistet over 3.700 mennesker livet på veien mot 
et bedre liv. Billetten til «verdens beste land å 
bo i» er svært eksklusiv og for mange ender den 
harde reisen på dørstokken til himmelriket. Det 
er nemlig de færreste som får inngangspass til 
det fredfulle paradiset, og de som gjør 

Foto: Kampala, Brian Wolfe/Flickr, Creative Commons
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Det må stå på egne ben. Ja, fordi en kan 
saktens ikke bli båret på gullstol inn i Norge. 
Reisen hit var luksuriøs nok.

Fremmed i nytt land
Å komme til et ukjent land for å starte et nytt 
liv, i en fremmed kultur, er ikke så lett som det 
kanskje høres ut som. Dette fikk jeg selv kjenne 
på kroppen da jeg for fire måneder siden flyttet 
fra Norge til Uganda, 
hvor jeg nå arbeider 
som frivillig for 
Strømmestiftelsen. 
Plutselig var jeg en 
som ikke passet inn, 
en som ikke viste 
hvordan de mest grunnleggende handlinger skulle 
utføres. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle hilse, 
hvor jeg skulle gå eller hva jeg skulle gjøre. Selv 
det mest naturlige som å gi en klem føltes plutselig 
unaturlig. Alt var nytt, og alle, inkludert meg selv, 
kunne se at jeg ikke passet inn.

Ledsagere
Heldigvis har jeg hatt ledsagere gjennom møtet 
med den nye kulturen. De har lært meg hvordan 
jeg skal hilse og hvordan jeg skal takke. De har 
vært mitt kompass og kart gjennom en kronglete 
sti i et ukjent land, og gjort overgangen så mye 
lettere. I Uganda er det lettere å få nye venner enn 
det er å knytte sine egne sko. Menneskene her er 
så varme og gjestfrie at det til tider kan overvelde 

mitt norske, private og individualistiske hjerte. 
Rundt et hvert hjørne finner du en venn som 

ønsker å invitere deg hjem, som vi slakte sin 
eneste kylling for deg, og som lurer på hvorfor du 
er nødt å dra tilbake til hjemlandet. «Kan du ikke 
bare gifte deg her, og bli i Uganda for alltid?», spør 
de. Jeg svarer alltid at jeg må tilbake til Norge, for 
å være med min familie og mine venner. Jeg vil 
dra tilbake. Viktigst av alt, jeg kan dra tilbake. 

Det får meg til å tenke 
på alle de som ikke kan. De 
som har rømt fra krig og 
konflikt. De som har ofret 
alt for sjansen til et bedre 
liv. Dratt fra alt de kjenner, 
og hoppet ut i det ukjente, 

i håp om å bli tatt i mot slik at de ikke lander rett 
på trynet. Tar du de imot? Jeg lurer, er Norge 
verdens beste land å bo i, eller verdens beste land 
å bli født i?

For et land som scorer høyest på alle velstand- 
og utviklingsundersøkelser, har Norge virkelig 
noe å lære av Uganda. Jeg mener på ingen måte 
at du er nødt til å bære noen på gullstol, eller at du 
må slakte en kylling for dem. Du trenger ikke en 
gang å åpne hjemmet ditt for dem. Alt du trenger 
å gjøre er å åpne munnen din. Smile. Hilse. Ønske 
dem velkommen. Hjelpe dem. Vise dem det nye 
stedet de nå skal kalle hjem. Lære de om den 
fremmede kulturen de nå skal bli en del av. Strekk 
ut en hånd og gjør overgangen lettere. Det er min 
oppfordring til deg. 

“Er Norge verdens beste 
land å bo i, eller verdens 
beste land å bli født i?”

Operahuset, Oslo. Giuseppe Milo/Flickr, Creative Commons.
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Dikt

Studerer en bachelorgrad i Journalisme 
og kreativ skriving ved Falmouth 

University, Cornwall, England

Amanda Røed Stave
Skrevet avVår verden

Vår verden er det vakreste og kjæreste vi har, 
men våpen og kamp er ikke alltid det rette svar; 

hva skjer med de uskyldige som ikke ser det komme,
de som ikke rekker reagere før tiden er omme? 

Barn, kvinner og menns blod vil renne,
og hus, bygninger og lekeplasser vil brenne.

