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Sammendrag 
Som en konsekvens av eurokrisen har et økende antall arbeidsinnvandrere fra Sør-

Europa begynt å migrere til Norge, fordi EUs indre marked tilrettelegger for fri 

bevegelse av arbeidskraft over landegrensene. Eurokriseflyktningene er en ny type 

innvandrere i Norge, fordi de verken er arbeidsinnvandrere eller flyktninger i 

tradisjonell forstand. Denne gruppen migrerer på grunn av vanskelige forhold i 

hjemlandet, men kommer ikke primært for å fylle et behov i arbeidsmarkedet, slik 

mange østeuropeere har gjort de siste årene. I denne masteroppgaven foretar jeg en 

kritisk diskursanalyse av den offentlige debatten om eurokriseflyktninger, i lys av fire 

idealtypiske diskurser. Analysen søker å kartlegge hvorvidt aktører fra 

stortingspartiene og sivilsamfunnet knytter seg opp mot dominerende idétradisjoner i 

debatten om denne nye innvandrergruppen. Videre ser jeg nærmere på hvordan dette 

manifesterer seg i konkrete tiltak. Analysen avdekker at fagorganiseringsdiskursen, 

med Arbeiderpartiet og LO i spissen, fungerer som premissleverandør i ordskiftet, og 

dette har konsekvenser for måten eurokriseflyktningene blir møtt. Rollen som 

premissleverandør legger ikke kun føringer for debatten, men også for hvilke tiltak 

som anses for å være legitime og formålstjenlige.  
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1 INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn og problemstilling 
”Jeg tror vi nå står overfor en flom av arbeidskraft som vil søke nordover fra Middelhavs-

området. Spørsmålet blir om vi i Nord-Europa har kapasiteten og toleransen som kreves for 

å ta hånd om disse menneskene” (Dagbladet 27.02.2012). Denne uttalelsen kommer fra den 

svenske sjefsøkonomen Robert Bergquist, og er en spådom om nye utfordringer for Norge og 

andre nordeuropeiske land. De siste par årene har arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa til 

Norge tiltatt, som en konsekvens av eurokrisen. Eurokriseflyktningene er ikke 

arbeidsinnvandrere som kommer til Norge for å dekke et behov i arbeidsmarkedet, slik som 

østeuropeerne, ei heller er de flyktninger i tradisjonell forstand. Dette er en ny type 

”flyktninger” som potensielt kan være en ressurs i det norske arbeidsmarkedet, men som først 

og fremst er drevet ut av vanskelige forhold i hjemlandet. 

 

Moderne norsk innvandringshistorie er preget av tre bølger, skriver Grete Brochmann i tredje 

bind av Norsk innvandringshistorie (2003:161). Den første bølgen bestod fortrinnsvis av 

arbeidssøkende menn, og varte fra cirka 1960 og frem til innvandringsstoppen i 1975. 

Deretter kom en bølge av familieinnvandring, hvor de ovennevnte mennene hentet koner, 

barn og foreldre til Norge. Den tredje bølgen var preget av flyktninger og asylsøkere, og ble 

innledet av vietnamesiske båtflyktninger på slutten av 1970-tallet (Ibid.). Senere har 

flyktninger fra krigen i Jugoslavia på 1990-tallet, samt fra konfliktene i Irak og Afghanistan, 

utgjort de høyeste toppene på norsk innvandringsstatistikk (Djuve & Kavli 2007). 

 

Det var et stort behov for arbeidskraft i etterkrigstidens Norge, grunnet gjenoppbygging og 

økonomisk vekst. Behovet ble blant annet dekket gjennom rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft – såkalte ”fremmedarbeidere”. Land som Pakistan, Tyrkia, India og Marokko var 

sentrale rekrutteringsbaser (NOU 2011:7 s.68). I utgangspunktet var tanken at 

fremmedarbeiderne skulle returnere til sine hjemland etter endt tjeneste, men det viste seg at 

mange valgte å bli. Personer fra Pakistan har lenge vært den største ikke-vestlige 

innvandrergruppen i Norge (Friberg 2006; Henriksen 2007). 

  

Som en konsekvens av EU-utvidelsen mot øst i 2004 har et økende antall arbeidsinnvandrere 

kommet til Norge fra helt andre opprinnelsesland enn de tidligere bølgene. Norge er det 
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landet i Norden som tar imot flest østeuropeiske arbeidsinnvandrere (IMDi 2008:5). 

Polakkene er den innvandrergruppen i Norge som har høyest sysselsettingsprosent, og 

årsaken er at de fleste har kommet hit nettopp for å arbeide, samt at det foreløpig ikke har 

kommet mange familiemedlemmer (Henriksen 2007). Ifølge Berit Berg er det slik at ”mye 

tyder på at flere enn forventet blir værende, og (…) at mange etter hvert også får familien til 

Norge” (2007, gjengitt i IMDi 2008:42). Fremmedarbeiderne fra 70-tallet valgte å bli i 

Norge, og nå ser vi at den samme tendensen gjør seg gjeldende for østeuropeerne. I hvilken 

grad dette også vil gjelde for de nyankomne eurokriseflyktningene er vanskelig å vite på 

nåværende tidspunkt.  

 

Denne oppgaven omhandler en ny gruppe innvandrere. I kjølvannet av eurokrisen i Europa 

har vi sett et tilsig av arbeidsinnvandrere fra ”de gamle EU-landene”1. I 2011 var det en 

økning på 33 prosent utstedelser av skattekort til spanjoler, sammenlignet med året før. Antall 

greske søknader økte med 82 prosent fra året før, skriver Dagens Næringsliv (DN 

05.01.2012). I 2012 skjedde det en tilsvarende økning. Til sammen økte utstedelsen av 

skattekort til personer fra Sør-Europa med 30 prosent fra 2011. UDI har registrert i underkant 

av 3000 nye arbeidstakere fra de såkalte PIGS-landene, Portugal, Italia, Hellas og Spania 

(Arbeidsdepartementet 2013; UDI 2013). Disse tallene inkluderer ikke de som har kommet til 

Norge uten å få jobb.  

  

Arbeidsinnvandring fra Sør-Europa, som er hardt rammet av eurokrisen, er et nytt fenomen 

som reiser flere interessante spørsmål. Innvandringen fra eurokriselandene er et eksempel på 

at Norge blir påvirket av gjeldskrisen i Europa, som en implikasjon av vårt EØS-

medlemskap. Innvandringshistorien viser at vi i Norge ikke har vært forberedt på at 

fremmedarbeidere og arbeidsinnvandrere ønsker å bli værende i landet livet ut. Følgelig er 

det interessant å se på hvilken fortolkningsramme denne nye typen innvandring møtes med, 

med andre ord hva slags perspektiv på eurokriseflyktningene som speiles i den norske 

samfunnsdebatten. En slik analyse av konkurrerende perspektiver på innvandrerne kan også 

si oss noe om mulighetsrommet for iverksettelsen av ulike tiltak.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ” De gamle EU-landene” refererer til de 15 landene som var medlem av EU før 2004. Henholdsvis Belgia, 
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, 
Sverige, Tyskland og Østerrike (OECD 2007). 
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Dette leder opp til problemstillingen for denne masteroppgaven:  

 

Hvilke dominerende diskurser råder i den offentlige debatten om eurokriseflyktninger fra 

Sør-Europa? Hvilke implikasjoner har dette for tiltakene disse gruppene møtes med? 

 

Et nøkkelbegrep i denne masteroppgaven er ”eurokriseflyktning”. Dette begrepet ble relevant 

i norsk presse i 2011. De fleste aviser betegner denne gruppen som ”euroflyktninger”, men 

etter min mening er ”eurokriseflyktning” et mer logisk og dekkende begrep, da disse 

personene flykter fra eurokrisen spesielt og ikke euroen som sådan. Begrepet innebefatter 

personer fra Sør-Europa, nærmere bestemt PIGS-landene; Portugal, Italia, Hellas og Spania. 

De to begrepene betyr det samme, og i den løpende teksten vil ”eurokriseflyktning” bli brukt. 

I referanser til kilder og avisartikler vil det siterte begrepet bli brukt, som i de fleste tilfeller 

er ”euroflyktning”.  

 

1.2 Diskursanalyse: en egnet metode 
Det norske samfunnet har historisk sett blitt oppfattet som homogent og egalitært (Hagelund 

2002:402). Med økende innvandring fra 1970-tallet har det imidlertid vært nødvendig å 

redefinere Norge som et multikulturelt og mangfoldig samfunn. Ifølge Hagelund skjedde det 

en tydelig politisk diskursiv endring på 1980-tallet (Ibid.). Innvandring er gjerne et betent 

politisk felt, der det er sentralt hvordan man ordlegger seg. Debatten om innvandring kan 

vekke sterke følelser, og det er flere potensielle ideologiske dilemmaer. Videre er det slik at 

ordet innvandrer er et vidt begrep i norsk dagligtale. Begrepet brukes om personer med 

utenlandsk opphav, og omfatter også barn født i Norge av to utenlandske foreldre. I mange 

sammenhenger blir begrepet brukt om personer med såkalt ikke-vestlig opprinnelse. Samtidig 

er det slik at i enkelte offentlige statistikker blir også østeuropeere kategorisert som ikke-

vestlige (Hagelund 2002:402ff). Dette indikerer at det er interessant å gå inn i det språklige 

når det skal forskes på arbeidsinnvandring. Her kan man undersøke hva slags grensedragning 

som gjøres mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere, og hvilke relasjoner som trekkes til 

andre begreper, i tillegg til hvilke konsekvenser dette har for måten eurokriseflyktningene 

forventes å knytte an til det norske samfunnet.  

 

Kritisk diskursanalyse har som formål å undersøke forholdet mellom språkbruk og sosial 

praksis. Handlingsrom for politikk skapes gjennom språk, og det er gjennom språklig 
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kommunikasjon at kollektive virkelighetsoppfatninger opprettholdes og endres. Formålet 

med kritisk diskursanalyse er å avdekke hvilke virkelighetsoppfatninger som er rådende og 

hva slags politisk/sosial praksis de bidrar til å holde oppe (Jørgensen & Phillips 1999:82). 

Videre er tekstanalyse en velegnet tilnærming for å komme til bunns i hvilke ideer som ligger 

til grunn, basert på premisset om at kollektive forestillinger kan avleses i tekst. Ifølge 

Ryghaug er det slik at ”(…) innenfor de fleste grener av statsvitenskap brukes tekster relativt 

ukritisk og som ”face value” – ”det som står, det står!”” (2002:304). Kritisk diskursanalyse 

og et avklart metodisk rammeverk gir anledning til å gå dypere, og oppnå større innsikt enn 

ren ”face value”.  

  

En diskurs defineres som ”en måte å snakke på, som gir betydning til opplevelser ut fra et 

bestemt perspektiv – det vil si én bestemt diskurs, som kan adskilles fra andre diskurser, for 

eksempel en feministisk diskurs, en nyliberalistisk diskurs, en marxistisk diskurs…” 

(Fairclough 1993, gjengitt i Jørgensen og Phillips 1999:79). Med andre ord kan det eksistere 

flere diskurser omkring samme fenomen, men det er slik at de baserer seg på ulike 

perspektiver. Innvandring er et tydelig eksempel på et fenomen som er gjenstand for en rekke 

konkurrerende diskurser, alt etter hvilke egenskaper ved innvandring som vektlegges og 

hvilke antatte konsekvenser dette knyttes til. 

 

Formålet med oppgaven er ikke kun å beskrive hvordan diskurser om eurokriseflyktninger er 

strukturert, jeg ønsker også å analysere hvilke aktører som knytter seg til dem og hva slags 

konkrete tiltak de legger til rette for. Det er forklaringene og konsekvensene som er politisk 

interessant. Som Fairclough (2003:15) påpeker: ”By itself, textual analysis is limited”. 

Formålet er med andre ord ikke å studere språk for språkets egen skyld, men for å avdekke 

hvilke virkelighetsoppfatninger som er dominerende i debatten og hvordan disse påvirker/blir 

påvirket av politikken som føres. I tillegg legger analysen til rette for å vurdere i hvilken grad 

debatten følger antatte partipolitiske ideologier – og hva dette innebærer. I oppgaven 

forutsettes det med andre ord at det er en meningsfylt sammenheng mellom hvordan man 

prater om og diskuterer innvandring, og de faktiske tiltakene som iverksettes. Det er helt 

sentralt at det er en forbindelse mellom de to nivåene.  

 

Enkelte vil kanskje hevde at antallet søreuropeere i Norge ikke er spesielt høyt foreløpig. Er 

det formålstjenlig å forske på en innvandrergruppe som kun utgjør 3000 per år? Ifølge 

Castles og Miller viser etablert migrasjonsteori at migrasjon er nettverksorientert, og dermed 
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eskalerende. Migranter flytter helst til steder der de har et sosialt nettverk, slik at de kan få 

hjelp med husly og byråkratiske prosesser (Castles & Miller 2009:28-29). Tallene fra Norge 

viser allerede at det har vært en årlig fordobling siden 2011. Som teorien indikerer er det 

muligheter for en eksponentiell vekst av søreuropeere i Norge, nettopp fordi innvandring er 

en selvforsterkende prosess. Ifølge Papademetriou og O’Neils rapport om norsk 

migrasjonshåndtering, skrevet på oppdrag for UDI, er det viktig for Norge å identifisere 

problemer og muligheter på et tidlig stadium, for å kunne være fleksible og 

tilpasningsdyktige og ha en langsiktig strategi (Papademetriou & O'Neil 2005:3). Det er en 

kjensgjerning at Norge vil stå overfor en eldrebølge i relativt nær fremtid. Det store 

etterkrigskullet når pensjonsalder fra og med 2013, og det er forventet at antallet over 67 år 

vil doble seg mellom 2006 og 2060 (SSB 2006). Som nevnt ovenfor viser norsk 

innvandringshistorie at Norge har søkt å løse problemer løpende, uten en langvarig strategisk 

tilnærming (Brochmann 2003; Tjelmeland 2003). Vil dette også gjelde 

eurokriseflyktningene? 

 

Denne oppgaven vil bidra til kunnskapsproduksjon på et nytt felt av stor politisk relevans. De 

såkalte eurokriseflyktningene begynte å komme til Norge for kun noen få år siden, og 

følgelig er det foretatt lite systematisk forskning på feltet. Videre er kritisk diskursanalyse en 

forholdsvis lite brukt analysemetode i statsvitenskapen, som dermed kan bidra til å skape nye 

perspektiver omkring arbeidsinnvandring som tema. Masteroppgavens nedslagsfelt er todelt. 

For det første er dette et tema som belyser arbeidsinnvandrernes situasjon, og da særlig 

hvilken språklig innpakning som brukes for å beskrive denne gruppen, som kan ha 

konsekvenser for hvordan de blir møtt både i og utenfor arbeidsmarkedet. På den andre siden 

er det en kjensgjerning at Norge har behov for arbeidskraft, spesielt i enkelte sektorer. 

Følgelig er det relevant for myndigheter og arbeidsgivere å kartlegge hvordan de som 

kommer hit blir møtt, og i hvilken grad ressursene utnyttes.  

 

”Å studere språklig kommunikasjon er nødvendig for å forstå politiske aktører og deres 

handlinger” skriver Werner Christie Mathisen (1997:5). Handlingsrom for politikk skapes 

gjennom språket. Emnet for denne oppgaven, innvandring, er spesielt egnet for tekstanalyse 

fordi myndighetene har stor definisjonsmakt overfor en svakerestilt gruppe. Diskursanalysen 

er god egnet til å avdekke hvordan flyktninger og arbeidsinnvandrere blir omtalt, og om de 

blir sammenlignet eller ei. Dersom alle av utenlandsk opphav blir integrert i samme 

innvandringsbegrep, uavhengig av utdannelse og personlige resurser, er dette uheldig både 
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for eurokriseflyktninger som gjerne vil jobbe, og personer som har flyktet fra krig med stort 

behov for hjelp og oppfølging. Om arbeidsinnvandrere blir sett på som en byrde eller en 

ressurs er avgjørende for hvordan de blir møtt i systemet. Hvilken diskurs som dominerer har 

innvirkning på politikken som blir ført, og kan avgjøre deres fremtid som arbeidstakere i 

Norge. 

 

Diskursanalyse som metode kan også være fruktbar på andre områder. Phillips & Hardy 

(1997) har tatt for seg menneskerettighetsdiskursen som oppstod i etterkrigstiden, som de 

mener har bidratt til å konstituere ideen om at flyktninger har rett på asyl. Maguire m.fl 

(2001) har forsket på AIDS-diskursen og hvordan denne har bidratt til å styrke og 

myndiggjøre pasienter med denne sykdommen (gjengitt i Hardy, Harley, & Phillips 2004:20). 

I Norge har diskursanalyser i stor grad konsentrert seg om innvandringsrelaterte temaer, hvor 

Anniken Hagelund er en autoritet.  

 

1.2.1 Avgrensning og empirisk materiale  
Oppgavens empiriske materiale er en stortingsdebatt fra januar 2012, samt en rekke 

avisartikler fra de siste to årene. Stortingsdebatten kommer som resultat av en interpellasjon 

fra Robert Eriksson (FrP), som besvares av daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 

(Ap). I tillegg ytrer representanter fra alle de øvrige stortingspartiene seg i debatten. Følgelig 

danner denne teksten både rammeverk og utgangspunkt for en diskusjon om det offentlige 

ordskiftet omkring eurokriseflyktninger. Analysen av denne debatten vil suppleres med 

analyser av ulike avisartikler om samme tema. Dette muliggjør innsikt fra andre aktører enn 

politikere, som Caritas, Robin Hood-huset, LO og Civita. Videre gir det et bredere innblikk i 

den offentlige debatten om eurokriseflyktninger i Norge. Avisene blir her først og fremst 

kategorisert som arena og ikke aktør. Skjønt, i enkelte tilfeller kan avisene selv være 

meningsbærere, men i denne oppgaven er artiklene valgt på bakgrunn av sitater fra politikere 

og aktører i sivilsamfunnet. Avisene plikter via Vær varsom-plakaten å gjengi 

meningsinnhold og sitater presist.  

 

Analysen vil ta utgangspunkt i fire idealtypiske diskurser, som er utledet fra ideologiske 

skillelinjer som er velkjente i norsk statsvitenskap. Prinsippene bak denne diskursanalysen 

kan overføres til andre studier, med enkelte justeringer. Et slikt rammeverk gir analytisk 

merverdi, fordi det er mulig å bygge på disse idealtypene, og følgelig komme et trinn høyere 
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enn ved en eksplorerende studie.  Å avgrense og isolere en diskurs er naturligvis utfordrende, 

og det er fullt mulig for aktører å være liminale i diskursen, eller ha innslag av flere diskurser 

i sine uttalelser (jamfør Neumann 2001:178). At posisjonene er anerkjent kan anses for å 

være en styrke ved forskningsdesignet.  

