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1. Innledning 

Den store innvandringen til vestlige land i Europa har ført til betydelige politiske, 

økonomiske og kulturelle spenninger i mottakerlandene (Mikkelsen, 2003:13). Også i 

Norge stiller innvandringen oss overfor en rekke utfordringer. Noen 

innvandrergrupper har blitt inkludert i majoritetsbefolkningen; de har jobb og deltar 

på ulike samfunnsarenaer på linje med etniske nordmenn. Andre er derimot i kraft av 

eksklusjon og marginalisering i andres og egne øyne blitt gjort til en etnisk minoritet, 

noe som kan illustreres med følgende utsagn:  

”Innvandring er vår tids største politiske utfordring (…) Om 50 år vil vi trolig ha 

rundt én million ikke-vestlige innvandrere i Norge. Hvis de blir boende i gettoer, og 

ikke har jobb eller er godt integrert, skapes en egen underklasse. Det kan utvikle seg 

til en sosial bombe. (…) Innvandrerne har høyere arbeidsledighet, dårligere 

boforhold, lavere utdanning og generelt dårligere levevilkår: Innenfor alle områder 

vi måler status, kommer utlendinger dårligere ut” (Arbeids- og inkluderingsminister 

Bjarne Håkon Hanssen, Haugstad mfl, 2006:29). 

 

Arbeids- og inkluderingsministerens utsagn underbygges blant annet av Makt- og 

demokrati-utredningen 1998-2003, som viste at etniske minoriteter er sterkt 

underrepresentert på en rekke sentrale samfunnsområder. I forbindelse med 

utredningen ble det gjennomført en eliteundersøkelse med utgangspunkt i ti grupper 

eller samfunnsområder; politikk, sentralforvalting, næringsliv, forskning og høyere 

utdanning, kultur, organisasjoner, politi og justisvesen, massemedia, militæret og 

kirken. Av de 1959 personene som utgjorde den totale eliten i Norge hadde kun to 

minoritetsbakgrunn (Rogstad, 2002:176). Fafo rapporterer at høyere utdanning fra 

norske høgskoler ikke gjør det lettere for innvandrere å få jobb (Kvinge & Djuve, 

2006). Ved Stortingsvalget 2005 var kandidater med utenlandsk navn på stryktoppen 

på valglistene i Oslo (Klassekampen, 22.9.2005). Liknende tegn til 
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underrepresentasjon viser seg også eksempelvis i rapporter fra tidligere Senter Mot 

Etnisk Diskriminering (SMED) (Ghosh, 2004).  

 

Systematisk diskriminering og underrepresentasjon av enkeltgrupper på ulike 

samfunnsarenaer kan undergrave demokratiets legitimitet og oppslutning. Demokrati 

bringer et dobbelt løfte om politisk likhet og makt blant folket, og impliserer at folk 

har en tilnærmet lik politisk innflytelse (Phillips, 1999:2). Verdenserklæringen om 

menneskerettighetene (2005) slår i artikkel 21 fast at ”Enhver har rett til å delta i sitt 

lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter” (§1), og videre at 

”Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne viljen skal komme 

til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med 

hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte” (§3). Demokratiske valg har 

gjennom tidene vært en av de viktigste kanalene mellom borgerne og politikerne i det 

norske demokratiet. Når deler av befolkningen har mindre tilgang på økonomiske, 

politiske og kulturelle ressurser enn majoriteten kan deres reelle muligheter til å 

utnytte sine politiske rettigheter i praksis reduseres. Bare halvparten av innvandrerne 

med stemmerett stemte ved Stortingsvalget 2005 (SSB, 2006a). Det kan derfor være 

nødvendig å forsøke å finne andre kanaler for kommunikasjon mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene, som kan supplere valgkanalen. 

 

Det manglende minoritetsperspektivet kan få konsekvenser for dagsorden i offentlig 

politikk og prioritering av virkemidler. Saker vil bli diskutert hovedsaklig ut fra et 

majoritetsperspektiv, og det kan bli problematisk å finne hensiktsmessige løsninger 

som har oppslutning blant de involverte borgergruppene. Lite eller ingen kontakt 

mellom innvandrere og myndigheter påvirker innvandrernes muligheter til å 

samtykke, kritisere og komme med innspill til myndighetene. Opplevelsen av ikke å 

bli hørt og få delta kan for innvandrerne føre til passivitet eller aggresjon og 

frustrasjon; ”avmakt er ingen god oppskrift på integrering!” (Ghosh, 2004:4). 
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Tiltak som iverksettes uten innvandrernes medvirkning kan innebære en form for 

passivisering, i form av at majoritetssamfunnet legger til rette for innvandrerne, på 

vegne av innvandrerne. En slik ovenfra-og-ned- holdning kan illustreres med 

Utledningsdirektoratets rapport om rasisme og diskriminering i Norge (UDI, 1999- 

2000). Den belyser diskriminering i offentlige instanser, men rapporten omfatter ikke 

innvandrernes representasjon i folkevalgte organer eller lederstillinger. ”Det kan se ut 

som "det flerkulturelle Norge" er blitt en sysselsettingsarena for etnisk norske 

borgere. Organisasjoner som jobber iherdig mot diskriminering har selv ofte ingen 

ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn” (Naghavian, 2006). For å vise at man har et 

mangfoldsperspektiv ansetter man en ”innvandrerekspert.” Mangfoldsperspektivet 

blir dermed noe en enkeltperson har ansvar for, ikke noe som gjennomsyrer og 

involverer alle i den enkelte bedriften (ibid.).

 

Virkemidler for å hindre marginalisering av innvandrere fokuserer gjerne på 

rettigheter og forskrifter om vern mot diskriminering. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål om hvor vidt nye lover og rettigheter er tilstrekkelig til at flere 

samfunnsgrupper inkluderes i det norske samfunnet. Innvandrere som har fått 

oppholdstillatelse i Norge har i stor grad de samme formelle rettighetene som etniske 

nordmenn. Til tross for like rettigheter er de altså i mange tilfeller ekskludert fra 

viktige samfunnsarenaer som arbeidsmarkedet, boligmarkedet og politisk 

representasjon. ”En klagebasert antidiskrimineringslov, hvor et offer må reise og 

forfekte sin sak, er ikke tilstrekkelig til å hanskes med det jeg vil kalle "systemisk 

diskriminering” i arbeidslivet,” skriver Ronald Craig i en kronikk i Aftenposten 

(9.5.2006). Slike lover individualiserer diskrimineringen og fører til oppreisning for 

enkeltpersoner, ikke endring av samfunnsstrukturer og generell praksis. Dette dreier 

seg om de mer subtile, strukturelle former for diskriminering (ibid.), innenfor 

maktfelt som ikke nødvendigvis lar seg regulere av rettigheter. 
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Til tross for bruk av ulike politiske virkemidler har vi altså kommet i en situasjon der 

deler av befolkningen av ulike årsaker ikke får ta del i fellesskapet på linje med resten 

av befolkningen, verken økonomisk eller politisk. ”Idealdemokratiet er et samfunn 

hvor alle har like muligheter til å oppnå maktposisjoner, uavhengig av kjønn og 

etnisitet” står det i Integreringskartet 2006, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet 

(IMDi)’s første offentlige rapport (Djuve, Kavli & Lund, 2006:90). Hvordan skal et 

liberalt flerkulturelt samfunn som Norge kunne ivareta mindretallets rettigheter innen 

rammen av et system med demokratiske institusjoner basert på flertallsavgjørelser? 

Minoritetenes samfunnsdeltakelse aktualiserer spørsmålet om hvem som kan 

representere og artikulere minoritetsinteresser, samt hvilke kanaler som er egnet for å 

nå fram (Rogstad, 2002:174). Når de politiske partiene ikke i tilstrekkelig grad evner 

å mobilisere enkelte borgergrupper til valg må man se om det finnes andre kanaler 

som kan benyttes for å sikre innvandrerne innflytelse. 

 

Fokus på innvandrere og integreringsproblematikk har bidratt til at denne gruppen 

etter hvert er blitt et viktig element i det konstruerte bildet som grupper, 

organisasjoner og partier skaper for å fremme egne interesser. Veien ut av denne 

posisjonen er i følge Mikkelsen (2001:284) organisering, men organisering alene er 

ikke nok. For det første må innbyrdes motsetninger som hersker mellom ulike 

innvandrermiljøer overskrides. For at organiseringen skal bli mest mulig effektiv er 

det for det andre viktig, kanskje enda viktigere, å inngå allianser med grupper, 

organisasjoner og partier i storsamfunnet. Med andre ord, benytte de samme 

strategier som grupper og klasser i det norske samfunn til enhver tid har benyttet for å 

fremme sine interesser (Skjeie & Siim, 2000). Når samarbeid mellom 

innvandrerorganisasjonene ikke er tilstrekkelig for å bli tatt alvorlig må innvandrerne 

og deres etterkommere danne slagkraftige politiske organisasjoner. I noen tilfeller 

støtter staten landsorganisasjoner eller paraplyorganisasjoner som kan fungere som 

brobyggere og forhandlingspartnere (Mikkelsen, 2003:23).  
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Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo 
Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo (heretter Rådet) er et eksempel på en slik 

brobygger mellom innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune. Rådet skal ”sikre 

en felles plattform for innvandrerorganisasjonenes arbeid”, og i tillegg ”styrke 

samarbeidet mellom organisasjonene og Oslo kommune” (Oslo Kommune, 2003). I 

Oslo finnes det et rikt organisasjonsliv blant innvandrerne. Over 300 organisasjoner 

er tilknyttet Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo (Rådets sekretær [intervju]), 

og ca 100 av disse jobber i følge Rådets leder [intervju] aktivt med innvandrernes 

situasjon. Innvandrerne er med andre ord ikke så passive og marginaliserte som man 

ofte kan få inntrykk av gjennom media. Rådet består av 10 valgte representanter for 

ulike verdensregioner, en kommunalt oppnevnt leder og en fast ansatt sekretær. 

Rådets mandat er som følger (Oslo Kommune, 2003):    

• Rådet skal arrangere minst to årlige samlinger for alle 
innvandrerorganisasjonene, hvorav en av samlingene er en 
årskonferanse 

• Rådet skal drive informasjonsvirksomhet 

• Rådet skal behandle kriterier for fordeling av økonomisk støtte  

• Rådet skal ta opp saker på eget initiativ 

• Rådet skal behandle saker som legges fram for Rådet (høringsorgan) 

• Rådet skal ta initiativ til minst to møter i året med sentrale 
myndigheter i Oslo kommune 

 

Ved å mobilisere innvandrere til organisasjonsvirksomhet og demokratisk deltakelse, 

samt legge til rette for samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner og Oslo 

kommune, kan Rådet bidra til å utvikle et inkluderende samfunnsborgerskap. 

Betydningen av samfunnsbrogerskap vil jeg utdype i kapittel to. Jeg vil i denne 

oppgaven beskrive Rådets virksomhet og ved hjelp av relevant teori drøfte følgende 

problemstilling:  
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Hvordan fungerer Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo   

1) som demokratisk arena for innvandrerorganisasjonene i Oslo? 

2) som brobygger mellom innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune? 

 

De to delene i problemstillingen er til en hvis grad overlappende, da en del aktiviteter 

som omhandler den første delen, Rådet som demokratisk arena, også påvirker Rådet 

som brobygger. Den første delen av problemstillingen fokuserer på hvordan Rådet 

bidrar til økt engasjement og demokratisk deltakelse blant 

innvandrerorganisasjonene, eksempelvis gjennom opplæring i demokratiske 

spilleregler, ved å legge til rette for samarbeid mellom organisasjonene, samt skape 

møteplasser mellom innvandrerorganisasjonene og kommunale myndigheter.  

 

Rådet befinner seg i skjæringspunktet mellom de kommunale myndighetene og 

innvandrerorganisasjonene. Del to av problemstillingen omhandler Rådets 

kanalisering av innvandrerorganisasjonenes interesser inn til kommunen og motsatt, 

både gjennom direkte kontakt mellom de to partene, samt via Rådet som mellomledd. 

Blant annet vil jeg drøfte hvem Rådet når ut til, samt hvilke muligheter Rådet har til å 

påvirke de kommunale myndighetene.  

 

Målet med studien er å belyse og drøfte Rådets virksomhet i lys av relevant teori. 

Funnene vil være knyttet til konteksten, i dette tilfellet Oslo kommune, og kan derfor 

vanskelig overføres direkte til andre kontekster; det finnes ikke noe enkelt svar på 

politiske utfordringer som kan fungere i alle kontekster. Jeg håper likevel at studien 

vil generere kunnskap om ulike aspekter ved Rådets virke som kan være et 

konstruktivt bidrag både for Rådets videre arbeid og utvikling, samt for Oslo 

kommune. Flere kommuner har de siste årene opprettet ulike typer innvandrerråd. 

Kanskje kan denne studien være et bidrag til at slike råd lykkes i sitt arbeid.   
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Det skiller seg altså ut tre hovedaktører i denne oppgaven; 1) Rådet, 2) 

innvandrerorganisasjonene og 3) Oslo kommune. Rådet er nok den aktøren av de tre 

som i denne sammenheng er lettest å definere, og er allerede blitt foreløpig presentert. 

Videre vil jeg forklare hva som ligger i begrepene ”innvandrerorganisasjoner” og 

”innvandrere”, samt ”Oslo kommune” og ”myndighetene”.   

 

Innvandrerorganisasjoner og innvandrere 
Begrepet ”innvandrer” brukes av Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2006b) om personer 

som selv har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge av to 

utenlandsfødte foreldre. Innvandrerbefolkningen i Norge består av personer med 

bakgrunn fra 208 land og selvstyrte regioner, med varierende botid, ulike politiske 

preferanser og kjennskap til det samfunnet de lever i (Aalandslid & Tronstad, 2005). 

Likevel stilles innvandrerne i mange situasjoner ovenfor en rekke av de samme 

utfordringene, eksempelvis diskriminering på arbeids- og boligmarkedet, aksept for 

sin kultur og så videre. Jeg ser det derfor som mest hensiktsmessig å behandle dem 

som én gruppe i denne sammenhengen. Innvandrerrådet forholder seg dessuten til 

innvandrerorganisasjoner, og det er da opp til hvert enkelt medlem å avgjøre om hun 

eller han definerer seg selv som innvandrer. Fordi det er opp til den enkelte 

organisasjon å registrere seg unngår Rådet dilemmaet med hvem som skal regnes som 

innvandrere. Slik kan man unngå stigmatisering, men det kan også tilsløre hvem man 

i utgangspunket jobber for, og medføre at man ikke når ut til eller klarer å fange opp 

innspill fra den intenderte målgruppen. 

 

Også ”innvandrerorganisasjon” kan være et tvetydig begrep. Det kan eksempelvis 

være organisasjoner som jobber for innvandrere og deres interesser, men som 

hovedsakelig består av nordmenn. Rådet for Innvandrerorganisasjoner tar 

utgangspunkt i organisasjoner der medlemmene hovedsaklig består av innvandrere, 
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og det er det jeg vil referere til når jeg bruker begrepet. Disse organisasjonene 

representerer et mangfold med hensyn til antall medlemmer, aktiviteter og 

målgruppe, eksempelvis alder, etnisitet og kjønn. Noen er idrettsorganisasjoner, noen 

driver leksehjelp eller informasjons- og veiledningsvirksomhet, andre er kun aktive 

ved feiring av nasjonaldager. Det er med andre ord ikke alle organisasjonene som er 

registrert hos Rådet som jobber aktivt med politisk påvirkningsarbeid. En del 

organisasjoner er svært politisk aktive, men retter oppmerksomheten mot forhold i 

landet de opprinnelig kommer fra.   

 

Oslo kommune og myndighetene 
Når man snakker om innflytelse og påvirkningsmuligheter kan det ofte være 

vanskelig å skille mellom ulike offentlige instanser. ”Oslo kommune”, eller 

”myndighetene,” vil i denne oppgaven omfatte de politiske styringsorganer, den 

kommunale administrasjon samt de kommunale tjenester innenfor Oslo kommune. I 

tilfeller der det er snakk om spesifikke offentlige organer vil det bli oppgitt, 

eksempelvis når det gjelder Byråd eller Byrådsavdeling for Barn og Utdanning.    

 

Kontekst 
I Oslo bor det 123 900 innvandrere, det vil si at 23 % av Oslos befolkning er 

innvandrere (SSB, 2006b). På landsbasis er 8,3 % av innbyggerne innvandrere (ibid.). 

En betydelig del av Norges innvandrerbefolkning bor med andre ord i Oslo. Det kan 

kanskje virke unødvendig å opprette et eget innvandrerråd i Oslo, en av få byer i 

Norge hvor andelen ikke- vestlige innvandrere i bystyret er større enn i befolkningen 

ellers (Aalandslid & Tronstad, 2005). Ved nærmere ettersyn ser man at det er 

innvandrere fra noen få land som er overrepresentert; store etniske grupper i Oslo er 

helt fraværende i bystyret. Både valgdeltakelse og representasjon er fremdeles lav 

blant mange innvandrergrupper (ibid.). Når innvandrerbefolkningen som vist over er 

så mangfoldig er det ikke realistisk å tro at dette mangfoldet kan gjenspeiles i norske 
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kommunestyrer. I tillegg er mye av problematikken rundt inkludering av innvandrere 

i samfunnet svært kompleks, og krever andre løsninger enn representasjon gjennom 

valg, noe jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven. Det er derfor nødvendig å finne 

andre kommunikasjonskanaler mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene. 

Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo kan være et eksempel på en slik 

kommunikasjonskanal.    

 

Oppgavens disposisjon 
For å belyse og nyansere problematikken rundt inkludering av innvandrere i det 

norske samfunn vil jeg i kapittel to presentere Marshalls teori om 

samfunnsborgerskap. Marshall analyserte samspillet mellom borgernes sivile, 

politiske og sosiale rettigheter. Deretter følger en drøfting av noen kritiske aspekter 

med hensyn til samfunnsborgerskap og innvandrere som leder frem til Siims fire 

dimensjoner for analyse av samfunnsborgerskap. Videre vil jeg presentere Putnams 

teorier om sosial kapital, og drøfte hvordan sosial kapital kan bidra til et mer 

inkluderende samfunnsborgerskap. Til slutt i teoridelen vil jeg argumentere for 

hvordan lokaldemokratiske utvalg kan være en løsning for å skape et mer 

inkluderende samfunnsborgerskap.     

 

I kapittel tre vil jeg gjøre rede for hvilke datainnsamlingsmetoder og datakilder jeg 

har brukt, samt vurdere datas troverdighet. 

 

Kapittel fire er en presentasjon av Rådets historie og løpende virksomhet. For å gi en 

mer nyansert forståelse av hvem innvandrerorganisasjonene er og hva de driver med 

vil jeg først gi en presentasjon av innvandrerorganisasjonenes funksjon og historiske 

utvikling i Norge.  
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I kapittel fem vil jeg presentere Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo; 

opprettelse og utvikling. På bakgrunn av teoriene jeg har presentert tidligere i 

oppgaven og med utgangspunkt i problemstillingen vil jeg presentere og drøfte 

Rådets løpende virksomhet; møtevirksomhet og hvilke saker de arbeider med, 

opplæring av Rådsmedlemmene og lederens rolle. Videre vil jeg, med utgangspunkt i 

Rådets mandat, redegjøre for og drøfte ulike aspekter ved Rådets utadrettede virke, 

samt Rådets relasjon til henholdsvis innvandrerorganisasjonene og myndighetene. 

 

Avslutningsvis vil jeg gi en oppsummerende sluttkommentar. 
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2. Samfunnsborgerskap, sosial kapital og 
lokaldemokrati 

2.1 Innvandrere og samfunnsborgerskap 

2.1.1 Presentasjon av samfunnsborgerskap 

Teoriene om samfunnsborgerskap omfatter en del av spenningene som oppstår i 

skjæringspunktene mellom det offentlige og det private, mellom det kollektive og 

individuelle, det formelle og uformelle. Samfunnsborgerskap, kanskje mer kjent som 

det engelske ”citizenship”, rommer en dobbelhet, idet det kan oversettes til både 

”statsborgerskap” og ”medborgerskap” (Brochmann, 2002:56). Statsborgerskap 

handler om et formelt medlemskap i en stat med dets tilhørende spilleregler, mens 

medborgerskap dreier seg om grunnlaget for et godt liv; tilhørighet og identitet. 

Brochmann mfl. har i Makt- og Demokratiutredningen 1999- 2003 introdusert 

begrepet ”samfunnsborgerskap” som et norsk samlebegrep som inkluderer både 

statsborgerskap og medborgerskap (ibid), og jeg vil videre i oppgaven bruke begrepet 

i denne betydningen. Det finnes mye og til dels motstridende litteratur om 

samfunnsborgerskap. Jeg tar derfor forbehold om at mine tolkninger er gjort ut fra 

den litteraturen jeg presenterer i oppgaven. 

 

”Samfunnsborgerskap” er i dag et omstridt begrep på flere nivå, eksempelvis med 

hensyn til hva begrepet inneholder og hvordan det anvendes i ulike sammenhenger 

(Lister, 1997:3, Faulks, 2000). En minste fellesnevner er at det dreier seg om 

medlemskap i et politisk samfunn, om forholdet mellom enkelt-individene og staten, 

samt individene seg imellom (Barbalet, 1988). Samfunnsborgerskap kan, i et 

normativt demokratisk perspektiv, forstås som når personer og grupper kan dele et 

felles politisk og sosialt rom, selv om de har forskjellig opprinnelse og historie 
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(Mikkelsen, 2003:15). Et sentralt spørsmål er om man skal vektlegge rettigheter eller 

plikter. Er samfunnsborgerskapet for eksempel en status med tilhørende rettigheter, 

eller innebærer det praktisering av borgerdyder og politisk deltakelse? En annen 

debatt knytter seg til avgrensning av begrepet og hvem som skal inkluderes av 

samfunnsborgerskapet. 

 

Den klassiske samfunnsborgerskaps- tradisjonen har blant annet belyst motsetningen 

mellom det demokratiske ideal om likhet, og de reelle klassebaserte ulikheter med 

hensyn til økonomiske, politiske og sosiale ressurser (Siim, 2003:12). Senere har 

analysen også omfattet borgernes sosiale, politiske og sivile rettigheter ut fra et 

kjønns- og etnisitetsperspektiv, samt retten til å delta i beslutninger i det sosiale, 

økonomiske, kulturelle og politiske liv (Lister, 1998:5). Det er en utbredt 

demokratioppfattelse at det bare er statsborgere som kan gjøre krav på politisk 

innflytelse i et land (Mikkelsen, 2001:21). Noen mener derimot at alle som omfattes 

av de nasjonale politiske beslutninger bør ha mulighet for formell politisk deltakelse 

og innflytelse (ibid). Blant andre hevder Mikkelsen (2003:15) at ”Medborgerskap 

forutsetter, at minoriteter får adgang til og indflydelse på beslutningsprocesser som, 

direkte eller indirekte, berører dem”. Slike synspunkt er bakgrunnen for at for 

eksempel utenlandske statsborgere har fått stemmerett ved lokalvalg når de har bodd i 

Norge i mer enn tre år. Johan P. Olson (1990, i Mikkelsen, 2003:15) mener at 

innbyggere som i vesentlig grad berøres av offentlige beslutninger kan betraktes som 

”intensive minoriteter”. Det er da legitimt å gi dem større innflytelsesmuligheter.   

 

Marshall var en av de viktigste bidragsyterne i nyere tid med hensyn til utvikling av 

begrepet samfunnsborgerskap. For å tydeliggjøre hva begrepet innebærer vil jeg 

videre i dette kapittelet kort presentere hans forståelse avsamfunnsborgerskap. På den 

bakgrunn vil jeg peke på noen kritiske aspekter for at samfunnsborgerskapet skal 

være inkluderende for alle samfunnsgrupper, spesielt med hensyn til innvandreres 
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situasjon. Konflikter mellom kollektive og individuelle rettigheter, samt mellom 

majoritets- og minoritetsbefolkningen, gjør det spesielt viktig at denne gruppen 

innbyggere er aktive samfunnsborgere og har reelle kanaler for innflytelse i det 

norske samfunn. Denne presentasjonen vil munne ut i Siim’s fire dimensjoner for 

analyse av samfunnsborgerskap. 

 

Marshalls forståelse av samfunnsborgerskap 
Mye av senere tids diskusjon om samfunnsborgerskap tar utgangspunkt i Marshalls 

forståelse av begrepet. For Marshall (1998) innebærer samfunnsborgerskap to 

momenter: For det første medlemskap i et samfunn (community), og for det andre at 

de som er tilkjent status som samfunnsborgere er like med hensyn til rettigheter og 

plikter. Marshall mener at ulike samfunn vil knytte ulike rettigheter og plikter til 

samfunnsborgerskapet; det finnes altså ikke et universelt prinsipp som bestemmer 

innholdet. Han peker imidlertid på tre elementer som kan, men ikke behøver, være 

del av et samfunnsborgerskap: (1) sivile, (2) politiske og (3) sosiale rettigheter. Det 

sivile elementet består av rettigheter som er nødvendig for å bevare individuell frihet, 

og assosieres med styre gjennom lov og et system av domstoler. Den politiske delen 

dreier seg om rett til å delta i utøvelse av politisk makt, og knyttes til parlamentariske 

institusjoner. Det siste elementet, sosiale rettigheter, gir rett til alminnelig 

levestandard og sosial arv (social heritage) fra samfunnet man lever i. De sosiale 

rettighetene realiseres i hovedsak av sosiale tjenester og utdanningssystem (ibid.). 

Disse elementene kan fungere som en målestokk for det enkelte lands 

samfunnsborgerskap (Lister, 1997:4). 
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2.1.2 Kritiske aspekter med hensyn til innvandrere og 
samfunnsborgerskap 

Et universelt og inkluderende samfunnsborgerskap? 
Et viktig ideal for Marshall er at alle samfunnsborgerne skal være like for loven; 

ingen individer eller grupper skal være privilegerte i forhold til de andre (Barber, 

1984:225). I vestlige samfunn er det i dag vanlig å anse samfunnsborgerskap som 

universelt; det omfatter alle som bor i en nasjonalstat. Utvidelse av 

samfunnsborgerskapet til å gjelde alle personer i en stat er i følge Barbalet (1988:2) 

noe av det viktigste som er oppnådd i forbindelse med utviklingen av 

samfunnsborgerskapets betydning, men det utgjør også grunnlaget for dets 

begrensninger. Som Barber sier;” ”all” is always conditioned, and ”universalism” 

always refers to some particular universe with its own presumptive boundaries” 

(Barber, 1984:225).  