 Vår verden er viktig å ta vare på,
at vi skjønner at vi har bare her og nå;

i morgen og neste uke vil det være for sent,
vi kan ikke angre og trylle det rent.
Vår samvittighet er ikke lenger bra,

fordi noen ikke balanserer det å gi og ta.

Vår verden har plass til mange fordi den er stor,
den har plass til din bror, søster, også din far og din mor;

men det mange glemmer å tenke over,
er at ikke alle føler seg trygge når de sover.
Barn, kvinner og menn er redde hele tiden,

fordi de ser mørket komme heller før enn siden. 

Vår verden er rund og har ingen ende,
men et liv er ikke sånn – vi kan vri og vende;

vi er bare nødt til å ta vare på hverandre og det vi har,
vi må jobbe sammen og lete etter de beste svar.

Vår samvittighet begynner å bli tung å bære,
fordi vi ikke lar denne grusomheten være. 

Vår verden har eksistert i lang, lang tid,
den har sett og følt hver eneste strid;

menneskers liv har blitt ofret mang en gang,
ofte av andre som bare klatrer i rang. 

Barn, kvinner og menn har sett døden i øynene,
og vi kan ikke late som mer – ikke tro på løgnene. 

 
 



Vår verden er balansert av likeverdighet,
den skal være full av glede og kjærlighet;

likevel så velger noen å ty til vold og ondskap,
og det blir enda verre etter hvert eneste tap.

Vår samvittighet burde snart ikke finnes mere,
fordi nå forsvinner det bare flere og flere. 

Vår verden har gitt oss alt vi trenger,
men alt vi tenker på er våpen og penger;

med penger kan vi kjøpe alt vi vil ha,
og våpen bestemmer hvilke liv vi skal ta.

Barn, kvinner og menn lider på grunn av andre,
så de forlater alt kjært og må ut å vandre. 

Vår verden er formet og endres av oss,
den blir aldri bedre om vi bare skal sloss;

vi lever ikke lenger i svart og hvitt,
vi har lagt på flere farger litt etter litt;

Vår samvittighet er nå farget blodig rødt,
av minner og sorg av alt som er dødt. 

Vår verden har vært trofast mot oss alle,
vi kan ikke bare sitte å se den forfalle;
sammen kan vi utgjøre så utrolig mye,

vi kan glemme det gamle og bygge det nye.
Barn, kvinner og menn ønsker å være trygge,

de skal ikke behøve å være redd sin egen skygge. 

Vår verden er et eneste stort hjem,
som er gitt til oss mennesker og alle dem;

som stoler på at vi tar vare på det vi har fått,
av alt som vokser av både stort og smått.

Vår samvittighet er helt tom og eksisterer ikke,
vi må gjøre annet enn å bøye hodet og nikke. 

Vår verden har lært oss alt vi vet,
om vekst, verdier, makt og sårbarhet;

det vi nå må gjøre er å bestemme hva som er rett,
skal vi diskutere, skal vi kjempe – det er ikke lett.

Barn, kvinner og menn er i faresonen, 
i krangel om hvem som skal få bære kronen. 
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Karriere

Intervju med

Samfunnsøkonom.  
Jobber som trainee i EFTA, Secretary-

General’s Office, Genève.

Stefan Almehagen Sandstad 

Jobbe  
i utlandet

Erfaringsrapport: 

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

Kulturmangfoldet er litt lavere på kontoret 
mitt enn i andre organisasjoner i Genève 
i og med at alle de fagansatte er EFTA-
statsborgere. Både islendinger og sveitsere 
har mange likhetstrekk med oss nordmenn. 
Jobbhverdagen kjennes på mange måter 
hjemmevant, mens praktikantmiljøet 
er yrende og fullt av impulser fra alle 
verdens kriker og kroker. Litt paradoksalt 
omtales Genève som verdens humanitære 
hovedstad, samtidig som de internasjonale 
organisasjonene huser hundrevis av ubetalte 
interns. I EFTA er det ryddige forhold 
medlemsstatene verdig, og sånn sett er jeg i 
en privilegert situasjon.

Omkranset av hvite fjelltopper og lac 
Léman minner også landskapet rundt Genève 
om Norge.