 

I og med at temaet for oppgaven er forholdsvis nytt, er tidsavgrensningen enkel. Alt det 

empiriske materialet som skal analyseres er fra etter 1. januar 2011. I forbindelse med 

bakgrunnskapittelet, norsk innvandringshistorie og arbeidsinnvandringspolitikk, vil mye av 

materialet av naturlige årsaker være eldre. Den nyeste stortingsmeldingen om 

arbeidsinnvandring er fra 2007-2008. Når det gjelder romlig avgrensning er dette mer basert 

på en skjønnsmessig vurdering. For eksempel skilles det ikke mellom artikler fra lokal-, 

regional- og riksaviser. Empirien er valgt med utgangspunkt i hvilke aktører som uttaler seg, 

og hvorvidt denne aktøren og deres uttalelse er relevant for kjernen i denne oppgavens 

tematikk. Tekstarkivet blir diskutert ytterligere i begynnelsen av kapittel fire.  

 

Målsettingen med utvalget av tekstmateriale er å finne tekster som uttrykker 

diskursposisjoner særlig tydelig. Stortingsdebatten er velegnet i så måte, fordi samtlige 

stortingspartier er representert, og aktørene har god tid til å fremme sitt syn uavbrutt. De 

utvalgte avisartiklene består av uttalelser fra de aktuelle aktørene, både politiske og fra 

sivilsamfunnet, og gir et bredere bilde av den totale diskusjonen.  

 

I avisartiklene er det de utvalgte aktørenes kommunikasjon gjennom mediene som er sentralt. 

Mediene i Norge har imidlertid en stor påvirkningskraft og agendasettende funksjon. Det er 

mediene selv som avgjør hvem som får komme til orde, og hvilke perspektiver som 

fremheves. Tidligere forskning viser at mediene har stor definisjonsmakt når det gjelder 

opinionens oppfatning av ulike innvandrergrupper (se blant andre Eide & Simonsen 2007; 

Lindstad & Fjeldstad 2005). Eide og Simonsen har vist at medienes fremstillinger spiller en 

stor rolle for det bildet befolkningen danner seg av innvandring, særlig for de som selv ikke 

har førstehåndserfaring med innvandrere (Simonsen 2007:157). Mediene har hatt et økende 

negativt fokus på innvandring, og i samme periode har opinionen blitt mer skeptiske til 

flyktninger (Lindstad & Fjeldstad 2005:19). Måten ulike innvandrergrupper beskrives på i 

pressen, vil ha relevans for hvordan de blir møtt. Eurokriseflyktningene, som er temaet for 

denne masteroppgaven, er en ny gruppe innvandrere. Derfor er det essensielt å kartlegge 

hvordan disse omtales i det offentlige ordskiftet, som pressen er en del av. Jeg understreker at 
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mitt fokus er på aktørene og hvordan disse ytrer seg, snarere enn innrammingen de gis av 

media.  

 

Ifølge Lindstad og Fjeldstads forskning er det en markant forskjell på dekningen av vestlige 

og ikke-vestlige innvandrere. Den førstnevnte gruppen blir som regel framstilt som ”vanlige 

borgere” mens den sistnevnte gruppen blir fremstilt som en byrde for det norske samfunnet 

(Lindstad & Fjeldstad 2005:19). Det er usikkert om søreuropeere blir ansett for å være en 

byrde for samfunnet, eller om de blir tatt imot som en potensiell ressurs. Det er også usikkert 

om grekere, spanjoler, portugisere og italienere først og fremst defineres som ”vestlige” eller 

om det hefter ved dem noen gamle fordommer2.  

 

1.3 Oppgavens disposisjon 
I tillegg til innledningskapittelet består oppgaven av ytterligere fem kapitler. I kapittel 2 

spenner jeg opp et bredt lerret, hvor jeg sammenfatter norsk innvandringshistorie med særlig 

vekt på arbeidsinnvandring. Videre tar jeg for meg hvordan ulike partiideologier har formet 

synet på innvandring. Bakgrunnskapittelet avsluttes med et analyseskjema med fire 

idealtypiske diskurser, som vil danne utgangspunktet for den påfølgende empiriske analysen. 

I kapittel 3 presenterer jeg oppgavens teoretiske og metodologiske rammeverk, Norman 

Faircloughs kritiske diskursanalyse. Kapittelet er todelt, og tar først for seg det teoretiske 

utgangspunktet og deretter det metodologiske. Kapittelet avsluttes med noen betraktninger 

om utfordringer ved denne studien. Kapittel 4 består av den empiriske analysen, basert på 

analyseskjemaet fra kapittel 2. Analysen er delt opp etter aktør, og funnene fra tekstanalysen 

vil diskuteres fortløpende. Kapittel 5 tar for seg problemstillingens andre del, nemlig hvilke 

tiltak disse gruppene møtes med. Etter en presentasjon av tiltakene, kommer en avsluttende 

diskusjon basert på det som har fremkommet i hele analysen. I kapittel 6 oppsummeres 

funnene, i lys av det analytiske rammeverket.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2”C. W. Horns lærebok i geografi for den norske middelskolen fra 1883 slår fast at franskmenn er følsomme,  
skotter er gjerrige, italienere er uorganiserte mens spanjoler er late, når de ikke driver på med «smugleri og 
røveri»” (Wiedenswang 2013). 
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2 BAKGRUNN OG TEORI  
2.1 Innledning 
For å kunne få en god forståelse av den innvandringspolitiske situasjonen i Norge i dag, er 

det essensielt å kjenne til den historiske utviklingen. Aller først kommer en begrepsavklaring. 

Deretter vil dette kapittelet gi et nærmere innblikk i norsk innvandringshistorie, med særlig 

vekt på to viktige hendelser som er av spesiell relevans for denne oppgaven. Den første er 

overgangen mellom 1960- og 1970-tallet da Norge for første gang opplevde ikke-vestlig 

innvandring av betydning, og presset ble så stort at det førte til innvandringsstopp. Den andre 

hendelsen er av nyere dato, nærmere bestemt tilstrømmingen fra Øst-Europa i forbindelse 

med østutvidelsen av EU på 2000-tallet. Fellesnevneren for disse to hendelsene er at det først 

og fremst er snakk om arbeidsinnvandring. 

 

I kapittelets andre del er målsettingen å gi et innblikk i innvandringspolitiske holdninger i de 

syv stortingspartiene våre, og i fagbevegelsen. Partiene vil bli presentert enkeltvis. Deretter 

gjør jeg kort rede for ulike forståelser av venstre-høyre-aksen i norsk politikk. Denne aksen 

vil brukes som et ankerfeste for kategoriseringen av diskursene. Diskursene presenteres som 

fire idealtyper det er relevant å knytte seg til i et offentlig ordskifte. På bakgrunn av det som 

fremkommer her vil kapittelet avsluttes med et analyseskjema som gir et håndfast verktøy til 

bruk i analysen.  

 

2.2 Norsk innvandringshistorie 
Begrepsbruken som benyttes om innvandrere og arbeidsinnvandrere er i fluks. Statistisk 

sentralbyrå endret sine betegnelser i 2008, for å bedre gjenspeile det norske samfunnet – og å 

unngå negativt ladede samlebetegnelser (Dzamarija 2008). I denne oppgaven presenteres 

norsk innvandringshistorie, og i den forbindelse er det naturlig å bruke de begrepene som til 

enhver tid har vært gjeldende. Fremmedarbeider og ikke-vestlig er slike begrep. 

Fremmedarbeider er et ord som brukes for å beskrive den gruppen arbeidsinnvandrere som 

kom fra ikke-vestlige land på 1970-tallet. Med arbeidsinnvandrere menes personer som 

kommer til Norge for å arbeide. I denne oppgaven favner begrepet som regel om EØS-

borgere, enten fra Øst- eller Sør-Europa. Innvandrer og innvandrerbefolkningen brukes for å 

beskrive personer født av to utenlandskfødte foreldre, hvor da enten personen selv eller 

hans/hennes foreldre har vandret inn til Norge.  
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2.2.1 Veien fram mot innvandringsstopp 
Ved inngangen til 1970-tallet skjedde det en dramatisk vending i norsk innvandringshistorie, 

fordi det på relativt kort tid kom en rekke innvandrere fra såkalte ikke-vestlige land til Norge. 

Til å begynne med var den norske innvandringspolitikken svært liberal. Det var forholdsvis 

enkelt å komme til Norge for å arbeide. Fremmedarbeiderne møtte dog problemer når det 

gjaldt å skaffe seg bolig, og mange ble utsatt for ulike former for diskriminering. For mange 

nordmenn var det en stor overgang å oppleve et så hurtig inntog av personer med annen 

hudfarge, språk og kultur – til tross for at arbeidskraften ble verdsatt (Tjelmeland 2003:105-

129).  

 

De første fremmedarbeiderne kom fra Tyrkia og Marokko. Noe senere begynte det også å 

komme personer fra Asia, og i særlig grad fra Pakistan. De fleste fikk seg jobb innenfor 

industri- og serviceyrker, og særlig mange innenfor hotell- og restaurantbransjen (Tjelmeland 

2003:105). I 1970 var antallet pakistanske arbeidstakere i Norge 110 personer. Innen 

utgangen av 1972 hadde antallet steget til 1240, og pakistanerne var for lengst den største 

ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge. Bosettingsmønsteret var konsentrert i Oslo og 

Akershus (Ibid.:116). Pakistanske innvandrere ble således en høy prioritet for myndighetene, 

og ifølge Aud Korbøl kunne man snarere snakke om en ”pakistanerpolitikk” enn en 

”innvandringspolitikk” (1977 gjengitt i Ibid.). 

 

Økningen i antallet utenlandske arbeidstakere foregikk ekstremt hurtig. Fra å være et svært 

homogent samfunn frem til slutten av 1960-tallet, var det i 1970 om lag 16 000 yrkesaktive 

utlendinger i Norge. På under et år steg tallet til nesten 20 000. Likevel utgjorde 

arbeidsinnvandrerne en relativt lav andel i arbeidsmarkedet, kun halvannen prosent av alle 

lønnstakere. Årsaken til at det kom ekstra mange arbeidsinnvandrere til Norge i 1971, 

skyldtes at Danmark hadde innført innvandringsstopp (Tjelmeland 2003:115-118). 

 

Norge hadde funnet olje i 1969, hvilket skapte en voksende økonomi og mange nye 

arbeidsplasser, og et økt behov for arbeidskraft. Samtidig førte den hurtige veksten av 

arbeidsinnvandrere til press på boligmarkedet, samt utfordringer knyttet til språk, kultur og 

integrering. Dette ble en vrien balansegang for regjeringen. Etter hvert begynte ulike røster å 

hevde at norske myndigheter trengte et pusterom for å områ seg og bli i stand til å ta imot 

arbeidsinnvandrere på en god måte. Det ble foreslått midlertidig innvandringsstopp. Bratteli-
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regjeringen (Ap) vedtok dermed å innføre innvandringsstopp mellom 1. februar 1975 og 1. 

august 1976 (Brochmann & Hagelund 2010:229). Rasjonalet bak var å legge bedre til rette 

for integrering, for det prinsipielle standpunkt var stadig at man burde legge best mulig til 

rette for internasjonal samhandling. Alle stortingspartiene gikk inn for innvandringsstoppen, 

og alle utenom Anders Langes Parti var enige om at den skulle være midlertidig (Tjelmeland 

2003:119-123). Den midlertidige innvandringsstoppen ble også støttet av både 

Fremmedarbeiderforeningen (FAF) og LO. Det eneste ankepunktet for FAF var det 

diskrimineringspotensialet som lå i at Norge ønsket å fortsette å rekruttere eksperter og 

produksjonsarbeidere til oljebransjen (Tjelmeland 2003:120). Innvandringsstoppen skulle gi 

myndighetene anledning til å utforme en politikk som kunne begrense de negative sidene ved 

innvandring. I utgangspunktet skulle stoppen vare i ett år, men den ble siden forlenget ved en 

rekke anledninger, inntil den i 1981 ble gjort permanent (Brochmann & Hagelund 2010:229-

230). 

 

2.2.2 EU-utvidelse og tilstrømming til Norge 
Etter 1975 var det bare begrenset tilgang for arbeidsinnvandrere fra utenfor Norden som ville 

komme til Norge. Det ble åpnet for sesongarbeidere, samt gruppetillatelser i noen utvalgte 

sektorer som skipsfart, olje og i noen grad bygg, anlegg og service. På grunn av de strenge 

reglene var det først og fremst eksperter som kom til Norge som arbeidsinnvandrere i denne 

perioden (Brochmann 2003:361). I forbindelse med EØS-avtalen som trådte i kraft 1. januar 

1994, ble det imidlertid åpnet for arbeidsinnvandring fra hele EU-området (NOU 2012:2). 

 

I 2004 skjedde den såkalte østutvidelsen i EU, der åtte østeuropeiske land ble innlemmet i 

unionen3. Polen, Latvia, Litauen, Estland, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia er alle land 

med begrenset kjøpekraft og vanskelig arbeidsmarked sammenlignet med Norge og andre 

vesteuropeiske land. Av naturlige årsaker var arbeidsutvandring en kjærkommen mulighet for 

mange av innbyggerne i de ovennevnte landene, og fra 2007 også Romania og Bulgaria. 

Norge var raskt ute med å åpne arbeidsmarkedet for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, og er 

det landet som har sysselsatt flest per innbygger4 (Fasting 2012b:13). Det norske lønnsnivået 

er om lag 35 prosent høyere enn i Sverige og nesten 50 prosent høyere enn snittet i EU/EØS. 

Videre er det behov for arbeidskraft i flere sektorer der det er lave krav til utdannelse og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Samt Malta og Kypros.  
4 Norge hadde i likhet med andre europeiske land en overgangsordning, før fri flyt av arbeidskraft fra de nye 
EU-landene trådte i kraft (Fafo Østforum 2012). 
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språkkunnskap. Dette har gjort Norge til et attraktivt land for arbeidsinnvandrere fra Øst-

Europa. Nesten 200 000 arbeidsinnvandrere fra EØS-området har kommet til Norge det siste 

tiåret, og nesten 100 000 av dem er fra de nye EU-landene (NOU 2012:2 s.448). 

 

2.2.3 Offisiell holdning til arbeidsinnvandring 
Den nyeste stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring er fra 2007-2008. Den er med andre 

ord skrevet før eurokriseflyktningene begynte å ankomme Norge, og derfor er ikke temaet 

nevnt. Arbeidsinnvandring fra Sør-Europa blir imidlertid nevnt i stortingsmelding nummer 6 

”En helhetlig integreringspolitikk” for 2012-2013, men dette er kun en enkeltsetning som 

lyder: ”En ny faktor i denne sammenhengen er mulighetene for større arbeidsinnvandring fra 

kriserammede EU-land i Sør-Europa, for eksempel Spania. Selv om tallene fortsatt er små, 

var det en klar tendens til økt innvandring fra slike land i 2011 og i første halvår av 2012” 

(Meld.St. 6 2012-2013 s.13). Dette viser at departementet er temaet bevisst, men at de ikke 

anser det for å være en særlig utfordring foreløpig.  

 

Som en konsekvens av EØS-avtalen er Norge en del av det åpne europeiske arbeidsmarkedet, 

der prinsippene om fri bevegelighet for personer og tjenester er juridisk forankret (St.meld nr. 

18 2007-2008). Gjennom EØS-avtalen har alle EØS-borgere rett til å oppholde seg i Norge i 

inntil tre måneder. Arbeidssøkere har opphold i inntil seks måneder, såfremt de kan 

dokumentere at de søker arbeid. EØS-borgere kan få oppholdstillatelse på ubestemt tid, 

såfremt de registrerer seg og dokumenterer at de er arbeidstakere, selvstendig 

næringsdrivende eller er formuende nok til å forsørge seg selv. Norge ønsker ikke personer 

som kan bli ”en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger” (NOU 2011:7 s.146-147). 

Dette er en forutsetning for å få opphold i alle EØS-land (Ibid.).  

 

I stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring beskriver myndighetene at det i Europa og 

Norge har vært vanlig å legge vekt på kortsiktige mål i arbeidsinnvandringspolitikken. Land 

som Australia, Canada og New Zealand har hatt mer langsiktige mål. ”I lys av den 

demografiske utviklingen med aldrende befolkning foregår det nå også en diskusjon i mange 

europeiske land om hvilken rolle arbeidsinnvandring skal ha i et langsiktig perspektiv” 

(St.meld nr. 18 2007-2008 s.121).  
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2.3 Innvandrerbefolkningen i Norge 
De ulike innvandringsbølgene har satt sitt preg på Norges befolkning, og formet hvordan den 

politiske debatten har artet seg til enhver tid. Ifølge Hernes og Knudsen speiler norske 

meninger om innvandrere vårt nasjonale selvbilde. Fridtjof Nansens innsats for flyktninger i 

mellomkrigstiden og mottaket av ungarere etter opprøret i 1956 har bidratt til at Norge har 

hatt stolte tradisjoner på dette feltet (Hernes & Knudsen 1994:320). På den annen side har 

nordmenns dårlige samvittighet overfor samene hatt innflytelse på tilnærmingen til 

integrering. Norge var preget av en ”assimileringsfrykt” da de første innvandrerne begynte å 

ankomme, noe som blant annet viste seg i Stortingsmelding 74 fra 1979-1980 der det heter at 

innvandrerforeldre bør informeres om hvilken ”assimilasjonsrisiko” det innebærer å sende 

barna sine i barnehage (gjengitt i Hagelund 2002:407). Siden den gang har tonen i 

stortingsmeldingene utviklet seg til å gradvis legge større vekt på at innvandrere må delta i 

samfunnet (Ibid.).  

 

Som nevnt innledningsvis var den første bølgen av innvandrere til Norge arbeidssøkende 

menn fra land som Tyrkia og Pakistan. Deretter benyttet denne gruppen seg av 

familieinnvandring, og fikk hentet sine koner og barn til Norge. Etter denne bølgen begynte 

flyktningeinnvandringen til Norge, og aller først kom vietnamesiske båtflyktninger. I 

utgangspunktet hadde Norge et stipulert normalinntak for flyktninger som i 1980 ble 

oppjustert til 250. Det ble imidlertid gjort et unntak for de 3000 vietnameserne som kom i 

perioden 1978-1981, av humanitære årsaker (Brochmann 2003; Djuve & Kavli 2007:100). 