 

Et universelt samfunnsborgerskap på tvers av sosiale klasselinjer medfører at den 

enkelte borger i praksis vil ha ulike forutsetninger for å benytte seg av de rettighetene 

og mulighetene som knyttes til det å være samfunnsborger (Barber, 1984:225). Det 

vil ligge ulike hindringer og forutsetninger for den enkelte samfunnsgruppe eller 

individ skal kunne realisere sine rettigheter. Eksempelvis nevner Siim at personlige 

ressurser som kunnskap og økonomi kan ha betydning for hvor vidt man er i stand til 

å benytte sine politiske rettigheter (Siim, 2003). Samfunnsborgerskapet har med 

andre ord ikke nødvendigvis samme praktiske betydning eller innhold for alle som 

befinner seg innenfor grensene i en nasjonalstat. Ulike samfunnsgrupper vil derfor ha 

ulike behov for tilrettelegging og tilpasning for at samfunnsborgerskapet skal være 

likt for alle i praksis.  

 

Som nevnt kan Marshalls samfunnsborgerskap betraktes som et ideal og en 

målestokk. Det kritiske spørsmålet blir da hvem som definerer målestokken, og i 
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hvems referanserammer (Lister, 1997:4). Både på det formelle og substansielle plan 

representerer samfunnsborgerskap en form for sosial inkludering basert på universelle 

rettigheter og plikter, men oppleves av marginalisert grupper ofte også som 

ekskluderende (Lister, 1998:5). Samfunnsborgerskap er i utgangspunket et 

universalistisk konsept, som historisk tok utgangspunkt i at menn kunne oppfylle sine 

plikter i den offentlige sfæren fordi kvinnene og slavene var hjemme og gjorde 

oppgavene i den private sfæren; kvinner og slaver ble ikke ansett som borgere. 

Samfunnsborgerskapet er i et slikt perspektiv tilpasset en hvit, heteroseksuell, relativt 

ung, ikke-ufør mann, og bygger dermed på hva Lister kaller en falsk universalisme 

(ibid.).  

 

Lister stiller spørsmål om hvordan et ideal som opprinnelig er basert på eksklusjon av 

kvinner, og også andre samfunnsgrupper, kan reformuleres slik at det på en 

tilfredsstillende måte også inkluderer dem, ikke bare som ”vedheng”1 (Lister, 

1997:3). Kan et universelt samfunnsborgerskapsbegrep basert på formelle rettigheter 

erkjenne og gi rom for de forskjellige og skiftende identitetene som innvandrere til 

enhver tid besitter? (ibid.) En av hovedutfordringene med hensyn til innvandreres 

samfunnsborgerskap er nettopp hvem som defineres som ”innvandrer”. Når har man 

bodd lenge nok i landet til at man ikke lenger betraktes som innvandrer? Noen 

”innvandrere” er født og oppvokst i Norge, men har foreldre med røtter i andre 

kulturer. Er det samfunnet eller en selv som bestemmer om man er innvandrer eller 

ikke? Er man enten innvandrer eller norsk, eller kan man være begge deler? Trolig er 

det ikke snakk om enten eller, men både og, til ulike tider. Skal et 

samfunnsborgerskap være inkluderende må man anta at begrepet må kunne gi rom 

for slike vekslende identiteter. 

                                              

1 Oversatt fra engelsk ”append”: “[how the concept] can be reformulated to as to satisfactorily include and not simply 
append them”. 
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Maktstrukturer; majoritetssamfunnet versus innvandrerbefolkningen 
Det finnes ulike sfærer for maktutøvelse fra en stat og et majoritetssamfunn overfor 

innvandrere eller etniske minoriteter. Innvandrerne i Norge befinner seg i 

skjæringspunktet mellom to maktlogikker (Brochmann mfl, 2002:13): Den ene 

omhandler økonomiske og funksjonelle temaer, hvor myndighetene og arbeidslivets 

parter står i en motsetningsfylt diskusjon om hvem og hvor mange som skal slippe 

inn. Den andre logikken dreier seg om nasjon, kultur, identitet og tilhørighet. Her 

finnes ofte mer uformelle eller subtile maktfelter, som i liten grad fanges opp av 

offentlig politikk for likestilling. Det er den alminnelige befolkningen som i stor grad 

avgjør hvem som skal inkluderes i det gode selskap, hvem som velges til ulike verv 

og så videre. En todelt forståelse av makt åpner for at man kan være relativt 

maktesløs innenfor bredere økonomiske og politiske strukturer, samtidig som det er 

rom for selv-aktualisering innenfor nærere maktsfærer (Lister, 1998:6).  

 

Brochmann mfl. s to maktlogikker danner grunnlag for et samspill mellom etnisitet, 

stat og medborgerskap. Men mens den første logikken i stor grad kan reguleres av 

myndighetene gjennom rettigheter og forskrifter, er det mindre muligheter for å 

påvirke de mer uformelle maktfeltene som utvikles blant borgerne. Et inkluderende 

samfunnsborgerskap avhenger også av relasjonene borgerne imellom, blant annet 

deres identitetsfølelse og hvordan de anser andre med ulik kulturell bakgrunn; deres 

evne til å tolerere og samarbeide med folk som er forskjellige fra dem selv; deres 

ønske om å delta politisk for å oppnå felles goder og kontrollere politikerne; samt 

deres rettferdighetsfølelse og ønske om en jevn fordeling av ressurser. Faulks 

(2000:5) fremhever at samfunnsborgerskap ikke bare er et individualistisk konsept 

for å skape fordeler for den enkelte, statusen innebærer også gjensidighet. Rettigheter 

avhenger alltid av et sosialt rammeverk som opprettholdes ved at alle bidrar (ibid.). 

Spørsmålet blir da hvordan man kan skape den solidaritet som trengs borgerne i 

mellom for at de skal lage et inkluderende samfunnsborgerskap for hverandre. 
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For innvandrere kan lite kjennskap til landet og kulturen de har kommet til være en 

hindring for at de skal kunne benytte seg av rettighetene de besitter. Diskriminering i 

arbeidsmarkedet og på andre arenaer kan bidra til at noen innvandrere ikke har 

samme tilgang til beslutningsarenaer som andre. Også økonomisk fattigdom kan være 

en hindring for utøvelse av samfunnsborgerskap både i sosiale, politiske og sivile 

sfærer. For en del innvandrerkvinner legger arbeid i hjemmet hindringer for deres 

mulighet til aktivt samfunnsborgerskap, samtidig som omsorg ikke teller som 

samfunnsborgerskap på sammen måte som ”offentlig ansvar” på arbeidsmarkedet 

eller på den politiske arena. Ettersom kvinner oftere er rammet av økonomisk 

fattigdom enn menn (Predelli, 2003), og minoriteter i Norge generelt har lavere 

inntekt enn nordmenn (Mogstad, 2005), rammes disse kvinnene av dobbel 

diskriminering. Særlig sårbare er for eksempel de kvinnene som har kommet til 

Norge på familiegjenforening, og hvis oppholdstillatelse dermed er basert på 

forholdet de har til sin ektemann (Kertscher, 2001).   

 

Rettigheter på kollisjonskurs 
Det er vanskelig å måle og rette opp ulemper og sårbare områder som følger ved det å 

være innvandrer i Norge. Ettersom innvandrerne i Norge er en svært heterogen 

gruppe vil det være vanskelig å bestemme hvilke rettigheter som skal gjelde for 

hvilke grupper (Kymlicka, 1995:131). Universelle menneskerettigheter er ikke alltid 

tilstrekkelig for å løse dilemmaene som oppstår. I forhold til innvandringssituasjonen 

i Norge er sentrale spørsmål blant annet knyttet til utdanning på eget morsmål og 

innenfor egen kultur, bruk av hijab, samt diskriminering blant annet på arbeids- og 

boligmarkedet. Problemet med menneskerettighetene er i følge Kymlicka ikke at de 

gir feil svar, men heller at de ikke gir noe svar. ”En hver har rett til tanke-, 

samvittighets- og religionsfrihet” (Verdenserklæringen om menneskerettighetene, 

2005, artikkel 18), men hvor går grensen for når noens religionsutøvelse blir en 

hindring for andres rettigheter eller generelle samfunnsinteresser? Dersom man ikke 
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har spesifikke minoritetsbeskyttende2 menneskerettigheter eller fora hvor slike 

problemstillinger drøftes, vil det i de fleste tilfeller være opp til majoriteten i 

samfunnet å avgjøre slike spørsmål.  

 

Områder der det er viktig at innvandrerne har politisk innflytelse finner man gjerne i 

spenningsfeltet mellom kollektive og individuelle rettigheter (Borchgrevink, 2003). 

Kollektive rettigheter beskytter individets rett til å tilhøre en kultur og religion, der 

medlemskapet er bestemmende for eksempelvis kleskoder, diettregler, samt fordeling 

av rettigheter og plikter mellom gruppens medlemmer. Her er det altså snakk om 

innvandrernes rett til beskyttelse mot majoritetssamfunnet. Individuelle rettigheter 

gjelder individet ”avkledd enhver sosial og biologisk attributt (…) [og] gir legitime 

krav på personlig frihet og rettsbeskyttelse uavhengig av kjønn, rase, religion og 

sosial status” (ibid:147). Individuelle rettigheter gir med andre ord også beskyttelse 

mot ens egen kulturelle tilhørighet. De to rettighetsformene kan derfor lett komme i 

konflikt med hverandre, for eksempel hvis man hevder at mannens overordning 

overfor kvinnen er en del av ens kultur, og nødvendig for å opprettholde kulturens 

identitet og eksistens. Relatert til samfunnsborgerskap kan man spørre om hvem som 

og på hvilken måte man best kan løse konflikter som oppstår på grunn av slike 

motsetningsfylte interesser. 

 

Konfliktene som oppstår i dette komplekse bildet av interesser, prinsipper og 

historiske omstendigheter må i følge Kymlicka (1995) drøftes og løses sak for sak, i 

lys av den enkelte gruppes historie og status i forhold til majoritetssamfunnet. 

Konfliktene må løses politisk ut fra demokratiske spilleregler, gjennom dialog og 

forhandlinger basert på tillit og toleranse (ibid:131). Lister har et viktig poeng når 

hun sier at ”rights are not set in stone; they are always open to re- interpretation and 

                                              

2 ”Minoritet” brukes i samme betydning som ”innvandrer” 
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re- negotiation and need to be defended and extended through political and social 

action” (Lister, 1998:6). Det er i slike tilfeller avgjørende at minoritetsgrupper eller 

individer har nok reell innflytelse og anerkjennelse i samfunnet til at deres behov blir 

ivaretatt, selv om det ikke nødvendigvis gagner majoritetens interesser. Formelle 

rettigheter er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, og i følge Kymlicka heller ikke alltid 

det som skal til, for å oppnå et mer inkluderende samfunnsborgerskap.  

 

Samfunnsborgerskap-tilnærmingen utfordrer ideen om samfunnsborgerne som 

atomiserte, passive bærere av rettigheter, og konstruerer dem i stedet som aktive 

politiske aktører, som del av et større fellesskap. Det er derfor vesentlig at det også 

inkluderer uformelle former for politikk, ikke bare formelle eller synlige aspekter, 

eksempelvis valgdeltakelse, som gjerne er lettere målbare. Lister (1998) skiller 

mellom samfunnsborgerskap ”i praksis” basert på aktiv deltakelse, i motsetning til 

samfunnsborgerskap ”som status”, der borgerne er passive bærere av rettigheter. Ray 

Paul bruker uttrykket ”aktivt samfunnsborgerskap” i betydningen ”local people 

working together to improve their own quality of life and to provide conditions for 

others to enjoy fruits of a more affluent society” (i Lister, 1998:6). Dette er en form 

for samfunnsborgerskap som marginaliserte grupper utfører, eksempelvis gjennom 

”community groups”. Marginalisering kan være en konsekvens av økonomisk 

fattigdom, sosial lagdeling, eller nasjonalstater som ikke gir fullverdig 

samfunnsborgerskap til immigranter. Pauls aktive samfunnsborgerskap samsvarer slik 

jeg ser det i stor grad med Putnams teori om sosial kapital (Putnam, 2005), og Selles 

teori om aktiv organisasjonsdeltakelse (Wollebæk & Selle, 2002). Gjennom aktivt 

samfunnsborgerskap blir man selvstendige subjekter, i stedet for objekter som er 

avhengig av bistand fra mer privilegerte (Lister, 1998:6). 

 

Siims fire dimensjoner for analyse av samfunnsborgerskap      
Jeg har nå eksemplifisert hvordan en forståelse av samfunnsborgerskap som kan 

medføre eksklusjon og falsk universalisme kan være et uheldig utgangspunkt for en 
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status som er ment å være inkluderende og likeverdig for alle. Marshalls forståelse av 

samfunnsborgerskapet er i stor grad rettighetsbasert. Økonomisk fattigdom, lite rom 

for multiple identiteter samt skjeve maktforhold mellom minoritets- og 

majoritetsbefolkningen kan føre til at ikke alle samfunnsgrupper i like stor grad kan 

benytte seg av rettighetene de besitter eller delta som aktive samfunnsborgere. Slike 

faktorer kan altså undergrave fordelene ved samfunnsborgerskap. En drøfting av 

samfunnsborgerskap må derfor også omfatte en vurdering av forholdene som gir 

begrepet mening (Faulks, 2000:2).  

 

Birte Siim har i sin bok ”Medborgerskabets utfordringer – etniske minoritetskvinders 

politiske myndiggørelse” en mer nyansert inndeling av samfunnsborgerskapet, som 

gir rom for å inkludere en del av aspektene jeg har drøftet ovenfor i oppgaven. Boka 

er en del av den danske maktutredningen. Videre i oppgaven vil jeg presentere Siims 

fire dimensjoner for analyse av samfunnsborgerskap3: (1) rettigheter og plikter, (2) 

deltakelse, (3) ressurser og (4) identiteter.  

 

Den første dimensjonen, rettigheter og plikter, handler om borgernes adgang til 

formelle sivile, sosiale og politiske rettigheter. Ulikheter i sivile, sosiale og politiske 

rettigheter kan være problematisk, da det kan skape ulikhet i borgernes politiske 

deltakelse og innflytelse (Siim, 2003:13). Denne dimensjonen omhandler spørsmål 

om forholdet mellom like rettigheter og behov for særrettigheter for etniske 

minoritetsgrupper, eksempelvis med hensyn til kvoteregler i arbeidslivet og i det 

politiske liv. Her har det skjedd en uvikling: På 70- tallet var man mest bekymret for 

å forstyrre innvandrernes bevaring av egen kultur; de skulle selv få velge hvilken 

form for tilpasning de foretrakk. Utover 80- og 90- tallet har man fokusert mer og 

                                              

3 Siim bruker selv ordet ”medborgerskap”, som er en vanlig oversettelse av ”citizenship”. Ettersom hun også refererer til 
Marshalls begrep vil jeg for ordens skyld i denne oppgaven  kun benytte samfunnsborgerskap 
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mer på gjensidighet og plikt til å delta, til å lære det norske språk og verdier 

(Brochmann, 2002:37, St.meld. 49, 2003- 2004). 

 

Den andre dimensjonen, deltakelse, dreier seg om hvordan borgerne utnytter de 

formelle rettighetene i praksis. Den omfatter både deltakelse eller manglende 

deltakelse i ”det lille demokrati”, forstått som frivillige organisasjoner og foreninger i 

det sivile samfunn, og i ”det store demokrati”; de politiske institusjoner og det 

politiske system (Siim, 2003:13). Forholdet mellom den første og den andre 

dimensjonen kommer slik jeg ser det til uttrykk i måten Lister (1998) skiller mellom 

henholdsvis ”to be a citizen” og ”to act as a citizen”. ”To be a citizen” innebærer å ha 

de formelle rettigheter som er nødvendige blant annet for å kunne delta i det sosiale 

og politisk liv. ”To act as a citizen” betyr å utnytte statusens fulle potensial i praksis.  

 

Dimensjon tre, ressurser, dreier seg om borgernes sosiale, økonomiske og kulturelle 

betingelser, eksempelvis utdannelse, sosialt nettverk og tilknytning til 

arbeidsmarkedet (Siim, 2003). Etniske minoriteter besitter generelt færre sosiale og 

politiske ressurser enn den norske majoritet (Predelli, 2003). Innvandreres mangel på 

slike ressurser kan være viktig for å forstå deres svake benyttelse av den politiske 

delen av samfunnsborgerskapet (Siim, 2003).    

 

Den fjerde og siste dimensjonen omhandler ”dels borgernes identifisering med ett 

eller flere kulturelle, politiske og religiøse fellesskap, og dels utvikling av selvtillit og 

skapelse av kollektive identiteter gjennom mobilisering og organisering” (Siim, 

2003:14, min oversettelse). Siim skiller mellom individuell og kollektiv identitet, og 

mellom sosiale, politiske og demokratiske identiteter.  
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For at et samfunnsborgerskap skal være inkluderende må det med andre ord 

anerkjenne og ta hensyn til de ulikheter som finnes i befolkningen som konsekvens 

av ulike sosiale, økonomiske og kulturelle betingelser. Det må være rom for å 

identifisere seg med ulike fellesskap, og det må legges til rette for at alle skal kunne 

delta og bli hørt politisk. Mangfoldsperspektivet må med andre ord være integrert på 

alle felt, ikke bare hos én ansvarlig innvandrerekspert. 

 

Fokus vil i denne oppgaven hovedsaklig være på Siims andre dimensjon, deltakelse, 

ettersom det er en viktig forutsetning for Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslos 

funksjon som brobygger og demokratisk arena. Økt demokratisk deltakelse anses som 

en strategi for å oppnå større politisk likhet (Phillips, 1996:22). De andre 

dimensjonene kan ses som forutsetninger for deltakelse, men deltakelse kan også 

bidra til å utvikle for eksempel sosiale og politiske ressurser, tilhørighet til ulike 

fellesskap og selvtillit. De andre dimensjonene vil derfor spille inn, direkte eller 

indirekte, som en del av forståelsesrammen for hva som skal til for å oppnå et 

inkluderende samfunnsborgerskap. 
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2.2 Betydningen av sosial kapital for et mer inkluderende 
samfunnsborgerskap 

”The experience of the viability of civic association immunes its members against a 

generalized sense of powerlessness as well as against clientlistic expectations 

addressed to a paternalistic and authoritarian state”  

Offe & Fuchs, 2002:199 

Med utgangspunkt i boka ”Democracies in Flux. The evolution of social capital in 

contemporary societies”, redigert av Robert D. Putnam (2002), vil jeg videre i 

oppgaven forklare nærmere hva sosiale kapital er og hvordan det utvikles. For å 

nyansere begrepet vil jeg presentere tre dikotomier av former for sosial kapital som 

jeg mener er relevante for problemstillingen i denne oppgaven; tykk versus tynn 

sosial kapital, brobyggende versus bindende, og generell versus spesifikk sosial 

kapital. Jeg vil drøfte hvordan ulike former for sosial kapital kan bidra til et mer 

inkluderende samfunnsborgerskap. Noen former for sosial kapital kan også ha 

negative effekter, eksempelvis dersom grupper eller enkeltindivider låses fast i 

bestemte sosiale grupperinger eller mønstre og avskjæres fra annen type informasjon 

(Putnam, 2002, Wollebæk & Selle, 2002). Det er derfor viktig at man er med i flere 

organisasjoner eller miljøer, eller at det også finnes arenaer hvor man kan møte 

personer med andre synspunkter og verdier.  

 

2.2.1 Hva er sosial kapital? 

”By social capital I mean features of social life – networks, norms and trust – that 

enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives” 

(Putnam, 2005:665). Begrepet ”sosial kapital” ble tatt i bruk allerede tidlig på 1900- 

tallet, da L. Judson Hanifan så hvordan man kunne løse sosiale, økonomiske og 

politiske problemer ved å styrke solidaritetsnettverk blant samfunnsborgerne (Putnam 
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& Goss, 2002:4). Hanifan observerte at nedgang i aktiviteter som dannet 

nabofellesskap førte til isolasjon og stagnering, særlig i jordbruksområder med for 

eksempel felles eplesanking og låvebygging. Sosial kapital hadde for Hanifan 

ingenting med økonomisk kapital eller privat eiendom å gjøre, men det som var 

viktig i hverdagslivet til folk flest: ”Godvilje, fellesskap, sympati og sosial 

samhandling blant enkeltpersonene og familiene som utgjør en sosial enhet” (ibid:4, 

min oversettelse). Sosial kapital er ikke noe konkret det enkelte individ besitter. Det 

oppstår i relasjoner mellom mennesker som kommer i kontakt med hverandre, for 

eksempel gjennom medlemskap i organisasjoner (Coleman, 1994), eller ved at man 

kommer i kontakt med sine naboer, som igjen kommer i kontakt med sine (Putnam & 

Goss, 2002:4). Slik kan man danne et nettverk som kan tilfredsstille enkeltpersoners 

sosiale behov og forbedre levekårene for hele samfunnet. Økt kontakt med andre 

mennesker og engasjement i samfunnet vil øke tilliten både mellom enkeltpersoner 

og til myndighetene, og utvikle gjensidighet som fører til at hver enkeltperson våger å 

satse og ofre mer for fellesskapets goder. Fordelene av å være inkludert i fellesskapet 

vil være større enn fordelene av å opptre alene. 

 

Begrepet sosial kapital har siden blitt tatt i bruk på mange ulike fagområder, med 

nettverk, normer og tillit som viktige elementer (Coleman, 1994, Putnam, 1995). 

Eksempelvis har man funnet at sosial kapital har bidratt til økonomisk utvikling, 

redusert kriminalitet og forbedret psykisk helse (Putnam & Goss, 2002.). Ikke minst 

er sosial kapital en forutsetning for at demokratiet skal fungere, blant annet fordi 

demokrati bygger på tillit til at de folkevalgte handler til fellesskapets beste. I følge 

Michael Woodlock og Deepa Narayan (i Putnam & Goss, 2002:6) vil de samfunnene 

som er rike på sosiale nettverk og sivile organisasjoner være mindre sårbare, samt 

bedre i stand til å takle fattigdom, løse konflikter og dra nytte av nye muligheter.  
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Ulike teoretikere mener at utviklingen av sosial kapital kan bidra til økt deltakelse i 

demokratiet og økt følelse av kontroll og mestring av eget liv:”The experience of the 

viability of civic association immunes its members against a generalized sense of 

powerlessness as well as against clientlistic expectations addressed to a paternalistic 

and authoritarian state” (Offe & Fuchs, 2002:199). Ved å aktivt delta i sin egen 

hverdag går man fra å være objekt til subjekt. Man blir aktive, politiske borgere, og 

dermed del av en større fellesskap, i motsetning til isolerte enkeltindivider, som blir 

passive mottakere av rettigheter (Lister, 1998:6).  

 

2.2.2 Ulike former for sosial kapital 

Den første dikotomien jeg vil presentere er tykk og tynn sosial kapital (Putnam & 

Goss, 2002:9). Tykk sosial kapital er mangfoldig og sammenvevd. Putnam og Goss 

nevner som eksempel stålarbeidere som jobber sammen hver dag på fabrikk, tar en 

drink sammen hver lørdag og går til kirken søndagene. Tynn sosial kapital er derimot 

mer tilfeldig og usynlig, og utvikles eksempelvis i samspill med folk man er på ”hils” 

med. Sosiologen Mark Granovetter skiller i følge Putnam & Goss tilsvarende mellom 

sterke og svake bånd, definert ut fra mengde kontakt og nærhet. Svake bånd er trolig 

best egnet til å knytte sammen et samfunn og bygge normer for generell gjensidighet. 

Sterke bånd kan derimot gi større følelse av sosial kontroll og lette sosial 

mobilisering. Det kan altså se ut til at både sterke og svake bånd er nødvendig for et 

inkluderende samfunnsborgerskap. 

 

Det andre skillet går mellom brobyggende og bindende sosial kapital (Putnam & 

Goss, 2002). Bindende sosial kapital knytter sammen mennesker som er like 

hverandre på avgjørende områder, for eksempel med hensyn til kjønn, etnisitet eller 

alder. Motsatt er brobyggende sosial kapital et bindeledd mellom folk som ikke har 

slike fellestrekk. Kontakt med mennesker med ulike oppfatninger, verdier og 
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synspunkt enn en selv kan bidra til økt toleranse og respekt, samt felles normer, noe 

som er nødvendig for et inkluderende samfunnsborgerskap. Lister (1998) viser til 

eksempler hvor deltakere i feministiske grupper i Italia gjennom dialog både bevarte 

sine røtter i sine egne, multiple identiteter og verdier, på samme tid som de var villige 

til å endre sine synspunkt overfor andre med ulike identiteter og verdier. I Nord- 

Irland har man klart å oppnå samarbeid på tvers av konfliktskillelinjer, gjennom å 

lytte og respektere hverandres synspunkt. Basert på prinsipper som inkludering, 

likhet og menneskerettigheter har de dannet et forum som også er tilfredsstillende for 

de som har vanskeligheter med å definere seg selv i forhold til majoritetskulturen 

(ibid.).  

 

Sosial kapital kan videre ta form som spesifikk og generell tillit eller gjensidighet 

(Putnam, 1995, Coleman, 1994). Spesifikk tillit er basert på en rasjonell avveielse om 

et spesifikt forhold til én eller flere bestemte personer. Generell tillit er når man går ut 

fra at folk flest er til å stole på, selv om man kanskje aldri har sett dem før. For et 

inkluderende samfunnsborgerskap kan høy grad av generell tillit være positivt, på 

grunn av den moralske dybde og universalisme som ligger bak en slik tillit. Høy grad 

av generell tillit blant samfunnsborgerne kan bety lav grad av mistenksomhet og 

mistillit. Man hjelper noen ikke fordi man kjenner dem eller forventer noe tilbake av 

vedkommende, men fordi man regner med at andre ville hjulpet en selv dersom man 

var i en liknende situasjon.   