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?
Min avdeling er tilknyttet EFTA-
Rådet, beslutningsorganet, så en viktig 
oppgave som sekretariat er å innhente 
informasjon, ofte fra egne avdelinger, 
og utarbeide bakgrunnsdokumenter til 
møtene. Ambassadører og deputies møtes 
månedlig for å bli enige om strategien 
vedrørende frihandelssamarbeid, det være 
reforhandlinger av eksisterende avtaler eller 
inngåelse av nye frihandelsavtaler. To ganger 
i året stiller ministrene fra hovedstedene, da 
er omfanget litt større både på informasjons- 
og logistikksiden. I tillegg jobber jeg tett med 
rådgiveren på økonomifeltet, blant annet 
i arbeidet med å rapportere til WTO og å 

produsere statistikk til forhandlinger, møter 
og nettsidene.

Hvilke språkkunnskaper er du avhengig 
av i jobben din? 
Arbeidsspråket er engelsk, det eneste strengt 
nødvendige språket, selv om det knapt er 
morsmålet til en eneste på kontoret. Daglig 
hører jeg alle de fem offisielle språkene i 
medlemslandene (uten å telle retoromansk). 
Fransk var tidligere et EFTA-språk, men 
i dag kommer det mest av alt til nytte på 
pauserommet, og naturligvis utenfor kontoret. 
Det er muligheter for språkundervisning i 
arbeidshverdagen, så jeg håper å få med meg 
litt tysk i løpet av oppholdet!

Hvordan var søknadsprosessen din?
Traineestillingene i EFTA lyses ut i februar/
mars, og man kan søke på flere av stillingene 
i Brussel og Genève samtidig. Jeg sendte inn 
min søknad i siste liten før søknadsfristen, 

Stefan Almehagen Sandstad (25)
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og det tok en måneds tid før fikk jeg en 
telefon fra HR i Brussel med invitasjon til 
Skypeintervju. De tre som intervjuet meg 
var de som i dag er mine nærmeste kolleger 
i avdelingen i Genève, og intervjuet var i 
hovedsak erfaringsbasert, med fokus på 
personlige egenskaper og motivasjon. Uken 
etter intervjuet fikk jeg beskjed om at jeg var 
innstilt til stillingen, og det gikk ytterligere 
noen uker før jeg fikk endelig bekreftelse og 
senere kontrakt. Foruten ventingen var altså 
prosessen kort og grei.

Hvordan fant du stillingsutlysningen til 
jobben din, og har du tips på hvordan 
man best kan få med seg utlysninger til 
internasjonale stillinger?
Jeg fikk nyss om traineestillingen som 
ambassadepraktikant et års tid før jeg søkte, 
og fulgte med når stillingene ble lagt ut på 
nettsidene. For mange organisasjoner går 
rekruttering til internships og juniorstillinger 
i sykluser, det er lurt å sette seg inn i 
søknadskalenderen.

Hva er viktig å tenke på når man 
studerer i utlandet?
Selv har jeg så langt tilbragt åtte år i 
utlandet, og sitter igjen med en følelse av at 
det er lettere å ”selge inn” utdannelsen min 
ute. Planen for de fleste er jo å dra hjem etter 
studiene, men jeg tror flere bør tenke seg 
om to ganger og bli et år eller to til. Selv om 
betingelsene som oftest ikke er de samme, 
kan erfaringene være vel så betydningsfulle. 
Utenlandserfaring fra studier og fra jobb er 

to forskjellige ting, og det siste er definitivt 
en knappere ressurs. Jeg stoler på at også 
det gir merverdi på sikt, også i arbeidslivet 
hjemme.

Hvordan skriver man en søknad som 
skiller seg ut fra mengden?
Man skal ikke kimse av søknadstekster, men 
jeg tror mer på at man skal fokusere på unngå 
tabber enn at de potensielt skal lande deg en 
jobb. Mitt tips er å knytte søknaden til noe 
dagsaktuelt, hvis teksten ikke kunne blitt 
skrevet for en måned siden går den neppe 
rett i søppelkassen, gitt at man evner å gjøre 
den relevant. Finn òg ut hvem som behandler 
søknaden, så er det lettere å relatere til 
leseren og ideelt sett finne og dele noe dere 
har til felles.