Etter 1980 har det vært et jevnt inntog av flyktninger til Norge, med enkelte svært markerte 

topper i forbindelse med krigen i det tidligere Jugoslavia på midten av 1990-tallet, styrtingen 

av den somaliske regjeringen i 1991, samt konfliktene i Irak fra 1999 og Afghanistan fra 

invasjonen i 2001 (Ibid.).  Med en økende flyktningeinnvandring ble dette et stort og viktig 

politisk tema. Fremskrittspartiet sanket i denne perioden mange velgere med sin 

innvandringsskeptiske profil (Hagelund 2003:47).  Da østeuropeiske arbeidsinnvandrere 

begynte å komme til Norge på begynnelsen av 2000-tallet, preget de debatten på sin måte. 

Fra en flyktningeorientert debatt om religion, rasisme og trygd ble ”sosial dumping” det 

viktigste begrepet. Mange arbeidsinnvandrere jobbet for lav lønn og med dårlige HMS-

forhold, og ble til dels utnyttet på arbeidsmarkedet (Fasting 2012b). Den store tilstrømmingen 

av arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske land som Polen og Litauen har ført til at antallet 

katolikker i Norge har vokst kraftig. I 2012 var det for første gang flere katolikker enn 
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muslimer i Norge (Aftenposten 03.12.2012). Mengden katolikker har imidlertid vakt liten 

politisk debatt. Dette skyldes trolig at religionen har likhetstrekk med den norske 

protestantiske folkekirka, og at mange ligner nordmenn kulturelt sett. Økningen av muslimer 

i Norge, derimot, har ført med seg en opphetet debatt. Striden om Muhammed-karikaturene 

og bruk av hijab i politiet er eksempler på saker som har engasjert både politikere og 

befolkningen for øvrig (se f.eks VG 01.02.2011; VG 20.08.2010).  

 

Per 1. januar 2012 var det registrert 547 000 innvandrere i Norge5, og 108 000 norskfødte 

med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene drøyt 13 prosent av befolkningen 

(SSB 2012). Det bor innvandrere i alle norske kommuner, men de aller fleste bor i Oslo. 

Totalt er 23 prosent av Oslos befolkning innvandrere, og i enkelte bydeler er andelen 

nærmere 50 prosent. Dette har satt sitt preg på innvandringsdebatten i Oslo, fordi byen blir 

stadig mer delt i øst og vest. I områder der det er høy tetthet av innvandrere er 

skoleresultatene dårligere, og husprisene lavere. Ifølge NRK flyttet nesten 1500 etniske 

nordmenn vekk fra Groruddalen og Holmlia i 2011, mens nesten 3000 av utenlandsk 

opprinnelse flyttet inn i de samme områdene (NRK 06.10.2012).  

 

I dag er det slik at om lag åtte prosent av den norske arbeidsstyrken er fra EØS-området 

(NOU 2012:2 s.448). I 2012 var det 48 900 som arbeidsinnvandret til Norge. 

(Arbeidsdepartementet 2013). Mengden søreuropeere har økt betydelig de siste par årene, 

men det totale antallet er foreløpig ikke veldig høyt. 

 

2.3.1 Hvem er eurokriseflyktningene?   
Arbeidsledigheten i Europa øker som følge av den økonomiske krisen. Ifølge Eurostat var 

arbeidsledigheten ved utgangen av 2012 på 26,8 prosent i Hellas, 26 prosent i Spania, 16,3 

prosent i Portugal og 11,2 prosent i Italia (Eurostat 2013)6. I både Spania og Hellas er 

ungdomsarbeidsledigheten godt over 50 prosent (Fri Fagbevegelse 01.08.2012). Når det 

gjelder utdanning er Sør-Europa generelt dårligere stilt enn de andre EU-landene. Særlig 

Portugal og Spania har en høy andel av befolkningen som kun har fullført ungdomsskolen. 

Det er gjerne slik at de med lav utdannelse er mest utsatt i økonomiske nedgangstider, og de 

har også som regel vanskeligere for å omskolere seg. Samtidig er det store regionale 

forskjeller, og deler av Spania har en befolkning med meget høy utdannelse (Ballas m.fl. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. 
6 Tallene er fra oktober 2012.  
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2012:107).  Nå frykter forskere for at krisen skal føre med seg en ”tapt generasjon” som i 

kjølvannet av arbeidsledigheten får huller i CV-en, og vanskeligheter med å komme inn på 

arbeidsmarkedet senere. Dette kan igjen føre til at det blir vanskeligere å etablere seg, komme 

inn på boligmarkedet og så videre (Dagbladet 27.06.2011). Det er ikke en ensartet gruppe 

som velger å reise til Norge for å forsøke å skaffe seg arbeid, men en del har høyere 

utdannelse. Eksempelvis forteller ambassaden i Madrid til Aftenbladet at de får svært mange 

henvendelser fra ingeniører, etter at en spansk avis trykket en sak om at Norge behøver 5000 

ingeniører (Aftenbladet 02.12.2011). Både i Spania og Italia har befolkningens håp om en 

fremtid i Norge blitt vekket av TV-programmer om det forjettede landet i nord. I begge 

programmene intervjues henholdsvis spanjoler og italienere som bor i Norge, og som skryter 

av velferdssystemet (Aftenposten 13.02.2013, 14.02.2012).  

 

Spanjoler har tradisjonelt vært lite villig til å flytte på seg for å finne arbeid, men ifølge 

Eurobarometer (gjengitt i Klassekampen 09.03.2013) har dette endret seg på svært kort tid. 

Nå sier 68 prosent av spanjoler mellom 15 og 35 at de er villige til å arbeide i et annet EU-

land, dersom arbeidssituasjonen i hjemlandet er dårlig. Det er det høyeste tallet i EU 

(Klassekampen 09.03.2013). Spanias nasjonale statistiske institutt forventer at landet vil 

miste mer enn en halv million innbyggere i de neste ti årene (gjengitt i Ibid.). Ifølge 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo er mange av arbeidsinnvandrerne 

fra Spania personer fra tredjeland, men med opphold i Spania (SUA 2012:5). Dette skyldes 

sannsynligvis at personer fra tredjeland har vært den mest utsatte gruppen på det spanske 

arbeidsmarkedet.   

 

Disse forholdene har helt klart innvirkning på diskusjonen rundt eurokriseflyktningene. Det 

er ulike måter å angripe situasjonen på, og dette bunner i ulike fortolkninger eller ideologiske 

syn på innvandring. Fra et liberalt perspektiv er det tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet 

som står sentralt, mens andre kanskje ønsker å hjelpe denne vanskeligstilte gruppen ut fra et 

solidaritetsperspektiv. Motstand mot ny arbeidsinnvandring kan på sin side tenkes forankret 

både i forsvaret av nasjonal egenart og i vern om lønnsnivå og opparbeidede rettigheter.  

Dette er perspektiver som vil bli gjort rede for nedenfor.  
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2.4 Politiske holdninger 
Inntil innvandringsstoppen ble foreslått i 1974 var det ikke formulert noen enhetlig 

innvandrer- eller integreringspolitikk i Norge. Brochmann og Hagelund definerer fasen frem 

til dette som ikke-politisk (2010:224-228). Senterpartiet var faktisk det første norske partiet 

som brukte ordet innvandring i sitt partiprogram. Dette var i 1973, og den enkelte setningen 

lød ”Senterpartiet mener at en bør intensivere gjennomføringen av likelønnsprinsippet – lik 

lønn for arbeid av samme verd. Norsk økonomi bør ikke baseres på innvandring av 

utenlandsk arbeidskraft” (Brochmann 2003:187). Sosialistisk Valgforbund formulerte det 

slik i sitt valgprogram: ”All diskriminering i arbeidslivet fjernes. Forskjellsbehandling av 

arbeidstakere og arbeidssøkere på grunn av rase, kjønn eller alder forbys ved lov.” 1977 var 

det første året at majoriteten av partiene nevnte innvandring i sitt partiprogram (Ibid.). Ifølge 

Ottar Brox har det foregått lite partipolitisk debatt om arbeidskraftimport også på 2000-tallet, 

samtidig som det har blitt en stadig større politisk enighet om at Norge mangler arbeidskraft 

(Brox 2003:40). 

 

Nedenfor følger en kartlegging av ulike partiers syn på innvandring, forankret i deres 

ideologiske holdninger. Presentasjonen skal vise grunnleggende spenninger på venstresiden 

og høyresiden, henholdsvis omsorg versus fagorganisering  og markedsliberal versus 

konservativ. Gjennomgangen av de ideologiske motsetningene danner grunnlaget for de ulike 

diskursene som det vil være mulig å finne i norsk innvandringsdebatt, og som følgelig er 

relevante i denne analysen.   

 

2.4.1 Venstresiden -  SV, Ap og LO  
Et sentralt paradoks i innvandringsdebatten på 1970-tallet var at den politiske venstresiden, 

som hadde sterkest sympati for fremmedarbeidernes sak, også var de som argumenterte 

hardest mot en liberal innvandringspolitikk. Dette skyldtes at de fryktet at den strategiske 

posisjonen til alle lønnstakere ville bli svekket dersom arbeidsinnvandrerne tok jobber som 

var for dårlig betalt, og som hadde for dårlige arbeidsforhold til at norske arbeidere ville ha 

dem (Tjelmeland 2003:123). I 1972 mente SV at man burde stemme nei til norsk 

medlemskap i EEC, for å hindre fri bevegelse av arbeidskraft over grensene (Brox 2003:40). 

I dag er SV stadig EU-motstandere, men tenkningen om innvandringsspørsmål har endret seg 

noe. Den venstreorienterte holdningen er å dele godene, men ifølge Brox er dette å fremme 

interessene til deres tradisjonelle motstander. Venstresiden har tradisjonelt skullet ivareta 



18	  

interessene til selgere av arbeidskraft, mens høyresiden tradisjonelt har representert eiersiden. 

Arbeidsinnvandring er en fordel for kjøpere av arbeidskraft, ettersom arbeidsinnvandrere 

gjerne har lavere krav til lønns- og arbeidsvilkår (Brox 2003:40). Sosial dumping er et 

nøkkelbegrep i venstresidens innvandringspolitiske vokabular. Sosial dumping brukes om 

arbeidsinnvandrere som får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Med andre ord 

omfatter det både lønn under tariff og utfordrende arbeidstider, sikkerhetsvilkår på 

arbeidsplassen samt boforhold (St.meld nr. 18 2007-2008 s.162).  

 

Som det fremgår av navnet er SV et sosialistisk parti. De er tydelige motstandere av 

markedsliberalisme, og legger stor vekt på ønsket om samfunnsendringer. SV setter 

kollektivet over individet (Narud & Valen 2004:41). Deres ideologiske posisjon er at vi må 

dele, og skape et demokratisk og bærekraftig økonomisk system som er behovsstyrt. SV vil 

redusere inntektsforskjeller, stoppe sosial dumping og utvikle velferden videre (Sosialistisk 

Venstreparti 2007:3) Dette danner utgangspunktet for SVs innvandringspolitiske tankegang.  

SV er eksempelvis tilhengere av arbeidslivskvotering av personer med minoritetsbakgrunn, 

for å unngå at kvalifiserte personer blir diskriminert på grunn av etnisk opprinnelse 

(Sosialistisk Venstreparti 2009:13). 

 

Arbeiderpartiet sprang ut av arbeiderbevegelsen, og de har tradisjonelt hatt tette bånd til LO 

som arbeidstakernes felles talerør. Arbeiderpartiet mottar fem millioner kroner fra LO hvert 

år, og enda større summer i valgkampår (Marsdal 2008:40). Ifølge Brochmann lot 

Arbeiderpartiet LO legge premissene for regjeringens innvandringspolitikk på 1970-tallet, 

mens de selv var mindre engasjert i spørsmålet. Samtidig har også LO blitt kritisert for 

passivitet i innvandringsspørsmål (Brochmann 2003:189).  LO har gjennom hele perioden fra 

1975-2000 hatt to ulike roller overfor innvandrere. På den ene siden har de måttet forsvare 

innvandreres rettigheter på arbeidsmarkedet, og sørge for at de ikke virket forstyrrende på 

styrkeforholdet mellom arbeid og kapital – samtidig som at de har vært motstandere av en 

liberal arbeidsinnvandring (Brochmann 2003:365). Både for LO og for Arbeiderpartiet har 

det vært en målsetting å forhindre en tilstrømming av billig arbeidskraft, som potensielt ville 

danne en ”underklasse” på arbeidsmarkedet. Dette skyldes både hensyn til innvandrerne – en 

ideologisk forpliktelse - og at det ville kunne true den tilkjempede standarden i norsk 

arbeidsliv samt LOs forhandlingsposisjon (Brochmann 2003:159). 
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Det var altså en bred partipolitisk enighet om at en innvandringsstopp på 1970-tallet var den 

beste løsningen, men begrunnelsene var ulike. For fagbevegelsen var det sentralt at 

utenlandsk arbeidskraft ikke skulle undergrave de rettighetene som hadde blitt opparbeidet 

gjennom mange år (Brochmann & Hagelund 2010:228). Tilførselen av utenlandsk 

arbeidskraft kunne true den strategiske posisjonen til arbeiderne. LO-sekretæren krevde at 

arbeidsinnvandrerne måtte sikre seg arbeidsplass på forhånd, og de skulle få de samme 

sosiale ytelsene og lønnsvilkårene som norske arbeidere. Dette var inspirert av Sverige og 

Danmark (Tjelmeland 2003:105ff). Fagforbundet krevde tvungen organisering, og at 

arbeidsgiverne skulle ha ansvaret for at de ansatte hadde ordnede boforhold og fikk tilbud om 

språkkurs.  For mange av fremmedarbeiderne ble fagorganisering opplevd som irrelevant. 

Fagbevegelsen på sin side var opptatt av å sikre at de nye arbeiderne ikke skulle virke 

lønnstrykkende, med andre ord at tilbudet av arbeidere skulle bli større enn etterspørselen,  

og at dette ville presse lønningene ned. Disse kravene ble formalisert i lover om 

arbeidstillatelse, lønnsvilkår og meldeplikt i 1970 (Tjelmeland 2003:107-112). 

 

LO-leder Roar Flåthen har uttalt til Dagbladet (18.08.2012) at han er positiv til at det kommer 

utlendinger og bidrar til verdiskapningen i Norge, så lenge det foregår under ordnede former. 

For det første, mener han, må Norge legge til rette for befolkningsvekst både når det gjelder 

boligbygging og samferdsel. For det andre er det mange useriøse aktører som opererer som 

mellomledd i formidlingen av arbeidskraft (Dagbladet 18.08.2012). Bemanningsbransjen har 

blitt et sentralt element i debatten om utenlandske arbeidstakere, og EUs vikarbyrådirektiv 

skapte hissige diskusjoner mellom Arbeiderpartiet og LO i 2011-2012. Ap var det eneste 

regjeringspartiet som ønsket å innføre direktivet, men de delte sitt syn med alle de andre 

partiene på Stortinget. LO fryktet for et økende antall midlertidige ansettelser og dårligere 

stillingsvern. Arbeiderpartiet på sin side fremhevet at det skulle være likebehandling mellom 

vikarbyråansatte og fast ansatte, samtidig som de hevdet at direktivet ikke ville føre til flere 

vikarer. Direktivet ble vedtatt i Stortinget i juli 2012, og trådte i kraft 01.01.2013 

(Arbeidsdepartementet 2012 ; LO 2012). Dette direktivet illustrerer at Arbeiderpartiet her 

spilte på lag med sine politiske motstandere, og ikke sine regjeringsfeller eller LO.  

 

2.4.2 Sentrumspartiene – Sp, V og KrF 
Senterpartiet skriver i sitt prinsipprogram for 2009-2013 at de ønsker å legge til rette for 

arbeidsinnvandring, som ett av flere tiltak for å sikre nok arbeidskraft til å løse 
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velferdsbehovene. Sp vil gjøre det enklere å få arbeids- og oppholdstillatelse, i tillegg til 

godkjenning av utenlandsk utdannelse. Samtidig fordrer dette en styrking av 

tilsynsmyndigheter som arbeidstilsynet, skattemyndighetene og politiet, mener Senterpartiet 

(Senterpartiet 2009). Partiet er kraftige EU-motstandere, og ønsker å gå ut av EØS-

samarbeidet til fordel for bilaterale handelsavtaler med EU. Import av arbeidskraft, som har 

blitt mye enklere som følge av EØS-samarbeidet, er ikke det ved EU som er problematisk for 

Senterpartiet. Deres argumentasjon omhandler først og fremst primærnæringene og at Norge 

ikke burde fravike suverenitet og politisk og økonomisk handlefrihet (Ibid.). I EU-spørsmålet 

skiller Senterpartiet seg fra de andre sentrumspartiene.  

 

Venstre er et liberalt parti som mener arbeidsinnvandring er sentralt for økonomisk vekst. De 

ønsker å legge bedre til rette for arbeidsinnvandring, også fra land utenfor EØS. Ifølge 

Venstre må prosessen bli mindre byråkratisk. Venstre ønsker å skape forutsetninger for at 

både faglærte og ufaglærte skal kunne komme til Norge for å arbeide, fordi de mener Norge 

må delta aktivt i konkurransen om arbeidskraft (Venstre 2013). Venstre verdsetter mangfold, 

toleranse, frihet og menneskerettigheter, og dette kommer til uttrykk når det gjelder partiets 

åpne holdning til innvandring (Narud & Valen 2004:42).  

 

Kristelig Folkeparti baserer seg på sitt kristne verdigrunnlag i møtet med flyktninger, og har 

en liberal innvandringspolitikk sammenlignet med mange av de andre stortingspartiene 

(Narud & Valen 2004:43). ”Norsk politikk overfor flyktninger, asylsøkere og arbeidssøkere 

må bygge på toleranse, ikke-diskriminering, likeverdighet og rettferdighet. Alle mennesker 

har krav på å bli møtt med respekt og individuell behandling” står det i deres prinsipprogram 

(Kristelig Folkeparti 2009). KrF ønsker å legge bedre til rette for arbeidsinnvandring, og 

gjøre landet attraktivt for høyt utdannet arbeidskraft. De påpeker at det er viktig å forhindre 

lønnsdumping og utvanning av arbeidsmiljøreglene. Til tross for at KrF er positive til 

arbeidsinnvandring, er de også opptatt av at Norge ikke skal bidra til hjerneflukt fra 

vanskeligstilte land. Dette synet deler de med SV. Dette faller inn under en 

solidaritetstankegang, og skiller seg noe fra de andre borgerlige partienes ønske om å 

konkurrere om de beste hodene. Videre ønsker KrF at arbeidsinnvandrere skal få tilbud om 

norskkurs, noe som ikke er praksis under dagens rød-grønne regjering (Kristelig Folkeparti 

2009). 
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2.4.3 Høyresiden – H og FrP  
Da innvandringsstoppen ble initiert var Høyre i utgangspunktet positive til 

arbeidsinnvandring, fordi dette kunne dekke behov i det norske arbeidsmarkedet. Videre ville 

de gi utenlandske personer muligheten til å ta del i de velstandsmulighetene som lå i Norge 

(Brochmann & Hagelund 2010:230). Høyre har helt siden de ble dannet i 1884 balansert 

mellom det verdikonservative og det næringsliberale (Heidar & Saglie 2002:29). Den 

næringsliberale delen innebærer liberalistiske7 ideer, en begrensning av offentlige inngrep og 

fri konkurranse i næringslivet (Narud & Valen 2004:43). Høyres holdning til 

arbeidsinnvandring preges av at de er EU-tilhengere, hvilket i praksis innebærer fri flyt av 

personer over landegrensene. Høyre ønsker å legge til rette for at Norge skal kunne hevde seg 

internasjonalt i kampen om kompetent arbeidskraft. For dem er det viktig å sikre en 

bærekraftig arbeidsinnvandring, og de uttrykker på sine hjemmesider at arbeidsinnvandring 

er en avgjørende ressurs for innovasjon og næringsutvikling i et stadig mer konkurranseutsatt 

internasjonalt næringsliv (Høyre 2012). 