 

Selv om sosial kapital i utgangspunktet betraktes som noe positivt kan det også gi 

negative konsekvenser (Putnam & Goss, 2002). Folk flest får sin sosiale støtte 

gjennom bindende sosial kapital, men det er likevel denne typen som lettest kan føre 

til negativ sosial kapital, særlig dersom den også er tykk. Tett sammenbundne, 

homogene grupper som ikke møter motstand for sine synspunkt gjennom medlemmer 

med andre perspektiver eller tilknytninger til andre miljøer kan i verste fall utvikle 
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seg til sosialt kontrollerende eller ekstremistiske grupper. Destruktiv sosial kapital 

oppstår i grupperinger som undergraver det liberale demokratiets regler og 

tradisjoner, for eksempel rasistiske eller kriminelle grupper, terroristbevegelser, og 

noen typer religiøse samfunn. Bindende og tykk sosial kapital kan gi trygghetsfølelse 

i samfunn hvor man opplever sine verdier som truet, men det kan også føre til 

segregering i samfunnet eller oppleves som tvingende dersom man ønsker å bryte ut. 

 

Det mest konstruktive for å skape et inkluderende samfunnsborgerskap kan derfor 

være å utvikle brobyggende og generell sosial kapital, for eksempel mellom 

innvandrerne og etniske nordmenn. Innvandreres kontakt med nordmenn kan bidra til 

forståelse for og tillit til norske normer og spilleregler, både sosialt og politisk. 

Nordmenns kontakt med innvandrerne kan på den andre siden bidra til økt innsikt i 

og forståelse for deres kultur og tenkemåte. Av samme årsaker er det også viktig å 

utvikle brobyggende sosial kapital mellom ulike innvandrergrupper. Mange 

innvandrere kommer fra land og områder med til dels kompliserte politiske og 

religiøse konflikter, og en del innvandrergrupper står i klare motsetningsforhold til 

hverandre.   

 

Det er imidlertid viktig å vurdere hvem som drar nytte av fordelene av sosial kapital. 

Sosial kapital finnes ifølge Putnam og Goss (2002:9) i størst grad blant dem som 

allerede har fortrinn. Coleman (1994) påpeker at sosial kapital ofte henger sammen 

med human kapital, det vil si kunnskap. Ujevn utvikling av sosial kapital kan lett 

virke ytterligere marginaliserende for allerede svakere stilte grupper dersom det fører 

til forsterkede politiske og økonomiske forskjeller i befolkningen. Utfordringen blir å 

skape arenaer eller møteplasser hvor et så bredt og mangfoldig spekter av 

befolkningen som mulig kan møtes. 
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2.3 Hvordan kan lokaldemokrati brukes for å skape et mer 
inkluderende samfunnsborgerskap? 

Ulike teoretikere har ulike svar på hvordan man kan øke marginaliserte gruppers 

innflytelse. I følge Siim (2004:12) hevder Anne Phillips at spesielle 

representasjonsrettigheter ofte trekkes frem som et av de beste midlene for å oppnå en 

grad av faktisk likhet i innflytelsesmuligheter. Direkte representasjon av 

marginaliserte grupper kan føre til et mangfold av politiske grupper, arenaer, nivåer 

og deltakelsesformer som skaper reell pluralisme i det politiske liv. Begrunnelsen for 

dette standpunktet er at ”den enkelte innen en ressurssvak gruppe (eller gruppen som 

helhet) ikke skal lide for et dårlig utgangspunkt som følge av sin strukturelt sett gitte 

plass i samfunnet, og at det politiske systemet derfor må kompensere for slike 

systematiske skjevheter” (Hanssen, 2002:85). Man må med andre ord ta i bruk mer 

utradisjonelle kommunikasjonskanaler enn valg for å sikre at et bredest mulig spekter 

av befolkningen blir hørt. Ulike former for demokratiske utvalg på underkommunalt 

nivå kan være et eksempel på slike løsninger. 

 

Iris Young stiller spørsmål til om integrasjon av innvandrere i den politiske elite kan 

bidra til å forandre den politiske dagsorden dersom det ikke finnes en aktiv sosial 

bevegelse som kan øve press og kontroll (i Siim, 2004:13). For Young er det nettopp 

mobilisering og organisering (empowerment) av undertrykte grupper i sivilsamfunnet 

som er nøkkelen til et inkluderende demokrati. I stedet for homogenitet og 

universalisme bør man fremme gruppedifferensiering. Ved å integrere ulikhet 

gjennom institusjoner kan man fremme respekt for gruppeforskjeller uten 

undertrykkelse. En slik politisering av gruppeforskjeller kalles ”forskjellens politikk” 

(ibid).  

 

Målet for innvandrernes mobilisering synes nettopp å være en innvandrervennlig 

likestillings- og sosialpolitikk som tar hensyn til individuelle forskjeller, i form av 
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sosiale strukturer relatert til klasse, rase, etnisitet og seksualitet. Men det kan ta tid før 

norsk politikk tar opp i seg deres interesser, nettopp fordi innvandrerne ikke selv har 

posisjoner i partiene og i myndighetsapparatet. Dette kan tolkes som at Siims første 

dimensjon av samfunnsborgerskapsbegrepet, ”rettigheter og plikter”, ikke er 

tilstrekkelig for å bli politisk inkludert. Også deltakelses-dimensjonen, eller som 

Lister betegner ”act as a citizen” er nødvendig. I tillegg må også en tredje faktor være 

tilstede; vilje til inkludering fra myndighetenes side. 

 

For å utvikle et med inkluderende samfunnsborgerskap kan det altså se ut som både 

vilje til inkludering ovenfra og mobilisering nedenfra må til. Dette har 

kvinnebevegelsen og staten i Norge tradisjoner for (Skjeie & Siim, 2000). Nøkkelen 

til et mer inkluderende samfunnsborgerskap i Sandinavia har nettopp vært 

”interaksjonen mellom kvinners politiske mobilisering ”nedenfra”- i sosiale 

bevegelser, frivillige organisasjoner og gjennom feministisk aktivisme- og den 

politiske integrasjonen ”ovenfra” gjennom politiske partier og institusjoner” 

(ibid:357, min oversettelse). Uttrykket ”statsfeminisme” omtaler prosessene og 

strukturene som institusjonaliserte og organiserte alliansen mellom staten og 

kvinnene i Skandianvia, og signaliserer en systemendring som ga den kvinnelige 

borgeren myndighet til deltakelse i det offentlige liv (Hernes, 2004:288). Jeg har i 

denne sammenheng ikke anledning til å gå nærmere inn i en diskusjon om hvor vidt 

kvinners likestillingskamp kan brukes som modell for innvandreres kamp for 

realisering av sine rettigheter. Jeg vil kun påpeke at kombinasjonen inkludering 

ovenfra og mobilisering nedenfra har vært fruktbar i Norge før. 

 

Ved å opprette lokaldemokratiske organ på underkommunalt nivå kan man danne en 

arena som binder sammen mobilisering nedenfra og politisk styring ovenfra, med 

andre ord knytter sammen det lille og det store demokrati. Torill Nyseth (2000) stiller 

i sin doktorgradsavhandling ”Moderne Nærdemokrati” spørsmål om vilkårene for at 
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lokalutvalg både kan fungere som brobygger mellom lokalsamfunn og kommune og 

som demokratisk arena for lokalbefolkningen. Innvandrerrådet i Oslo kan etter min 

mening relateres til Nyseths lokalutvalg på en del områder. Lokalutvalg finnes i ulike 

former og kan grupperes etter funksjon, eksempelvis kommunens forlengede arm, 

dugnadskomité, pressgruppe eller brobygger. Det enkelte utvalg kan befinne seg 

innenfor flere kategorier til ulike tider (Nyseth og Aarsæther, 2002). Nyseth har valgt 

å fokusere på utvalg som både er koplet til lokalsamfunnet og samtidig har en 

institusjonalisert kopling til kommunen, noe som også karakteriserer Rådet for 

Innvandrerorganisasjoner i Oslo. Forskjellen er i hovedsak at Nyseths lokalutvalg er 

territorielt fundert, mens Rådet er basert på etnisk bakgrunn og tilhørighet.  

 

Nyseth ser på lokalutvalg som en modernisering av forholdet mellom kommunen og 

borgerne. Den tradisjonelle relasjonen ville bestå i kontakt formidlet gjennom 

frivillige organisasjoner, ved enkeltpersoners direkte kontakt med politikere eller 

kommunale serviceinstitusjoner, eller på folkemøter i forbindelse med enkeltsaker. 

Ved at lokalutvalget gis en ”kommunal” status, og ”eventuelt også ressurser og 

myndighet (beslutningskompetanse) fra kommunestyret, gis det lokale samfunn en 

formell aksess til det kommunalpolitiske system. I fraværet av et slikt samlet politisk- 

organisatorisk uttrykk, har interesser og verdier med forankring i det enkelte lokale 

samfunn vært en svak part i møte med et ofte profesjonstungt og sektorisert 

kommunebyråkrati, og en partistyrt politisk ledelse” (Nyseth, 2000:3). 

 

Lokalutvalget er i utgangspunktet inkluderende ovenfor hele befolkningen (innenfor 

gjeldende område eller gruppe), og kan være både et kommunalt styringsverktøy og 

en lokal fellesskapsinstitusjon. Nyseth og Aarsæther (2002:19) peker på tre 

hovedargumenter for å opprette nærdemokratiske organ på underkommunalt nivå, 

eller et såkalt lokalutvalg: For det første vil lokalsamfunnet normalt være et nivå der 

det er lett å motivere til deltakelse. Terskelen for å delta er lavere enn ved høyere 
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nivå, og lokaldemokratiet kan derfor fungere som en skole i demokrati. Med 

”deltakelse” menes her deltakelse utover det å bruke stemmeretten sin eller skrive 

under på en underskriftskampanje. Gjennom deltakelse vil man bli mer kompetent og 

reflektert, og derigjennom utvikle selvtillit og identitet, samt utvikle større 

ansvarsfølelse for fellesskapet. Man utvikler videre et sosialt nettverk, og blir slik del 

av et fellesskap. Ut fra deltakelsesperspektivet kan lokalutvalg være nyttig både med 

hensyn til utvikling av ulike former for sosial kapital, samt i forhold til Siims andre, 

tredje og fjerde dimensjon; deltakelse, ressurser og identitet. Lokalutvalg kan med 

andre ord bidra til politisk integrasjon.  

 

Guldvik (2000) skiller mellom bred og dyp deltakelse. Dyp deltakelse er deltakelse 

som gir rom for samtale og diskusjon; at deltakerne kan fremme egne meninger og 

argumentere for sitt syn gjennom egne organer. Aktiv diskusjon som inkluderer 

beslutningsmyndigheter sannsynliggjør utvikling av gjensidig forståelse (Phillips, 

1996:23). Dyp deltakelse kan med andre ord være utgangspunkt for den type metoder 

eller kanaler for mer komplekse problemstillinger som Kymlicka som nevnt snakker 

om. Bred deltakelse er et kvantitativt mål; at mange deltar, samt at så mange grupper 

som mulig slipper til med sine meninger. Deltakelsesbredden ivaretas ofte gjennom 

valgdeltakelse og brukerundersøkelser, og kan etter min mening anses som en mer 

tradisjonell deltakelsesform. 

 

Det andre argumentet for å opprette lokalutvalg er at det kan bidra til å redusere 

avstanden mellom den enkelte borger og kommunen, og dermed ha en brobyggende 

effekt (Nyseth & Aarsæther, 2002:19). Det kan forenkle kommunikasjonen mellom 

borgerne og myndighetene og bidra til økt forståelse mellom partene. Slik 

kommunikasjon kan også bidra til anerkjennelse for innvandrernes ulike identiteter 

og behov, som er Siim’s fjerde dimensjon for samfunnsborgerskap.  
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Nyseth og Aarsæther’s tredje argumentet for opprettelse av lokalutvalg er at 

effektiviteten og treffsikkerheten i myndighetenes beslutninger vil øke dersom 

borgerne blir medprodusenter eller konsulenter av visse tjenester. Det tredje 

argumentet kan ses som et resultat av de to første. At deltakelsen får konsekvenser 

eksempelvis i form av at borgerne får ta del i beslutningsprosesser er viktig for å 

opprettholde deres motivasjon for å være aktive borgere. Når man inviteres til å delta 

forventer man også innflytelse og at deltakelsen får konsekvenser (Arnstein, 1969). 

Følelse av å bli hørt kan også bidra til utvikling av politisk identitet og 

tilhørighetsfølelse (Sicakkan, 2004). En viktig utfordring for lokaldemokratiet blir å 

sikre deltakelse blant ulike samfunnsgrupper.  

 

Den analytisk mest interessante spenningen med hensyn til lokalutvalg knytter seg 

ifølge Nyseth til grad av kopling til kommunen på den ene siden, og lokal legitimitet 

og oppslutning på den andre. Utvalgets valgform og representativitet, om det har 

formell myndighet eller kun rådgivende funksjoner, samt om det ble opprettet på 

initiativ fra lokalbefolkningen eller kommunen, er uttrykk for denne spenningen. 

Nyseth skiller mellom to former for integrasjon: Vertikal integrasjon, som dreier seg 

om tetthet og karakter i utvalgets kopling til kommunen, og horisontal integrasjon, 

som betegner utvalgets kopling til eget lokalsamfunn.  

 

Kjennetegn på et lokalutvalg med høy vertikal og lav horisontal integrasjon kan være 

at utvalget er initiert av kommunen og har medlemmer oppnevnt partipolitisk av 

kommunestyret. Det er delegert betydelig beslutningskompetanse og har gjerne eget 

budsjett. Når det eksempelvis gjelder bydelsutvalg kan det være en egen 

bydelsadministrasjon knyttet opp mot uvalget, og bydelene fungerer som 

administrative enheter innenfor en større bykommune. Høy vertikal integrasjon fører 

gjerne til et ovenfra-og-ned- perspektiv, der kommunen er den dominerende part. 

Dette kan gå på bekostning av den horisontale integrasjonen; lokalsamfunnets 
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lojalitet og tillit til utvalget, samt dets evne til å engasjere og inkludere borgerne. På 

den andre siden kan lokalutvalget også hente legitimitet hos befolkningen gjennom 

en institusjonell kopling til kommunen. Lav horisontal integrasjon kan være et tegn 

på at lokalutvalget mangler legitimitet eller oppslutning blant dem de er ment å 

representere, noe som igjen kan føre til lavere vertikal integrasjon (men ikke 

nødvendigvis) (ibid.). 

 

Et lokalutvalg med lav vertikal og høy horisontal integrasjon er ikke, eller i svært 

liten grad, tilført formell beslutningskompetanse ut over å være høringsorgan i 

kommunale saker som vedrører det lokale området. Medlemmene er gjerne valgt på 

lokale møter der hele befolkningen har stemmerett, noe som kan styrke den 

horisontale integrasjonen og bidra til en nedenfra-og-opp- orientering. Et lokalutvalg 

med høy horisontal integrasjon vil lettere kunne engasjere og bevisstgjøre deler av 

befolkningen politisk. Høy horisontal integrasjon kan bidra til at lokalutvalget står 

sterkere når det opptrer som talerør for sine interesser, men mangel på vertikal 

integrasjon kan føre til at utvalget ikke blir spurt om å uttale seg i viktige saker, eller 

ikke blir hørt (ibid).  

 

Jeg har nå presentert Marshalls forståelse av samfunnsborgerskap, og pekt på noen 

kritiske aspekter med hensyn til samfunnsborgerskap og innvandrere. Siims fire 

dimensjoner av samfunnsborgerskap; 1) politiske rettigheter og plikter, 2) deltakelse, 

3) ressurser og 4) identiteter, gir rom for en noe mer nyansert forståelse av begrepet. 

Ved å utvikle ulike former for sosial kapital; tillit, normer og nettverk, kan man skape 

et mer inkluderende samfunnsborgerskap. Lokalutvalg kan være et forum som knytter 

sammen det lille og det store demokratiet. Lokalutvalg befinner seg i 

skjæringspunktet mellom kommunale myndigheter og lokalsamfunnet. Et 

lokalutvalgs tilknytning til kommune og lokalsamfunn kan analyseres ut fra 

henholdsvis vertikal og horisontal integrasjon. 
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3. Metodisk design  

Å studere Rådet for innvandrerorganisasjoner som demokratisk arena samt bindeledd 

mellom innvandrerorganisasjonene og myndighetene innenfor rammene av en 

masteroppgave stiller store krav til valg av datamateriale. Utvalgets historiske 

utvikling, samt sosiale og kulturelle omgivelser, kan være av betydning for hvordan 

utvalget agerer i ulike situasjoner. Både Rådets lokale og institusjonelle kontekst bør 

derfor inkluderes i studien, noe som kompliserer både den teoretiske og metodiske 

tilnærmingen. Det er grunn til å anta at personer som jobber i kommunen vil ha et 

annet syn og andre forventninger til Rådet enn innvandrerorganisasjonene, eller 

Rådsmedlemmene selv. En tilnærming der man ser på Rådet som case åpner for og 

vektlegger bruk av ulike datainnsamlingsmetoder (Yin, 2003). Metodetriangulering 

vil også være viktig for å få frem samspillet mellom strukturer og aktører.  

 

 

Metodetriangulering øker muligheten for å få frem ulike perspektiver, samtidig som 

det gir anledning til å kryssjekke at data fra ulike kilder er sammenfallende. Dermed 

reduseres faren for feiltolkninger. Min studie er først og fremst basert på 

semistrukturert intervju og observasjon, og i mindre grad dokumentanalyse. I dette 

kapittelet vil jeg begrunne valg av case, samt drøfte fordeler og ulemper ved valgte 

datainnsamlingsmetoder og datakilder. Jeg vil også drøfte hvilke konsekvenser disse 

valgene, samt vanskelig tilgjengelig datamateriale, har hatt for bekreftbarheten og 

troverdigheten av mine data og analyse.  
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3.1 Valg av case 

Rådet for Innvandrerorganisasjoner er i følge mine informanter det eldste av sitt slag i 

Norge, og følge Rådets sekretær [intervju] også unikt i resten av verden på en del 

punkter. De andre innvandrerrådene som finnes i Norge har i følge sekretæren tatt 

utgangspunkt i Rådet i Oslo. En viktig faktor som skiller Innvandrerrådet i Oslo fra 

andre lignende innvandrerråd er at det avholdes demokratiske valg, der 

innvandrerorganisasjonene velger sine representanter direkte. I andre Råd er 

myndighetene mer aktive i hele eller deler av utvelgningsprosessen. Et annet moment 

av betydning er konteksten Rådet opptrer i. Som nevnt innledningsvis er Oslo er den 

byen i Norge med størst innvandrertetthet. Når 23 % av befolkningen i en by har 

innvandrerbakgrunn vil det påvirke forholdene Rådet jobber under. Studier av kun ett 

case gir få muligheter til overførbarhet. Økt kunnskap og innsikt i Rådets virke kan 

likevel være veiledende for opprettelse og drift av andre, tilsvarende råd både 

nasjonalt og internasjonalt.   

 

Et dilemma som oppstår i forhold til casestuder er hvor grensen går for det aktuelle 

case (Yin, 2003). I løpet av forskningsprosessen har jeg kontinuerlig fått ny 

informasjon som har påvirket hvilke situasjoner og informanter som kunne være av 

betydning for oppgaven, og det har vært vanskelig å avgrense og vurdere hva som er 

viktig. Riktig valg er avgjørende for om metoden er fruktbar (Thagaard, 2002). Jeg 

har først og fremst valgt å fokusere på hva konkret Rådet gjør, samt 

Rådsmedlemmenes oppfatninger av Rådet og dets virke. For å få frem andre 

perspektiv og sette Rådet inn i sin kontekst har jeg også kontaktet noen representanter 

for innvandrerorganisasjoner samt noen personer ansatt i Oslo kommune.  
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3.2 Datainnsamling 

For å sikre størst mulig troverdighet og bekreftbarhet har jeg prøvd å innhente data 

fra flest mulig forskjellige og uavhengige kilder. Bruk av flere datakilder øker 

sannsynligheten for å oppdage motsetningsfylt informasjon, og gir et mer helhetlig og 

nyansert bilde over det mangfoldet av oppfatninger og påvirkningsfaktorer som kan 

relateres til Rådet. I all forskning står tolkning sentralt, det vil si vektlegging av 

intensjoner og mening med atferd (Andersen, 2003). Forskerens forforståelse og 

kunnskap vil derfor være avgjørende for hva man ser etter og hva man finner i 

undersøkelsen (Gilje & Grimen, 1993). I observasjon er det forskeren som velger 

hvilke situasjoner hun vil fokusere på, i intervju hva som skal spørres etter. Begge 

disse metodene har likevel den fordelen at informantene spiller en forholdsvis aktiv 

rolle i datainnsamlingen. De har mulighet til å ta direkte kontakt med forskeren, gi en 

helhetlig beskrivelse av sin oppfatning og komme med innspill på hva de mener er 

viktig (Rubin & Rubin, 1995). Slik kan informantene selv bidra til å korrigere 

feiltolkninger, og dermed øke analysens troverdighet. 

 

3.2.1 Intervju 

Intervju gir et godt grunnlag for innsikt i informantenes erfaringer, tanker og følelser 

(Thagaard, 2002:83). Jeg har intervjuet lederen for Rådet, syv av ti Rådsmedlemmer 

og en vararepresentant, i tillegg til intervju og flere samtaler med Rådets sekretær. 

Videre har jeg intervjuet Byråd for Barn og Utdanning, tidligere leder for Flyktning- 

og Innvandreretaten (FIE), åtte representanter for innvandrerorganisasjoner, samt 

Jørgen Melve, som har forsket på Rådet tidligere4. I utgangspunktet ønsket jeg å 

intervjue alle representantene, men det har vist seg vanskelig å avtale møter med noen 

ettersom de ikke i like stor grad deltar på Rådsmøtene. Jeg valgte derfor å intervjue 

                                              

4 Se vedlagte intervjuguider 
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en vararepresentant som deltok i like stor grad som representanten for regionen, om 

ikke større. Av hensyn til anonymisering vil jeg behandle denne på linje med de 

andre representantene. Begrepet ”Rådsmedlemmene” inkluderer derfor alle i Rådet 

som ble intervjuet, også lederen og sekretæren, dersom ikke annet er spesifisert. Av 

samme årsak vil jeg betegne representantene for innvandrerorganisasjonene som 

”organisasjonsrepresentanter”. 

 

En negativ konsekvens av at jeg ikke har fått intervjuet de mindre aktive 

Rådsmedlemmene er at det kunne vært interessant å vite om det var spesielle årsaker 

til at de ikke møter opp. Dette gjelder særlig fordi det dreier seg om kvinner fra ikke- 

vestlige land, som i mange sammenhenger anses som en særlig stigmatisert gruppe. 

Ettersom mitt utvalg av informanter av naturlige årsaker er svært lite er det ikke 

grunnlag for å trekke noen slutninger på bakgrunn av dette frafallet; det kan skyldes 

sykdom, familiehensyn, kulturelle årsaker, eller andre ting.  

 

I utgangspunktet ville jeg velge ut ca. 20 ledere for sentrale organisasjoner som var 

tilknyttet Innvandrerrådet, for et kort intervju om deres forhold til Rådet. Felles for 

disse skulle være at de ønsker å forbedre situasjonen for sine medlemmer, i tillegg til 

å representere en bredde med hensyn til om de er etablert på bakgrunn av religion, 

etnisk tilhørighet, aldersgruppe etc. Imidlertid har det vist seg vanskelig å finne 

informasjon om og komme i kontakt med de ulike organisasjonene. Jeg har derfor 

benyttet en liste over organisasjoner som mottar grunnstøtte fra Oslo kommune, og 

forsøkt å kontakte organisasjoner med mest mulig variert bakgrunn med hensyn til 

land. Hvem jeg til slutt fikk pratet med ble svært tilfeldig ettersom en del av 

telefonnumrene på lista ikke var i bruk eller tilhørte feil personer, i tillegg til at 

mange ikke svarte. Disse komplikasjonene bidro til å redusere utvalgsbredde og 

antall organisasjoner jeg fikk mulighet til å intervjue innenfor tidsrammene for 

oppgaven. Data fra disse intervjuene er på ingen måte representative for 
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innvandrerorganisasjonene. Likevel kan entydigheten i en del av svarene jeg fikk 

være verdt å merke seg, noe jeg vil komme tilbake til i drøftingen av innvandrernes 

kjennskap til og oppslutning om Rådets arbeid. Manglende eller ikke oppdatert 

kontaktinformasjon for innvandrerorganisasjoner er etter min mening i seg selv en 

interessant observasjon, fordi det gir et visst inntrykk av måten organisasjonene 

arbeider på, samt informasjonen kommunen har om organisasjonene.  

 

Muligheten til å oppfatte det egentlige budskapet kan være problematisk i 

samhandling med mennesker med ulike kulturelle bakgrunner, fordi vi kanskje ikke 

har tilstrekkelig felles kulturelle og sosiale forutsetninger for forståelse (Gilje & 

Grimen, 1993). Eksempelvis er det ikke sikkert vi legger samme mening i de samme 

uttrykkene og begrepene, noe som kan bidra til å svekke dataanalysens troverdighet. 

Intervjuene med Rådsmedlemmene ble gjort ansikt til ansikt, noe som gir gode 

muligheter for å oppdage og rette opp potensielle misforståelser. Intervjuene med 

organisasjonsrepresentantene var kortere og jeg besluttet derfor å gjennomføre flest 

mulig av intervjuene over telefon, dersom informanten samtykket. Det virket ikke 

som informantene i særlig grad ble hemmet av at de ikke kunne se hvem de snakket 

med, men det ble mer utfordrende å gjøre seg forstått overfor dem som var uvant med 

stavangerdialekt. 