Hva skulle du ønske at noen hadde 
fortalt deg da du begynte å søke jobb 
etter endt utdannelse, som du vet nå?
Jeg har vært på mange jobbsøkerkurs og fått 
flust med gode og mindre gode tips, og jeg vet 
neimen ikke om summen av det har gjort meg 
veldig mye klokere. Man skal ta inn over seg 
at forholdene rundt omkring er forskjellige 
og avhenger av mangfoldige faktorer, det 
finnes sjelden universelle løsninger. Et godt 
utgangspunkt tror jeg er at den du håper å 
erstatte har mest presis kunnskap. Det er 
verdt å bruke tid på å finne ut mest mulig 
om stillingen fra noen som jobber der eller 
kjenner godt til prosessene, og relatere til den 
kunnskapen i tekster og intervju. Informasjon 
er makt, bruk den til din fordel.

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

Mer informasjon 
om traineestillingene 
i EFTA finner du på 
www.efta.int under 
“About EFTA”og  
“job opportunities” 

Karriere
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xxx
Skrevet av

 

Redaktør  
for Utlendighet. 

Studerer en master i 
sosialantropologi ved 
University of Oxford.

My Rafstedt

En fot innafor:
menneskerettighetsarbeid 

Har du lyst til å skaffe deg erfaring av 
menneskerettighetsarbeid på nært 
hold? Vil du jobbe for en internasjonal 

organisasjon som blir lyttet til av makthavere rundt 
hele verden? Her kommer fire tips du bør tenke på 
hvis du skal forsøke å kapre en praksisplass innen 
dette svært populære feltet. De er basert på min 
erfaring fra Human Rights Watch, hvor jeg var 
praktikant på London-kontoret våren 2015.

Finn et internship som er tilpasset 
nettopp dine egenskaper 
Dette høres ut som et opplagt råd, men det er 
viktigere enn du kanskje tror! Det er mye bedre 
å bruke tid på å lete etter en stillingsbeskriving 
som passer dine egenskaper som hånd i hanske, 
enn å søke på en menge ulike stillinger. Har 
du skrevet essays eller bacheloroppgave om et 
relevant tema? Er du god på å bruke et spesielt 
dataprogram? Er du en kløpper på webdesign? 
Har du språkkunnskaper som er uvanlige? 
De siste årene har HRW opprettet kontor i 
Skandinavia, og har derfor vært interessert i 
søkere som snakker norsk – og det gjør jo du! 

Skriv kort og effektivt
Du søker på en praktikantplass, og har 
kanskje ikke rukket å skaffe deg all verdens 
arbeidserfaring ennå? Vær konsis i din søknad, 
unngå et søknadsbrev som er en tettskreven 
A4-side. Disse organisasjonene ansetter interns 
hele tiden, og vil ikke bruke for mye tid på finne 
en god kandidat.
 
Vis at du er fleksibel   
Organisasjoner som HRW og Amnesty 
International er avhengige av gratis 
arbeidskraft, så får du ikke jobben du søkte 
på betyr ikke det game over. Blir du innkalt til 
intervju, sørg for å påpeke at du er interessert 
i å jobbe for dem i andre tidsperioder enn 
akkurat den de har utlyst. Leter de etter en 

Human Rights Watch

Internasjonal organisasjon som jobber 
med å etterforske og rapportere brudd mot 
menneskerettighetene 

De jobber etter mottoet ”Investigate, Expose, 
Change”. De har ubetalte internships innen 
en rekke ulike avdelinger, plassert rundt om 
i verden, for eksempel i London, Berlin, Paris 
og New York. 

Du kan finne stillingsutlysningene deres her: 
https://www.hrw.org/about/internships
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praktikant for høsten, betyr det mest sannsynlig 
at de også trenger en til våren – det er ingenting 
feil ved å være en god nummer to! 

Demonstrer realistiske forventninger
Du skal selvfølgelig vise at du har et stort 
engasjement for menneskerettigheter, men det 
er lurt å vise litt pragmatisme. Som praktikant 
er det verken forventet eller ønsket at du skal 
forsøke å redde verden. Gjør du et internship 
hos en større internasjonal organisasjon som 
HRW eller Amnesty, er det stor sannsynlighet 
for at du kommer til å bruke mye tid på alt 
fra medieovervåkning, lage navnelapper, ta 
notater til korrekturlesing. Forbered deg på 
å bli god venn med kopimaskinen! De som 
ansetter ønsker å se at du er inneforstått med 
arbeidsoppgavene, slik at de ikke ender opp 
med en demotivert og skuffet praktikant som 
trodde at hun skulle sendes rett ut i feltet. 