 

Fremskrittspartiet var ikke opprinnelig et uttalt innvandringsmotstandsparti. Da de ble dannet 

i 1973 var ikke innvandring blant de 14 ”vi er lei av-punktene” i stiftelsesgrunnlaget 

(Tjelmeland 2003:124). Det var først på 1980-tallet at dette ble en hovedsak for 

Fremskrittspartiet. På samme tidspunkt ble det tilsvarende viktig for venstresiden å markere 

sin motstand mot en streng innvandringspolitikk, ifølge Tjelmeland (Ibid.). Sånn sett har FrP 

virket samlende for de andre partiene, som et parti med en innvandringspolitikk som de andre 

partiene har kunnet distansere seg fra, og danne sin identitet i kontrast til. FrP har vært meget 

sentrale i innvandringsdebatten, og det er de som i stor grad har satt temaet på dagsorden. 

Dette har også ført med seg en tilstrømming av velgere. I 1995 var innvandring et sentralt 

tema i valgkampen, og 47 prosent av FrP-velgerne svarte at dette temaet var det viktigste for 

deres partivalg (Hagelund 2003:47).  Dette til tross, innvandringsmotstand er ikke begrenset 

til FrP alene. I mange andre partier finnes det velgere med tilsvarende meninger, men det er 

vesentlig færre som trekker dette frem som det viktigste temaet for deres stemmegivning 

(Aardal og Valen 1995, gjengitt i Hagelund 2003:48). Når det gjelder arbeidsinnvandring 

mener FrP at Norge burde kunne dekke opp sitt eget behov for arbeidskraft, ved å “stimulere 

folks vilje til å jobbe” som det heter på deres hjemmesider. Dersom det er behov for 

utenlandsk arbeidskraft, bør disse fortrinnsvis hentes fra EØS-området. For Fremskrittspartiet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Høyre definerer ikke seg selv som liberalistiske, men ifølge Narud og Valen kan noen av ideene kalles 
liberalistiske (2004:43).  
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er det helt essensielt at arbeidsinnvandringen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og de foreslår 

at arbeidsgiver delvis overtar det finansielle ansvaret for arbeidsinnvandrernes bruk av norske 

velferdsordninger (Fremskrittspartiet 2009b). Fremskrittspartiet forslo i partiprogrammene 

for ’85 og ’89 at arbeidsinnvandrere kunne hentes inn på seksmånederskontrakter, der de ikke 

fikk ta med familiemedlemmer. Dette ble fremlagt som en liberal politikk, som var vanskelig 

å gjennomføre fordi den inkluderende velferdsstaten var til hinder (Hagelund 2003:54).   

 

For de andre partiene ble Fremskrittspartiets økende popularitet på 80-tallet en tankevekker. 

Flere av partiene hadde mistet sine velgere til et parti som for det første hadde satt 

innvandring på dagsorden, og for det andre uttrykte negative holdninger overfor innvandrere. 

Det var en åpenbar politisk sprengkraft som lå i dette temaet. De andre partiene tok avstand 

fra FrPs såkalte profittering på fremmedfrykt, men ønsket samtidig å kapre de velgerne som 

var opptatt av temaet (Brochmann & Hagelund 2010:245).  

 

Etter innvandringsstoppen fikk Norge et skifte i innvandrersegmentet, fra arbeidsinnvandrere 

til flyktninger. Følgelig ble en humanitær dimensjon introdusert, og ansvaret for å gi 

mennesker på flukt beskyttelse måtte veies opp mot kapasiteten til å ta dem imot (Brochmann 

& Hagelund 2010:245). Dagens eurokriseflyktninger har status som arbeidsinnvandrere, men 

det er også en humanitær dimensjon ved innvandringen. De har ikke behov på beskyttelse på 

grunn av krig, slik mange flyktninger har, men de reiser fra en vanskelig situasjon i 

hjemlandet. Dette utfordrer måten vi i Norge er vant til å tenke om arbeidsinnvandrere og 

flyktninger. 

 

Etter en gjennomgang av venstresiden og LO ser vi at de forenes rundt noen stikkord, nemlig 

solidaritet, fagbevegelse, lønnstrygghet og likhet. Sentrumspartiene fremstår som en litt mer 

broket forsamling, kanskje spesielt i et historisk lys. Senterpartiet er nå i regjering med Ap og 

SV, men har tidligere vært i regjering med både Høyre, Venstre og KrF i ulike 

konstellasjoner. Når det gjelder høyresiden er det to grunnleggende ideer som står i et visst 

spenningsforhold til hverandre; de markedsliberale og de konservative. De borgerlige 

partiene har tradisjonelt ikke beskjeftiget seg med venstresidens kamp mot sosial dumping, 

fordi de er tilhengere av en markedsstyrt økonomi der blant annet lønnskonkurranse er 

positivt. Samtidig peker den markedsliberale og den konservative posisjonen mot et nokså 

ulikt syn på hvilket omfang av arbeidsinnvandring som er bærekraftig. 
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2.4.4 Sivilsamfunnsorganisasjonene 
I debatten om eurokriseflyktninger er også organisasjoner fra sivilsamfunnet sentrale aktører. 

I denne oppgaven er tre slike aktører valgt ut. Disse er Caritas, Robin Hood-huset og Civita.  

 

Caritas er en katolsk hjelpeorganisasjon som driver med internasjonalt bistandsarbeid. Caritas 

Norge har engasjert seg sterkt i situasjonen for arbeidsinnvandrere i Norge, og har opprettet 

et eget senter for arbeidsinnvandrere i Oslo. Senteret ble åpnet høsten 2011, og har hatt et 

økende antall besøkende som får hjelp med arbeidssøking, veiledning i boligmarkedet og 

tilbud om språkundervisning. Deres arbeid bygger på den katolske kirkes prinsipper om blant 

annet solidaritet, menneskeverd, rettferdig fordeling og forrang til de fattige (Caritas 2013). 

Følgelig er det det religiøse som er den ideologiske forankringen til Caritas. Utover dette har 

de ingen tilknytning til noe politisk parti.  

 

Robin Hood-huset ligger i Bergen. De er en stiftelse som ble opprettet i 2004, og huset er et 

rusfritt møtested og ressurssenter for folk med dårlig økonomi. Stiftelsen får støtte til drift av 

Bergen kommune, Nav, private givere og dugnadsinnsats. I tillegg til å være et møtested er 

Robin Hood-huset en sosialpolitisk aktør med målsetting om å skape debatt rundt dagens 

velferdsutfordringer. Stiftelsen er livssynsnøytral, og har ingen uttalt politisk tilhørighet 

(Robin Hood-huset 2013). Siden 2011 har huset fått en rekke brukere fra søreuropeiske land, 

og som følge av dette har de fått en viktig rolle i den offentlige debatten om 

eurokriseflyktninger.  

 

Civita er en liberal tenketank som arrangerer seminarer og arbeider med blant annet forskning 

og utredning. I og med at de er en tankesmie vektlegger de ideologiske ideer og prinsipper i 

samfunnsdebatten. De ønsker å fremme betydningen av frihet, personlig ansvar og 

markedsøkonomi (Civita 2013). De har ingen formell partipolitisk tilknytning, men forfekter 

en liberal ideologi som følgelig plasserer dem på høyresiden i norsk politikk. Civita har et 

stort engasjement innenfor feltet arbeidsinnvandring, og har blant annet forsket på ”sosial 

jumping” blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere i Norge (se Fasting 2012b).  
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2.5 Venstre-høyre-aksen 
Venstre-høyre-aksen er en sentral komponent i forståelsen av norsk politikk, og derfor er den 

også viktig i en studie som baserer seg på ideologiske skillelinjer mellom partier og aktører i 

sivilsamfunnet. ”Med ideologi mener vi en forholdsvis systematisk oppfatning om hvordan 

verden er, hvordan den bør være, og hvordan målene eventuelt kan virkeliggjøres” skriver 

Øyvind Østerud (2002:168). ”Høyresiden” og ”venstresiden” er begreper som er mye brukt i 

norsk dagligtale for å illustrere hvor på aksen ulike partier og politiske meningsytrere 

befinner seg. 50 år med valgforskning har imidlertid vist at denne typen inndeling er en 

overforenkling, fordi det i realiteten dreier seg om flerfoldige akser, der partiene står i ulike 

motsetningsforhold til hverandre ettersom hvilket stridsspørsmål det er snakk om (Aardal 

2011a:85).  

 

Venstre-høyre-aksen i norsk politikk kan i hovedsak sies å beskrive motsetningsforholdene 

på offentlig-privat-dimensjonen (Aardal 2011a:85). Det er forholdsvis enkelt å plassere de to 

partiene lengst til venstre (SV og Arbeiderpartiet) og lengst til høyre (Høyre og 

Fremskrittspartiet) i aksen, mens når det gjelder de tre sentrumspartiene er rekkefølgen 

mindre klar. Senterpartiet har eksempelvis beveget seg på venstre-høyre-aksen som et resultat 

av EU-saken på begynnelsen av 1990-tallet. EU-spørsmålet er også ett av de klareste 

eksemplene på en skillelinje som bryter med venstre-høyre-aksen (Narud & Valen 2004:40). 

I enkelte fremstillinger kan partiet Venstre bli plassert til høyre for KrF. Narud og Valen har 

foretatt en rekke empiriske velgeranalyser, og opererer med følgende akse: 

 

Tabell 1: Tradisjonell venstre-høyre-akse 
       

SV Ap Sp V KrF H Frp 

       

  

Bakgrunnen for at høyre og venstre har blitt betegnende som skillelinjer i det politiske 

landskapet i så mange land, stammer fra den franske revolusjonen. Da det skulle stemmes 

over det kongelige veto i den grunnlovgivende forsamlingen satt de som stemte for til høyre, 

mens de som stemte mot til venstre. ”Slik kom ”høyre” til å symbolisere adelsprivilegier, 

kongemakt og konservativisme, mens ”venstre” uttrykte den borgerlig-liberale kamp for 

politisk likhet og folkestyre” (Østerud 2002:169). Gjennom årenes løp har dette skillet fortsatt 
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å utvikle seg. Venstresiden har kjempet for arbeiderklassens rettigheter, en sterk offentlig 

sektor, velferdsstat og statlig eiendomsrett. Høyresiden har forsvart interessene til kapital- og 

eiendomsbesittere, markedsøkonomi, privateiendom og en begrenset offentlig sektor. 

Skillene mellom den politiske høyre- og venstresiden har utviklet seg gjennom en 

kontinuerlig dragkamp mellom konservatisme, liberalisme og sosialisme (Østerud 2002:170-

172).  

 

Men det er ikke uproblematisk å lage en klar og entydig høyre-venstre-skala. Østerud 

(2002:171) viser til nederlenderen Cees Middendorp (1978), som har vist at høyre-venstre-

skalaen har to hoveddimensjoner, en sosioøkonomisk og en politisk-kulturell. Ifølge ham er 

venstresiden mer opptatt av likhet gjennom offentlige inngrep med referanse til den første 

dimensjonen, mens høyresiden er mest opptatt av autoritet og tradisjonelle verdier i henhold 

til den andre dimensjonen. Middendorp viser at velgeres egenplassering på en slik skala 

sammenfaller med deres stemmegivning (Ibid.). Ifølge Ronald Inglehart er en 

postmaterialistisk skillelinje den mest fremtredende konfliktdimensjonen. Han omtaler en 

kryssende liberal/autoritær akse. Ifølge denne teorien vil eldre generasjoner – materialister - 

gi støtte til det etablerte, som økonomisk trygghet, lov og orden. Postmaterialister på sin side 

søker selvrealisering, autonomi og livskvalitet (Inglehart 1977:23). At velgeres 

egenplassering på venstre-høyre-skalaen samsvarer med partivalg også i Norge har blitt vist 

av Henry Valen og Bernt Aardal i gjentatte valgstudier (Valen og Aardal 1989, gjengitt i 

Østerud 2002:172).  I Norge har Rokkan og Valens berømte skillelinjemodell operert med 

seks konfliktdimensjoner. Hva som har vært utslagsgivende stridsspørsmål i norsk politikk 

har endret seg over tid, men ifølge Aardal er det fortsatt naturlig å operere med seks 

skillelinjer. I denne sammenhengen er det to som er av spesiell relevans. 1) en offentlig-

privat-dimensjon som omfatter synet på statlig styring vs. private markedsløsninger og 

økonomisk utjevning. Dette er en videreføring av den klassiske venstre-høyre-aksen og 2) en 

innvandringsdimensjon som omfatter synet på innvandring og u-hjelp8 (Aardal 2011a:85).  

 

Gjennom studier av stemmegivningen ved stortingsvalget i 2009 har Bernt Aardal 

(2011b:100) kommet frem til følgende fordeling ettersom hvor positive/negative velgerne er 

til innvandring: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 De resterende er 3)Vekst-vern. 4) Religiøs-sekulær. 5) Sentrum-periferi. 6) Global-nasjonal.  
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Tabell 2: Holdning til innvandring 
       

SV KrF V Ap SP H FrP 

       

Positiv      Negativ 

 

Som vi ser av figuren over utgjør SV og FrP motpolene på den henholdsvis positive og 

negative siden av aksen. Denne plasseringen kjenner vi igjen fra figur 1. KrF, Venstre, 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har imidlertid byttet plass (Aardal 2011b:100).  Det er viktig 

å merke seg at denne figuren illustrerer holdninger til det totale innvandringsbildet, og ikke 

arbeidsinnvandring eksplisitt. Holdning til innvandring generelt omhandler forholdet til 

multikulturalisme og gjerne velferdsstatsimplikasjoner, mens arbeidsinnvandring bringer 

frem en litt annen dynamikk. Derfor er ikke denne figuren egnet til å si noe uttømmende om 

temaet for denne oppgaven, utover det å illustrere at velgerne posisjonerer seg ulikt avhengig 

av hvilken sak det er snakk om.   

 

Dette viser at venstre-høyre-aksen kan oppleves som et unaturlig skille, både for partiene og 

for de som stemmer på dem. Enkelte personer kan knytte seg til det politiske verdisynet på 

den ene siden, og den økonomiske tankegangen på den andre siden. Med andre ord kan denne 

inndelingen miste sin relevans, og derfor er det viktig å ikke knytte seg for tett opp mot 

venstre-høyre-aksen. For forskningsformålet i denne masteroppgaven vil det være relevant å 

ha med den tradisjonelle aksen som et bakteppe, og som et potensiale for å kategorisere ulike 

diskurser, men samtidig ha i mente at ikke alle passer inn i et slikt skjema. I og med at 

begreper som ”venstresiden”, ”høyresiden” og ”sentrum” er dagligdagse begreper i norsk tale 

når det er snakk om ulike blokker av partier, vil det også være naturlig for meg å benytte 

disse for å beskrive det norske partipolitiske landskapet.  

 

Innvandring er ikke et rent økonomisk spørsmål, det har også en viktig holdningsdimensjon. 

Det er et økonomisk element til stede, altså om man ser på innvandrere som produsenter eller 

konsumenter. Innvandring handler også om personer har en solidaritetsfølelse overfor 

innvandrere, eller om solidariteten først og fremst ligger hos eget folk. Av denne grunn 

overskrider innvandringsspørsmålet den tradisjonelle venstre-høyre-aksen, noe det vil bli 

interessant å komme tilbake til i de påfølgende empiriske undersøkelsene. 
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2.6  Analyseskjema 
”Thörn (1996) understreker at diskursbegrepet må forstås analytisk. Diskursene foreligger 

ikke som klart avgrensede empiriske fenomener. Vi må selv rekonstruere dem, vi må arbeide 

med dem som idealtyper” (Mathisen 1997:19). 

 

I analyseskjemaet (tabell 3) vil jeg konstruere idealtyper som benyttes som forankring for en 

diskursanalyse av aktuell politisk debatt om eurokriseflyktninger. Med idealtype menes en 

tankekonstruksjon som fungerer som analytisk instrument (Bergström & Boréus 2005:58, 

160). Det er en kategoriseringsmetode der man tar utgangspunkt i ideer som er relevante for 

spørsmålet - i dette tilfellet menneskesyn i lys av migrasjon, økonomisk syn, syn på EUs 

indre marked og de fire friheter og velferdsstatens viktigste oppgave. Med utgangspunkt i 

holdningsdimensjoner og ideologisk klassifisering finner jeg grunnlag for fire idealtyper som 

også kan betegnes som diskurser. Disse idealtypene er ideologibaserte, og tanken er at aktører 

fra ulike partier og organisasjoner kan forventes å knytte seg opp til en (eller flere) av disse i 

debatten om arbeidsinnvandring. Følgelig er det et selvstendig poeng å analysere hvordan 

aktørene posisjonerer seg opp mot essensielle eller idealtype-baserte diskurser (Ibid.).  

 

Dette analyseskjemaet skal danne et deduktivt utgangspunkt for den empiriske analysen. Det 

er et forsøk på å sammenfatte en mangfoldig historie av idétradisjoner i et håndterlig skjema 

Det er viktig å merke seg at det er anledning til å trekke på flere av disse diskursene. Aktører 

i debatten vil også kunne operere utenfor de fire idealtypiske diskursene, noe som i så fall vil 

avdekkes i den empiriske analysen. Med andre ord er dette et analytisk grunnarbeid for å 

avdekke hva salgs diskurser de ulike posisjonene kan forventes å samles rundt. Hvorvidt 

partiene og andre aktører faktisk kan knyttes til disse er et av elementene som vil bli vurdert i 

analysen.  