   

Intervju kan være gjenfortellinger av hendelser, og preges dermed av informantens 

forståelse av hva som har skjedd. Informanten kan i intervjusituasjonen preges av 

sinnsstemninger, noe som kan få konsekvenser for troverdigheten i svarene (Rubin & 

Rubin, 1995). Det er blant annet derfor vanskelig, om ikke umulig, å gjenta et 

intervju og få samme resultat. At det ikke er mulighet for å teste resultatene ved å 

gjenta undersøkelsen svekker intervjuets troverdighet. Det er videre naturlig at 

informantene i Rådet vil fremstille Rådet i best mulig lys, for å legitimere at de er 

medlemmer der, og vise at de bidrar til å forbedre situasjonen for innvandrerne. At 

informantens oppfatninger påvirker dataene er noe man bør ta høyde for i analysen. 
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Intervjuene omfattet ikke spesielt personlige eller ømfintlige tema, og det er derfor 

lite trolig at jeg som forsker skal ha hatt særlig påvirkning på hva som er blitt sagt.   

 

3.2.2 Observajon 

Jeg har vært til stede på seks Rådsmøter i perioden oktober 2005 til april 2006. Dette 

har gitt meg god innsikt i hvordan Rådet arbeider; grad av formalitet på møtene, 

hvilke saker som drøftes og hvem som fremmet sakene, samt hvem som har ordet5. 

Min tilstedeværelse kan ha bidratt til at Rådet er blitt mer bevisste på å gi et positivt 

inntrykk de gir til meg som forsker. For i minst mulig grad å påvirke Rådets uttalelser 

og meninger har jeg ikke kommet med uttalelser på møtene, men jeg har pratet med 

informantene i forkant og etterkant av møtene. Denne kontakten har trolig vært 

tillitskapende. Det har også vært en anledning til mer uformelle samtaler rundt tema 

som ble tatt opp under møtene, eller andre relevante ting informantene er opptatt av 

utenfor Rådsmøtene.  

 

Observasjon av konferanser og kurs har gitt viktig innsikt i hvordan Rådet skaper 

arenaer for dialog mellom innvandrerne og myndighetene. Jeg har deltatt på kurs i 

søknadsskriving, som var et samarbeid mellom Rådet og Enheten for Mangfold og 

Integrering (EMI), Rådets høstkonferanse, et regionsmøte, samt en dialogkonferanse 

som var et samarbeid mellom Rådet og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Tema for 

høstkonferansen var ”Innvandrerorganisasjonene som ressurs. Hvordan kan 

innvandrerorganisasjonene påvirke det norske samfunnet?” Dialogkonferansen gikk 

over to dager og tok opp tema rundt Oslo som flerkulturell by.  

 

                                              

5 Se vedlegg 4 for registreringsskjema for Rådsmøtene 
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Tilstedeværelse på kurs og konferanser har gitt meg mulighet til å komme i kontakt 

med forskjellige personer med ulike utgangspunkt for sin interesse for Rådets arbeid 

og integreringsarbeid. På Rådets høstkonferanse var det i utgangspunktet folk som 

kjenner til Rådet fra før. Ettersom dialogkonferansen var et samarbeid med AFI var 

det også en del mennesker der som ikke kjente Rådet på forhånd. Selv om kontakt 

med folk på slike konferanser er preget av tilfeldighet har den bidratt til et mer 

nyansert og helhetlig bilde av Rådets virke enn det jeg ellers ville hatt, noe som kan 

ha bidratt til å styrke troverdigheten i min analyse. Ettersom det var mange deltakere 

på konferansene og de færreste visste hvem jeg var tror jeg ikke min tilstedeværelse 

som forsker kan ha hatt særlig innvirkning for hendelsesforløpet på konferansene 

eller kurset.  

 

3.2.3 Dokumenter 

For å få bedre oversikt og innsikt i hvordan Rådet arbeider og hva slags saker og 

tema de jobber med, samt oppfølging eller konsekvenser av eventuelle uttalelser eller 

initiativ, ønsket jeg å se nærmere på et utvalg høringsuttalelser, postjournaler og 

møteprotokoller. Mye av kommunikasjonen i Rådet og mellom Rådet og kommunen 

foregår muntlig, noe som har gjort det vanskelig å kartlegge hva Rådet driver med. 

Mens Rådet var organisert under Flyktning- og Innvandreretaten ble alle Rådets 

dokumenter arkivert sammen med etatens dokumenter og det har derfor vist seg svært 

vanskelig og tidkrevende å få tak i disse. Jeg har likevel fått tilgang til Rådets 

møtereferater i perioden 2001- 2006, samt Rådets Årsrapport 2005. Disse 

dokumentene har gitt et bilde av hvilken type saker Rådet er opptatt av, hvordan de 

behandles i Rådet, samt hvem som deltar på møtene.  

 

I tillegg til møtereferatene har jeg også studert Rådets avis, Budbringere, som 

kommer ut ca. tre til fem ganger i året. Jeg har prøvd å kategorisere hvilke tema som 
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er mest omtalt, samt hvem som bidrar med innspill. Ettersom jeg bare har fått tilgang 

til noen få utgaver er det ikke grunnlag for å trekke generelle slutninger på bakgrunn 

av studiene av Budbringere. 

  

Det er etter min mening ganske alvorlig demokratisk sett at Rådets dokumenter er 

ikke mer tilgjengelig for allment innsyn. Velgernes innsyn og mulighet for kontroll 

av offentlige demokratiske organer er en viktig forutsetning for demokratiets 

legitimitet. En del av komplikasjonene skyldes trolig at både Rådets rolle samt 

Flyktning- og Innvandreretatens ansvar overfor Rådet tidligere har vært noe uklart. 

Forhåpentligvis vil forholdene forbedres som følge av omorganiseringen av 

Flyktning- og Innvandreretaten, samt at Rådet nå ligger under Byrådsavdeling for 

Barn og Utdanning. Det er likevel et paradoks at et offentlig oppnevnt organ som gir 

demokratisk opplæring og rådgivning om organisering til andre organisasjoner ikke 

selv er mer åpent for innsyn. 

I utgangspunket ønsket jeg som nevnt å følge opp noen konkrete enkeltsaker for å se 

hvordan Rådets uttalelser følges opp, og om det får noen konsekvenser. Ettersom 

mange av sakene Rådet behandler er svært komplekse med mange aktører, i tillegg til 

at den byråkratiske saksgangen tar tid, har slik oppfølging vist seg svært tidkrevende. 

Det er svært vanskelig å vite om det var Rådets innspill som var avgjørende for 

beslutningene i en enkelt sak, eller om utfallet var en konsekvens av at andre hadde 

samme mening. Min vurdering av Rådets innflytelse er derfor hovedsaklig basert på 

informantenes inntrykk, med andre ord muntlig informasjon. Informantenes følelse 

av å bli hørt er viktig for deres engasjement i Rådet, samt for Rådets legitimitet i 

innvandrermiljøene. Men det må tas forbehold om at deres oppfatninger er preget av 

hendelser den siste tiden, urealistiske forventninger til hva Rådet kan utrette eller 

andre erfaringer de har med kommunen.   
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4. Innvandrerorganisasjoners historiske utvikling 
og funksjon 

”Organizations are social mechanisms that connect a large number of human wishes 

and hopes into common consolidated action”  

Flemming Mikkelsen, 2003:20 

 

Sosial og politisk mobilisering forutsetter dannelse av organisasjoner (Mikkelsen, 

2003:15). Frivillige organisasjoner har vært, og er til dels fremdeles, viktige 

katalysatorer for samfunnsendring (Wollebæk & Selle, 2002:11). Innvandrere i 

europeiske land har alltid hatt rett til å organisere seg og fremme sine interesser, men 

man kan stille spørsmål til i hvilken grad de har politisk innflytelse (Council of 

Europe, 1999:25). I Stortingsmelding nr. 17 (1996-97:84) står det at ”deltakelse i 

frivillige organisasjoner gir mulighet til å delta i felles beslutningsprosesser og er 

viktig for utvikling av velferdssamfunnet”. Paradoksalt nok ser det ut til at 

organisasjonsdeltakelse i liten grad er nevnt i Stortingsmelding nr 49 (2003-2004) om 

”mangfold gjennom inkludering og deltakelse”.  

 

Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo har utgangspunkt legitimitetsgrunnlag 

organisasjonsvirksomhet blant innvandrere i Oslo. For å tydeliggjøre rekkevidden av 

Rådets arbeid, samt for å skape en mer nyansert forståelse av hvem 

innvandrerorganisasjonene er og hva de driver med, vil jeg videre i oppgaven gi en 

kort presentasjon av innvandrerorganisasjonenes historiske utvikling og funksjon. Til 

tross for at organisasjonssamfunnet har stått i fokus i den norske makt- og 

demokratiutredningen 1998- 2003 finnes det lite kunnskap om 

innvandrerorganisasjonene i Norge (2003:171, 2004:32). Denne mangelen på 

kunnskap skyldes flere forhold: Delvis har blant annet språkbarrierer komplisert 

forskningen; delvis har det vært motstand blant organisasjonene til å gi forskere 
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innsyn i organisasjonens indre liv; delvis har den norske integreringspolitikken vært 

preget av ad hoc-løsninger fordi man har tenkt at innvandring var et forbigående 

problem. Man har derfor konsentrert seg om kortsiktige løsningsorienterte 

problemstillinger heller enn mer langsiktig oversiktsorientert forskning (Melve, 

2003:172). Men manglende fokus på innvandrerorganisasjoner kan nok også tolkes 

som et tegn på at man ikke har sett de særegne utfordringer og potensialer som ligger 

i disse organisasjonene; integreringspolitikken har etter mitt syn i stor grad vært styrt 

ovenfra, uten å involvere eller benytte de erfaringene som finnes blant dem som skal 

integreres. De siste årene kan det imidlertid se ut som at blant annet politikere i større 

grad har fått forståelse for de ressursene som ligger i innvandrerorganisasjonene. 

Eksempelvis planlegger Byråd for Barn og Utdanning i Oslo en besøksrunde til et 

utvalg innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune (Budbringere, 2005).     

  

Det finnes innvandrerorganisasjoner med svært ulike mål og målgrupper, på alle 

stadier i organisasjonsutviklingen, noe som blant annet varierer med botid i Norge og 

hvor langt man er kommet i integrasjonsprosessen. Denne mangfoldigheten er med 

på å komplisere Rådets arbeid med å skape en felles plattform for 

innvandrerorganisasjonene i Oslo. Min presentasjon av innvandrerorganisasjonenes 

historiske utvikling er i hovedsak basert på to kapitler i boka 

”Indvandrerorganisationer i Norden”, redigert av Mikkel Flemming (2003). Det ene 

kapittelet, ”Indvandrerorganisationer i et integrationsperspektiv”, er skrevet av 

Mikkel Flemming selv. Jørgen Melve har skrevet det andre kapittelet; 

”Innvandrerorganisasjoner i Norge”. Utgangspunktet for boka var å kartlegge 

eksisterende forskning på feltet rundt innvandrerorganisasjoner i Norden, men på 

grunn av manglende eksisterende forskning ble det også foretatt ny datainnsamling 

rundt organisasjonenes indre liv og utadvendte aktiviteter. På grunn av tidsmessige 

begrensninger har jeg ikke selv hatt anledning til videre datainnsamling på dette 

området.  
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På 1960- og 70-tallet ble mange arbeidsimmigranter i Europa tatt opp i eksisterende 

faglige og politiske sammenslutninger. Ettersom det ble tydeligere at de var kommet 

for å bli begynte de å opprette egne, selvstendige organisasjoner for å ivareta sine 

sosiale, kulturelle, religiøse, politiske og økonomiske interesser (Mikkelsen, 

2003:15). De første foreningene ble dannet for å bevare kontakten til hjemlandet, 

skape et sted å være, styrke innvandrernes religiøse tro, eller, for de politiske 

flyktningene, fungere som politiske pressgrupper (ibid:16). På 80-tallet utviklet det 

seg innvandrerorganisasjoner på mange ulike områder. Noen av disse er innadvendte, 

det vil si at de har fokus på sosiale formål for å styrke den etniske og nasjonale 

identitet hos sine egne medlemmer. Andre er mer utadvendte og vektlegger 

kontaktformidling mellom majoritets- og minoritetsbefolkning. Noen 

innvandrerorganisasjoner samarbeider med myndighetene om integrering av 

innvandrere og flyktninger. I tillegg utviklet det seg også en del organisasjoner som 

arbeider for å bedre forholdene for innvandrere i Norge, men som hovedsaklig er 

drevet av etniske nordmenn, noen i tett samarbeid med myndighetene. Disse 

organisasjonene evner bare i liten grad å mobilisere innvandrere (Melve, 2003). Slike 

organisasjoner faller som nevnt innledningsvis utenfor min bruk av begrepet 

”innvandrerorganisasjoner”, men de samarbeider i noen tilfeller med Rådet for 

Innvandrerorganisasjoner i Oslo. 

 

Etter hvert som innvandrerne i større og større grad har tatt del i det norske 

samfunnsliv, for eksempel startet egne bedrifter, deltatt på boligmarkedet og så 

videre, har innvandrerne i økende grad sett behov for å samarbeide med 

mottagerlandets politisk-administrative system for å løse de presserende økonomiske, 

kulturelle og religiøse problemer (Mikkelsen, 2003:23). Selv om organisasjonene i 

utgangspunktet var etablert for å bevare immigrantenes kultur, religion, språk og 

etnisk identitet er det i følge Layton-Henry uunngåelig at de over tid kommer i 

nærmere kontakt med institusjoner og myndigheter i mottagerlandet (i Mikkelsen, 

2003:23). Det er dette Mikkelsen kaller ”Innvandrerorganisasjonenes paradoks”: de 
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er engasjert i et forsvar av innvandrernes kollektive identitet, samtidig som de tar 

aktivt del i integrasjonsprosessen (Mikkelsen, 2003:17). På denne måten kan 

innvandrerorganisasjoner bidra til både segregering og integrering: Segregering ved 

at de utvikler tykk og bindende sosial kapital innad i den enkelte organisasjon, og 

integrering ved å danne møteplasser hvor organisasjonene kan diskutere egne og 

andres synspunkt og behov. Slike møter kan fremme utvikling av tynn og 

brobyggende sosial kapital, tillit og samfunnsengasjement. 

 

Lokale innvandrerorganisasjoner har en rekke positive egenskaper. I følge 

Stortingsmelding 1996-97 gir slike organisasjoner mulighet for nettverk for 

nyankomne flyktninger og innvandrere, men de kan også spille en viktig rolle for 

innvandrere som har bodd i Norge i lenger tid. Eksempelvis kan de bidra til å 

forebygge isolasjon og skape tilhørighet i et nytt samfunn, samt bidra til 

kunnskapsformidling og læring. Videre kan organisasjonene være formidlere mellom 

sin kultur, myndighetene og lokalsamfunnet for øvrig. Tilhørighet og 

kunnskapsformidling er viktige deler av Siims samfunnsborgerskap. 

 

Demokratisk opplæring er et annet viktig argument for å stimulere befolkningen til å 

delta i organisasjonsarbeid (Mikkelsen, 2003:20). Også deltakelse er et sentralt 

element i Siims samfunnsborgerskapsforståelse. Organisasjoner er derfor kanskje 

spesielt viktig for flyktninger og innvandrere, som er en marginalisert gruppe på 

mange områder. De er avhengige av å koordinere sine ressurser og skape seg en ny 

identitet i nye omgivelser, samtidig som de skal balansere mellom transnasjonale 

forbindelser og krav om integrasjon i mottagerlandet. Individuelle og familiemessige 

strategier er nødvendige, men ikke tilstrekkelige; for å bli hørt og bli tatt alvorlig av 

myndigheter og dominerende grupper i mottagerlandet må man organisere seg.  
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Innvandrermiljøet i Oslo beskrives av Rådsmedlemmene [intervju] som relativt 

segregert. Med unntak av Rådet er det er ingen felles plattform og få møtepunkter. 

Det er få åpne konflikter, men i følge noen av Rådsmedlemmene skyldes dette 

nettopp at de ikke samarbeider; da blir det heller ingen konflikter. På samme måte 

som i det ”norske” samfunnet finner man mange ulike mennesketyper i 

innvandrermiljøene. De som er engasjerte har mye å bidra med. Deres engasjement er 

”høyt og godt, og preges av kvalitet og mening” (Rådsmedlem [intervju]). På den 

andre siden er det folk som absolutt ikke er engasjerte, som lever i sin egen verden.  
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5. Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo 

”Jeg tror det er farlig å lene seg tilbake og tenke at vi umulig kan rammes av en 

konflikt. Det eneste som nytter er kontinuerlig dialog”  

Bjarne Håkon Hanssen (Haugstad mfl. 2006:30) 

 

Jeg vil i dette kapittelet, i lys av tidligere presenterte teori, beskrive og drøfte Rådets 

funksjon som demokratisk arena og som brobygger mellom 

innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune. Innledningsvis (5.1) vil jeg gi en 

presentasjon av Rådets utvikling. Deretter (5.2) følger en beskrivelse og drøfting av 

Rådets løpende virksomhet, det vil si møtevirksomhet, økonomi, opplæring og 

kompetanse, lederens rolle, samt hva Rådsmedlemmene oppnår ved å delta i Rådet..  

 

Videre vil jeg, med utgangspunkt i Rådets mandat, presentere og drøfte Rådets 

eksterne relasjoner og aktiviteter. Del 5.3 omhandler samlinger for 

innvandrerorganisasjoner i regi av Rådet; valg (inkludert valgordning og 

representativitet), konferanser og regionsmøter. Del 5.4 dreier seg om Rådets 

informasjonsvirksomhet; kurs og nyhetsavisa Budbringere. Her vil jeg også drøfte 

Rådets ansikt utad, samt innvandrerorganisasjonenes kjennskap til Rådet. Del 5.3 og 

5.4 omfatter Rådets kontakt med innvandrerorganisasjonene samt 

innvandrerorganisasjonenes oppslutning om Rådet, og vil derfor ha størst vekt på 

horisontal integrasjon; hvordan kommer Rådet i kontakt med 

innvandrerorganisasjonene? Problemstillingens første del vil her stå sentralt: 

Hvordan fungerer Rådet for Innvandrerorganisasjoner som demokratisk arena 

for innvandrerorganisasjonene i Oslo? 
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De neste to delene, del 5.5 og 5.6, befinner seg i skjæringspunktet mellom vertikal og 

horisontal integrasjon. Den første av disse omhandler Rådets behandling av kriterier 

for økonomisk støtte til innvandrerorganisasjonene. Kriteriene for økonomisk støtte 

er et felt hvor Rådet har tilnærmet beslutningsmyndighet. Det dreier seg altså i 

utgangspunktet om vertikal integrasjon, men bidrar også til horisontal integrasjon 

fordi det gjør Rådet mer kjent i innvandrermiljøet. I den andre delen (5.6) vil jeg 

drøfte i hvilken grad Rådet behandler saker på eget eller innvandrerorganisasjonenes 

initiativ.   

 

I del 5.7 og 5.8 vil jeg komme nærmere inn på Rådet som høringsorgan, dialogmøter 

og Rådets forhold til myndighetene, med vekt på vertikal integrasjon, det vil si 

Rådets oppgaver og relasjoner i forhold til Oslo kommune og myndighetene. Til 

sammen vil disse delene gi noen indikatorer på problemstillingens andre del; 

Hvordan fungerer Rådet for Innvandrerorganisasjoner som brobygger mellom 

innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune?  

 

5.1 Innvandrerrådets utvikling 

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo har vært etablert som fast råd siden 1985 

(Oslo Kommune, 2003), og har vært tilknyttet Flykting- og Innvandreretaten (FIE). 

Rådet har hatt som hovedfunksjon å fordele økonomiske midler til 

innvandrerorganisasjonene i Oslo. I 1997 ble rådets mandat utvidet til å være et 

høringsorgan for Oslo kommune (Byrådsak 390/99). På bakgrunn av økt 

oppmerksomhet rettet mot innvandrersituasjonen i Oslo ble det i 1999 nedsatt en 

arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig organisering av innvandrerrådet. Både fra 

innvandrerorganisasjonene samt fra politisk og administrativt hold ble det uttrykt 

ønske om å etablere bedre kontakt mellom innvandrere i Oslo og kommunen. At et 

slikt ønske kom både fra kommunen og fra innvandrerbefolkningen kan tolkes som et 
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ønske om at Rådet skulle ha både høyere vertikal og horisontal integrasjon, med 

andre ord et potensial som kunne utvikles. Hovedkonklusjonen var at Rådet skulle 

ivareta to hovedhensyn: For det første sikre en felles plattform for organisasjonenes 

arbeid, og for det andre styrke samarbeidet mellom organisasjonene og Oslo 

kommune (ibid.). 

 

I 2005 ble Rådet på grunn av omorganisering flyttet fra FIE til Rådhuset. FIE endret 

navn til Enhet for Mangfold og Integrering (EMI). At Rådets sekretær nå har kontor i 

Rådhuset har hatt store konsekvenser for Rådets forhold til kommunen og dets 

påvirkningsmuligheter, noe jeg vil komme tilbake til senere. Sekretæren har 

fremdeles kontor hos EMI, noe som kan tolkes som et signal om ønske om samarbeid 

og anerkjennelse, med andre ord vertikal integrasjon. 

 

Rådet består av til sammen 12 medlemmer: 9 representanter for ulike 

verdensregioner6, én representant for ungdomsorganisasjonene, én leder, samt én 

sekretær i 100 % stilling. Representantene velges inn fra ulike 

innvandrerorganisasjoner, men sitter i Rådet som representanter for sine respektive 

verdensregioner (Oslo Kommune, 2003). Gjennom regionsrepresentanter kan man til 

en hvis grad sikre et differensiert syn på hvem innvandrerne er med hensyn til etnisk 

bakgrunn. Det er også krav om minst 40 % representasjon av hvert kjønn. 

Medlemmene i Rådet velges av innvandrerorganisasjonene, og oppnevnes av byrådet 

for to år av gangen. Rådet disponerer eget budsjett, noe som gjør at de står mer 

autonomt i relasjon til kommunen. 

 

                                              

6 2 representanter fra følgende regioner: Asia øst for Iran; Iran og Midtøsten; Europa, Tyrkia og Afghanistan; Afrika. 1 
representant for Latin- Amerika, i tillegg til vararepresentanter.  
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5.2 Rådets løpende virksomhet 

5.2.1 Møter og dagsorden 

Rådet har møter ca. en gang i måneden. Møtene er formelle i form av at dagsorden og 

relevant informasjon sendes ut på forhånd, det er opprop, ordstyrer og referent, og 

dagsorden følges. Sakene består gjerne av en orienteringsdel med fremlegging av 

saksopplysninger, med påfølgende diskusjon og spørsmålsrunde som fører til 

konsensus om hvordan Rådet skal gå videre med saken. Rådsmedlemmene synes 

Rådet samarbeider bra innad. Det er som regel enighet om de store linjene, selv om 

det også er rom for å være uenige; ”dersom det ikke er uenighet blir det heller ikke 

noen utvikling” (Rådsmedlem [intervju]). 

 

Hvilke saker som har stått på dagsorden er varierende, men sentrale tema er 

arrangering av konferanser og dialogmøter, samarbeid med byrådsavdelingen for 

Velferd og Sosiale Tjenester (VST) og Enhet for Mangfold og Integrering (EMI), 

utdanning og introduksjonsprogrammet, samt OXLO-kampanjen7 [møtereferater]. En 

del tid går også med til å diskutere mer interne saker, eksempelvis møtegodtgjørelser. 

Det ser ut til at myndighetene i større grad henvender seg til Rådet enn hva 

innvandrerorganisasjonene gjør. De ønsker å informere eller få innspill angående 

utfordringer eller tiltak de jobber med. Dagsorden domineres med andre ord av saker 

Rådet tar opp på oppfordring fra myndighetene, noe som kan være et tegn på god 

vertikal integrasjon. Men det er også eksempler på saker direkte rettet mot 

organisasjonenes arbeid, blant annet tilgang til lokaler og urettmessig behandling av 

søknader til kommunen om økonomisk tilskudd. Samarbeidet mellom Rådet og 

                                              

7 OXLO- kampanjen er en kampanje mot rasisme og diskriminering og for et mer inkluderende samfunn. Kampanjen vil bli 
omtalt under eget avsnitt senere i oppgaven. 
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myndighetene samt kontakten mellom Rådet og innvandrerorganisasjonene vil jeg 

komme tilbake til senere. 

 

Samtlige Rådsmedlemmer uttrykker at de kan ta opp saker de er interessert i, 

eksempelvis på vegne av innvandrerorganisasjonene, noe som er viktig for at Rådet 

skal fungere som en kommunikasjonskanal for innvandrerorganisasjonene. 

Rådsmedlemmene føler også at de kan si det de mener på møtene, og at det er rom for 

å være uenig i det andre sier. Slike utsagn tyder på at Rådet er et egnet forum for 

deliberasjon, noe som er viktig både med hensyn til Rådets funksjon som 

demokratisk arena og som brobygger. Ved å få frem ulike nyanser og synspunkt i 

ulike saker kan Rådet bidra til et mer inkluderende samfunnsborgerskap. Det er også 

et tegn på at Rådet er en arena hvor man kan løse konflikter sak for sak, jamfør 

Kymlicka. 

