Velkomstord Seminar om syriske flyktninger 05.09.2018

Velkommen kjære kollegaer: jeg er veldig glad å se at så mange har
tatt turen hit i dag! Det viser seg at det er interesse for
flyktningarbeid og behov for lære mer om våre syriske innbyggere.
Velkommen også til Miriam og Shiva fra IOM Norge. Jeg er veldig glad
og takknemlig at dere har tatt ta på dere utfordringen om å holde
foredrag hos oss i Siljan. Miriam har reist helt fra Tromsø for å kunne
være på dette seminaret i dag!
Syria topper statistikken om flyktninger i verden. Over 900.000
mennesker har flyktet fra Syria bare i fjor. Nesten 3 millioner
mennesker ble fordrevet intern, i Syria bare i fjor. Totalt sett er Syria
det landet i verden som flest mennesker har flyttet fra: nesten 6,5
millioner mennesker. Konflikten i Syria har nå vart to år lenger enn
andre verdenskrig. Hadde Siljan fått anmodning om å ta imot nye
flyktninger i 2018, var det mest sannsynlig syriske flyktninger.
Siljan har bosatt forholdsvis mange syrisk flyktninger: i en
periode på snaut 4 år ble det bosatt 11 syriske familier i Siljan. Per i
dag bor det 55 syriske flyktninger i Siljan. Det er 2,3 % av alle
innbyggere i Siljan. Det bor klart flere i Siljan med
innvandrerbakgrunn fra Syria, enn fra andre «typiske»
innvandrerland som Somalia, Tyskland og Sverige. Det er derfor jeg
kaller Siljan noen ganger for Syrian. De syriske innbyggerne i Siljan er
folk i alderen fra 0 til 55 år. Det er per i dag 3 barn under 1 år, 3 barn i
barnehagealderen, 14 barn er på barneskole, 6 barn på
ungdomsskolen, 4 barn på vanlig videregående skole, 17 voksne
deltar i introduksjonsprogram, 4 voksne får oppfølging fra NAV og det
er 2 stykker som er økonomisk selvforsørget med jobb.
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De syriske flyktningene skal bo her over lang tid. Flere skal flytte
fra Siljan, men ikke med det første. Det forventes at de skal bo her
minst mellom 5 til 12‐13 år før de skal flytte. Det er en lang periode.
De flyktningbarna som nettopp er født, skal etter hvert gå i
barnehager i Siljan, de 14 stykker som er på barneskole nå skal videre
til Siljan ungdomsskole, og de 17 voksne som er på
introduksjonsprogram må ha tett oppfølging og tiltak for at de kan
komme seg ut i jobb. Og det er som oftest langsiktige prosesser.
Siljan har bosatt flyktninger i nesten 30 år. Med å bosette
flyktninger har Siljan kommune gjort sitt for utføre Norges nasjonale
politikk om å gi beskyttelse til mennesker på flukt. Og med å bli med
på dette har Siljan også gjort det mulig å skape fasiliteter i bygda og
opprettholde kommunale tjenester som ellers ville ha vært under
sterk press på grunn av en stadig eldre befolkning og et minskende
innbyggertall.
I midten av mai har kommunen fått endelig beskjed fra IMDi at
Siljan ikke vil bli anmodet til å ta imot nye flyktninger, uansett hvor
flink kommunen har vært til å bosette og integrere flyktninger. At vi
ikke vil få flere nye flyktninger vil få store konsekvenser for
ressursene våre. Det er flere kommunale tjenester som blir berørt,
først og fremst Oppvekstavdelingen med oppløsing av
Voksenopplæringen i slutten av dette skoleåret. Alt dette betyr at det
blir enda mer press på de begrensede ressursene, for å få de 55
syriske flyktninger som er bosatt her til å integrere, bli selvhjulpen og
økonomisk selvstendig i det norske samfunnet.
I invitasjonen til dette seminaret skrev jeg at det å forstå
flyktninger og sette oss inn i deres situasjon er grunnleggende for å
kunne jobbe med flyktninger. Dermed mener jeg ikke at vi må bare gi
flyktninger det de ønsker, og tilpasse oss til dem og deres kultur. Det
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jeg mener er, at hvis vi virkelig vil hjelpe flyktninger, må vi først prøve
å se situasjonen fra flyktningens ståsted, for å kunne forstå de
forståelsesrammer som de har, før vi kan begynne å forklare hvordan
den norske kulturen er og hvordan ting fungerer her. Og å forstå den
andre, begynner med å åpne oss for den andre, og skaffe oss
kunnskaper og innsikt i flyktningens kultur. Det er derfor at
kommunestyret har vedtatt å arrangere et landinformasjonsseminar
slik at alle ansatte i Siljan kommune, kan skaffe seg disse kunnskaper
og innsikter, eller i det minste få en smakebit av det.
Vi begynner programmet med informasjon om IOM Norge:
hvem de er, hvilket oppdrag de har og hva de gjør. Deretter fokuserer
vi på Syria. Vi skal gå gjennom et bredt spekter av temaer: geografi,
historie, politikk, demografi, religion, konflikten, helse‐ og
utdanningssystemet og forholdene hvor flyktningene kommer fra.
Etter lunsj fortsetter vi og zoomer inn på Syrias kultur og de
utfordringer syriske flyktninger har i møte med norsk kultur. Vi
avslutter med en kort evaluering av dagen. Jeg vil gjerne understreke
at det er mulighet til spørsmål og diskusjon underveis! Spørsmål kan
stilles når de bobler opp, det kan gjerne oppstå spontan diskusjon
hvor vi utveksler våre erfaringer, deler våre utfordringer og kanskje
lufter våre frustrasjoner i arbeidet med flyktninger. Jeg vil gjerne be
dere om å fylle ut deltakerlista som går rundt i salen, og innlevere
evalueringsskjemaet på slutten av dagen. Jeg ønsker alle dere en
hyggelig, nyttig og lærerik dag!

Amber M. Struijk, veileder NAV Siljan
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