 

1. Solidaritet: omsorg med trengende 

Solidaritetsdiskursen er plassert lengst til venstre i skjemaet, og følgelig også på venstre-

høyre-aksen. Denne kategorien skal fange opp de holdningene som går på at man har plikt til 

å hjelpe de som ikke har det like bra som en selv. Ovenfor har vi lest at venstresiden setter 

kollektivet over individet, og denne solidaritetsdimensjonen baserer seg altså på en kollektiv 

tankegang på globalt plan (Narud & Valen 2004, Brochmann 2003). Solidaritetsdiskursen 

baserer seg på et omsorgsperspektiv, og dermed er ikke økonomisk bærekraft 
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hovedmålsettingen. Det er snarere et fokus på utjevning mellom fattig og rik, og et sterkt 

antidiskrimineringsfokus tuftet på en sosial samvittighet. Solidaritetsdiskursen er tradisjonelt 

knyttet til venstresiden, hvis EU-standpunkt blant annet dreier seg om å beskytte Norge mot 

EUs kapitalisme.  

 

2. Fagorganisering: allmenngjøring og forhandlede rettigheter 

Fagorganiseringsdiskursen skal fange opp noen av de perspektivene som har kommet til 

uttrykk ovenfor. Norge er et lite land og en velferdsstat, og innvandring må ifølge denne 

diskursen ikke gå på bekostning av den sterke posisjonen til fagforeningene og velferdsstaten. 

Arbeidsmarkedsdimensjonen er opptatt av at det ikke skal bli et b-lag i arbeidslivet, og at alle 

borgere skal ha tilgang på de samme velferdsgodene. Dette fordrer også at innvandringen 

ikke er ubegrenset (Brochmann 2003, Papademitrou & O’Neill 2005, Tjelmeland 2003). I 

fagorganiseringsdiskursen er arbeidet mot sosial dumping svært sentralt. Kollektivt 

opparbeidede rettigheter er kjernen i denne diskursen.  

 

Fagbevegelsen har lang tradisjon for internasjonal solidaritet, men denne diskursen skiller seg 

likevel fra solidaritetsdiskursen. I arbeidslivsspørsmål er primæransvaret for de som er på 

innsiden av modellen, og i fagorganiseringsdiskursen legges det sterkere vekt på behovet for 

restriksjoner for å sikre modellens bærekraft. 

 

3. Markedsliberal: enkeltmenneskets frihet, markedets behov 

Den markedsliberale diskursen baserer seg på et markedsøkonomisk perspektiv som 

vanligvis er å finne på høyresiden. I en slik sammenheng kan vi tenke oss at 

arbeidsinnvandring blir vurdert i et kost/nytte-perspektiv. En markedsøkonomisk tankegang 

henger også sammen med det indre marked i EU, der fri flyt av arbeidskraft er en sentral 

komponent. I dette perspektivet blir arbeidsinnvandrere sett på som produsenter som er 

ønsket så lenge de bidrar til verdiskapningen (Narud & Valen 2004, Brochmann 2003). Innen 

en slik diskurs er minstestandarder et nøkkelord. Med dette begrepet menes at det er noen 

minimumskrav som på oppfylles i arbeidslivet, men utover dette ønsker ikke de 

markedsliberale mye regulering av arbeidslivet. Poenget er at markedet skal styre. 

Tradisjonelt representerer høyresiden arbeidsgiverne, ikke arbeidstakerne. I lys av denne 

ideologiske tilknytningen er det et viktig poeng at Norge deltar i jakten på de gode hodene i 

et konkurranseutsatt, internasjonalt næringsliv.  
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4. Nasjonalkonservativisme  

Diskursen lengst til høyre i analyseskjemaet har jeg valgt å kalle nasjonalkonservativisme. 

Denne kategorien skal fange opp de som mener at innvandring truer norsk egenart, og at de 

som kommer til landet må lære norske skikker og vaner (Hernes og Knudsen 1994, Hagelund 

2002). I denne sammenhengen er solidariteten vendt innover, i motsetning til den første 

kategorien. Dette synet behøver på ingen måte være verken nasjonalistisk eller 

høyreekstremt. En slik tankegang kan innebære at arbeidsinnvandrere blir vurdert i et 

gjestearbeiderperspektiv, med lavere lønn og færre rettigheter som implikasjon. I denne 

diskursen er arbeidsinnvandring kun ønskelig dersom det er helt nødvendig, og hvis 

arbeidsinnvandring skal lønne seg i et slikt perspektiv bør ikke gjestearbeidere ha med seg 

familie som kan ha krav på ytelser. Ifølge Sigurd Skirbekk behøver ikke et restriktivt syn på 

innvandring ha en sammenheng med fremmedfrykt (Skirbekk 2003:180). Han hevder enhver 

samfunnsdannelse forutsetter en vi-identitet som skiller mellom ”vi” og ”de” på en slik måte 

at det inkluderende fellesskapet oppleves som positivt sammenlignet med å være utenfor 

(Ibid.). I dette ligger et ønske om å hegne om den homogene nasjonale arv, og en frykt for at 

velferdsstaten skal miste sin legitimitet i møte med kulturelt mangfold. Ifølge Hernes og 

Knudsen er innvandringsskepsis som regel knyttet opp til frykt for hva som vil skje med 

norsk egenart og nasjonens levesett (1994:321). 
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Tabell 3: Analyseskjema 

	  
 V  H 

 

 

 

 

Solidaritet 

 

Fagorganisering 

 

Markedsliberal 

 

Nasjonal-

konservativisme 

Menneskesyn i lys 

av migrasjon. 

Alle er like mye verdt.  Arbeidere er sterkere 

sammen. Må kontinuerlig 

kjempe for sine rettigheter. 

Individualisme. Hver er sin 

egen lykkes smed.  

Personer i et land har et 

kulturelt/etnisk bånd som 

knytter dem sammen.  

Økonomisk syn. Utjevning. Rike må 

dele med fattige.  

Økt verdiskapning gjennom 

samarbeid og utvikling med 

arbeidsgivere. 

Kost/nytte-perspektiv. 

Ting må lønne seg.  

Kost/nytte-perspektiv. 

Ting må lønne seg. 

Syn på 

innvandring 

Alle minoriteter er 

velkomne. 

OK, så lenge sosial dumping 

forhindres og det ikke går 

utover arbeidstakeres 

tilkjempede rettigheter.  

Positiv til billig 

arbeidskraft og økt 

konkurranseevne for 

norske bedrifter. 

Kun innvandring der det 

er helt nødvendig. 

Syn på EUs indre 

marked og de fire 

friheter 

Defensivt. Må beskytte 

Norge mot EUs 

kapitalisme, og ønske 

om mer bruk av 

midlertidige stillinger.  

Positive til det indre marked. 

Bekymret for konsekvenser 

for anstendig arbeidsliv.  

I prinsippet positive til fri 

arbeidsmigrasjon. Svært 

positive til de fire friheter.  

Defensivt. Må bevare 

nasjonens egenart.  

Velferdsstatens 

viktigste oppgave 

Omsorg. Bærekraft. Minstestandarder. Nasjonal samhørighet.  

	  
	  
 

 
   
 

 



31	  

 



32	  

3 KRITISK DISKURSANALYSE SOM 
TEORI OG METODE   

3.1 Innledning 
Metoden som skal benyttes i denne oppgaven er kritisk diskursanalyse (KDA). 

Diskursanalyse kan betraktes som både teori og metode. Dette er fordi det er visse 

ontologiske og epistemologiske premisser som må ligge til grunn. For å bruke 

diskursanalysen må man anerkjenne språkets rolle i den sosiale konstruksjonen av verden. 

Videre opererer diskursanalysen med både teoretiske modeller, metodologiske retningslinjer 

og spesifikke teknikker for å gjennomføre språkanalyse. Det er med Jørgensen og Phillips’ 

ord en pakkeløsning – et teoretisk og metodisk hele (Jørgensen & Phillips 1999:12). 

Overordnet er kapittelet todelt, der den første delen går inn i det teoretiske, mens den andre 

delen presenterer de konkrete metodologiske verktøyene som skal brukes i kapittel fire.  

 

3.2 Kritisk diskursanalyse som teori 
Kritisk diskursanalyse er en avart av diskursanalysen. Det eksisterer flere varianter, men 

Faircloughs metode er den mest velutviklede med tanke på konkrete analyseverktøy, og 

derfor ønsker jeg å benytte denne. Diskursbegrepet er mangetydig, og analysemetoden har 

blitt brukt innen ulike disipliner og til ulike formål. Diskursbegrepet har blitt brukt som en 

fellesbetegnelse på svært mye forskning som omhandler språk i sosial kontekst (Ryghaug 

2002:315).  

 

Årsaken til at Faircloughs metode betegnes som ”kritisk” er at den ser det som sin rolle å 

avsløre de ulike maktforholdene som eksisterer i sosiale relasjoner, hvordan disse 

opprettholdes gjennom diskurser, og får konsekvenser for sosial praksis. Gjennom å avsløre 

disse maktforholdene, ønsker KDA å skape mer rettferdige forutsetninger for sosial 

meningsutveksling. Med andre ord er ikke kritisk diskursanalyse prinsipielt en nøytral 

analyseform (Jørgensen & Phillips 1999:76). Til tross for at denne oppgaven bruker KDA, og 

søker å avdekke hvilke maktforhold som eksisterer i den offentlige debatten om 

arbeidsinnvandring, betyr ikke dette at oppgaven har en politisk slagside. Min målsetting er 

ikke å ta de svakes parti. På tross av denne metodens kritiske natur, er det sentralt å 

opprettholde visse forskningsetiske og statsvitenskapelige prinsipper. En forsker vil alltid 
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trekke på egne erfaringer, og absolutt nøytralitet er følgelig en umulighet (Jørgensen & 

Phillips 1999:32). Ifølge King, Keohane og Verba (1994) er det fire sentrale premisser som 

må ligge til grunn for at forskning kan kalles vitenskapelig. For det første er målet å skape 

deskriptive eller kausale slutninger på basis av empirisk informasjon om verden. For det 

andre må prosedyren være offentlig, slik at reliabiliteten kan etterprøves av andre. For det 

tredje er det viktig å ta innover seg at konklusjonene alltid vil være usikre. For det fjerde er 

det metoden, ikke innholdet som bestemmer hvorvidt det er forskning (King, Keohane, & 

Verba 1994:7-9). Målsettingen i denne oppgaven er å bruke empiri for å si noe om den 

politiske virkeligheten vedrørende arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa. Gjennom å se på 

hvordan diskursenes hegemoni har innvirkning på hvilke tiltak denne gruppen møtes med, er 

det rom for å avdekke årsakssammenhenger. Videre vil både analyseskjema, fremgangsmåte 

og de undersøkte tekstene være tilgjengelig for etterprøving. At konklusjonene er usikre, er 

en kjensgjerning, også i denne oppgaven. Sist men ikke minst er den metodiske 

fremgangsmåten sentral for om det kan kalles vitenskapelig forskning. 

 

Ettersom man som forsker ofte selv er en del av den kulturen man undersøker, deler man 

mange av de selvfølgeligheter som ligger i ens materiale. Samtidig er det er nettopp 

selvfølgelighetene man er ute etter å avdekke, for å undersøke hvilke mønstre som er i 

utsagnene, og hvilke sosiale konsekvenser forskjellige diskursive fremstillinger av 

virkeligheten får (Jørgensen & Phillips 1999:31-32). Tekst er synlig, mens diskurs er noe som 

må manes frem gjennom fortolkning. Følgelig må man som forsker sette tekst i kontekst for å 

gjøre en diskursanalyse. Dette samsvarer med Neumanns syn, som fremhever at diskurser er 

”virkelighetskonstituerende for sine bærere”, og at diskurs er ”et system for frembringelse av 

et sett utsagn og praksiser” (Neumann 2001:18).  

 

3.2.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt: poststrukturalisme og 

sosialkonstruktivisme 
Michael Foucault var på 1970-tallet den første som for alvor begynte å utvikle 

diskursanalytisk teori, og  regnes gjerne som denne metodens far (Ryghaug 2002: 314). 

Ifølge Jørgensen og Phillips (1999) er det etter hvert blitt forventet at diskursanalytikere 

avklarer hvordan man forholder seg til Foucaults teorier. I Discourse and Social Change 

bruker Fairclough selv et helt kapittel på å forklare hvordan hans metode skiller seg fra 

Foucaults. I denne masteroppgaven er det Faircloughs teorier som skal tjene som analytisk 
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rammeverk, og følgelig er ikke Foucault sentral i denne sammenhengen. Senere har 

diskursteorien i stor grad vært preget av de politiske teoretikerne Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffe. Fellestrekket for disse teoretikerne er at de bekjenner seg til en strukturalistisk/ 

poststrukturalistisk vitenskapsteori (Jørgensen & Phillips 1999:21,35).  

 

Ifølge strukturalismen og poststrukturalismen går vår adgang til virkeligheten gjennom 

språket. Dette betyr at en persons oppfatning av virkeligheten ikke er en avspeiling av noe 

allerede eksisterende, personens oppfatning er med på å forme den. Dette betyr ikke at den 

fysiske virkeligheten ikke finnes, men at den kun får betydning gjennom diskurs (Jørgensen 

& Phillips 1999:17). Ifølge kritisk diskursanalyse er det et dialektisk forhold mellom diskurs 

som konstituerende og konstituert. Ifølge Laclau og Mouffes diskursteori er diskurs kun 

konstituerende. Med andre ord ser Fairclough og KDA diskursanalysen som egnet til å 

studere tekst, tale og andre semiologiske systemer – men erkjenner at det er sosiale 

fenomener som fungerer innenfor en annen logikk, som derfor må undersøkes med andre 

verktøy. Laclau og Mouffe, derimot, ser alle praksiser som diskursive. Følgelig kan også alle 

fenomener, det være seg infrastruktur, institusjoner og økonomi, oppfattes som former for 

diskurs (Ibid.:28-29). Raino Malnes omtaler det som sterk språklig konstruktivisme når 

fenomener ikke har en parallell språklig eksistens, men at omtalen av fenomener gjør dem til 

det de er (2008:36). 

 

Positivismen er en hovedtendens innenfor naturvitenskapen, der man søker årsaksforklaringer 

gjennom empiriske fremgangsmåter. Positivismen skal være objektiv og verdinøytral uten 

subjektiv fortolkning (Store Norske Leksikon 2012). I den andre enden av spekteret finner vi 

den posisjonen som er presentert ovenfor, en poststrukturalistisk forståelse hvor ”alt flyter”. 

Dersom vi ser for oss en skala hvor poststrukturalismen ligger lengst til venstre og 

positivismen ligger lengst til høyre, befinner Laclau og Mouffe seg på ytterste venstre fløy, i 

en forholdsvis radikal posisjon. Fairclough, på den annen side, befinner seg midt på skalaen 

(Jørgensen & Phillips 1999:28-29). I denne oppgaven skal jeg legge meg ganske tett opp til 

Faircloughs vitenskapsteori og hans metodiske rammeverk. Fairclough ligger nærmere idé- 

og ideologianalysen enn mange andre diskursanalytikere. Dette er en deduktiv 

masteroppgave med fire klare idealtyper som er utledet på bakgrunn av teori, ikke empiri. 

Denne innfallsvinkelen er velkjent innen idé- og ideologianalysen (Bergström & Boréus 

2005). Diskursanalyser er tradisjonelt induktive med høy grad av refleksivitet, det vil si at 

forskeren er en del av prosessen der mening skapes (Hardy m.fl 2004:21). Jørgensen og 
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Phillips oppfordrer forskere til å skape et eget diskursanalytisk rammeverk. Det er verdsatt 

innenfor fagfeltet, fordi det bidrar til ulike former for innsikt og en bredere forståelse, 

forutsatt at det er en sammenhengende teoretisk ramme (Jørgensen & Phillips 1999:12,16). 

Denne analysen er tuftet på Faircloughs metode, med enkelte innslag av ekstern inspirasjon 

fra idé- og ideologianalysen.  

 

Det er viktig å presisere at Fairclough er lingvist og ikke statsviter. Videre er hans teori og 

metode utviklet over mangfoldige år og er følgelig svært omfattende. Lingvistisk kritisk 

diskursanalyse kan foretas ned på setnings- og ordnivå. I en statsvitenskapelig sammenheng 

er det mest interessant å se på relasjonen mellom tekst og sosial praksis, fremfor en snever og 

tekstnær analyse. Av denne grunn er det naturlig at jeg velger det utsnittet av Faircloughs 

metode som anses for å være mest relevant for forskningsformålet. Med andre ord ønsker jeg 

å få et mer generisk bilde av selve debatten, fremfor å foreta dypdykk i hver enkelt tekst.     

 

Tekstanalysen er sosialkonstruktivistisk av natur, og dette faktum bestrides ikke i denne 

oppgaven. Diskursanalysen er ikke egnet til å avdekke kausalsammenhenger, men jeg er 

interessert i å finne noen årsaksforklaringer når det gjelder hvilke tiltak arbeidsinnvandrere 

møtes med, og hvordan dette kan knyttes opp til de diskursene som blir avdekket.  Analysen 

baserer seg på det sosialkonstruktivistiske utgangspunkt om at måten vi forstår verden på 

skapes og opprettholdes i sosiale prosesser, og at det er en kontinuerlig diskursiv kamp 

mellom hva som er sant og usant. Kritisk diskursanalyse har i tillegg som siktemål å vurdere 

sosiale konsekvenser med særlig vekt på maktforhold (Jørgensen & Phillips 1999:14). For 

eksempel er det en vedvarende ordkrig om innvandrere er produsenter eller konsumenter i det 

norske samfunnet, noe jeg kommer tilbake til senere i oppgaven. 

 

3.2.2 Premisser for analysen 
Når man skal gjennomføre en diskursanalyse er det enkelte forutsetninger som må ligge til 

grunn. For det første må det anerkjennes at ideer, tanker og perspektiver kan avleses på en 

meningsfylt måte gjennom tekst. Videre er det et premiss at språk har en selvstendig 

betydning for sosial handling (Fairclough 2003; Jørgensen & Phillips 1999). Som Iver B. 

Neumann formulerer det ”…det er en handlingsbetingelse for diskursanalytikeren at hans 

eller hennes ontologiske grunnsyn er at verden fremtrer for oss som å være mer eller mindre 

i fluks” (Neumann 2001:179). 
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Ifølge kritisk diskursanalyse er altså diskurs en del av sosial praksis, som både konstituerer 

den sosiale verden og som blir konstituert av den. Med dette menes at en diskurs både er med 

på å sette mulighetsrammene for sosial handling, men også at den formes og revideres 

gjennom disse handlingene (Jørgensen & Phillips 1999:74). Hvilke begreper som til enhver 

tid er gangbare innenfor et gitt felt, spesifiserer hva som er en meningsfylt 

kommunikasjonsytring. Dessuten er det som regel slik at man er avhengig av å ytre seg 

innenfor disse rammene for at argumentene skal bli anerkjent som reelle. Sånn sett kan 

språket forstås som et filter (Mathisen 1997:8-11). Samtidig er det også slik at grensene i en 

diskurs kan flyttes, og samtalens form og innhold kan endres, såfremt man er anerkjent som 

en legitim deltaker i ordskiftet (Ibid.:5). 