 

Selv om de fleste har kommet med uttalelser på alle møtene jeg har observert har det 

likevel vært tydelige tendenser til at mannlige representanter i større grad uttaler seg 

enn de kvinnelige. Møtereferatene viser at det på langt de fleste møtene har vært flere 

mannlige enn kvinnelige representanter til stede. Noe av denne skjevheten kan 

skyldes at kvinnelige representanter har mannlige vararepresentanter. Skjevheten 

forsterkes dermed dobbelt dersom en kvinne melder avbud til et møte. På spørsmål 

om det er rom for å diskutere kvinnespørsmål svarer de mannlige representantene 

”ja”. Kvinnene er derimot mer i tvil, noen har andre, mer foretrukne fora for slike 

spørsmål. Så vidt jeg kan se ut fra møtene jeg har observert samt tidligere referater er 

det sjelden saker oppe som direkte angår innvandrerkvinners situasjon i Norge. Man 

kan stille spørsmål til om Rådets horisontale integrasjon og brobyggerfunksjon ville 

vært bedre dersom Rådet var mer balansert med hensyn til hvilke saker som ble tatt 

opp på vegne av hvilke grupper. 
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Slik det er i dag er det i stor grad sekretæren som setter dagsorden. Det er han som får 

de fleste henvendelsene til Rådet, og som dermed avgjør hvilke saker som skal tas 

opp i Rådet, hva han skal diskutere med enkeltmedlemmer og hva han skal ta seg av 

selv. Rådsmedlemmene har mulighet til å foreslå saker på forhånd eller under 

”eventuelt”, og gjør ofte det. En del Rådsmedlemmer [intervju] etterspør informasjon 

om hvilke henvendelser Rådssekretæren får i periodene mellom Rådsmøtene. Liten 

oversikt over hva sekretæren gjør utenom møtene kompliserer Rådsmedlemmenes 

muligheter for å komme med spørsmål eller vurdere om det er saker eller forhold 

relatert til sekretærens arbeid de mener burde vært på dagsorden. 

  

5.2.2 Økonomiske ressurser 

Rådsmedlemmene har liten oversikt over Rådets interne budsjettrammer og hva 

pengene egentlig brukes til. De er fornøyde med å ha oppnådd samme satser for 

møtegodtgjørelse som andre kommunale råd, og ønsker mer penger til 

organisasjonene, men utover dette har de ”ikke hørt snakk om at Rådet har lite 

penger”(Rådsmedlem [intervju]). Lite økonomisk oversikt trenger ikke ha noen 

konsekvenser, men det kan gjøre det vanskelig å komme med ideer og forslag til 

konkrete tiltak. Det siste året har ikke Rådet brukt opp alle midlene det har fått tildelt, 

noe som kan tolkes som et tegn på at de har nok ressurser. I følge byråden for Barn 

og Utdanning er Rådet forsiktige med å be om mer penger, noe han antyder er av 

betydning for et godt forhold mellom ham og Rådet. Det faktum at de har fått tildelt 

mer ressurser gjennom årene kan ses som et tegn på økt vertikal integrasjon; 

kommunen ser verdien av Rådets arbeid og ønsker å styrke dets posisjon. Jeg har 

valgt å ikke gå mer konkret inn i hva Rådet faktisk bruker penger på, da det som har 

betydning i denne sammenhengen er hvor vidt de føler de får tildelt nok ressurser 

eller ei. Jeg stiller meg likevel undrende til at Rådet ikke fullt ut benytter seg av 

tildelte ressurser. 
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Et moment som har vært oppe til diskusjon flere ganger dreier seg om økonomisk 

godtgjørelse for å delta på andre aktiviteter enn Rådsmøtene. Rådsmedlemmene blir 

ofte bedt om å representere Rådet i arbeidsgrupper, utvalg eller andre fora. Slik sikrer 

myndighetene at innvandrernes stemme kommer frem, samtidig som Rådet er synlig i 

ulike sammenhenger. Rådsmedlemmene må gjerne i slike anledninger ta fri fra jobb 

for å kunne delta. Flere Rådsmedlemmer [intervju] påpeker at kommunen må ta 

stilling til hva de ønsker av Rådet, og legge til rette for at Rådsmedlemmene ikke 

taper økonomisk på å stille som representanter. Økonomisk kompensasjon er med 

andre ord viktig for at Rådet skal kunne fungere som representant for 

innvandrerorganisasjonene i ulike sammenhenger, og dermed være brobygger 

mellom innvandrerorganisasjonene og kommunen. 

 

5.2.3 Opplæring og kompetanse 

Samtlige informanter mener at Rådsmedlemmene er kompetente til å gjøre jobben de 

er valgt til. Alle Rådsmedlemmene jeg intervjuet har vært aktive i 

organisasjonsarbeid både i Norge og før de kom til Norge. Mange har eller har hatt 

sentrale verv i en eller flere organisasjoner, og er med andre ord det man kan kalle 

”ildsjeler”. Utenom vervet som Rådsmedlem er de aktive i ulike organisasjoner, i 

tillegg til jobb og familie. At så mange ressurssterke og travle mennesker setter av tid 

til å engasjere seg i Rådet er slik jeg ser det et tydelig tegn på at Rådet ses som en 

verdifull arena å delta i.   

 

Til tross for Rådsmedlemmenes lange erfaring i organisasjonsarbeid kan mangel på 

opplæring likevel være en hindring for at Rådet skal fungere mest mulig effektivt. 

Ingen av Rådsmedlemmene gir uttrykk for at de har fått noen form for opplæring. 

Noen mener de ikke har hatt særlig behov for opplæring fordi de har kunnskap fra 

før, for eksempel fra frivillig arbeid eller annet arbeid som har gitt innsikt i 
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kommunens arbeidsoppgaver og struktur. Noen viser også til at de lærer gjennom 

informasjonen de får gjennom sekretariatet, men det kan virke noe usystematisk og 

tilfeldig hva den enkelte får vite. De nyeste medlemmene i Rådet gir uttrykk for at de 

føler seg usikre på hva Rådet egentlig driver med, hvordan Rådet jobber og hvilke 

virkemidler det har. Også medlemmene som har sittet flere perioder påpeker at den 

første perioden går med til å forstå hva som foregår, og at man ikke føler man bidrar 

med så mye.  

 

Dersom Rådet skal kunne representere innvandrerorganisasjonene på en effektiv måte 

kan man ikke satse på at representantene som velges på forhånd har tilstrekkelig 

kompetanse og erfaring. ”Learning by doing” kan i mange tilfeller være en god og 

nødvendig måte å lære på, men både Rådets arbeid og kommunens strukturer er så 

pass komplekse at det tar lang tid å skulle finne ut av alt på egenhånd. Mangelfull 

opplæring går ikke bare ut over hva Rådet faktisk får utrettet. Det kan få 

konsekvenser både for det enkelte Rådsmedlems motivasjon for å delta i Rådet, samt 

hvilke signaler disse medlemmene sender ut til sitt nettverk. Slike signaler kan 

påvirke Rådets horisontale integrasjon, og dermed Rådets funksjon som brobygger og 

demokratisk arena. En løsning kan være felles opplæringskurs der også de ”gamle” 

medlemmene deltar som ressurspersoner. Et slikt kurs kunne gi grunnleggende 

informasjon om kommunens strukturer og funksjoner, Rådets oppgaver, 

påvirkingskanaler og -muligheter, organisasjonenes rettigheter, samt muligheter for å 

knytte nettverk til sentrale personer i kommunen. Samtidig kan man også bli enige 

om spesielle satsningsområder og ansvarsfordeling, for dermed å øke kontinuiteten i 

arbeidet og skape et mer enhetlig råd. En slik felles opplæringsprosess kan med andre 

ord være et viktig utgangspunkt for Rådet som skole i demokrati, samt for utvikling 

av sosial kapital, det vil si nettverk, normer og tillit, både innad i Rådet og mellom 

Rådet og kommunen,  
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5.2.4 Lederens rolle 

En faktor som kan ha relativt stor betydning for Rådets funksjon som brobygger 

mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene er hvilken rolle lederen for 

Rådet velger å påta seg. Lederen er oppnevnt av byrådslederen, hun er altså ikke 

demokratisk valgt. I dette tilfellet er lederen etnisk norsk. For å unngå å uttale seg på 

vegne av innvandrerne ønsker hun derfor å holde en mer tilbaketrukket linje, og 

oppmuntrer heller representantene til å fronte ulike saker samt delta på ulike 

arrangementer de inviteres til (lederen, [intervju]). 

 

En fordel med en slik lederstil kan være at hun lettere kan holde Rådet samlet og 

fokusert dersom det oppstår interne konflikter. At hun er etnisk norsk kan også føre 

til at kommunikasjon mellom Rådet og kommunen går lettere, og dermed bedre 

Rådets vertikale integrasjon. Rådet har dermed større påvirkningsmuligheter innad i 

kommunen. Men som lederen også sier selv, kunne det nok tenkes at Rådet ville stått 

sterkere dersom det var en leder med innvandrerbakgrunn som kunne være ansikt 

utad og uttale seg på vegne av Rådet. En person med innvandrerbakgrunn ville 

kanskje ha større legitimitet blant innvandrerne og økt Rådets horisontale integrasjon. 

På den andre siden kan et for sterkt Råd føre til svekket vertikal integrasjon dersom 

det medfører mer avstand mellom Rådet og myndighetene. At lederen er oppnevnt av 

byrådslederen og ikke valgt av innvandrerorganisasjonene kan bidra til å redusere 

avstanden mellom Rådet og myndighetene. Lederen stiller spørsmål til hvor mye 

innflytelse man kan forvente for et slikt råd. En del av representantene forventer nok 

å ha større betydning enn de får, men Rådet er slik lederen ser det forholdsvis lite i 

den store sammenhengen. Man bør kanskje også tenke på at for mye innflytelse kan 

bidra til skjev maktfordeling mellom de ulike folkegruppene i Oslo. 
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5.2.5 Hva oppnår Rådsmedlemmene ved å delta i Rådet? 

Flere av Rådsmedlemmene fremhever det som positivt at de får møte personer fra 

ulike verdensregioner og diskutere saker de er opptatt av med folk som har andre 

synspunkter, med andre ord utvikle brobyggende sosial kapital. De får utvidet 

nettverk, samt større forståelse av hvordan det kommunale systemet fungerer. Både 

nettverk og politisk kunnskap er sentrale deler av Siim’s tredje 

samfunnsborgerskapsdimensjon, ressurser, som igjen kan være en forutsetning for 

deltakelse. Men det er de færreste som føler de har blitt mer engasjert av å være med i 

Rådet; de var engasjerte allerede før de ble med. Alle informantene har vært aktive i 

organisasjoner også før de kom til Norge. Rådet internt fungerer med andre ord som 

en skole i demokrati og bidrar i stor grad til utvikling av sosial kapital. Men man kan 

kanskje stille spørsmål om det bidrar til mobilisering av personer som ellers ikke ville 

vært aktive, i alle fall når det gjelder Rådsmedlemmene. 

 

5.3 Årlige samlinger for alle innvandrerorganisasjonene; 
årskonferanser 

For at Rådet skal kunne fungere som brobygger mellom innvandrerorganisasjonene 

og myndighetene i Oslo må det etter min mening ha god horisontal integrasjon; det 

må ha legitimitet og oppslutning til å kunne uttale seg som representanter for 

innvandrerne i Oslo, samt bidra til at innvandrerne er aktive samfunnsborgere. I 

denne delen av oppgaven vil jeg først drøfte hvordan Rådet gjennom demokratiske 

valg kan øke Rådets legitimitet, samt bidra til aktiv deltakelse og demokratisk 

opplæring blant innvandrerbefolkningen. Deretter vil jeg drøfte hvordan Rådets 

konferanser fungerer som møteplass innvandrerorganisasjonene i mellom, samt 

mellom innvandrerorganisasjonene og personer med beslutningsmyndighet. 
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5.3.1 Valg og representativitet 

Valg av nye Rådsmedlemmer arrangeres hvert andre år, vanligvis i forbindelse med 

en av Rådets årskonferanser (se ”5.3.3 konferanser”). For å kunne bli registrert hos 

Rådet og få stemmerett må den enkelte organisasjon kunne vise til demokratisk valgt 

leder, godkjent regnskap, vedtekter og fullstendige medlemslister. Organisasjonene 

kan nominere opptil to kandidater hver. Alle organisasjonene har én stemme, 

uavhengig størrelsen på organisasjonen. Valgte kandidater oppnevnes etterpå av 

byrådslederen for en periode på to år. Det skal være minst 40 % representasjon av 

begge kjønn, i tillegg til verdensregional fordeling. I følge Rådets leder [intervju] 

deltar ca. 100 personer ved hvert valg, og til valget for perioden 2005- 2007 var 83 

kandidater nominert (Oslo kommune, 2004). Representantene fører sin egen 

valgkamp, nærmest med ”kjøp og salg av stemmer” (lederen [intervju]).  

 

Krav til demokrati innad i organisasjonene, nominasjon av kandidater samt selve 

valgkampen viser hvordan Rådet fungerer som demokratisk arena, samt som skole i 

demokrati. Deltakelsesterskelen ved Rådets valg er trolig lavere enn ved kommunale 

og Stortingsvalg. Sannsynligheten er også større for at man har kjennskap til i alle fall 

noen av kandidatene, samt interesse for saksfeltet. Valget kan kanskje i seg selv virke 

konfliktfremmende og splittende på innvandrerorganisasjonene, men det kan være en 

viktig arena for å få frem ulike organisasjoners synspunkt og utfordringer. Valg er en 

mulighet for kandidatene til å få presentert seg selv og sin organisasjon, bygge 

nettverk og utvikle sosial kapital. Ved å utvikle brobyggende sosial kapital kan man 

skape grunnlag for fremtidig samarbeid mellom organisasjonene.  

 

Når kandidatene driver sin egen valgkamp er det naturlig at man ender opp med et 

noe elitepreget utvalg bestående av de mest ressurssterke kandidatene. Fordelen med 

et slikt eliteutvalg kan være at Rådet får utrettet mer i flere saker. Ulempen kan være 

at de ressurssvake innvandrerne igjen blir dårlig representert. Det bør derfor vurderes 
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om det også bør finnes andre instanser hvor de mest ressurssvake gruppene kan 

henvende seg og få mer personlig veiledning eller oppfølgning, for eksempel 

gjennom brukermedvirkning. En av informantene påpekte at valget kanskje burde 

markedsføres på en litt annen måte, slik at folk er klar over at man ikke må være 

”ekspert” for å stille til valg [intervju].      

 

Dersom et utvalg basert på representativt demokrati skal bidra til et mer inkluderende 

samfunnsborgerskap, må man være bevisst på betydningen av representativitet. 

Byråden for Barn og Utdanning [intervju] påpeker viktigheten av at representantene 

er klar over at de representerer noen andre enn seg selv; det kan ikke bare være en 

eksklusiv samtalegruppe. De må blant annet sørge for å ha oversikt over hva som 

skjer på feltet. Jørgen Melve (2002:24) skiller mellom ”sosial representativitet” og 

”meningsrepresentativitet”8. Sosial representasjon vil si at representantene speiler 

befolkningen ut fra enkelte (ofte synlige) kriterier, eksempelvis kjønn, etnisitet og 

alder. Meningsrepresentativitet innebærer at representantene gjenspeiler holdningene 

i befolkningen. Saker, interesser og konflikter representeres gjerne av personer med 

særlig kunnskap (ibid). Sosial representasjon medfører ikke nødvendigvis 

meningsrepresentasjon; det er ikke en selvfølge at to personer fra samme land har 

sammenfallende meninger og verdier, og enda mindre sannsynlig at to personer i 

kategorien ”innvandrer” har det. Lund og Rogstad (2006:88) er kritiske til om det 

alltid er best eller mest effektivt å bli representert av personer som er lik en selv; for 

at vedkommende skal få gjennomslag må han ha legitimitet i begge leirer og bruke 

argumenter som er gyldige og overbevisende. Mange ser likevel sosial representasjon 

som et ”godt utgangspunkt” (Melve, 2002:25) for meningsrepresentasjon, og det er 

en vanlig oppfatning at ulike sosiale grupper skal være representert i sammenhenger 

som kan beslutningsinnflytelse.  

                                              

8 Det finnes mange begreper for dette, blant annet bruker Lund og Rogstad (2006:88) gruppebasert og saksorientert 
representasjon.  
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Når innvandrerorganisasjonene selv nominerer og velger kandidater på bakgrunn av 

forhåndsbestemte kriterier som kjønn og verdensregion, kan man oppnå en 

kombinasjon av sosial representasjon og meningsrepresentasjon. Sosial 

representasjon er noe av grunnlaget for opprettelsen av Rådet. Det er sannsynlig at 

den enkelte borger føler seg mer ”representert” dersom en av hans likemenn sitter i en 

maktposisjon, noe som gir maktapparatet økt legitimitet. Gjennom demokratiske valg 

kan innvandrerne selv velge de representantene de mener er best, uavhengig av om 

representantene faktisk er innvandrere selv. Slik er representantene sikret legitimitet i 

innvandrermiljøet, noe som er viktig for horisontal integrasjon og for å kunne bidra 

til et inkluderende samfunnsborgerskap. Dersom kommunen skulle utnevne 

rådsmedlemmene ville man risikere at Rådet ikke fikk oppslutning; de personene som 

myndighetene ser på som egnede er ikke nødvendigvis aksepterte i 

innvandrermiljøene. Men for å få til et godt samarbeid med kommunen må 

Rådsmedlemmene også ha legitimitet i kommunen. Det kan være en av årsakene til at 

lederen for Rådet er oppnevnt av byrådsledere, som drøftet under ”lederens rolle”. 

 

Det er ifølge Rådsmedlemmene [intervju] ulike årsaker til at man stiller til valg. Noen 

har reelle ønsker om å forbedre innvandrernes situasjon, og har kanskje litt 

urealistiske forventninger til hva Rådet kan utrette. Andre tror det vil føre til at deres 

organisasjon får mer økonomisk støtte, men de blir som oftest skuffet. En del 

innvandrergrupper ser det som viktig at det sitter noen i Rådet fra deres eget land 

(sosial representasjon), og for noen gir det status å være representant i Rådet. Blant 

noen 1. generasjons innvandrere har det vært en tendens til at man har bestemt seg på 

forhånd hvem man skal stemme på, uten å egentlig høre på valgløftene eller vurdere 

kandidatens kvalifikasjoner; kanskje er ikke kandidaten en gang til stede ved selve 

valget. I noen miljøer har det også vært vanskelig å finne representanter som ønsker å 

stille (Rådsmedlemmene [intervju]). Begge de to sistnevnte faktorene kan føre til valg 

av kandidater som ikke ønsker å delta aktivt i Rådets arbeid. 
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En utfordring er å finne valgregler som gjør at både store og små organisasjoner har 

mulighet til å bli valgt. En del av lederne for organisasjonene jeg intervjuet nevnte 

dette som årsak til at de ikke deltok i valget; de kom fra organisasjoner som var for 

små til å vinne valget uansett. På sikt kan slike faktorer føre til at Rådet mister 

legitimitet i deler av innvandrerbefolkningen. Ved flere anledninger har det også vært 

diskusjoner blant nåværende Rådsmedlemmer om man burde utvide valgperioden fra 

to til fire år. Argumenter for en slik utvidelse er at det tar tid å sette seg inn i Rådets 

arbeid og forstå hvordan systemet fungerer. Dermed får man ikke utrettet så mye den 

første perioden, noe jeg også drøftet under avsnittet om opplæring. Noen informanter 

mener videre at man bør vurdere å innføre et maksimum antall perioder det er lov å 

sitte i Rådet. Det er viktig at en del stiller til gjenvalg for å sikre kontinuitet i arbeidet, 

særlig når det viser seg at den reelle opplæringsperioden er så lang. På den andre 

siden kan ”gamle travere” lett få mye makt i kraft av sin erfaring. Det kan være en 

barriere for fornyelse og for at ferske medlemmer tørr å komme på banen, samt for 

potensielle kandidaters mulighet til å bli valgt. En viss utskifting er også viktig for at 

flest mulig skal få anledning til å sitte i Rådet; det kan gi Rådet økt legitimitet, i 

tillegg til at det gir demokratisk skolering til flere.    

 

5.3.2 Regionsmøter  

Rådsmedlemmene skal arrangere møter for organisasjonene i sin region. På den 

måten kan man realisere det enkelte Rådsmedlems funksjon som representant for en 

verdensregion, ikke bare for sin organisasjon. Dessverre er det ikke alle 

representantene som har anledning til å gjennomføre slike regionsmøter ettersom de 

har jobb og verv i egen organisasjon i tillegg. Det ble derfor lagt opp til at 

regionsmøtene ble avholdt i forbindelse med Rådets høstkonferanse 2005. Tema som 

ble diskutert var om det var noen punkter innvandrerorganisasjonene kunne stå 

sammen om. At Rådet diskuterer slike tema direkte med innvandrerorganisasjonene 
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gjør at Rådet i etterkant kan være tydeligere i samhandling med kommunen, noe som 

øker mulighetene for å kunne påvirke beslutningene som fattes.  

 

Regionsmøter kan være viktig for Rådets funksjon som brobygger mellom 

innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune. Møtene er relativt små fora der de 

fleste kan komme til orde, og det er derfor en god anledning for det enkelte 

Rådsmedlem å få oversikt og innsikt i holdninger og behov i sin region. 

Organisasjonsrepresentantene kan komme med spørsmål relatert til sin organisasjon 

eller Oslo kommune. Direkte kontakt mellom organisasjonene og Rådsmedlemmene 

kan bidra til utvikling av tillit, noe som er viktig for Rådets rolle som representativt 

utvalg for innvandrerorganisasjonene. Av samme årsaker er regionsmøtene også en 

god anledning til opplæring og motivering til demokratisk deltakelse.  

 

5.3.3 Konferanser 

Å skape møteplasser mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene er, i følge 

lederen for Rådet [intervju], en av Rådets fremste oppgaver. Rådets konferanser er 

ment å være en arena for mer prinsipielle debatter, der innvandrerne selv har mulighet 

til å fremme nye saker og problemstillinger samt delta i diskusjoner. Konferansene er 

derfor en viktig del av Rådets funksjon som demokratisk arena. Muligheten for å 

delta aktivt medfører at konferansene er en arena for dyp deltakelse. Konferansene er 

på initiativ og i regi av innvandrere. Innvandrerne har derfor en aktiv rolle, i stedet 

for å passivt være tema for konferanser i regi av norske myndigheter. Samlingene er 

åpne for alle og er trolig et viktig bidrag for å engasjere og mobilisere innvandrerne 

til demokratisk deltakelse. En vanlig tese er at man først blir engasjert, deretter 

ønsker man å delta. Offerdal og Aars (1998) argumenterer for at det også finnes en 

motsatt sammenheng: Deltakelse kommer før engasjement. Trekker man folk med, 

vil dette føre til interesse og engasjement. Ved å engasjere nye mennesker kan Rådet 
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bedre sin horisontale integrasjon, slik at det senere står sterkere i forhold til 

myndighetene.  

  

Tema for Rådets høstkonferanse 2006 var ”Innvandrerorganisasjonene som ressurs.” 

Konferansen samlet over 200 deltakere fra stat og kommune, 

innvandrerorganisasjoner og etnisk norske organisasjoner (Budbringere, 2005). 

Formålet var å sette søkelys på hvordan ressursene som innvandrerorganisasjonene 

representerer kan utnyttes i samarbeid med kommunen og andre aktører. Byråd for 

Barn og Utdanning holdt innlegg, og det var avsatt god tid til påfølgende diskusjon 

og innlegg fra deltakerne. Rådets vårkonferanse 2006 satte fokus på kvotering av 

innvandrere i arbeidslivet. På denne konferansen var det også mange etnisk norske 

som møtte opp, noe som er et tegn på at Rådet har et bredt nettverk og er kjent og 

anerkjent i mange ulike miljøer.  

 

Rådet vektlegger deltakelse fra personer med beslutningsmyndighet. Representanter 

fra ulike politiske partier eller administrative organer i kommunen eller staten deltar 

ofte som innledere. En del myndighetspersoner er sjelden i direkte kontakt med 

innvandrere [informanter [intervju]). Gjennom konferansene kan myndighetspersoner 

og innvandrere komme i direkte kontakt med hverandre, og bidra til økt forståelse og 

tillit. Muligheter for å uttale seg i nærvær av personer med beslutningsmyndighet gir 

innvandrerne mulighet til å bli medprodusenter av politiske beslutninger (jamfør 

Nyseth & Aarsæther, 2002). Man kan anta at for innvandrerne kan følelsen av å bli 

hørt kanskje også bidra til økt tilhørighetsfølelse, noe som igjen kan skape økt 

engasjement (Putnam, 2002, Sicakkan, 2004). Økt forståelse og bevissthet rundt ulike 

samfunnsgruppers behov og verdisyn vil forhåpentligvis føre til et mer inkluderende 

samfunnsborgerskap. Myndighetene blir klar over hva innvandrerne konkret tenker 

og ønsker, men utfallet avhenger selvsagt i hvilken grad det bringes videre i 

beslutningsprosesser. Slike samlinger gir rom for mer helhetlige og prinsipielle 
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diskusjoner, i motsetning til brukermedvirkning rettet mot enkelttjenester, der man i 

større grad har medvirkning innenfor spesifikke områder.  

 

I klassedelte samfunn og i etnisk delte samfunn vil det være en viss fare for at 

organisasjonsdeltakelse kan føre til sneversyn og splittelse; organisasjonens mål kan 

anses som viktigere enn andre samfunnshensyn, og man glemmer å sette egne 

preferanser inn i en større samfunnsmessig sammenheng (Wollebæk & Selle, 2002). 

Ved å være medlem i flere organisasjoner vil man oppnå det man i sosiologien kaller 

”overlapping i sosiale relasjoner” (Nyseth & Aarsæther, 2002:55); man får en kobling 

mellom ulike miljø og grupper, på tvers av sosiale og kulturelle skiller (ibid:56, 

Wollebæk & Selle, 2002 ). Rådets konferanser kan ses som en måte å hindre 

utviklingen av tendenser til splittelse eller sneversyn i innvandrermiljøet i Oslo. Det 

er en arena hvor representanter fra ulike organisasjoner kan møte både representanter 

fra andre organisasjoner, men også myndighetspersoner. Gjennom 

plenumsdiskusjoner får konferansedeltakerne mulighet til å presentere seg selv og 

noen av sine synspunkt. Arrangørene vektlegger lunsjpauser som gir anledning til å 

knytte kontakter og utvikle nettverk gjennom tynn og brobyggende sosial kapital. 

