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Helnorsk panel skal diskutere integrering
Av: Linda Reinholdtsen

Ingen i panelet som skal diskutere integrering i arbeidslivet har ikke-vestlig bakgrunn.

Rettere sagt, én av de elleve forskerne som skal presentere sin forskning om integrering av innvandrere
i det norske arbeidslivet er amerikaner, resten er norske.

Konferansen som går av stabelen i Oslo neste helg arrangeres av Forskningsrådet og har arbeid,
integrering og velferd som tema.

Integrering på norsk
Lederen i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton deLeon, synes konferansen
illustrerer hvordan norsk integreringspolitikk fungerer i praksis. Ikke en eneste utlending, utenom
amerikaneren Ronald Craig, deltar.

– Her har vi et kroneksempel på integrering på godt norsk. Eksperter prater på vegne av deg, for deg,
men ikke med deg, påpeker en opprørt deLeon.

NOVA-forsker Rannveig Dahle skal presentere forskning om betingelser for flerkulturelt samarbeid i
pleie- og omsorgsyrker. Funnene i rapporten, som også antropolog Marie Louise Seeberg gjennomførte
en stor del av, viser at i de minst populære sektorene i helsevesenet er det veldig mange med
innvandrerbakgrunn.

– Hva synes du om at ingen med ikke-vestlig bakgrunn deltar på konferansen?

– Et godt poeng og et viktig spørsmål til forskerverdenen, sier Dahle til Dagsavisen.

Hun påpeker at forskningen som blir presentert vil være forskning belyst med norske øyne.

– Et viktig spørsmål
Arrangør Tor Lunde Larsen i Forskningsrådet synes at spørsmålet om hvorfor ingen innvandrere deltar
er relevant og viktig.

– Akkurat i denne konferansen er poenget å få presentert forskning som Forskningsrådet har finansiert
til allmennheten, forklarer Lunde Larsen, som er seniorrådgiver.

Forskningen som skal presenteres krysser temaene arbeid, velferd og integrering.

Den norskdominerte deltakelsen skyldes at ingen innvandrere har vært prosjektledere på de ulike
studiene.

Tidligere har Lunde Larsen vært med på større konferanser der folk med minoritetsbakgrunn har fått
kommentere forskernes innlegg.



– Det har vært veldig vellykket, sier seniorrådgiveren.

Han påpeker at selv om ingen forskere med innvandrerbakgrunn deltar denne gang, så er mye
forskningen som presenteres basert på ulike data om eller fra innvandrere.
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