 

Det er som regel flere konkurrerende diskurser knyttet til et tema, også når det gjelder 

arbeidsinnvandring til Norge. Summen av de konkurrerende diskursene kalles en 

diskursorden (Jørgensen & Phillips 1999:83). Innen statsvitenskapen er det vanlig med en 

utstrakt bruk av tekstlige kilder, men den statsvitenskapelige verktøykassen har i liten grad 

bestått av klare analyseredskaper for studiet av tekst. Derfor er det viktig å trekke veksler på 

andre disipliner, som litteraturvitenskap, lingvistikk, historie og sosiologi (Mathisen 1997; 

Ryghaug 2002). 

 

3.3 Kritisk diskursanalyse som metode 
I denne delen vil jeg redegjøre for de konkrete analyseverktøyene som skal benyttes i møtet 

med stortingsdebatten og avisartiklene. Innledningsvis vil jeg gjennomgå Faircloughs 

tredimensjonale modell, og forklare hvordan de ulike nivåene henger sammen med 

forskningsdesignet for denne masteroppgaven. Deretter forklarer jeg prinsippene bak aktør og 

struktur, hvilket er et essensielt punkt i denne oppgaven fordi materialet som analyseres er 

valgt med utgangspunkt i bestemte aktører. Avslutningsvis forklarer jeg prinsippene bak 

modalitet, samt en liste som viser seks steg jeg skal bruke i analysen.  

 

3.3.1 Fra tekst til sosial praksis  
Fairclough forfekter at det ikke er tilstrekkelig å kun se på tekstene. Det er sentralt å løfte 

blikket og ta inn de samfunnsmessige og kulturelle forholdene som har skapt grobunn for 

tekstene. Poenget er at man må kombinere selve tekstanalysen med en sosial analyse. 
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Fairclough opererer med en tredimensjonal modell, som godt illustrerer tankegangen 

(Fairclough 1992:73).  

 

Figur 1: Faircloughs tredimensjonale modell for kritisk diskursanalyse 
 

 

 

 

 

  

Denne modellen illustrerer at en Fairclough-inspirert diskursanalyse foregår på tre nivåer. 

Man begynner innerst ved å se på selve teksten og dens egenskaper. Det neste nivået ser på 

den diskursive praksisen. Dette er todelt, og innebærer både tekstforfatterens produksjon av 

teksten – hvordan vedkommende bygger på eksisterende diskurser og sjangre, samt hvordan 

mottakeren konsumerer teksten, og hvilke elementer denne trekker på i sin fortolkning. Det 

tredje nivået er den sosiale praksisen. Det er slik diskursanalysen blir noe mer enn bare 

studiet av tekst. Formålet er å se på de diskursive praksisenes rolle i opprettholdelsen av den 

sosiale orden, og i forandringen av den (Fairclough 1992, Jørgensen og Phillips 2007:81-82). 

For å forenkle det ytterligere kan vi tenke på leddene slik:  

i) Tekst: beskrivelse (hva) 

ii) Diskursiv praksis: tolkning (hvordan) 

iii) Sosial praksis: forklaring (hvorfor) 

(Fairclough 1992, 1995, B. Hågvar 2003 gjengitt i Ruud-Johansen 2010:14). 

 

Disse tre nivåene overlapper selvfølgelig til en viss grad. Den som analyserer en tekst har a 

priori en formening om den sosiale praksisen diskursen er en del av (Fairclough 1992:231).  

 

Makt er et sentralt konsept innenfor diskursanalysen. Ifølge Fairclough er ikke diskurs kun et 

åsted for maktutøvelse, det er også en faktor i maktkampen. Dette er fordi diskursiv praksis 

trekker på konvensjoner som åpenbarer visse maktrelasjoner og ideologier, og hva dette er og 

måten de artikuleres på er også et fokus i kampen (Fairclough 1992:67). Dette perspektivet er 

relevant å ha med seg i analysen av politisk og diskursiv kamp om hegemoni i debatten om 

eurokriseflyktninger. Hegemoni er et sentralt begrep innen diskursanalysen, og tanken er at 

Tekst	  	  

Diskursiv	  praksis	  

Sosial	  praksis	  
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forskjellige diskurser kjemper mot hverandre for å fastlåse språkets betydning på den måten 

de selv forfekter (Jørgensen & Phillips 1999:15). De aktørene som på best måte behersker 

diskursen, vil som en konsekvens også ha makt til å legge føringer på hva slags tiltak 

arbeidsinnvandrerne skal møtes med.  

 

I denne masteroppgaven er nivå tre – den sosiale praksisen – de tiltak den offentlige debatten 

om arbeidsinnvandring fra Sør-Europa fører til. Det er dette som er de sosiale konsekvensene. 

Debatten isolert er underordnet, det er konsekvensene som er det sentrale. En diskursanalyse 

av debatten er et verktøy for å se hvilke mekanismer som fører til det ene eller det andre. 

Dette fokuset skiller KDA fra andre diskursanalyser, og følgelig har KDA en merverdi fordi 

det kobler språk og materialitet på en tydelig måte.  

 

3.4 Kritisk diskursanalyse i praksis: fremgangsmåte 
I dette delkapittelet vil jeg redegjøre for de konkrete analyseverktøyene som skal benyttes i 

møtet med avisartiklene. Herunder er aktør og struktur helt essensielt, fordi materialet som 

analyseres er valgt med utgangspunkt i en gruppe aktører. Videre forklarer jeg prinsippene 

bak modalitet, som er det mest direkte lingvistiske i denne oppgaven. Avslutningsvis 

presenterer jeg en liste som viser seks steg jeg skal bruke i analysen.  

 

3.4.1 Aktør og struktur 
Aktør og struktur er viktige begreper innen diskursanalysen (Fairclough 1992, 2003). Enkelt 

forklart er aktører meningsbærende personer, og strukturer er diskursene. Aktørene påvirkes 

av strukturene, men det er også motsatt. En politiker, som eksempelvis Per Willy Amundsen 

(FrP), er en aktør i debatten om arbeidsinnvandring. Han representerer sitt parti og deres 

diskurs, og deltar i det politiske ordskiftet med den totale diskursordenen. Han er følgelig 

”hemmet” av det som det er rom for å hevde innad i diskursen og i det politiske ordskiftet og 

formet av sitt partis verdigrunnlag. Som aktør er han påvirket av strukturen. Men samtidig, i 

og med at han er en anerkjent aktør i diskusjonen, har han anledning til å påvirke hvordan en 

diskusjon skrider frem. Med andre ord har aktøren potensiale for å endre strukturen. Videre 

er diskurs en kollektiv, meningsbærende struktur som forener taler og publikum. Det er 

dermed ikke bare et spørsmål om hva Amundsen kan/bør si, men om hva slags forforståelse 

hans publikum har og hva slags klangbunn han møtes med. Diskurs opprettholdes gjennom 

utveksling mellom aktører som aldri står helt fritt til å trekke den dominerende oppfatningen 
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inn i nytt terreng. Det er derfor sentralt å avdekke hvilket handlingsrom en aktør har vis-à-vis 

dominerende diskurser.  

 

Innad i en diskurs eksisterer det ulike subjektposisjoner, som rett og slett avhenger av 

individet. Det er ikke gitt at Per Willy Amundsen er enig med alle i Fremskrittspartiet. 

Enkelte personer kan være liminale i diskursen, det vil si at de innehar en grenseposisjon 

(Neumann 2001:178). 

 

3.4.2 Modalitet 
Norman Fairclough er lingvist og har derfor fokus på grammatikk og syntaks i sitt arbeid. I 

en statsvitenskapelig analyse skal ikke grammatikken stå i høysetet, men samtidig er det 

enkelte grammatikalske elementer det vil være lurt å undersøke. Det som er fint med 

Faircloughs rammeverk er at det er anledning til å plukke det man finner mest relevant for 

forskningsformålet, fordi det totale omfanget av grammatikalske analyseverktøy er for 

omfattende for en enkelt analyse. I denne analysen er modalitetsbegrepet til Fairclough et 

element det er fruktbart å undersøke. Modalitet er fellesbetegnelsen på en rekke indikatorer 

som sier noe om talerens affinitet. I denne sammenhengen betyr affinitet talerens grad av 

tilslutning til setningen, med andre ord sier det noe om uttalelsens styrke og autoritet. 

Modalverb som ”vil” markerer en høy grad av affinitet (Fairclough 1992:158-159). For 

eksempel setningen ”arbeidsinnvandrere i Norge vil oppnå sosial jumping, ikke sosial 

dumping” har en høy grad av affinitet. Det motsatte betegnes som ”hedges”, et uttrykk 

Fairclough har lånt av Hodge og Kress (1988 gjengitt i Fairclough 1992:159). I slike tilfeller 

legger taleren til ord som ”liksom” eller ”litt”, og følgelig får utsagnet lav affinitet fordi 

taleren uttrykker en usikkerhet. Modalitetsulikheter oppstår også på bakgrunn av om taleren 

har en subjektiv eller objektiv talemåte. For eksempel vil utsagnet ”jeg tror 

arbeidsinnvandring er skadelig for Norge” ha lavere affinitet enn ”arbeidsinnvandring er 

trolig skadelig for Norge”. Objektiv modalitet uttrykker en form for autoritet eller makt, 

ifølge Fairclough (1992:159). I tillegg kan taleren uttrykke varierende grad av usikkerhet, og 

dermed er ”sannhet” et parameter for å måle modalitet, ifølge Jørgensen og Phillips (1999: 

96). I noen tilfeller tilslutter taleren seg fullstendig til eget utsagn, mens i andre tilfeller 

benyttes ord som ”kan” – og dermed synker overbevisningskraften. Et enkelt eksempel er 

”arbeidsinnvandring er bra for norsk økonomi” versus ”arbeidsinnvandring kan være bra 

for norsk økonomi” (Ibid.). Et annet ord det er verdt å merke seg er ”vi” som har en 



40	  

inkluderende og en ekskluderende side, ifølge Fairclough (2001:106). Fra det inkluderende 

perspektivet betyr ”vi” både avsender og mottaker – ”vi mennesker i verden”. I motsatt fall 

kan det bety ”vi i Høyre”, en betydning som ekskluderer alle utenfor Høyre. Videre er ”vi” et 

sentralt poeng i en innvandringsdebatt der det er snakk om en gruppe som kommer til utenfra. 

Et ekskluderende ”vi” vil i en slik kontekst bety ”vi i Norge/vi nordmenn” i kontrast til 

”dem” eller ”de andre” – de som kommer utenfra. Denne bruken av ”vi” vil sammenfalle 

med en nasjonalkonservativ diskurs. I motsatt ende av skalaen har vi et inkluderende ”vi” 

som kan knyttes opp til solidaritetsdiskursen, hvor de som kommer utenfra kan antas å 

automatisk inkorporeres i vi-forståelsen, et ”vi” som alle har et felles ansvar for (Ibid.). 

 

3.4.3 Ordbruk og metonymisering 
En viss begrepsbruk kan vekke negative assosiasjoner. Dette er et konkret element man kan 

lete etter i tekst. Ett eksempel er når innvandrergrupper kommer til Norge beskrives dette 

noen ganger som en ”strøm”, ”flom” eller ”bølge” – det vil si en naturkatastrofe som ”vi” må 

beskytte oss mot (Eide & Simonsen 2007:207).  

 

Når mediene kun trekker frem en del av et komplekst bilde, kalles dette metonymisering.  

Kulturell metonymisering er ifølge Simonsen ikke uvanlig når det kommer til 

pressedekningen av innvandrergrupper i Norge. Eksempelvis finner hun at somaliere delvis 

brukes som et uttrykk for generell lovløshet og kaos, og brukes dermed som bilde på noe 

utover seg selv (Simonsen 2007:156).  

 

 

3.4.4 Seks diskursanalytiske steg 
I den kritiske diskursanalysen vil jeg basere meg på Norman Faircloughs fremgangsmåte, og 

den viktigste inspirasjonen er verket Analysing Discourse fra 2003. Basert på Fairclough 

(2003:128-129) trekker jeg ut seks steg som danner rammeverket for diskursanalysen.  

 

a) Avdekke hovedtema i teksten. 

Som regel er dette ukomplisert, men like fullt helt avgjørende for å begynne en analyse. 

Videre er det sentralt å formidle hovedtemaet til leseren innledningsvis.   

 

 



41	  

b) Identifisere perspektivet/vinkelen til tekstforfatteren eller intervjuobjektet 

Dette utgjør hovedtyngden i analysen. Hvilken type argumentasjon blir brukt? Hvordan kan 

dette knyttes til ulike ideologier og idétradisjoner? Er argumentasjonsrekken meningsfull og 

konsistent?   

c) Studere semantikken. Ulike diskurser kan bruke de samme ordene på ulike måter. 

Her gjelder det å avdekke hvordan ulike ord benyttes for å fremme de synspunktene som blir 

behandlet under punkt 2. Blir eksempelvis ’arbeidsinnvandrer’ brukt i positiv eller negativ 

forstand?  

d) Plassere teksten i en kontekst. Hvilke tekster ligger forut? 

I politiske debatter er utspillene gjerne svar på tidligere innlegg. Derfor er det viktig å se 

utspillet i en sammenheng, for bedre å kunne forstå hvordan og hvorfor denne typen 

argumentasjon har oppstått, og om språkbruken og semantikken varierer mellom 

meningsmotstandere.   

e) Studere tekstens intertekstualitet og interdiskursivitet. 

Som et ledd i å plassere teksten i en kontekst er det sentralt å gå inn i hvordan teksten 

kommuniserer med andre tekster. For å finne intertekstualitet må man se etter elementer av 

andre tekster som er til stede i teksten, mens interdiskursivitet betyr å finne tilstedeværelsen 

av sjangre og stiler i teksten, og hvordan disse blir brukt. 

f) Studere tekstens modalitet 

Her er formålet å se nærmere på hvordan aktørene uttrykker seg, og deres ordvalg. Dette kan 

si oss noe om graden av affinitet og autoritet.  

 

Disse stegene er grunnlaget for analysen av det empiriske materialet, men i presentasjonen av 

stoffet vil ikke resultatene bli presentert like rigid. Dette er verktøy som er brukt i møte med 

tekstene, men på bakgrunn av et omfattende tekstmateriale er det ikke slik det vil tre frem for 

leseren. Fremgangsmåten kan sammenlignes med et isfjell. Resultatene som presenteres i 

kapittelet er toppen av isfjellet, men under overflaten ligger et betydelig grunnarbeid.  

 

3.5 Metodologiske utfordringer 
Valget av kritisk diskursanalyse byr samtidig på noen utfordringer. For det første er det 

vanskelig å få en total oversikt over det potensielle universet av relevante tekster. Videre er 

problemstillingene såpass nye at det er lite tidligere forskning å støtte seg på. En formildende 

omstendighet er at det er forholdsvis overkommelig å lese alle tekstene som har framkommet 
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i søk, (cirka 100 artikler), og dermed kan jeg foreta strategiske utvalg basert på i hvor stor 

grad de behandler det relevante temaet. Videre blir artiklene valgt med utgangspunkt i hvilke 

aktører som uttaler seg. Dette er aktører med fremtredende posisjoner i samfunnet, og man 

må rimeligvis kunne anta at disse uttaler seg konsekvent og representativt for sitt syn 

vedrørende en sak i en toårsperiode.  

 

En annen utfordring gjelder utvelgelsen av sitater som skal analyseres i hver artikkel. Denne 

utvelgelsen vil nødvendigvis være preget av forskerens hermeneutikk. Ulike personer kan ha 

ulike syn på hvilke sitater som er representative i en tekst. Måten jeg velger å løse det på er å 

legge ved alle de analyserte tekstene i appendiksen, slik at leseren selv kan vurdere de 

tekstene som er brukt. Dette sikrer etterprøvbarhet.  

 

En utfordring med det empiriske materialet er at antallet artikler per aktør varierer. Det er 

kort og godt slik at enkelte aktører har vært mer aktive i debatten enn andre, av naturlige 

årsaker. Eksempelvis uttaler arbeidsministrene Bjurstrøm og Huitfeldt seg ofte på vegne av 

regjeringen, noe som kan underspille SV og Senterpartiets rolle. En måte å sikre en jevnere 

representasjon av alle aktørene kunne vært å supplere med intervju av sentrale personer fra 

hver aktørgruppe. Dette er imidlertid en uvanlig fremgangsmåte i Faircloughs rammeverk. 

Videre ville et slikt forskningsdesign krevd planlegging fra et tidlig stadium, det vil si før jeg 

hadde total oversikt over tekstarkivet og ubalansen i kildematerialet. Intervjuer fordrer også 

bred kjennskap til det øvrige materialet på forhånd, noe som ville vært utfordrende 

tidsbegrensningen tatt i betraktning.  

 

Konstruksjon av idealtyper kan by på utfordringer i en empirisk analyse (Bergström & 

Boréus 2005:171-172). En kritikk som kan rettes mot alle typer klassifikasjonsskjemaer er at 

det kan råde uklarhet om hvorvidt analyserammen er en forhåndskonstruert modell eller et 

resultat av studien (Ibid.:171). Videre kan det være utfordrende å ha rigide strukturer, fordi 

man står i fare for å ikke fange opp utsagn og strømninger som eventuelt faller utenfor. Ifølge 

Bergström og Boréus er det imidlertid en formildende omstendighet at idealtypene som 

benyttes er forholdsvis allmenne. I denne masteroppgaven har idealtypene en slik allmenn 

natur. De fire diskursene er allment etablert og kjent fra valgforskningsmateriale, og følgelig 

er det verdifullt å undersøke hvorvidt de passer med en analyse av en ny innvandringsgruppe 

i Norge. Videre må det anses for å være en styrke at idealtypene og forskningsopplegget i 

prinsippet kan anvendes i analyse av andre fenomener.  
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En større utfordring for denne oppgaven er fallgruven ved at man tilpasser kartet og terrenget 

til hverandre, som Bergström og Boréus trekker frem som et problem ved denne typen 

analyser (2005:171). Med andre ord kan man stå i fare for å påtvinge materialet modellen, 

eller tilskrive tekstene en mening som passer med den forventede idealtypen. Dersom det 

oppstår tvil om hvorvidt analyseverktøyet kan gi et rimelig bilde av teksten, står vi overfor et 

validitetsproblem, skriver Bergström og Boréus (Ibid.:172). I den forbindelse er transparens i 

forskningen og rikelig bruk av sitater et virkemiddel som kan sikre at denne typen feil blir 

minimert. Den største fordelen med idealtyper er ifølge Bergström og Boréus at det skaper en 

orden i materialet (Ibid.:171). Idealtyper tjener som sorteringsverktøy og muliggjør en 

deduktiv analyse, fordi jeg tar utgangspunkt i velkjente ideologiske skillelinjer og vurderer 

empirien opp mot dette. En deduktiv innfallsvinkel er best egnet til å besvare 

problemstillingen i dette tilfellet, fordi det i norsk innvandringsdebatt er åpenbare ideologiske 

skillelinjer. I analysen av en debatt om holdninger til innvandring er forventningen om 

diskursiv tilhørighet så sterk at en eksplorerende studie vil være overflødig.  