Konferansene er med andre ord et viktig ledd ikke bare i Rådets brobyggende 

funksjon mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene, men også for å skape 

brobyggende sosial kapital innvandrerorganisasjonene imellom. 
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5.4 Informasjonsvirksomhet 

Et viktig skritt på veien mot et mer inkluderende samfunnsborgerskap er å sørge for 

at innvandrerne får informasjon om hva Rådet arbeider med, samt er bevisste på sin 

situasjon og sine rettigheter. Jeg vil videre presentere og drøfte de ulike kanalene 

Rådet benytter for å drive informasjonsvirksomhet, Rådets egenprofilering samt 

innvandrernes kjennskap til Rådet. 

 

5.4.1 Kurs  

For å bli registrert som organisasjon hos Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo 

stilles det som nevnt krav til demokratisk valgt styre, bekreftelse på antall betalende 

medlemmer, og det må foreligge regnskap. Organisasjonsmedlemmene må altså på 

forhånd ha kunnskap om organisering og demokratisk virke, og kunnskap om 

hvordan de kan søke økonomiske midler. Rådet driver derfor med informasjonsarbeid 

og veiledning mer direkte rettet mot innvandrerorganisasjonenes virksomhet. I 

samarbeid med Enhet for Mangfold og Integrering (EMI) arrangerer Rådet kurs om 

integreringsarbeid og søknadsskriving, for innvandrerorganisasjoner og andre 

frivillige aktører på integreringsfeltet. Kursene veiledes gjerne av saksbehandlere i 

etaten (Oslo Kommune, 2003b:18). 

 

Kurs i eksempelvis søknadsskriving er særlig viktig blant innvandrerorganisasjonene. 

Frivillig sektor har alltid spilt en viktig rolle for samfunnsutviklingen i Norge. De 

siste årene har man i økende grad sett verdien av frivillig virke også innenfor 

innvandrerfeltet. Blant annet ønsker myndighetene å motivere til frivillig deltakelse i 

organisasjoner, for eksempel ved å gi økonomisk støtte til innvandrerorganisasjoner, 

men også til norske organisasjoner med innvandrerfokus. En konsekvens av denne 

velviljen er at noen av organisasjonene blir mer profesjonelle, spesielt de veletablerte, 
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store norske organisasjonene (Melve, 2003, Rådsmedlem [intervju]). De har 

økonomiske ressurser til å ha en fast ansatt som kan drive lobbyvirksomhet, ta seg av 

papirarbeid og lignende. I denne kampen om ressurser kommer ofte 

innvandrerorganisasjonene til kort på grunn av språkproblemer og mangelfulle 

søknader (Rådsmedlemmer [intervju]. Økonomiske ressurser er en forutsetning for at 

organisasjonene skal være levedyktige. Rådets kurs er med andre ord nødvendige for 

opprettholdelsen av det mangfold av organisasjoner som finnes i Oslo i dag. 

 

5.4.2 Budbringere 

Nyhetsbrevet ”Budbringere” utgis av Rådet tre til fem ganger i året. Her forteller 

Rådet om aktuelle saker de arbeider med, eksempelvis viktige uttalelser og referat fra 

konferanser eller møter. Nyhetsbrevet kan også inneholde informasjon fra 

kommunen. Rådet søker å skape debatt rundt tema innvandrere er opptatt av, for 

eksempel tvangsekteskap, samt innvandrerungdom og kriminalitet. Det oppfordres 

eksplisitt til at alle brukere av Budbringere, ”det vil si innvandrere, 

innvandrerorganisasjoner og andre interesserte” (Budbringere, 2005), kan komme 

med innspill, meninger eller ønske om å ta opp spesielle tema. Som nevnt i 

metodekapittelet har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om hvem og hvor mange som 

skriver til nyhetsbrevet, heller ikke hvem som leser den. I følge sekretæren [intervju] 

sendes den ut til alle innvandrerorganisasjoner og aktuelle myndigheter.  

 

5.4.3 Profilering og tilgjengelighet 

Rådet har en nettside med opplysninger om Rådets mandat, samt hvordan man kan 

kontakte Rådets sekretær. Denne siden er etter min mening vanskelig å finne, og er 

heller ikke særlig informative. Søk på kommunens hjemmesider på ”innvandrerrådet” 

og ”Rådet for innvandrerorganisasjoner” ga ingen resultat. Rådet står heller ikke 
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oppført på lista over ”Oslo fra A-Å”, selv om for eksempel Eldrerådet står oppført 

her. Verken Byrådsavdeling for Barn og Utdanning eller bydel Grünerløkka har så 

vidt jeg kunne se lenke til Rådet på sentrale sider. Bydel Grünerløkka har lenke til 

noen innvandrerorganisasjoner på oversiktssiden, men ikke til Rådet. Enhet for 

Mangfold og Integrering har en lenke på informasjonssidene om OXLO-kampanjen. I 

følge sekretæren [intervju] hadde Rådet en egen hjemmeside før omorganiseringen av 

Flyktning- og Innvandrer-etaten, men det har ikke blitt opprettet noen ny hjemmeside 

ennå.  

 

En mer informativ og synlig hjemmeside ville gjort Rådet mer tilgjengelig for 

allmennheten; de kunne lagt ut møteplan, møtereferater og annen relevant 

informasjon. På den måten kunne folk få et innblikk i og lettere følge med i Rådets 

virksomhet, noe som er viktig i et demokratisk perspektiv. Representativt demokrati 

avhenger av at befolkningen har mulighet til å kontrollere hva deres valgte 

representanter foretar seg. Kunnskap om Rådets virke vil gjøre det lettere for folk å 

komme med synspunkter og innspill eller forslag både til pågående og nye saker. 

   

Det var også få relevante treff på søkeord som ”innvandrerråd” og ”Rådet for 

innvandrerorganisasjoner” i ulike nettaviser og søkemotorer. Innvandrerrådet i 

Drammen var derimot ofte omtalt, selv om dette er et mye nyere råd. Det ser ut til at 

det ofte er lederen for Innvandrerrådet i Drammen som får medieomtale, og i mange 

tilfeller er det han som har tatt initiativet. Mye omtale i avisene trenger ikke være 

positivt i seg selv, men det fører sannsynligvis til at flere vet om at det finnes et 

innvandrerråd og henvender seg til dette Rådet ved behov. Å være ”den man 

henvender seg til” når man har spørsmål eller ønsker perspektiv på innvandrersaker 

kan være viktig dersom man skal utvikle et mer inkluderende samfunnsborgerskap 

for innvandrere. Rådet er demokratisk valgt og er derfor et mer representativt talerør 
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for innvandrermiljøet enn mer eller mindre selvoppnevnte representanter som ofte får 

uttale seg i media.    

 

Søk på Rådsmedlemmenes navn gir mange treff for enkelte, og noen fremhever at de 

er medlem av Rådet for Innvandrerorganisasjoner i saker der de uttaler seg offentlig. I 

følge en del av informantene [intervju] gir det å være representant i Rådet mer tyngde 

til uttalelsene; man er da en offentlig person, oppnevnt av byrådet, og ikke bare en 

privatperson. I noen tilfeller konsulterer Rådsmedlemmene sekretæren før de uttaler 

seg på vegne av Rådet. På den måten er man sikrere på at Rådet står inne for det man 

sier, i tillegg til at man får diskutert meningene sine. Slik kan Rådet gjøre det lettere 

for Rådsmedlemmene å være aktive i den offentlige meningsdannelsen, og dermed 

være med å sette offentlig dagsorden. Å være med å sette politisk dagsorden er viktig 

dersom Rådet skal fungere som demokratisk arena. Slik har Rådet potensial til å 

påvirke ikke bare innvandrerorganisasjoner og myndigheter, men også ”mannen i 

gata”, jamfør Brochmann mfl.s to maktlogikker.  

 

Noe av årsaken til at Rådet ikke har fokusert mer på å være synlige i mediebildet kan 

være at det i følge Rådssekretæren [intervju] er mer hensiktsmessig å jobbe i 

kulissene, snakke med folk direkte og stille kritiske spørsmål. Å stille kritiske 

spørsmål til de rette personene kan være vel så effektivt for å innarbeide et 

mangfoldsperspektiv. Sekretæren kan gjerne demonstrere i gatene, men skal det ha 

noen effekt avhenger det av massemobilisering nedenfra, noe det ikke finnes 

grunnlag for blant innvandrerne i Norge i dag (ibid.). Videre vektlegger sekretæren å 

være behjelpelig når folk tar kontakt, samt å skape nettverk. Nettverk er avgjørende 

for å klare å mobilisere folk, og mobilisering er nettopp en av styrkene ved Rådet. Å 

danne nettverk er en personlig egenskap, men det er også avhengig av at de 

strukturelle forholdene ligger til rette, blant annet i form av at sekretæren er lett 

tilgjengelig. Tilgjengelighet vektlegges i svært høy grad av nåværende sekretær; når 
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folk ringer til ham for å be om råd eller diskutere sier han alltid ja, det nytter ikke å si 

”kom tilbake en annen gang”(ibid). Å være tilgjengelig medfører dermed gjerne sene 

kvelder og avhenger av stort personlig engasjement. Fokus på dialog og personlig 

kontakt er i følge sekretæren mye av grunnen til at Rådet er der det er i dag. 

 

Innvandrerorganisasjonenes kjennskap til Rådet - ekskluderte grupper 
En vurdering av Rådets funksjon som brobygger og demokratisk arena må også 

inkludere en drøfting av innvandrerorganisasjonenes kjennskap og oppslutning til 

Rådet, samt hvor vidt Rådet har legitimitet. Ut fra mine datakilder er det vanskelig å 

gi et konkret anslag på hvor mange personer Rådet egentlig når ut til, og i hvilken 

grad målgruppen egentlig kjenner til Rådet og dets arbeidsoppgaver. I følge 

Rådssekretæren [intervju] har Rådet blitt gradvis bedre kjent gjennom sitt arbeid. 

Oppmøtet på Rådets kurs og konferanser viser at Rådet når ut til et bredt spekter av 

organisasjoner. Representantene i Rådet når også ut til mange gjennom sine nettverk, 

men det er vanskelig å kartlegge omfanget av disse nettverkene. Enhet for Mangfold 

og Integrering (EMI) har kontakt med over 300 nettverk og organisasjoner, inkludert 

ikke- medlems- organisasjoner og ulike initiativ. I følge en informant fra EMI 

[intervju] vet de innvandrerne hun er i kontakt med at det finnes et Råd for 

Innvandrerorganisasjoner, men det hersker ulike oppfatninger om Rådets virksomhet 

og ansvarsområder. Noen av de organiserte mener de når lenger ved å bruke sine 

egne organisasjoner. For eksempel kan det tenkes at noen innvandrergrupper som får 

mye oppmerksomhet fra statlig hold ikke har samme behov for Rådet (ibid). Ikke alle 

organisasjonene jobber for å forbedre situasjonen for innvandrerne, og mange ville 

kun kontakte Rådet dersom det skulle oppstå spesielle problemer. Rådsmedlemmene 

[intervju] er selv av den oppfatning at personer som er opptatt av innvandrerarbeid 

samt ledere for organisasjoner kjenner til Rådet, men at man ikke kan forvente at 

”mannen i gata” vet hva det er. Hvor vidt vanlige medlemmer vet hva Rådet driver 

med avhenger av i hvilken grad styret i deres organisasjon sprer informasjonen de får. 
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Lederne for de organisasjonene jeg intervjuet hadde hørt om Rådet, men hadde 

varierende oppfatninger om hvor vidt de følte seg inkluderte i Rådets arbeid9. De 

fleste mente de fikk for lite informasjon, kanskje bortsett fra ved valgene. De var 

usikre eller feilinformerte i forhold til hva Rådet arbeider med og hvordan de selv 

kunne bruke Rådet, og mente Rådet burde profilere seg tydeligere og vise til konkrete 

resultater. Et paradoks var likevel gjennomgående; de fleste mente de hadde hatt lite 

eller ingen kontakt med Rådet. Ved nærmere etterspørsel viste det seg likevel at de 

ved flere anledninger hadde pratet med Rådets sekretær på telefon, og fortalte om 

hyggelige samtaler med god veiledning. Noen hadde også vært i aktiv kontakt med 

Rådets representanter i forbindelse med arbeidet i sin organisasjon. Men ettersom 

disse representantene ikke opptrådte som representanter for Rådet i disse 

sammenhengene mente lederne for organisasjonene at de ikke kunne anse denne 

kontakten som ”å ha vært i kontakt med Rådet”. 

 

Bortsett fra ved valg virker det noe tilfeldig hvor mye innvandrerorganisasjonene 

egentlig får vite om hva Rådet driver med. Rådets konferanser trekker mange folk og 

sentrale tema er oppe til debatt, men de som ikke kjenner Rådet fra før vil i liten grad 

kjenne det bedre etter disse konferansene. Folks kjennskap til Rådet avhenger med 

andre ord både av Rådsmedlemmene, informasjon som sendes ut fra Rådet, samt 

styret i den enkelte organisasjon. Igjen er det tydelig at nettverk er en viktig faktor for 

Rådets funksjoner. 

 

Ved spørsmål om det er noen grupper som ikke inkluderes i Rådets arbeid har 2. 

generasjons innvandrere vært det hyppigst nevnte svaret blant Rådsmedlemmene 

                                              

9 Jeg viser til kapittel 3 om metode og tar forbehold om at utvalget blant organisasjonsrepresentantene ikke er representativt 
for innvandrerorganisasjonene. 
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[intervju]. For to av organisasjonsrepresentantene jeg intervjuet var det at Rådet ikke 

har noe ungdomsperspektiv hovedårsaken til at de ikke stilte til valg. Rådet har en 

ungdomsrepresentant, men han er 1. generasjons innvandrer og derfor kanskje ikke 

sosialt representativ for ungdom som har bodd i Norge hele livet, men som har 

utenlandske foreldre. Det opprettes i disse dager et eget kontaktorgan mellom 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og innvandrerorganisasjoner som 

jobber for ungdom, med fokus på barn og unge (informant [intervju]). Også Barne- 

og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) har et eget program med fokus på minoriteter. Det 

kan stilles spørsmål til i hvilken grad det er Rådets oppgave og hensiktsmessig for 

Rådet å representere 2. generasjons innvandrere.  

 

En ulempe ved at Rådet forholder seg til organisasjoner er at de innvandrergruppene 

som ikke er organisert heller ikke inkluderes i Rådets arbeid på samme måte som de 

som er organisert. Det kan være grunn til å anta at gruppene som ikke er organisert til 

en hvis grad sammenfaller med de gruppene som er lite aktive i de tradisjonelle 

politiske maktkanalene, eksempelvis kommunevalg. Men ettersom representantene i 

Rådet representerer verdensregioner og ikke sine egne organisasjoner vil 

forhåpentligvis disse gruppenes interesser likevel til en hvis grad ivaretas selv om de 

ikke har stemmerett. Jeg har også inntrykk av at mange av organisasjonene som er 

tilknyttet Rådet jobber med å forbedre hverdagen for andre innvandrere, eksempelvis 

gjennom leksehjelp. 

 

5.5 Rådet skal behandle kriterier for fordeling av 
økonomisk støtte 

Da Rådet ble opprettet arbeidet Rådet utelukkende med å behandle søknader om 

økonomisk støtte fra innvandrerorganisasjonene. Etter ønske fra både myndigheter og 

innvandrerorganisasjoner ble Rådets mandat endret, og i dag skal Rådet kun behandle 
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kriteriene for tildeling av midler. Selv om mandatendringen kan tolkes som et signal 

om at Rådets stilling ovenfor kommunen og dermed dets vertikale integrasjon 

svekkes, ser Rådets leder [intervju] positivt på denne endringen; det forflytter både 

Rådets og organisasjonenes oppmerksomhet bort fra det økonomiske, slik at de kan 

konsentrere seg om andre mer politisk orienterte saker. I tillegg unngår man nå en del 

konflikter som oppsto når innvandrerorganisasjonene følte seg urettferdig behandlet, 

noe som kan øke Rådets horisontale integrasjon. Rådets medbestemmelsesrett med 

hensyn til fastsettelse av kriteriene for tildeling av driftsstøtte bidrar til at Rådet 

fremdeles kan påvirke hva slags organisasjoner som får støtte til hvilke formål. 

Rådsmedlemmene har god kjennskap til hvilke behov som finnes i ulike 

innvandrermiljøer, samt hvilke problemer organisasjonene har i sitt virke. 

 

At Rådet tidligere hadde mandat til å komme med innstillinger til Flyktning- og 

Innvandreretaten om fordeling av økonomiske midler kan ha bidratt til at flere 

innvandrerorganisasjoner vet om Rådet, ettersom de var nødt til å forholde seg til 

Rådet for å få penger. På den andre siden kan dette også ha ført til at organisasjonene 

følte at de måtte ”holde seg inne” med Rådet. Dette kan ha hindret utvikling av 

debatter som er viktige for å få frem ulike perspektiver, og dermed for et 

inkluderende samfunnsborgerskap.  

 

Det er uenighet blant rådsmedlemmene om hvor vidt det er ønskelig at Rådet har 

mandat til å fordele økonomiske ressurser. Noen mener det ville være positivt om 

Rådet hadde mer konkrete oppgaver og makt, og at innvandrerorganisasjonene 

dermed i større grad måtte kjenne og forholde seg til Rådet. Kanskje kunne det bidra 

til økt engasjement rettet mot Rådets arbeid. Andre mener at det økonomiske 

mandatet ikke er av avgjørende betydning. Rådsmedlemmene har krav på å få se 

kommunens begrunnelse for tildeling av midler til ulike organisasjoner. For noen 
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hender det relativt ofte at de som Rådsmedlem klager inn resultater på vegne av 

innvandrerorganisasjoner som føler seg urettferdig behandlet.    

 

5.6 Rådet skal ta opp saker på eget initiativ  

Hensikten med bred deltakelse er at den enkelte representant i et råd eller styre skal 

kunne fremme saker og interesser på vegne av andre, og slik kunne påvirke 

samfunnet (Guldvik, 2000:14). Muligheten for å sette saker på dagsorden har 

betydning for hvilken innflytelse den enkelte får. Når kommunene inviterer til 

deltakelse fra ulike grupper, forventer gruppene å få innflytelse på enkelte 

beslutninger. Deltakerne og de kommunale aktørene går inn i samarbeidet med ulike 

forventninger til utfallet av prosessen (ibid). Oslo kommune har ingen konkrete 

retningslinjer som sier når Rådet skal konsulteres, et tegn på svak vertikale 

integrasjon. I dag blir Rådet tatt med i høringsrunder i saker som gjelder innvandrere. 

De kan også selv ta initiativ til å uttale seg i saker de mener er viktige. Også 

innvandrerorganisasjoner eller enkelt -personer kan fremme saker, men informantene 

er uenige i hvilken grad dette skjer.  

 

Rådsmedlemmene har som nevnt i kraft av sine engasjement i ulike organisasjoner og 

arbeidsplasser store nettverk både i innvandrermiljøet og til dels også andre relevante 

instanser for eksempel offentlige institusjoner. De fleste Rådsmedlemmene oppgir at 

de er relativt hyppig i kontakt med flere organisasjoner eller innvandrermiljø. Oftest 

gjelder det miljø som står nært kulturelt sett, for eksempel snakkes samme språk. 

Rådsmedlemmene har alltid ”følerne ute”(Rådsmedlem [intervju]; de vet hva som 

rører seg i miljøet og hvilke utfordringer organisasjonene sliter med. Slik kan de 

fange opp og videreformidle signaler før de utvikler seg til alvorlige konflikter.  
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Sannsynligvis vil det videre være lavere terskel for både enkeltpersoner og 

organisasjoner å henvende seg til en representant fra Innvandrerrådet enn en person 

ansatt i et offentlig organ. Mange innvandrere har negative erfaringer med 

myndighetene (Rådsmedlem [intervju]). Rådsmedlemmene snakker samme språk 

som innvandrerorganisasjonene. Ofte behersker Rådsmedlemmene innvandrernes 

faktiske språk. I tillegg kan de, med bakgrunn i sine egne erfaringer knyttet til 

innvandring, møte innvandrerne på et annet plan basert på gjensidig forståelse. Felles 

bakgrunn som innvandrere kan lette kommunikasjonen og bidra til at innvandrerne 

bedre når frem med sitt budskap. Flere av representantene sier også at de bruker 

erfaringen og kunnskapen de har fått fra arbeidet i Rådet til å forklare andre hvordan 

det norske samfunnet fungerer, og dermed hindre misforståelser. Når 

rådsmedlemmene er aktive i miljøet de representerer kan det med andre ord bidra til å 

redusere avstanden mellom befolkningen og myndighetene. De formidler informasjon 

begge veier; både fra myndighetene til innvandrerne, og fra innvandrermiljøene til 

myndighetene. Slik får de innspill til saker som kan behandles i Rådet. 

 

Det kan naturligvis være grunn til å sette spørsmålstegn om ikke representantenes 

kontakt med innvandrermiljøet kan bli noe tilfeldig. Slik vil det nok alltid være med 

representativt demokrati; representantene kan ikke ha fullstendig oversikt over alle 

deler av befolkningen. Det er derfor også opp til borgerne å ta initiativ og kontrollere 

og korrigere. De grunnleggende prinsippene for demokrati er det ikke rom for å 

diskutere nærmere i denne sammenheng. 

 

5.7 Rådet skal være høringsorgan 

Kommunen er ikke pålagt ved lov å ha et innvandrerråd, og det er heller ingen lov 

som pålegger noen å kontakte Rådet. Men kommunen er interessert i å finne tiltak 

som er tilpasset målgruppen for tiltakene, og jeg har inntrykk av at Rådet er en 
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naturlig instans å henvende seg til for å få innspill og ideer. Rådet får jevnlig 

henvendelser fra kommunale organer om å komme med uttalelser i forbindelse med 

forskjellige saker. I tillegg til å være høringsorgan inviteres også Rådet til å stille med 

representanter i flere arbeidsgrupper opprettet av ulike kommunale instanser. Det 

forekommer at konsultasjon med Rådet settes som kriterium for å få tildelt 

økonomisk støtte til prosjekter (Rådets sekretær [intervju]). På flere av møtene jeg 

har observert har det kommet representanter fra ulike offentlige kontorer for å 

informere om aktuelle saker, samt få innspill fra Rådet om hva som er best for 

innvandrerne eller hvordan man kan nå ut til dem med informasjonen. I følge 

sekretæren har Rådet fått så mange henvendelser fra folk som ønsker å informere 

eller få innspill at de har sett seg nødt til å si nei til noen. Det at Rådet får 

henvendelser både fra folk som ønsker å informere og fra folk som søker 

informasjon, tyder på at Rådet har stort potensial til å fungere som en 

kommunikasjonskanal og brobygger mellom myndighetene og 

innvandrerorganisasjonene.  

 

Hvor vidt Rådet er et reelt bindeledd avhenger av Rådets horisontale integrasjon, som 

allerede er drøftet, men også av at Rådets innspill følges opp og får konsekvenser for 

myndighetenes beslutninger i etterkant. I hvilken grad det skjer er vanskelig å vurdere 

ettersom saksforholdene ofte er komplekse og mange forhold spiller inn, i tillegg til at 

den byråkratiske saksgangen tar tid. Også Rådsmedlemmene [intervju] er usikre på 

dette punktet. I utgangspunktet er det svært positivt at Rådet får mange henvendelser; 

det er et signal om at myndighetene og andre som jobber på feltet anerkjenner Rådet 

som en viktig og seriøs aktør på integreringsfeltet, noe som kan tyde på god vertikal 

integrasjon. Men det har vært tendenser til at Rådet trekkes inn i seineste laget, slik at 

deres synspunkter kommer for seint til at de ka få konsekvenser. Også noen av 

informantene påpeker dette. I slike tilfeller blir Rådet redusert til ”sandpåstrøer” uten 

reell påvirkningsmulighet, slik at det senere kan vises til at man har konsultert Rådet. 

Å bli involvert tidlig krever at man har ressurser til å fange opp potensielle saker, 
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samt følge opp disse. Slikt arbeid er tidkrevende og kan, slik rammeverket for Rådet 

er i dag, kreve stor frivillig innsats fra Rådsmedlemmene.   

 

At Rådet ikke selv har beslutningsmakt er kritisk med hensyn til vertikal integrasjon. 

Rådets påvirkningsmulighet og makt vil alltid være avhengig av felles interesser eller 

godvilje fra personer som har makt. Nettverk og personlig kjemi kan bli avgjørende; 

Rådet må være kjent og ha tillit blant personer med makt, slik at de blir konsultert og 

tas på alvor. For tiden får integrerings- og innvandringsproblematikk sterkt fokus, og 

både Oslo kommune og statlige myndigheter har reelle ønsker om å finne gode 

løsninger. Men dette er ikke noen garanti for Rådets innflytelse om noen år. 

 

OXLO og Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering 
Rådsmedlemmene [intervju] fremhever Rådets arbeid med OXLO-kampanjen samt 

tiltaksplanen mot nazisme, rasisme og diskriminering som viktige saker der Rådet har 

hatt betydning for resultatet. OXLO står for Oslo Extra Large, og er kommunens 

arbeid for en romsligere by mot rasisme og fordommer (Oslo Kommune, 2006). 

OXLO- kampanjen ble igangsatt av Oslos ordfører i 2001 som en del av kommunens 

tiltaksplan mot nazisme, rasisme og diskriminering. Rådet har i følge 

Rådsmedlemmene vært en viktig pådriver og bidragsyter i OXLO-arbeidet. 

Kampanjen var først hovedsakelig rettet mot barn og unge, og tusenvis av 

skoleelever, lærere og frivillige har deltatt på aktiviteter i regi av kampanjen, 

eksempelvis tegnekonkurranser, interaktive teaterforestillinger om rasisme, samt 

utnevnelse av OXLO-ambassadører. Kampanjen har etter hvert fått status som et 

”langsiktig og kontinuerlig arbeid som angår alle ansatte i kommunen” (Oslo 

Kommune, 2006). Fokus er nå rettet mot å skape et kommunalt tjenestetilbud som 

gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning, samt opprettholde en beredskap mot 

nazisme og rasisme i kommunen. Ansvaret for OXLO-arbeidet er overført til Oslos 

bydeler og virksomheter i samarbeid med Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. 
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OXLO er et eksempel på hvordan man kan arbeide for å infiltrere 

mangfoldsperspektivet i alle deler av kommunens virksomhet og politikk, noe som er 

viktig for et mer inkluderende samfunnsborgerskap.  

 

Dialogkonferansen 
Dialogkonferansen var en del av prosjektet ”Det flerkulturelle Oslo – etnisk mangfold 

og verdiskaping”, et forsknings- og utviklingsprosjekt gjennomført av Norconsult og 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra Oslo kommune. Rådet var 

medarrangør for konferansen, blant annet gjennom å sette forskerne i kontakt med 

aktuelle deltakere. Målet for prosjektet var å identifisere hvordan etnisk mangfold 

bidrar positivt til verdiskaping og byutvikling i Oslo. Konferansen samlet interesserte 

blant annet fra næringslivet, innvandrerorganisasjoner og fagforeninger. Deltakerne 

diskuterte ulike problemstillinger i grupper, for så å presentere resultatene sine for 

forskerne og de andre deltakerne. 

 

At Rådet ble konsultert i forbindelse med dialogkonferansen tolkes av Rådslederen 

som et signal om at Rådet regnes med i enkelte miljøer (Rådsmøte, 21.2.2006). Det 

har skjedd en positiv utvikling som gjør at Rådet fungerer på en god måte i slike 

sammenhenger. Lederen så dialogkonferansen som et tegn på at organisasjonene 

begynner å samle seg om noen felles punkter, noe som var tema på høstkonferansen. 

Etter slike diskusjoner er det lettere for Rådet å uttale seg samlet. Nesten alle 

Rådsmedlemmene deltok på konferansen. At Rådet er synlige og aktive i slike 

sammenhenger er viktig med hensyn til profilering både overfor myndigheter og 

innvandrerorganisasjoner, og dermed også for dets funksjon som brobygger. 
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5.8 Rådet skal ta initiativ til minst to møter i året med 
sentrale myndigheter i Oslo kommune  

Rådet arrangerer dialogmøter med ulike kommunale organer, og minimum to ganger 

i året med Byråden for Barn og Utdanning. Både Rådet og Byråden fremmer forslag 

til tema for dialogmøtene; ønskene er ofte sammenfallende, eksempelvis rekruttering 

av innvandrere til arbeidsmarkedet, omskjæring, samt samarbeid mellom skole og 

hjem. For en mest mulig konstruktiv prosess avtales tema på forhånd slik at begge 

parter får tid til å forberede seg. Man får i følge byråden [intervju] en mer spisset 

dialog, og unngår å måtte starte på nytt hvert møte. Han fremhever viktigheten av å 

være konkret og konstruktiv dersom det skal komme noe ut av møtene. 

 

Byråden opplever ikke Rådet som en pressgruppe. Det er ofte enighet om 

utgangspunkt og mål for sakene som diskuteres; det er ikke uenighet om de store 

hovedlinjene. Rådets dialog med byråden bygger på ærlighet; det er uenighet, men 

ikke konflikter. ”Jeg vil ikke ha et kakepynt-råd, jeg vil ha en ordentlig dialog”, 

svarer byråd for Barn og Utdanning på spørsmål om hans forhold til Rådet. Han 

mener det er fruktbart å samarbeide med Rådet. Rådets viktigste oppgave er i følge 

byråden å oppsummere hva ulike miljøer er opptatt av. Ved å formidle slik kunnskap 

kan Rådet påvirke byrådens innsikt i innvandrermiljøet. Byråden har selv lite dirkete 

kontakt med innvandrere i Oslo; de forholder seg mest til bydelene, ettersom det er 

bydelene som har ansvar for de fleste tjenestene som er rettet mot befolkningen. 

”Rådet har bidratt til å gjøre meg bedre. Det er en reflekterende samling mennesker 

som jeg kan snakke med, de gir en viktig bagasje i byrådet. Det blir en form for 

voksenopplæring; man får større forståelse og innsikt.” Rådet er altså et viktig 

mellomledd for kommunikasjon mellom byråden og innvandrerbefolkningen. 

 

Byråden viser til flere saker der han samarbeider med Rådet. Eksempelvis har han i 

samarbeid med Rådet satt i gang en prosess for å finne ut hvilke organisasjoner som 
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er viktige for å komme i kontakt med et bredest mulig spekter av 

innvandrerbefolkningen. Han ønsker å bruke organisasjonene aktivt i barne- og 

utdanningssektoren; grunnleggende ferdigheter er viktig for et selvstendig liv. 

Byråden ønsker også å benytte Rådet i holdningskapende arbeid, samt for å finne 

gode rollemodeller; ”det er mye fokus på de som ikke lykkes. Minoritetene er ikke i 

utgangspunktet en svak gruppe,” sier han. Episoder som Mohammed- tegningene kan 

gjøre noe med folks holdninger på sikt. Rådet kan komme med forslag til måter å 

forebygge eller endre negative holdninger. De kan også bidra til å nyansere saker. Et 

av Rådsmedlemmene trakk frem et eksempel i forbindelse med kjønnslemlestelse, der 

det var mye feilinformasjon om hvilke grupper det gjaldt. Vedkommende 

Rådsmedlem har flere ganger korrigert og nyansert informasjon i liknende saker.   

 

I utgangspunktet skulle man anta at disse møtene kunne føre til økt vertikal 

integrasjon, men det er ikke alltid tilfelle. Målet med møtene er at begge parter skal 

kunne lufte frustrasjoner og komme med spørsmål, for på denne måten å skape økt 

forståelse. Dialog må være basert på gjensidig respekt, og forutsetter deltakelse, sier 

byråden. I følge lederen for Rådet fungerer møtene best som ”uformell dialog” med 

byråden og de nærmeste. Noen Rådsmedlemmer uttrykket ønske om å utvikle 

liknende relasjoner med andre aktuelle personer, et signal om at de føler møtene er 

konstruktive. Møter med etatene fører derimot ikke nødvendigvis til bedre dialog. 

Lederen opplever at etatene er mest opptatt av å fokusere på alt de gjør bra, i stedet 

for å lytte til hva Rådet har å si. Med forbehold om at jeg har for lite data om 

forholdene til å kunne trekke slutninger på bakgrunn av et slikt utsagn, kan man anta 

at slike situasjoner kan være et eksempel på at strukturell tilrettelegging ikke alltid er 

tilstrekkelig for å utvikle brobyggende sosial kapital. Det må finnes en oppriktig vilje 

blant myndighetene til å lytte, samt vilje til å foreta nødvendige endringer og 

tilpasninger for i størst mulig grad å kunne imøtekomme ulike borgerpreferanser. 
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Flere av Rådsmedlemmene påpeker at det har vært en positiv utvikling i forholdet 

mellom Rådet og kommunen. Omorganiseringen av Flyktning- og Innvandreretaten 

har også bidratt til å redusere konfliktnivået mellom Rådet og Rådets overordnede. 

De føler at de blir tatt mer seriøst, samt at deres bidrag får betydning i viktige 

beslutninger. Rådsmedlemmene er tydelige på at de representerer 

innvandrerorganisasjonene og ser Rådet som ”en forlengelse av organisasjonenes 

medlemmer”(Rådsmedlem [intervju]). Kommunen betraktes som en medspiller med 

mulighet for dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap. Rådet har som nevnt 

ikke beslutningsmyndighet og er derfor et mer rådgivende organ, men 

Rådsmedlemmene mener det er vilje til å lytte hos kommunen. I likhet med byråden 

fremhever Rådsmedlemmene at det er uenigheter, men ikke direkte konflikter. De 

føler de har et positivt forhold til kommunen, og at de blir behandlet med respekt, noe 

som ikke alltid er en selvfølge dersom de opptrer på vegne av en konkret 

organisasjon. Noen kunne likevel ønske at informasjonsflyten mellom kommunen og 

Rådet var bedre, selv om de er bevisste på at det også er Rådets ansvar å ta initiativ.  

 

De fleste informantene påpekte viktigheten av at Rådets sekretær har fått kontor på 

Rådhuset. Rådet får nå holde møter på Rådhuset, et tegn på at kommunen anerkjenner 

Rådet. Viktigere er det kanskje at sekretæren nå har nesten daglig kontakt med 

byråden. Uformelle fora, jevnlig kontakt samt god tilgjengelighet betyr mye og er 

trolig viktig for at mangfoldsperspektivet blir en naturlig del av all politikk og ikke 

bare et særegent ansvarsområde. ”Rådet bidrar til at integreringsspørsmål er på den 

politiske agendaen,” sier byråden. Også Rådets sekretær mener at Rådets innflytelse 

har økt som en konsekvens av at han lett kan stikke innom de andres kontor, eller de 

møtes i heisen eller til lunsj. Dermed får han anledning til å komme med innspill eller 

stille kritiske spørsmål i saker der Rådet kanskje ikke ellers ville vært involvert. Det 

er også lettere å få informasjon og følge med hva som skjer, og dermed bli involvert 

på et tidligere tidspunkt (se pkt. 5.7 om Rådet som høringsorgan). 
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Byråden på sin side fremhever også Rådets leder som en viktig årsak for at 

kommunikasjonen er så god mellom byråden og Rådet. Lederen har lang fartstid på 

ulike områder innenfor det kommunale systemet, kjenner spillereglene og er realistisk 

blant annet med hensyn til å kreve økonomiske ressurser. Mange byråkrater og 

politikere i kommunen kjenner og respekterer henne. De fleste av de andre 

informantene slutter opp om betydningen av lederens egenskaper og renommé. Det er 

tydelig at tillit og forståelse for normer spiller en viktig rolle for Rådets vertikale 

integrasjon. At både byråden og Rådsmedlemmene har positive erfaringer fra ulike 

forbindelser med den andre part, samt er innstilt på å oppnå forståelse basert på 

dialog og respekt, er tegn på god vertikal integrasjon.  
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6. Sluttkommentar 

Innvandringen til Norge har medført betydelige politiske, økonomiske og kulturelle 

spenninger i samfunnet. Alle som bor i Norge har med få unntak formelt sett de 

samme sivile, sosiale og politiske rettigheter, som er Siims første dimensjon av 

samfunnsborgerskapet. Samfunnsborgerskap dreier seg om medlemskap i et politisk 

samfunn, om forholdet mellom individene og staten, samt individene imellom. En del 

innvandrere besitter færre sosiale, politiske og kulturelle ressurser, som er Siims 

tredje dimensjon, og majoritetsbefolkningen og innvandrerbefolkningen er derfor i 

ulike maktposisjoner. Ulikheter mellom befolkningsgrupper som følge av 

eksempelvis økonomisk fattigdom, diskriminering og skjeve maktrelasjoner fører til 

at ikke alle i praksis kan nyttiggjøre seg posisjonen som samfunnsborger i Norge. 

Slik kan samfunnsborgerskap virke ekskluderende for noen samfunnsgrupper. 

 

Jeg har i denne oppgaven vist at det kan være vanskelig gjennom formelle rettigheter 

å rette opp ulemper som følger ved det å være innvandrer i Norge. Konfliktene som 

oppstår i det komplekse bildet av interesser, prinsipper og historiske omstendigheter 

må løses sak for sak, ut fra demokratiske spilleregler. Det må derfor skapes arenaer 

hvor involverte parter kan fremme sine synspunkt i en likeverdig dialog. Konflikter 

mellom kollektive og individuelle rettigheter, samt mellom majoritets- og 

minoritetsbefolkningen, gjør det spesielt viktig at innvandrere er aktive 

samfunnsborgere og har reelle kanaler for innflytelse i det norske samfunn. Ved å 

være en aktiv samfunnsborger blir man et selvstendig subjekt, i stedet for som objekt 

å være gjenstand for tiltak og tilrettelegging fra andre. 

 

Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo kan være eksempel på en slik arena for 

dialog. I lys av teorier om samfunnsborgerskap, sosial kapital og lokaldemokrati, og 
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med de forbehold jeg har fremlagt i metodekapittelet, har jeg drøftet følgende 

problemstilling:  

Hvordan fungerer Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo 1) som demokratisk 

arena for innvandrerorganisasjonene i Oslo, og 2) som brobygger mellom 

innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune?  

 

Både for Rådets funksjon som demokratisk arena og som brobygger er sosial kapital 

en nøkkelfaktor. Sosial kapital; nettverk, normer og tillit, oppstår i relasjoner mellom 

mennesker. Økt kontakt med andre mennesker samt samfunnsengasjement vil øke 

tilliten både mellom enkeltpersoner og mellom borgere og myndigheter. Det finnes 

flere dimensjoner av sosial kapital; tynn sosial kapital kan knytte sammen et samfunn 

og bygge normer for generell gjensidighet. Tykk sosial kapital kan lette sosial 

mobilisering, men både bindende og tykk sosial kapital kan skape sosial kontroll og 

segregering dersom man ikke er i kontakt med andre miljøer som utfordrer ens 

synspunkt og verdier. Utvikling av brobyggende sosial kapital kan derimot skape økt 

toleranse, respekt og felles normer, noe som er nødvendig for et inkluderende 

samfunnsborgerskap.  

 

For å utvikle et mer inkluderende samfunnsborgerskap må det både være vilje til 

inkludering ovenfra, samt en aktiv sosial bevegelse som kan øve press og kontroll 

nedenfra. Ved å opprette et lokaldemokratisk organ på underkommunalt nivå kan 

man danne en arena som binder sammen borgerne og myndighetene. Grad av kopling 

til kommunen på den ene siden og lokal legitimitet på den andre siden kan analyseres 

gjennom henholdsvis vertikal og horisontal integrasjon. 

 

Det finnes et rikt og mangfoldig organisasjonsliv blant innvandrerne i Oslo. 

Organisasjonene varierer med hensyn til målgruppe, aktiviteter, årsak til opprettelse 
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og hvor de befinner seg i integrasjonsprosessen, noe som kompliserer Rådets arbeid 

både som demokratisk arena og som brobygger mellom innvandrerorganisasjonene 

og Oslo kommune. På tross av denne kompleksiteten klarer Rådet likevel å komme i 

kontakt med og mobilisere et stort antall mennesker. Gjennom å analysere Rådets 

virke med utgangspunkt i Putnams teorier om sosial kapital kan man se at tykk sosial 

kapital er avgjørende i denne sammenhengen. Tykk sosial kapital mellom mennesker 

i samme etniske miljø kan gjøre terskelen lav for å delta i en frivillig organisasjon. 

Slik kan Rådet, med organisasjonene som utgangspunkt, også nå ut til mennesker 

som ikke ville vært aktive i mer tradisjonelle deltakelsesformer. Deltakelse er en 

viktig del av Siims andre dimensjon av samfunnsborgerskap. Deltakelse blant et bredt 

spekter av innvandrerorganisasjoner gir et godt grunnlag for Rådets funksjon som 

demokratisk arena. 

 

Gjennom ulike former for informasjonsarbeid bidrar Rådet til å øke innvandrernes 

bevissthet rundt sin egen situasjon. Konkrete råd om hvordan man deltar i 

demokratiet danner grunnlag for økt demokratisk aktivitet. Direkte kontakt med 

organisasjonene gjør det lettere å nå frem med den type informasjon som behøves. 

Rådet bidrar til demokratisk opplæring blant annet gjennom kurs og konferanser. Ved 

å tilrettelegge for demokratisk deltakelse samt aktivt fremme utvikling av nettverk i 

målgruppen kan Rådet videre bidra til at uønskede forskjeller i sosiale, økonomiske 

og kulturelle livsvilkår reduseres. Demokratisk deltakelse og nettverksdannelse 

tilfører innvandrerne politiske og sosiale ressurser, som står sentralt i Siims tredje 

dimensjon av samfunnsborgerskap. Det kan bidra til økt selvtillit og utvikle en 

politisk bevissthet der borgerne ser seg selv som politiske individer. Skolering for 

demokratisk deltakelse kan med andre ord være sentralt for å opprettholde 

organisasjonsmangfoldet, og dermed for et mer inkluderende samfunnsborgerskap. 
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Kurs og konferanser gir mulighet for å utvikle ulike former for sosial kapital, noe 

som er viktig for Rådets funksjon som brobygger. Ved å få forskjellige 

samfunnsgrupper til å møtes og diskutere felles utfordringer kan man benytte den 

tykke sosiale kapitalen som finnes i disse gruppene til å utvikle brobyggende sosial 

kapital. Brobyggende og generell sosial kapital er viktig både 

innvandrerorganisasjonene imellom, samt mellom innvandrerorganisasjonene og 

myndighetene. Kontakt innvandrerorganisasjonene imellom er viktig blant annet for å 

hindre segregering. Ved å utvikle nettverk og allianser står 

innvandrerorganisasjonene sterkere i møtet med myndighetene. Direkte kontakt med 

personer med beslutningsmyndighet kan bidra til økt forståelse og tillit mellom 

innvandrerorganisasjonene og myndighetene. Gjennom kurs og konferanser 

tilrettelegger Rådet både for kontakt mellom innvandrerorganisasjonene og for økt 

kontakt og tillit mellom organisasjonene og kommunen. Partene møtes og får 

mulighet til å lære om hverandre og skape nettverk.  

 

Rådsmedlemmene er demokratisk valgt og representerer ulike verdensregioner, noe 

som bidrar til at Rådet er representativt for og har legitimitet blant et bredt spekter av 

innvandrerorganisasjoner. Som demokratisk valgte representanter kunne Rådet i 

større grad vært aktive med å sette offentlig dagsorden. Slik kunne Rådet markert seg 

som en aktør på innvandringsfeltet, både overfor innvandrere og 

majoritetsbefolkning. At integreringsspørsmål og mangfoldsperspektiv blir satt på 

dagsorden og blir en del av alle former for politikk, også på områder som ikke er 

direkte relatert til innvandringsproblematikk, er etter min mening svært viktig for å 

oppnå et inkluderende samfunnsborgerskap. På den måten blir innvandrerne en 

naturlig del av befolkningen i Norge, på linje med ulike grupper etniske nordmenn. 

På dette området kunne Rådet i større grad utnyttet sitt potensial som representant for 

innvandrerorganisasjoner. 
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Konferanser og valg er med andre ord eksempler på at Rådet skaper demokratiske 

arenaer der ulike samfunnsborgergrupper får mulighet til å være aktive borgere, eller 

det Lister kaller ”act as a citizen”. Konferansene er også en måte å opprettholde 

engasjementet hos allerede engasjerte borgere, samt kanalisere deres synspunkter inn 

til myndighetene.  

 

I kraft av sitt arbeid og sin kunnskap blir Rådet stadig mer synlig og kjent blant 

innvandrerorganisasjonene. Hovedinntrykket er at Rådet har god horisontal 

integrasjon, men det er vanskelig å måle dette konkret. Det er også problematisk å 

finne ut hvilken kjennskap innvandrerorganisasjonene har til Rådet. Det er behov for 

mer forskning både rundt innvandrerorganisasjonenes virksomhet, samt deres 

tilknytning til Rådet. Kanskje kunne Rådet bli bedre horisontalt integrert dersom det 

var lettere å få tilgang til informasjon om Rådets virke. Horisontal integrasjon er 

avgjørende både for Rådets funksjon som demokratisk arena og som brobygger. 

 

Også vertikal integrasjon er viktig dersom Rådet skal fungere som brobygger mellom 

innvandrerorganisasjonene og Oslo kommune. Rådet er høringsorgan og etterspurt 

blant ulike kommunale organer når det gjelder innspill og uttalelser på vegne av 

innvandrerorganisasjonene. I tillegg deltar Rådet i dialogmøter med blant andre 

Byråden for Barn og Utdanning, noe som gir anledning til mer inngående samtaler 

om aktuelle tema. Rådssekretærens kontor i Rådhuset muliggjør mer hyppig og 

uformell kontakt med byrådsavdelingen. Lederens erfaring og respekt blant mange 

politikere og byråkrater bidrar til en konstruktiv dialog. På denne bakgrunn kan det 

virke som Rådets vertikale integrasjon er god, og at Rådet fungerer godt som 

brobygger. Men det kan se ut til at Rådet i noen tilfeller involveres i seneste laget. 

Man kan også stille spørsmål om Rådet involveres i alle tilfeller der det burde vært 

involvert, samt i hvilket omfang Rådets uttalelser får noen konsekvenser. Disse 
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spørsmålene er det ikke grunnlag for å svare på ut fra mine data, men det kunne vært 

en interessant problemstilling for et senere forskningsprosjekt. 

 

For å oppnå anerkjennelse av multiple identiteter og tilhørighetsfølelse til flere miljø, 

samt verdsettelse av ressurser som springer ut av ulike sosiale og kulturelle 

utgangspunkt, kreves deltakelse fra alle samfunnsgrupper. Rådet for 

Innvandrerorganisasjoner i Oslo kobler sammen ”det lille demokratiet” med ”det 

store demokratiet”, altså ”frivillige organisasjoner og foreninger i det sivile samfunn” 

og ”de politiske institusjoner og det politiske system” (jamfør s. 21). Rådet har god 

kjennskap til ulike innvandrermiljø, noe de viderefører til kommunen. Rådet 

formidler også informasjon fra kommunen til innvandrerorganisasjonene på en 

forståelig og treffende måte.  

 

Rådets funksjon som brobygger avhenger slik jeg ser det i stor grad av dets evne til å 

utvikle sosial kapital, i form av nettverk, normer og tillit: Det må utvikles sosial 

kapital både innvandrerorganisasjonene imellom, mellom innvandrerorganisasjonene 

og Rådsmedlemmene, og mellom Rådsmedlemmene og kommunen og andre aktuelle 

kontaktpersoner. En viktig del av Rådets fremtidige arbeid må derfor bestå i å skape 

møteplasser for demokratisk dialog. Gjennom Rådet for Innvandrerorganisasjoner i 

Oslo kan innvandrerne selv aktivt påpeke problemer og løsninger for å oppnå 

anerkjennelse og redusere ulempen som følger av uønskede forskjeller. Rådet kan 

slik være et eksempel på en mer utradisjonell kommunikasjonskanal mellom 

myndighetene og borgerne. Som demokratisk arena og brobygger gjør Rådet et viktig 

arbeid for å utvikle et mer inkluderende samfunnsborgerskap.  

 

 



 87 

Kildeliste 

Aalandslid, Vebjørn og Tronstad, Kristian R, 2005: Norske kommunestyrer. Er ikke- vestlige 
innvandrere underrepresentert? Statistisk Sentralbyrå, 
http://www.ssb.no/ssp/utg/200501/03/  (17.5.2005) 

Andersen, Svein S., 2003: Case- studier og generalisering, forskningsstrategi og design, 
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Norge, 2. Opplag  

Arnstein, Sherry R., 1969: The ladder of citizen participation, Journal of the American 
Institute of Planners, 35 (4), s 216- 224  

Barbalet, J. M., 1988:”Ch. 1: Theories of Citizenship”, i Citizenship. Rights, Struggle and 
Class Inequality, s 1- 14, Open University Press 

Barber, Benjamin R, 1984:”Ch. 9: Citizenship and community. Politics as Social Being” i 
Strong democracy. Participatory politics for a new age, s 213- 244, University of 
California Press 

Borchgrevink, Tordis, 2003:”Kap.5: Likestilling. Det flerkulturelle demokratiets hodepine?” 
s. 147- 173 i Brochmann, Grete, Borchgrevink, Tordis og Rogstad, Jon, 2002: Sand i 
maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Makt og 
demokratiutredningen 1998- 2003. Gyldendal norsk forlag, Oslo 

Brochmann, Grete, 2002: ”Kap.2: Statsborgerskap, medborgerskap og tilhørighet” i 
Brochmann, Grete, Borchgrevink, Tordis og Rogstad, Jon, 2002: Sand i maskineriet. 
Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Makt og demokratiutredningen 1998- 
2003. Gyldendal norsk forlag, Oslo 

Brochmann, Grete, Borchgrevink, Tordis og Rogstad, Jon, 2003: ”Innledning: makt og 
flerkulturelle nasjonalstater” s.9-26 i Brochmann, Grete, Borchgrevink, Tordis og 
Rogstad, Jon, 2002: Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle 
Norge. Makt og demokratiutredningen 1998- 2003. Gyldendal norsk forlag, Oslo 

Budbringere, 2005, nr 3, Rådet for Innvandrerorganisasjonenes nyhetsbrev 

Byrådsak 390/99: Oslo kommune, Byrådet 

Craig, Ronald, 2006: ”Når systemet diskriminerer”, Aftenposten, 9.5.2006 

Coleman, James S, 1994:”Ch. 12: Social Capital”, i Foundations of Social Theory, s 300- 
321, Harvard University Press  

Djuve, Anne B., Kavli, Hanne C. og Lund, Monica, 2006 (red): Integreringskart 2006. På 
vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet, Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, Rapport 1/2006 

Faulks, Keith, 2000: Citizenship. Routledge, New York  

http://www.ssb.no/ssp/utg/200501/03/


 88

Ghosh, Ella, 2004: ”Good practices: Nettverk og strategier for innflytelse”, presentasjon på 
Landskonferansen for Innvandrerorganisasjoner, Trondheim, 17- 18. september, 
2004, http://www.udi.no/upload/Seminar/innflytelse-nettverk-trondheim-slett.ppt 
(1.4.2006) 

Gilje, Nils og Grimen, Harald, 1993: Samfunnsvitenskapenes forutsetninger, innføring i 
samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Universitetsforlaget, Oslo, 7.opplag 

Hanssen, Gro Sandkjær, 2002: Retten til effektiv deltakelse. Demokratiske dilemmaer ved 
implementeringen av retten til effektiv deltakelse for medlemmer av nasjonale 
minoriteter. Hovedfagsoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 

Haugstad, Tormod, Solberg, Reidar M, Farmakis, Nikoalos og Hagen, Guro A, 2006: 
”Frykten for islam”, Memo, uke 11 

Hernes, Helga, 2004: ”Statsfeminisme- et personlig tilbakeblikk”, i Nytt norsk tidsskrift, 
Universitetsforlaget 21 (3-4), s 288- 294, Oslo  

Kertscher, Kirsten, 2001: ”Kap. 4: Kvinners rettigheter i et nytt rettslig landskap”, i Tranøy, 
Bent S og Østerud, Øyvind (red): Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, 
økonomiske føringer og politisk handlingsrom, Gyldendal Norsk Forlag s.131-158 