 

Ved å ta utgangspunkt i utvalgte aktører og deres uttalelser, blir møtepunktene der ordskiftet 

foregår løst opp. Dette er en annen innfallsvinkel enn den Fairclough (1992, 2003) forfekter, 

der målsettingen er et dypdykk i hver enkelt tekst for å avdekke brytninger som oppstår på 

nettopp den arenaen. Forskningsdesignet medfører at noen elementer må vike på bekostning 

av andre. Ved å ta utgangspunkt i aktører får jeg en oversiktlig og ryddig struktur, der det 

kommer tydelig frem hva hver enkelt aktør har uttalt og hvordan dette kan tolkes. 

Brytningspunktene i en gitt debatt vil også kunne kommenteres, men sammenhengene vil i 

mindre grad komme tydelig frem. For å oppnå en mest mulig leservennlig tekst, og som følge 

av valg basert på det empiriske materialet, står det for meg frem at et aktørbasert 

forskningsdesign er mest formålstjenlig.  
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4 EMPIRISK ANALYSE  
4.1 Innledning 
I dette kapittelet skal jeg analysere de utvalgte tekstene med utgangspunkt i analyseskjemaet 

ovenfor. Kapittel fire representerer de to innerste boksene i Faircloughs modell, henholdsvis 

teksten og den diskursive praksisen. Modellens ytre boks, sosial praksis, vil bli behandlet i 

kapittel fem. Med andre ord er dette kapittelet rent diskursanalytisk og følgelig tekstorientert, 

mens det neste vil se nærmere på hvilke konsekvenser den diskursive kampen har, og hvilke 

tiltak gruppen av søreuropeiske arbeidsinnvandrere møtes med. 

 

4.2 Tekstarkiv og relevante aktører   
Innledningsvis ønsker jeg å gjøre en kartlegging av universet av tekster. Videre vil jeg foreta 

et strategisk utvalg av bestemte tekster som vil bli gjenstand for dybdeanalyse. Ifølge 

Fairclough er det viktig å ha tilstrekkelig informasjon om hele arkivet, for å kunne velge ut 

spesifikke tekster. Samtidig presiserer han at det mentale bildet av arkivet kan endre seg 

ettersom man får mer innsikt i stoffet. Dette er en prosess hvor man stadig må vurdere om de 

utvalgte tekstene representerer mangfoldet på en adekvat måte (Fairclough 1992:226-227).  

 

Arbeidsinnvandring har vært tema på Stortinget ved flere anledninger. Men når det gjelder 

arbeidsmigrasjon fra land rammet av eurokrisen er det, etter det jeg kjenner til, denne ene 

debatten fra januar 2012 som stikker seg ut. Dermed kan denne teksten karakteriseres som et 

monument i det totale tekstarkivet. I avisene er temaet til stadighet behandlet, men med ulike 

innfallsvinkler. I arbeidet med utvelgelsen av avisartikler har jeg tatt utgangspunkt i hvilke 

aktører som har vært aktive i debatten jeg ønsker å belyse. Representativitet er ikke et 

dominerende hensyn i dette henseende. Det sentrale er å få løftet frem tekster som kan 

fungere som drivhjul i en diskurs. Tolkningene er ikke endelige som et bilde på den aktuelle 

samfunnsdebatten.  

 

I lesningen av en tekst er det viktig å være bevisst dens sjanger (Fairclough 2003:66). Et 

referat fra en stortingsdebatt og en tabloid avisartikkel vil nødvendigvis være ulike formater. 

Til tross for at avsender kan være den samme, er mottakerne potensielt svært ulike. I 

stortingssalen taler representantene til hverandre, og man må kunne forvente et forholdsvis 

likt kunnskapsnivå mellom dem. Avisartiklene skal appellere til de bredere masser, og dette 
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kan føre til forenklede budskap og mer tilspissede formuleringer – fra journalistens side, men 

også fra politikerens side (Todal Jenssen 2007:10) I Stortinget har representantene god tid til 

å formulere sitt budskap, mens i avisartiklene er gjerne sitatene korte utdrag fra lengre 

resonnementer (se f.eks Hågvar 2003). ”Politikeren som prioriterer Stortingets talerstol, 

taler ofte for tom sal. Politikeren som velger TV-studioet som arena, kan nå ut til mange 

hundre tusen” (Todal Jenssen 2007:9). Todal Jenssen beskriver mediene som landets 

viktigste politiske arena. Mediene fungerer som et filter mellom politikere og befolkningen 

for øvrig (Ibid.). Følgelig er det interessant å se på dynamikken mellom disse to sjangrene, og 

om budskapene formuleres ulikt i de to foraene.  

 

Etter en lesning av det relevante materialet, og av hensyn til oppgavens lengde, har jeg som 

nevnt gjort et utvalg på 11 primæraktører. Relevante aktører i denne analysen er 

representanter for de ulike politiske partiene, SV, FrP, Ap, Venstre, Høyre, Sp og KrF. 

Videre er det enkelte representanter fra sivilsamfunnet som har engasjert seg spesielt mye i 

denne problematikken, nemlig den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, den liberale 

tenketanken Civita og fagforeningen LO samt Robin Hood-huset i Bergen, en frivillig 

organisasjon som er et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Avslutningsvis i analysen vil 

jeg ta for meg tre perspektiver som jeg vil behandle som del av en avvikende diskurs. Tysnes 

og Øyer kommune samt KS er ikke sentrale aktører på den nasjonale politiske scenen på lik 

linje med eksempelvis arbeidsministeren og Civita. Samtidig kan denne typen proaktive tiltak 

kan også leses som et innlegg i en større debatt. 

 

Innledningsvis er det naturlig å avgrense tekstsøket innenfor et bestemt tidsrom. Eurokrisen 

startet som en konsekvens av finanskrisen, som ble innledet i 2008. Etter finanskrisen tok det 

noe tid før situasjonen ble så prekær at mange så seg nødt til å utvandre til andre land. Ved 

hjelp av søkedatabasen Atekst finner jeg at begrepet eurokriseflyktning, slik det brukes i 

denne oppgaven, først ble tatt i bruk i 20119. Dette gjør at jeg kan avgrense søket fra 

01.01.2011. Per 18.03.2013 gir søkestrengen ”euroflyktning* OR euro-flyktning*” 

innledningsvis 181 treff i Atekst for papir og nett samlet. Det viser seg imidlertid at dette 

søket inneholder mange duplikater. Duplikatene skyldes både at NTB-saker publiseres i en 

rekke aviser, samt at enkelte aviser som Bergens Tidene og Adresseavisen publiserer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Første gang begrepet er registrert i Atekst er 02.01.2009, men da som henvisning til nordmenn som har feriert 
på Kanariøyene. Dette er i en satirisk tekst i Dagbladet-spalten ”På kornet”.   
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Aftenposten-artikler. Gjennom en manuell utsiling av duplikater sitter jeg igjen med et 

tekstarkiv på 98 artikler fra Atekst.  

 

Et generelt søk i Atekst eller nettavisenes arkiver byr på utfordringer, fordi begrepet kan være 

brukt i sammenhenger som ikke er relevante her. Eksempelvis omhandler noen saker at 

eurokriseflyktninger reiser til andre europeiske land enn Norge. Videre finnes det også saker 

som tar for seg begrepet som et nyord, eller saker som forklarer hvordan nordmenn nå kan 

sikre seg billige boliger i de kriserammede landene. Noen artikler dukker opp i søket fordi det 

er lenker til artikler om eurokriseflyktninger på den nettsiden saken er publisert. Begrepet 

”euroflyktning” brukes heller ikke i alle sammenhenger, andre varianter kan være 

”søreuropeiske arbeidsinnvandrere” og ”velferdsflyktninger”. Av denne grunn er det 

vanskelig å få en total oversikt over hele universet av relevante tekster. På tross av at det er 

utfordrende å få et fullstendig overblikk, er jeg trygg på at jeg har fått en god oversikt over 

det totale korpus og de ulike strømningene i innholdet. Det sistnevnte bunner i en sortering 

basert på aktive aktører, og en antagelse om at man må kunne forvente intern konsistens i 

meningsytringer fra fremtredende personer i samfunnet. I og med at debatten er 

tidsbegrenset, og antallet artikler er begrenset, muliggjør dette en manuell utsiling av stoff. 

For andre forskningsformål ville dette vært en tungvint metode.  

 

Det har blitt viet mye spalteplass til arbeidsinnvandring fra PIGS-landene. Blant annet har 

Aftenposten kjørt en artikkelserie (Se f.eks "Eurokrisens ansikter" i Aftenposten 07.03.2012). 

Svært mange av artiklene i diskursen tar for seg historiene til de søreuropeiske 

arbeidsinnvandrerne. Disse artiklene kan som regel knyttes til omsorgsdiskursen gjennom at 

eurokriseflyktningene blir beskrevet som en gruppe som har hatt det vanskelig i hjemlandet, 

de fleste har mistet jobben og mange har mistet hus og hjem. Etter ankomst til Norge strever 

de aller fleste med å få seg jobb, og dermed har de ikke råd til ordentlig mat og bolig. Mange 

av artiklene er skodd over samme lest. De begynner med en skildring av innvandrernes 

nåværende levekår, og har overskrifter som ”Reiste for barnas skyld” og ”- Det er ingen vei 

tilbake”. Videre får vi en innføring i hvordan situasjonen var tidligere, og alt de har mistet. 

Artiklene gir så å si alltid en kort innføring i eurokrisen og arbeidsledigheten i Sør-Europa. 

Dersom det er intervju med en norsk person som ikke er aktør i denne analysen, er dette 

gjerne representanter for Nav Eures, en forsker fra Fafo eller andre akademikere. 

Arbeidsinnvandrerne selv defineres ikke som aktører i min analyse. Videre er utsagnene fra 

akademikere, forskere og byråkrater ikke ideologisk motivert på samme måte som en 
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politiker eller hjelpeorganisasjon. Derfor er disse ikke inkludert i analysen. På bakgrunn av 

oppgavens omfang har jeg også blitt nødt til å gjøre et utvalg av aktører fra sivilsamfunnet, 

og dermed vil eksempelvis Kirkens bymisjon ikke bli gjenstand for analyse. Med andre ord er 

det svært mange avisartikler som tar for seg relevant tematikk, men aktørene faller utenfor 

forskningsdesignet for denne oppgaven. Derfor vil ikke disse artiklene utsettes for en 

dyptgående kritisk diskursanalyse, men jeg har valgt å bruke noen av dem i 

bakgrunnskapittelet. 

 

For å oppsummere er utvalget av tekster foretatt på bakgrunn av hvilke aktører som uttaler 

seg. Fremgangsmåten for utvelgelse er gjennomlesning av alle artiklene som har 

fremkommet i søk, og en sortering basert på aktører. Målsettingen har vært å finne artikler 

som kan fungere som drivhjul i diskursen. De artiklene som ikke passer med 

forskningsdesignet har blitt lagt til side. Følgelig sitter jeg igjen med et arkiv på 28 

avisartikler som blir gjenstand for analyse.     

 

Nedenfor følger et skjema som viser hvilke artikler som skal  undersøkes ved hjelp av kritisk 

diskursanalyse. Diskursanalysen tar utgangspunkt i det teoretiske fundamentet som er skissert 

ovenfor, med fire idealtypiske diskurser som det antas at aktørene kan knyttes til. Disse fire 

har jeg valgt å kalle (i) solidaritet (ii) fagorganisering (iii) markedsliberal og (iv) 

nasjonalkonservatisme.  

 

Grunnet omfanget av artikler vil oppgaven ikke gjengi den fullstendige analysen av hver 

artikkel. Alle artiklene er analysert ved hjelp av Faircloughs analytiske rammeverk, som 

presentert i kapittel 3.4, men en svært grundig gjennomgang med sitater av et tyvetalls 

artikler ville gjort oppgaven lite leservennlig. I mange av artiklene er det flere av de relevante 

aktørene som uttaler seg, og følgelig er disse oppført flere ganger i skjemaet.  
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Tabell 4: Tekstarkiv 

Artikler undersøkt med KDA, sortert etter aktør 
Merk at noen av artiklene er oppført flere ganger fordi de representerer uttalelser fra flere 

aktører.  
Artikkelens tittel, publikasjon og dato: Kort beskrivelse: 

 
ARBEIDERPARTIET: 

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (2009-2012) og Anniken Huitfeldt (2012-) 
”Arbeidsgivere utnytter euro-flyktninger” 
Vårt Land 06.01.2012 

Sosial dumping hovedtema. Seks ulike 
aktører intervjuet.  

”Avviser statlig nødhjelp”  
Vårt Land 06.01.2012.  

Bjurstrøm vil ikke gi arbeidsledige incentiver 
til å bli i Norge.  

”Kamp mot sosial dumping”  
Vårt Land 14.01.2012 

Leserinnlegg av Bjurstrøm, som svar på leder 
i VL dagen før.  

”Ber blakke arbeidsledige reise hjem” 
Bergens Tidende 22.01.2012 

Bjurstrøm ønsker ikke at arbeidsledige 
arbeidsinnvandrere skal oppholde seg i 
Norge. 

”- Betre å bli heime”  
Bergens Tidende 30.05.2012 

Bjurstrøm fraråder fattige søreuropeere å 
komme til Norge.  

”- Veldig synd om folk kommer hit med 
gale forventninger” 
Aftenposten 20.03.2012 

Bjurstrøm mener det ikke er Regjeringens 
oppgave å legge til rette for at søreuropeere 
kan jobbe i Norge.   

”Huitfeldt: vi trenger flere 
arbeidsinnvandrere” VG 29.01.2013 

Huitfeldt ønsker flere arbeidsinnvandrere og 
raskere saksbehandling hos UDI.  

”50 000 arbeidsinnvandret til Norge i fjor” 
Aftenposten 29.01.2013 

Huitfeldt uttaler seg i forbindelse med 
offentliggjøring av innvandringstall.  

CARITAS: 
Rådgiver for innenlandsarbeid Bent Gulbrandsen 

”Arbeidsgivere utnytter euro-flyktninger” 
Vårt Land 06.01.2012 

Sosial dumping hovedtema. Seks ulike 
aktører intervjuet. 

”Velkommen til Norge”  
Dagbladet 13.01.2013 

Beskriver desperasjonen til arbeidssøkere som 
oppsøker Caritas i Oslo.  

”Norges nye nødlidende”  
Klassekampen 09.01.2013 

Tar for seg hjemløse arbeidssøkere som får 
hjelp av Caritas og Frelsesarmeen.  

”Europas nye flyktninger”  
Aftenposten 23.12.2012 

Tar for seg to portugisere som har klart seg 
bra, og henviser til andre som ikke har klart 
seg like bra.  

”- For byråkratisk”  
Aftenposten 12.11.2012 

Artikkel som refererer til debatt på 
Litteraturhuset om ”Norge – det forjettede 
land” 

”Venter ny strøm av søreuropeere” 
Aftenposten 07.03.2012 

Artikkel om økende antall spanjoler i Norge. 

KRISTELIG FOLKEPARTI: 
Byråd i Bergen for sosial, bolig og områdesatsning Lisbeth Iversen 

”Avviser statlig nødhjelp” 
Vårt Land 06.01.2012. 

Bjurstrøm vil ikke gi arbeidsledige incentiver 
til å bli i Norge. 

”Vil ha senter for arbeidsinnvandrere” 
Bergens Tidende 27.12.2011 

Lisbeth Iversen tar til orde for SUA i Bergen. 
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ROBIN HOOD-HUSET: 
Daglig leder Marcos Amano 

”Arbeidsgivere utnytter euro-flyktninger” 
Vårt Land 06.01.2012 

Sosial dumping hovedtema. Seks ulike 
aktører intervjuet. 

”Avviser statlig nødhjelp”  
Vårt Land 06.01.2012. 

Bjurstrøm vil ikke gi arbeidsledige incentiver 
til å bli i Norge. 

”- Jeg fikk en celle å sove i”  
Bergens Tidende. 26.12.2011 

Intervju med Amano der han blant annet 
kritiserer myndighetene.  

”Aldona (26) Hugo (31) og Hernandes (44) 
har flyktet fra skyhøy arbeidsledighet i 
hjemlandet”  
Dagbladet 02.03.2012 

Dagbladet intervjuer Amano om 
arbeidsinnvandrere som ikke får jobb, som 
sover på gata.  

LO: 
Leder Roar Flåthen og sjefsøkonom i LO Stein Reegård. 

”Arbeidsgivere utnytter euro-flyktninger” 
Vårt Land 06.01.2012. 

Sosial dumping hovedtema. Seks ulike 
aktører intervjuet. 

”Spår masseinnvandring til Norge” 
Dagbladet 27.02.2012 

Reegård uttaler seg om spådom fra svensk 
økonom om masseinnvandring fra PIGS-land.  

”Flåthen med fy-liste til FrP” 
VG 26.08.2011 

LO-lederen om de ulike partienes innsats 
vedr. sosial dumping.  

FREMSKRITTSPARTIET: 
Per Willy Amundsen, Robert Erikson, Carl I. Hagen 

”- Norge blir Europas trygdekontor” 
Aftenposten 25.11.2011 

FrP frykter trygdesnyltende søreuropeere. SV 
er uenige og vil ønske dem velkommen.  

”- Vi trenger ikke flere innvandrere i Nord-
Norge” Nordlys 21.01.2013 

Amundsen mener det er nok nordmenn til å ta 
jobbene i Nord.  

”Hagen vil ansette spanjoler i 
tolvtimersskift” Aftenposten 21.08.2011 

Hagen vil ha spanjoler til å bygge vei i Norge 
for spansk tariff.  

SV: 
Stortingsrepresentant Heikki Holmås 

”- Norge blir Europas trygdekontor” 
Aftenposten 25.11.2011 

FrP frykter trygdesnyltende søreuropeere. SV 
er uenige og vil ønske dem velkommen. 

VENSTRE: 
Leder Trine Skei Grande 

”- For byråkratisk” 
Aftenposten 12.11.2012 

Trine Skei Grande uttaler seg i forbindelse 
med debatt på Litteraturhuset.  