Klassekampen, 22.9.2005, NTB 

Kvinge, Torunn og Djuve, Anne B, 2006: Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige 
innvandrere. Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene? Fafo-rapport 
517/2006 

Kymlicka, Will, 1995: Mulitcultural citizenship. A liberal theory of minority rights. 
Clarendon Press, Oxford, New York 

Lister, Ruth, 1997: Citizenship: Feminist Perspectives. New York University Press, New 
York 

Lister, Ruth, 1998: “Citizenship on the margins: Citizenship, social work and social action”, 
European Journal of Social Work Vol.1, No. 1, pp 5-18, Oxford University Press 

Lund, Monica og Rogstad, Jon 2006: "Den demokratiske utfordring", i Djuve, Anne B, 
Kavli, Hanne C. og Lund, Monica, 2006 (red): Integreringskart 2006. På vei mot en 
kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 
Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), Rapport 1/2006 

Marshall, T. H, 1998:”Citizenship and Social Class” i Gershon Shafir (red) The citizenship 
Debates. A reader, University of Minnesota Press, Minneapolis   

Melve, Jørgen, 2002: Innverknad i lokale avgjerdsprosessar. Lokale dialogfora som 
grunnlag for innverknad for minoritetar og deira organisasjonar. Rokkansenteret, 
IMER Norway/ Bergen rapport 30/02 

Melve, Jørgen, 2003: Kap. 4: ”Innvandrerorganisasjoner i Norge”, i Mikkelsen, Flemming 
(red): Indvandrerorganisationer i Norden. Nordisk Ministerråd, Akademiet for 
Migrasjonsstudier i Danmark, Nord, København 

http://www.udi.no/upload/Seminar/innflytelse-nettverk-trondheim-slett.ppt
http://www.udi.no/upload/Seminar/innflytelse-nettverk-trondheim-slett.ppt


 89 

Melve, Jørgen, 2004: Migrants, Minorities, Belonging and Citizenship. Glocalization and 
Participation Dilemmas in EU and Small States. The case of Norway, Glocalmig 
Series 7, IMER- International Migration and Ethnic Relations, Centre for 
Development Studies, BRIC-University of Bergen 

Mikkelsen, Flemming, 2001: Integrationens paradoks. Catinèt, København 

Mikkelsen, Flemming, 2003: ”Indvandrerorganisationer i et integrationsperspektiv” i 
Mikkelsen, Flemming (red): Indvandrerorganisationer i Norden. Nordisk 
Ministerråd, Akademiet for Migrasjonsstudier i Danmark, Nord, København  

Mogstad, Magne, 2005: Fattigdom i Stor- Oslo- regionen. En empirisk analyse. Rapport 
11/2005, Statistisk Sentralbyrå 

Naghavian, Arezo, 2006: ”Integrering uten minoriteter”, Aftenposten, 27.4.2006 

Nyseth, Torill, 2000: Moderne nærdemokrati. En komparativ studie av lokalutvalg i Norge 
og Danmark. Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Institutt for 
planlegging og lokalsamfunnsforskning. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø 

Nyseth, Torill og Aarsæther, Nils, 2002: Nærdemokrati – teori og praksis, Det Norske 
Samlaget, Oslo 

Offe, Claus og Fuchs, Susanne, 2002: ”A decline of social capital? The German Case”, s. 
189- 244 i Putnam, Robert D, 2002 (red): Democracies in Flux- the evoluion of 
sicial capital in contemporary Society, Oxford University Press, New York 

Offerdal, Audun, og Aars, Jacob, 1998: ”Status og utfordringer”, i Offerdal, Audun & Aars, 
Jacob (red); Lokaldemokratiet: Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag, 
Kommunenes Sentralforbund, Oslo 

Olson, Johan P, 1990: Demokrati på svenska, Carlssons, Stockholm 

Oslo Kommune, 1999: Et godt Råd. Samarbeid mellom innvandrerorganisasjonene og Oslo 
kommune. Utredning om framtidig organisering av rådet for 
innvandrerorganisasjonene i Oslo 

Oslo Kommune, 2003a: Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Flyktning- og 
Innvandreretaten (informasjonshefte) 

Oslo kommune, 2003b: Årsberetningen, Flyktning- og innvandreretaten 

Oslo Kommune, 2004: Valg av representanter til Rådet for Innvandrerorganisasjoner 2005- 
2007, publisert 07.12.2004 http://www.bydel-
grunerlokka.oslo.kommune.no/article19147-5790.html, 8.5.2006   

Oslo Kommune, 2006: Full satsing på OXLO i våre virksomheter. http://www.bydel-
grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/oxlo/article1909
2-5822.html, Oslo kommune, Bydel Grüneløkka, 8.5.2006  

http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/article19147-5790.html
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/article19147-5790.html
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/oxlo/article19092-5822.html
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/oxlo/article19092-5822.html
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/oxlo/article19092-5822.html


 90

Phillips, Anne, 1996:”Ch.2: Why does Local Democracy Matter?” i Pratchett, Lawrence, og 
Wilson, David (red): Local Democracy and Local Government, Macmillan 
Publishers Ltd. S 20-37 

Phillips, Anne, 1999: Which equalities matter? Polity Press, Cambridge, UK   

Predelli, Line N, 2003: Uformelle veier til makt: Om kvinners politiske innflytelse. Makt- og 
demokratiutredningen 1998- 2003, Rapportserien nr 60, april, Oslo 

Putnam, Robert D. (red), 2002: Democracies in flux. The evolution of social capital in 
contemporary society. Oxford University Press, Inc. New York 

Putnam, Robert D. og Goss, Kristin, A, 2002: “Introduction” s. 3- 20 i Putnam, Robert D. 
(red.)Democracies in Flux- the evoluion of social capital in contemporary Society, 
Oxford University Press, New York 

Putnam, Robert D, 2005:”Tuning in, Tuning out: The strange disappearance of Social 
Capital in America”, i PS. Political Science & Politics, 28, 2995, s 664- 683 

Rogstad, Jon, 2002: ”Minoritetseliten og majoritetsarenaer”, i Brochmann, G., 
Borchgrevink, T., og Rogstad, J.: Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det 
flerkulturelle Norge. Gyldendal norsk forlag a/s, Oslo 

Rubin, Herbert J, og Rubin, Irene S, 1995: Qualitative Interviewing, the art of hearing data, 
Sage Publications, Inc., California 

Sicakkan, Hakan G, 2004: Migrants, Minoritites, Belonging and Citizenship. Glocalization 
and Participation Dilemmas in EU and Small States. Standardized Research Tools 
for Data Collection, Data Analysis and for Measuring the Quality of Citizenships in 
European Countries. Glocalmig Series 1, IMER- Research Unit International 
Migration and Ethnic Relations, Center for Development Studies, University of 
Bergen, BRIC, Bergen 

Siim, Birte, 2003: Med borgerskabets udfordinger – etniske minoritetkninders politiske 
myndiggjørelse. Den danske magtudredningen, Institutt for statskundskab, Århus 

Siim, Birte, 2004:”Feministiske bidrag til politisk teori”, i Caspersen, Lars Bo & Loftanger, 
Jørn (red): Klassisk og moderne politisk teori, Hans Reitzels forlag  

Skjeie, Hege og Siim, Birte, 2000: ”Scandinavian Feminist Debates on Citizenship”, i 
International Political Science Review, Sage Publications Ltd 21 (4) s 345-360 

Statisitisk Sentralbyrå (SSB), 2005: http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2005-
06-16-01.html, 12.5.2006 

Statistisk Sentralbyrå (SSB), 2006a: http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/tab-
2006-02-16-01.html, 10.04.06 

Statistisk Sentralbyrå (SSB), 2006b: http://www.ssb.no/innvandring/ 17.5.2006 

Stortingsmelding nr 17 (1996- 1997): Om innvandring og det flerkulturelle Norge, 
Kommunal- og arbeidsdepartementet 

http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2005-06-16-01.html
http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2005-06-16-01.html
http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/tab-2006-02-16-01.html
http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/tab-2006-02-16-01.html
http://www.ssb.no/innvandring/


 91 

Stortingsmelding nr 49 (2003-2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar 
og frihet, Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet 

Thagaard, Tove, 2002; Systematikk og innlvelese, Fagbokforlaget, Bergen, 2.utgave 

UDI, 1999-2000: Art og omfang av rasisme og diskriminering i Norge 1999- 2000, 
Utlendingsdirektoratet 

Verdenserklæringen om menneskerettighetene, 
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr_print.htm (18.05.2005) 

Wollebæk, Dag, og Selle, Per, 2002: Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i 
omforming. Fagbokforlaget, Bergen 

Yin, Robert K, 2003: Case study research. Design and methods, Applied Social Research 
Methods Series, Volume 5, Sage Publications, Inc. Calefornia 

Økland, Ingunn, 2005: ”Hvem er redd for statskirken?” Aftenposten, 21.04.2005 

 

 

Oversikt over innvandrerorganisasjonene i Oslo: http://www.bydel-
grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-
%20og%20innvandreretaten%20%28FIE%29/Internett%20%28FIE%29/Dokument
er/AktiveOrganisasjoner%20MTEzMjMwNTY2NTIxNDY4NzU5OD.pdf 
(06.01.2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr_print.htm
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-%20og%20innvandreretaten%20%28FIE%29/Internett%20%28FIE%29/Dokumenter/AktiveOrganisasjoner%20MTEzMjMwNTY2NTIxNDY4NzU5OD.pdf
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-%20og%20innvandreretaten%20%28FIE%29/Internett%20%28FIE%29/Dokumenter/AktiveOrganisasjoner%20MTEzMjMwNTY2NTIxNDY4NzU5OD.pdf
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-%20og%20innvandreretaten%20%28FIE%29/Internett%20%28FIE%29/Dokumenter/AktiveOrganisasjoner%20MTEzMjMwNTY2NTIxNDY4NzU5OD.pdf
http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/getfile.php/flyktning-%20og%20innvandreretaten%20%28FIE%29/Internett%20%28FIE%29/Dokumenter/AktiveOrganisasjoner%20MTEzMjMwNTY2NTIxNDY4NzU5OD.pdf


 92

Vedlegg: 

Intervjuguidene er laget som en huskeliste. Informantene har i stor grad snakket fritt. 

Vi har kommet inn på de fleste temaene men spørsmålene har ikke vært spurt i den 

rekkefølge og formulering som står i guidene. 

1.Intervjuguide Rådsmedlemmene 

Personlige data: 

kjønn, alder, etnisk bakgrunn, yrke, utdanning - i Norge? Botid i Norge 

hvor lenge har du sittet i Rådet? 

Hvilken organisasjon er du med i? Klassifiser type (religiøs/politisk etc) 

Hvor mange medlemmer er med (aktive?) 

Er du leder der?/ andre verv 

Er du/har du vært aktiv i andre politiske sammenhenger? Andre utvalg? X. offentlige eller 
samarbeid mellom org. Hvordan skiller disse seg fra Innvandrerrådet?  

Var du med i noen organisasjon før du kom til Norge, evt annet frivillig arbeid?-type 

 

Rådets forhold til innvandrere/ organisasjoner  

1. Beskriv innvandrersamfunnet: samhold/ identitet, konflikter/ konfliktlinjer 
2. Fungerer Rådet samlende eller splittende for innvandrerne? 
3. Opplever du at innvandrerne kjenner til Rådet og dets arbeid? Hvordan er 

innvandrernes oppslutning/holdning til Rådet? 
4. Hvordan foregår kontakten og informasjonsflyten med innvandrerne? Virker 

det som om de leser informasjonen som sendes ut? stiller innvandrerne opp på 
møter/ konferanser? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

5. Hvor kommer du i kontakt med innvandrerne (de du representerer i din 
region), og på hvilke arenaer oppsøker du dem?/ Hva gjør du for å komme i 
kontakt med dem? 

6. Er det noen spesifikke innvandrer organisasjoner du har (mye) kontakt med? 
7. Blir du noen gang kontaktet av enkeltinnvandrere i forbindelse med saker? 

Hvilke? Hvordan får du vite hva innvandrerne mener om ulike saker rådet 
behandler? 
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8. Er det noen innvandrermiljøer som ikke fanges opp/ representeres av Rådet? 
Hvilke? Hva kan gjøres med det? 

9. Er det enighet i Rådet om hva som er innvandrernes interesser? 
10. Hva synes du om valgordningen? 
11. Vil du si at Rådets valg er en sosial begivenhet for innvandrerne?  

 

Rådets forhold til Oslo kommune: 

12. Hvordan ser du på kommunen (den administrative ledelsen)? Tillit, legitimitet 
13. Opplever du Rådet som pressgruppe, forlenget arm/kommunens organ, oppg 

på vegne av kommunen, initiativdrivende, kanal for interesser? Symmetri i 
relasjonen?)  

14. Er Rådet representanter for innvandrerne eller kommunen? Variere det? 
15. Er kommunen med- eller motspiller? (politikerne eller adm?)  
16. Er forholdet konfliktfylt/mer spent, på hvilke områder? 
17. Har forholdet endret seg over tid? Bedre/ verre, på hvilke områder? 
18. hvordan er informasjonsflyten mellom Rådet og kommunen? Hvordan får dere 

informasjon om ulike saker? 
19. hvem tar initiativ til kontakt, Rådet eller kommunen? 
20. hvordan opplever du at kommunens ansatte ser på Rådet? 

 

Forholdet innad i Rådet 

21. Hva er din motivasjon for å være med i Rådet? 
22. Er det rom for å ta opp de sakene du interesserer deg for? Gjør du det? 
23. Hva føler du at du bidrar med?/ hvordan føler du at du bidrar? 
24. Har du konkrete oppgaver i Rådet? Hvilke? 
25. Har du fått noen form for opplæring? 
26. Hva lærer du av å være med i Rådet? 
27. har ditt engasjement i Rådet gjort deg mer eller mindre engasjert i generell 

politikk i Oslo? 
28. hvordan opplever du samarbeidet innad i Rådet? 
29. Hvordan tar dere beslutninger? 
30. Er det noen av ”de gamle” igjen i Rådet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Resultater av Rådets arbeid 

31. Gi eksempler på (de viktigste?) saker Rådet har arbeidet med 
32. Nevn eksempler på innflytelse 
33. ikke innflytelse 
34. Er du tilfreds med den myndighet og de oppgaver Rådet er blitt tildelt? 
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35. Mener du Rådet har nok kompetanse til å utføre oppgavene de er tildelt/ønsker 
å gjøre? 

36. mener du Rådet får nok økonomisk støtte fra kommunen? – til å utføre de 
oppg de skal/ selv mener de bør/vil?  

37. Mener du at Rådets arbeid har ført til en mer effektiv bruk av kommunens 
ressurser? 

38. Bedre informasjonsflyt mellom innvandrerne og kommunen? 
39. Tror du Rådets arbeid har styrket debatten om innvandreres problemer og 

muligheter?  
40. Hvilke andre ting mener du Rådet bidrar med, positivt og negativt? 

 

Mobilisering 

41. Mener du Rådets arbeid har gjort det lettere eller vanskeligere for 
innvandrerne i Oslo å ta/ få kontakt med ansatte i kommunal- 
administrasjonen/ politikere? Er der mer engasjert og (politisk) deltakende? 

 

Kjønn 

42. Oppfatter du Rådet som en arena hvor kvinner kan få ”sine” saker frem? 
Hvilke saker engasjerer kvinner seg i? Ønsker de å delta? 

 

Veien videre  

43. Mener du Rådet bør fortsette som nå? Hva kunne/ burde vært annerledes? X. 
mht kommunen, innad i Rådet eller i forhold til innvandrerne? 

 

Annet 
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2.Intervjuguide kommunale personer 

Personlige data 

1. kjønn, alder, etnisk bakgrunn 
2. Hvor lenge har du sittet i den stillingen du har nå? 
3. har du vært/ er du medlem i noen organisasjon/lokalutvalg selv? 
 

Forhold kommunen - Rådet: 

4. Hvordan vil du karakterisere forholdet mellom Rådet og kommunen? 
5. Hvilket forhold har du som person til Rådet? 
6. Hvilket forhold opplever du at kommunens administrasjon har til Rådet? / 

hvordan opplever du at kommunens ansatte ser på Rådet? 
7. politikerne? 
- har Rådet legitimitet? 
8. hvordan er informasjonsflyten mellom Rådet og kommunen? 
9. hvem tar initiativ til kontakt, Rådet eller kommunen? 
10. Tar du selv ofte kontakt med Rådet? Eller blir du ofte kontaktet? 

a. Hvilke saker gjelder det? 
b. Hvor ofte deltar du på Rådets arrangementer? Bare når du blir invitert? 

11. mener du Rådet får nok økonomisk støtte fra kommunen? 
 

Forhold Råd - innvandrere/ organisasjoner  

12. Opplever du at innvandrerne kjenner til Rådet og dets arbeid?10  
13. hvordan er innvandrernes oppslutning til Rådet? 
14. Hvordan er informasjonsflyten mellom Rådet og innvandrerne? 
15. Hender det at innvandrere tar dirkete kontakt med deg eller dine kolleger? 

(eller går de via Rådet?) 
16. Hva synes du om valgordningen? 

 

Forholdet innad i Rådet 

17. hvordan opplever du samarbeidet innad i Rådet? 
                                              

10 ingen indikator av deres faktiske kjennskap 
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18. betyr forskjellig partioppslutning noe for arbeidet i Rådet? Burde det tillegges 
større vekt for å sikre politisk spredning? 

 

Resultater av Rådets arbeid 

19. Gi eksempler på saker Rådet har arbeidet med 
20. Mener du at Rådet har hatt noen innflytelse på 
a) skole/ barnehagetilbud 
b) helsetjenester/ eldreomsorg 
c) vei/ transport 
d) kulturtilbud 
e) andre offentlige tjenester  
- nevn eksempler 
21. I hvor stor grad oppfatter du Rådet som en pressgruppe i forhold til 

kommunens ledelse? 
22. Mener du Rådet har nok kompetanse? 
23. Har Rådet bidratt til bedre samarbeid/kontakt/forståelse mellom kommunale 

etater og innvandrerne? 
24. Mener du at Rådets arbeid har ført til en mer effektiv bruk av kommunens 

ressurser? 
25. Betydning for sosialt miljø blant innvandrerne? 
26. Bedre informasjonsflyt mellom innvandrerne og kommunen? 
27. Tror du Rådets arbeid har styrket debatten om innvandreres problemer og 

muligheter?  
 

Mobilisering 

28. Mener du Rådets arbeid har gjort det lettere eller vanskeligere for 
innvandrerne i Oslo å ta/ få kontakt med ansatte i kommunal- 
administrasjonen/ politikere? 

29. Har kommunens ansatte lettere for å ta kontakt med innvandrerne? 
30. Tror du at Rådets arbeid har ført til at innvandrerne i større eller mindre grad 

tar kontakt med politikere, stemmer ved valg (kommune eller stortings) eller 
engasjerer seg politisk på andre måter?    

 

Kjønn 

31. Oppfatter du Rådet som en arena hvor kvinner kan få ”sine” saker frem? 
Hvilke saker engasjerer kvinner seg i? 

32. hvordan er interessen blant kvinner for Rådets arbeid, skiller den seg fra 
menns? 
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Veien videre  

33. Mener du Rådet bør fortsette som nå? Bør det fortsette? Hva kunne/ burde 
vært annerledes? For eksempel med hensyn til kommunen, innad i Rådet eller 
i forhold til innvandrerne? 

34. Hva mener du Rådet bidrar med, positivt og negativt? 
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3.Intervjuguide Innvandrerorganisasjonene 

 
1. medlemstall 

2. aktive medlemmer 

3. Hvorfor oppsto organisasjonen? X. politiske, religiøse, økonomiske interesser. 

4. Hva er målet for organisasjonen? Har målene endret seg med tiden? 

5. Hvordan jobber organisasjonen? (aktiviteter - type, hyppighet, strategier) 

6. (Hvordan påvirker organisasjonen sine medlemmer og tilhengere, og har den noe effekt 
på omgivelsene?) 

7. Har de administrative ressurser til å være på banen overfor myndighetene? X fast ansatte? 

8. Er Rådet involvert i eller invitert til aktivitetene? 

9. Bruker de Rådet på noen måte i sitt arbeid? – hvorfor/hvorfor ikke? 

10. Hvor ofte er organisasjonen i kontakt med Rådet? Hvem tar initiativ? 

11. Får organisasjonen informasjon fra Rådet? Hva, hvor ofte? Tilstrekkelig? 

12. Føler de seg ekskludert eller inkludert i Rådets virke? På hvilken måte? Eksempler? 

13. Føler du at det blir tatt mer hensyn til innvandrernes perspektiv/ ønsker/ preferanser på 
grunn av arbeidet Rådet gjør? 

14. Har Rådet bidratt til at noen av deres saker er blitt hørt/ satt på dagsorden? 

15. Dersom de ville henvendt seg til kommunen ang en sak de jobber med, hvem ville de 
kontaktet? (via Rådet, eller tatt direkte kontakt med politiker/ adm. Ledelse? 

16. Mener du at ordningen med innvandrerrådet har ført til en mer effektiv bruk av 
kommunens ressurser? Eksempler 

17. Mener du innvandrer rådet har noen betydning på kommunale beslutninger eller 
tjenester? Eksempler 

18. Hvilke krav/ ønsker har innvandrerorganisasjonene til kommunen for å drive godt?  

19. Har du noen ideer om hvordan/ hva som skal til for at innvandrere kan få mer innflytelse 
eller bli mer politisk aktive? 

20. Har arbeidet i organisasjonen gjort deg mer eller mindre motivert til å delta i 
lokalpolitikk i kommunen? 
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4.Registreringsskjema til Rådsmøter 

Dato, sted, deltagere 

1) Hva blir tematisert (og hva blir ikke tematisert) 
- type saker: a) vedtakssaker b) orienteringssaker c) uttalelsessaker.  
- Tema: Kommunale tjenester (hvilken sektor), medieoppslag, aktuelle 

hendelser, krav fra/ til kommunen, informasjon til / fra kommunen, økonomi, 
egne arrangementer/ prosjekter, mobilisering 

- Hvem tar opp sakene? (kommunen, rådsmedlemmene, sekretæren, andre) 
- Hvem gjelder sakene? (Grupper av innvandrere etnisk/ generasjon) 

 

2) Hvordan skjer kommunikasjonen på saksfeltene? 
- Er det en reell debatt om hva Rådet bør gjøre/ mene? Eller spontan konsensus? 

Meddelelser?  kommentarer/ tilbakespill?  Ved debatt, når man i så fall frem 
til enighet, har man eksplisitt valg? Hvem deltar i debatten? Blir alle hørt, eller 
bestemmer de samme hver gang? Nedsettes arbeidsgruppe for videre 
utredning? Hvor ofte har man avstemninger? 

- Trekkes folk inn utenfra (innvandrere, fagersoner). Ble de invitert eller 
inviterte de seg selv? 

- Finnes vi – de – skiller? For eksempel mot kommunen eller innvandrerne - 
hvem er ”vi” og hvem er ”de”? 

 

3) Formalisering 
- skriftlig møteinnkallelse, møteplan/ dagsorden? 
- avslappet møtestil/ formelt? 
- Debatt om dagsorden? 
- Ønske om ekstra punkt på dagsorden? 
- Tidsforbruk: til informasjon? Til debatt? Til small talk? 



 101 

 


	1.  
	1. Innledning
	Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo
	Innvandrerorganisasjoner og innvandrere
	Oslo kommune og myndighetene
	Kontekst
	Oppgavens disposisjon

	2. Samfunnsborgerskap, sosial kapital og lokaldemokrati
	2.1 Innvandrere og samfunnsborgerskap
	2.1.1 Presentasjon av samfunnsborgerskap
	Marshalls forståelse av samfunnsborgerskap

	2.1.2 Kritiske aspekter med hensyn til innvandrere og samfunnsborgerskap
	Et universelt og inkluderende samfunnsborgerskap?
	Maktstrukturer; majoritetssamfunnet versus innvandrerbefolkningen
	Rettigheter på kollisjonskurs
	Siims fire dimensjoner for analyse av samfunnsborgerskap     



	2.2 Betydningen av sosial kapital for et mer inkluderende samfunnsborgerskap
	2.2.1 Hva er sosial kapital?
	2.2.2 Ulike former for sosial kapital

	2.3 Hvordan kan lokaldemokrati brukes for å skape et mer inkluderende samfunnsborgerskap?

	3. Metodisk design 
	3.1 Valg av case
	3.2 Datainnsamling
	3.2.1 Intervju
	3.2.2 Observajon
	3.2.3 Dokumenter


	4. Innvandrerorganisasjoners historiske utvikling og funksjon
	5. Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo
	5.1 Innvandrerrådets utvikling
	5.2 Rådets løpende virksomhet
	5.2.1 Møter og dagsorden
	5.2.2 Økonomiske ressurser
	5.2.3 Opplæring og kompetanse
	5.2.4 Lederens rolle
	5.2.5 Hva oppnår Rådsmedlemmene ved å delta i Rådet?

	5.3 Årlige samlinger for alle innvandrerorganisasjonene; årskonferanser
	5.3.1 Valg og representativitet
	5.3.2 Regionsmøter 
	5.3.3 Konferanser

	5.4 Informasjonsvirksomhet
	5.4.1 Kurs 
	5.4.2 Budbringere
	5.4.3 Profilering og tilgjengelighet
	Innvandrerorganisasjonenes kjennskap til Rådet - ekskluderte grupper


	5.5 Rådet skal behandle kriterier for fordeling av økonomisk støtte
	5.6 Rådet skal ta opp saker på eget initiativ 
	5.7 Rådet skal være høringsorgan
	OXLO og Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering
	Dialogkonferansen

	5.8 Rådet skal ta initiativ til minst to møter i året med sentrale myndigheter i Oslo kommune 

	6. Sluttkommentar
	1.Intervjuguide Rådsmedlemmene
	 2.Intervjuguide kommunale personer
	 3.Intervjuguide Innvandrerorganisasjonene
	 4.Registreringsskjema til Rådsmøter