HØYRE  
Torbjørn Røe Isaksen 

”Høyre – det nye arbeidspartiet” 
Aftenposten 04.05.2012 

Intervju med Torbjørn Røe Isaksen om en 
venstredreining i Høyres arbeidslivspolitikk. 

CIVITA: 
Mathilde Fasting 

”Ingen tar ansvar”  
Civita. 03.09.2012 

Civita foreslår flere tiltak for å tiltrekke 
arbeidsinnvandrere.  

ØVRIGE ARTIKLER 
”Tysnes frir til euroflyktningar”  
Bergens Tidende 27.06.2012 

Ordfører Kjell Hestad (Ap) i Tysnes 
kommune vil rekruttere Sør-Europeere. 

”Kommune vil skaffa jobb og hus til euro- Ordfører Kjell Hestad (Ap) i Tysnes 
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flyktningar” 
NRK 17.07.2012  

kommune vil rekruttere Sør-Europeere. 

”På sykepleierjakt i Spania”  
Fri Fagbevegelse 10.09.2012 

Øyer kommune vil rekruttere sykepleiere fra 
Spania.  

”La spanjolene bygge vei i Norge” 
Dine Penger 03.10.2012 

Redaktør i Dine Penger Tom Staavi vil ha 
spanjoler til Norge i turnusarbeid for å bygge 
vei. 

”Vil hente fra utlandet”  
Avisa Nordland 23.01.2012 

Tom Pettersen i KS vil starte norskkurs i 
utlandet, og rekruttere arbeidskraft slik. 

 

4.3 Analyse 
4.3.1 Innledning 
Formålet med analysen er å avdekke hvorvidt aktørene kan knyttes til en av de fire 

idealtypene. Det er naturlig å forvente en klar forankring til visse diskurser for visse aktører, 

og dette har sammenheng med venstre-høyre-aksen og det ideologiske tankegodset som er 

presentert i kapittel to. Dette delkapittelet er organisert aktørvis, det vil si at jeg har sortert det 

empiriske materialet etter hvem som uttaler seg. Rammeverket er en stortingsdebatt fra januar 

2012, der samtlige stortingspartier deltar.  Rekkefølgen på aktørene i dette kapittelet er basert 

på talelisten i stortingsdebatten. Sivilsamfunnsaktørene er plassert etter partiene, i tilfeldig 

rekkefølge. For hver av de politiske aktørene vil jeg først presentere deres utsagn i 

stortingsdebatten. Deretter vil jeg supplere denne forståelsen med utsagn fra avisartikler.  Jeg 

har valgt ut noen spesielt illustrerende avisartikler som vil bli presentert grundigere enn de 

øvrige. Årsaken til at de er særlig interessante er at flere aktører får uttale seg, og fordi de er 

intertekstuelt sammenvevd. Med intertekstualitet menes, som nevnt ovenfor, at tekstene 

kommuniserer med andre tekster, fordi det er slik at uttalelser nødvendigvis springer ut av 

tidligere uttalelser om et tema. Når flere personer blir intervjuet i samme nyhetsartikkel, 

kommenterer de gjerne hverandres utspill, og slik kan en enkelttekst også være intertekstuell. 

Organisert etter aktør vil jeg oppsummere de viktigste funnene fra den brede analysen av alle 

avisartiklene i skjemaet over. Jeg begynner med en kort innføring i stortingsdebatten som 

kommunikativ begivenhet (jamfør Jørgensen & Phillips 1999:82). 

 

På bakgrunn av ideologiteorien fra kapittel to er det rimelig å anta at SV knytter seg til den 

første diskursen; solidaritet, mens Arbeiderpartiet, LO og Sp forventes å primært knytte an til 

diskurs to; fagorganisering. Diskurs nummer tre, den markedsliberale, forventes å romme 

Krf, Venstre,  Høyre, Civita og til dels Frp, mens den siste diskursen, nasjonalkonservatisme, 

er forbeholdt Frp alene. I og med at KrF er et kristent og innvandringsvennlig parti kan disse 
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også forventes å trekke på solidaritetsdiskursen. De to sivilsamfunnsorganisasjonene, Caritas 

og Robin Hood-huset, er ikke ideologisk definert på samme måte som partiene, men da disse 

har en omsorgsfunksjon kan vi forvente at de knytter seg opp mot solidaritetsdiskursen. 

Diskursenes tilstedeværelse i den offentlige debatten vil bli gjenstand for diskusjon i etterkant 

av analysen.  

 

4.3.2 Presentasjon av stortingsdebatt om arbeidsinnvandring  
Som grunnstruktur i en empirisk analyse av en tekst må først den kommunikative 

begivenheten analyseres og presenteres. Nedenfor gis en kort innføring i stortingsdebattens 

sjanger og tekstens produksjons- og konsumpsjonsforhold (Jørgensen & Phillips 1999:82). 

 

Fremskrittspartirepresentanten Robert Eriksson sendte en skriftlig interpellasjon til 

arbeidsministeren som ble behandlet i Stortinget den 12. Januar 2012. Temaet er trygging av 

norske velferdsordninger og bakgrunnen er gjeldskrisen i Europa, og den økte innvandringen 

til Norge fra kriserammede land. Representanter fra alle stortingspartiene gikk på talerstolen 

under denne debatten. De med mest taletid var interpellanten selv, samt daværende 

arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.  

 

Stortingsdebatten er gjennomført muntlig, og teksten som her analyseres er et referat fra 

denne. Representantene er sitert ordrett. I tekstanalyse vurderes tre separate elementer i 

prosessen der mening skapes. Det er produksjon av teksten, teksten i seg selv, og mottakelsen 

av den. Man må vurdere posisjon, interesser, verdier, kunnskapsnivå og intensjoner hos 

produsenter og konsumenter (Fairclough 2003:10-11). I og med at stortingsrepresentantene er 

sitert direkte vil disse, ikke referenten, være produsenten av teksten. Mottakeren av teksten er 

i første instans stortingssalen. Følgelig kan vi gå ut fra at kunnskapsnivået er likt for avsender 

og mottaker. I andre instans er mottakeren av teksten befolkningen for øvrig, da debatten og 

referatet er tilgjengelig på nett. Her kan man ikke forvente tilsvarende kunnskapsnivå, og 

derfor er representantene avhengige av å uttale seg forståelig og uten bruk av for eksempel 

intern sjargong. Når det gjelder verdier og intensjoner er disse i stor grad kjent ut fra 

representantenes partitilhørighet. Videre er stortingsrepresentantene godt kjent med 

hverandres standpunkter i ulike saker, i tillegg til hvorvidt en representant er liminal i partiets 

egen diskurs (jamfør Neumann 2001:178). For eksterne mottakere er verdiene i stor grad 

kjent, men kandidatens plassering innad i partiet er ikke nødvendigvis kjent. 
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Spørsmålene Eriksson stiller er spesifikke, og omhandler faren for at ”velferdsflyktninger” 

kan komme til Norge og få norske velferdsytelser etter en dags arbeid. Debatten i sin helhet 

er imidlertid mer generell, og illustrerer de ulike partienes syn på arbeidsinnvandring fra 

kriserammede land. Derfor er den godt egnet til å avdekke hvilke diskurser de ulike partiene 

knytter seg til i dette spørsmålet.  

 

4.3.3 Fremskrittspartiet 
Stortingsdebatten 

Denne stortingsdebatten er initiert av Fremskrittspartiet, og derfor er representanten herfra 

den første til å gå på talerstolen. Robert Eriksson uttrykker i sitt innlegg bekymring for 

hvordan regelverket fungerer, fordi en arbeidsinnvandrer i prinsippet kan komme til Norge og 

kun jobbe én dag før vedkommende har rett på trygdeytelser. Eriksson lanserer begrepet 

”velferdsflyktninger” og frykter eksport av norske trygdeytelser.  

 

Eriksson begynner med å si at Fremskrittspartiet er positive til et fritt arbeidsmarked og 

arbeidsinnvandring fra EØS-land. Dette avløses av et resonnement om at Norge bør være 

bevisst på hvilken type arbeidskraft man bør tiltrekke seg:  

 
- Hvilke typer mennesker er det man ønsker inn i det norske arbeidsmarkedet? 

 

I lys av vår kjennskap til Fremskrittspartiets ideologi gjennom blant annet Hagelund (2003) 

er det enkelt å tolke dette sitatet inn i en nasjonalkonservativ diskurs. Fremhevelsen av ”type 

mennesker” er en formulering som henspiller på andre type egenskaper enn hvorvidt 

personene er en ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Bruken av det ubestemte pronomen 

”man” gjør at setningen ikke har et handlende subjekt, og derfor ingen tydelig 

fortellerstemme. Dette kan være et retorisk grep for å forsøke å inkludere alle i salen, i større 

grad enn bruken av personlig pronomen som ”vi” ville ha gjort. Et ”vi” kunne blitt avlest som 

å bety Fremskrittspartiet, og det vil kunne være ekskluderende i en debatt om 

innvandringspolitikk (jamfør Fairclough 2001:106).  
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Eriksson fortsetter med å presentere det han ser på som de største utfordringene fremover:  

 
- Vi ser at arbeidsledigheten øker, vi ser at man endrer, reduserer og svekker velferdsytelsene, og vi ser 

at stadig flere fra land som Spania, Hellas og Italia går på norskkurs og søker å komme til Norge. 

Samtidig ser vi at mange kommer hit på kortere opphold og ser muligheten for å få norske 

velferdsytelser, som kontantstøtte og barnetrygd, sendt hjem til sitt hjemland. Det er en utfordring vi 

skal ta på alvor, for jeg tror ikke at vi klarer – for å sette det på spissen – å være Europas nye 

tygdekontor, samtidig som vi skal opprettholde velferden i vårt eget land.  

 

Her snakker Eriksson først om et ”vi” som kan bety hele det norske samfunnet. Halvveis i 

sitatet blir imidlertid vi-et mer problematisk, fordi Eriksson bruker formuleringer ikke alle 

kan stille seg bak. Debatten i sin helhet viser at ikke alle ser at mange kommer hit på kortere 

opphold, og ser muligheten for å sende velferdsytelser til sitt hjemland. Som retorisk grep er 

det et inkluderende ”vi”, som skal inkludere alle stortingspolitikerne som sitter i salen; ”det 

er en utfordring vi skal ta på alvor”. En slik formulering bidrar implisitt til å uttrykke 

enighet, som om Erikssons uttalelser er en vedtatt sannhet, når det i realiteten er et 

debattinnlegg. Her kan språkbruken tyde på at Eriksson ønsker å oppnå ryggdekning og 

legitimitet. Avslutningsvis refererer vi-et til Norge som land ”…for jeg tror ikke at vi 

klarer”. Det sistnevnte vi-et refererer til Norge som en gruppe, i kontrast til de som kommer 

fra utlandet, og er således et mer bestem og avgrensende ”vi” (jamfør Fairclough 2001:106). 

Utsagnets første del har høy affinitet, det er ingen modererende ord. Eriksson uttrykker at vi 

ser en rekke endringer.  Mot slutten modererer Eriksson sin uttalelse gjennom uttrykket ”for 

å sette det på spissen”. Dette er en effektiv måte å uttrykke eget standpunkt på, samtidig som 

utsagnets seriøsitet og affinitet svekkes og følgelig kan ikke motparten arrestere ham på det i 

etterkant. ”For å sette det på spissen” er en metafor i seg selv, men en mer interessant 

metafor er bruken av uttrykket ”Europas nye trygdekontor”. Ifølge Kjeldsen (2006:209,258) 

har metaforbruk ulike siktemål i en diskusjon. Et resultat er at man husker argumentet bedre, 

fordi en metafor tvinger mottakeren til å involvere seg kognitivt og emosjonelt for å oppfatte 

betydningen. Metaforer kan også forenkle kompliserte argumenter, ved å gi mottakeren en 

knagg å henge informasjonen på (Ibid.). På den annen side kan metaforer brukes for å skape 

et meningsoverskudd, altså en kalkulert flertydighet slik at mottakerne kan få ulike inntrykk 

som kan tolkes i ulike retninger (Heradstveit & Bjørgo 1992:69,71). Den sistnevnte varianten 

er ikke uvanlig blant politikere, men i dette tilfellet vil jeg argumentere for at Eriksson ønsker 

å snakke lettfattelig og forståelig for å skape et meningsfylt uttrykk som folk husker.  
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- (…) man skal, og bør, se nærmere på – hvordan man unngår å tiltrekke seg velferdsflyktninger. Jeg 

ønsker at vi skal tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft fra Europa, og de som kommer til Norge – la det 

være klinkende klart – skal ha de samme rettighetene som en nordmann.  

 

I dette sitatet henvender Eriksson seg til venstresidens fagorganiseringsdiskurs. At 

arbeidsinnvandrere skal ha like rettigheter som nordmenn er ikke et standpunkt 

Fremskrittspartiet har forfektet bestandig. Det viser seg imidlertid utover i debatten at 

utsagnet baserer seg på en logikk der alle er like, men noen er likere enn andre. Eriksson tar 

til orde for å reforhandle EØS-avtalen for å kunne innføre en oppsparingstid på fem år før en 

arbeidsinnvandrer har rett på trygdeytelser. Videre ønsker han en ordning der inntekten før 

man kom til Norge skal være med i beregningsgrunnlaget for dagpenger, og at de som flytter 

tilbake til sine hjemland skal få redusert eventuelle ytelser basert på kostnadsnivå i det 

aktuelle landet.  I dette utsagnet har Eriksson gått over til å bruke ”man” fremfor ”vi”. Dette 

gjør setningene mindre inkluderende, og mer abstrakte. Det er mer usikkert hvem det 

refereres til. Avslutningsvis bruker Eriksson personlig pronomen – ”jeg” – som indikerer at 

Eriksson tydelig forfekter sin egen mening. I en debatt med klare motsetningsforhold kan 

bruk av ”jeg” karakteriseres som god kutyme, fordi representanten gjennom dette ikke 

automatisk antar at alle er enige med ham.  

 

Avisartikler 

Denne interpellasjonen ble i forkant av debatten varslet i Aftenposten (25.11.2011). Her er 

ikke Robert Erikssons uttalelser like nyanserte. Her uttrykker han sterk bekymring for 

eurokriseflyktninger gjennom utsagn som:  

 
- Norske myndigheter kan ikke sitte i sin naivitet, passive og bare se på at Norge utvikler seg til å bli 

hele Europas trygdekontor.  

 

- De norske velferdsordningene ble opprettet for å sikre norske borgere en trygg inntektssikring, ikke at 

man skal være en honningskrukke for Europa.  

 

Ifølge en slik argumentasjon er eurokriseflyktningene rene konsumenter av velferdsgoder. 

Det er ingenting i  Erikssons forståelse som tilsier at arbeidsinnvandrerne kan jobbe og bidra 

til verdiskapning i Norge. Disse utsagnene er negative overfor en hel gruppe utlendinger, og 

faller dermed inn under den fjerde diskursen: nasjonalkonservatisme. Argumentasjonen er 

ikke ukjent i Fremskrittsparti-sammenheng (Hagelund 2003). Norge skal være for ”norske 
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borgere” – og eventuelle andre som kommer hit blir tillagt motivet at de ønsker å snylte på 

norske velferdsgoder. Nok en gang ser vi også et eksempel på metaforbruk (jamfør Kjeldsen 

2006), med uttrykket ”honningskrukke”. Denne metaforen er velbrukt innenfor 

innvandringsdebatten, og har følgelig en relativt definert betydning innenfor debatten. Videre 

er utsagnene her preget av å være beskyldninger. I stortingsdebatten ovenfor uttrykte 

Eriksson seg som en del av et fellesskap – ”det er en utfordring vi skal ta på alvor”. I dette 

sitatet ligger ikke ansvaret hos et inkluderende ”vi” men hos dem, nemlig norske 

myndigheter. Slik distanserer Eriksson seg fra de andre, nemlig myndighetene, og fraskriver 

seg også ansvaret for utviklingen (jamfør Fairclough 2001:106).  

 

Det er interessant at de to sjangrene gir et såpass ulikt inntrykk av uttalelsene til en politiker. 

Det er klart at en avisartikkel kan fremheve det mest interessante og kontroversielle i et 

intervju, men samtidig plikter avisene å gjengi meningsinnholdet på en korrekt måte og 

sitater skal være presise. Dynamikken mellom de to tekstene blir trukket frem av 

arbeiderpartirepresentanten Anette Trettebergstuen i stortingsdebatten. Her er det manifest 

intertekstualitet mellom Aftenposten-artikkelen og stortingsdebatten. Trettebergstuen 

fremhever at Eriksson tok til orde for sterkere virkemidler – utmelding av EØS-avtalen – i 

Aftenposten-intervjuet, og uttaler seg videre på bakgrunn av dette. Trettebergstuen, som her 

er tekstmottaker, trekker på tidligere uttalelser for å fortolke teksten (jamfør Jørgensen & 

Phillips 1999:82). Følgelig blir en tekst som ligger forut, som oppstod i en annen 

kommunikativ begivenhet, inkorporert i debatten.  

 

En annen Fremskrittspartiet-representant, Per-Willy Amundsen, kan også leses inn i den 

nasjonalkonservative diskursen. Bakgrunnen for dette er et intervju i avisa Nordlys 

(21.01.2013), der han uttaler at Norge ikke må gjøre seg avhengig av arbeidsinnvandrere. 

Amundsen mener at man i stedet må utdanne norsk ungdom til det industrien har bruk for og 

uttaler samtidig:   

 

- Vi har nok folk.  

 

De som er arbeidsledige i Osloregionen må oppfordres til å flytte nordover. Her refererer ”vi” 

til Norge og nordmenn, og arbeidsinnvandrere blir utskilt som ”de andre” (jamfør Fairclough 

2001:106). Videre hevder Amundsen at det kan være kulturelle problemer knyttet til økt 

arbeidsinnvandring, og sier i den forbindelse:  
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- Det vil være er en fordel om vi ikke importerer altfor mange etniske minoriteter.  

 

Her er det tydelig at Amundsen trekker på den nasjonalkonservative diskursen. 

Argumentasjonen er at det helst ikke burde komme noen arbeidsinnvandrere, og dersom det 

kommer noen bør de helst ha lignende etnisitet som nordmenn. Dette stemmer godt med 

analyseskjemaet som er presentert i kapittel 2.6. For det første blir etnisitet trukket frem, og 

ifølge den nasjonalkonservative diskursen har personer i et land et kulturelt eller etnisk bånd 

som knytter dem sammen. Videre er diskursen høyreorientert i den forstand at kost/nytte er et 

sentralt aspekt. Amundsen mener at det er tilstrekkelig med arbeidskraft i Norge, og at det er 

mulighet for å dekke opp arbeidskraftbehovet internt. Dette henger også sammen med 

innvandringssynet, nemlig at innvandring kun er relevant i tilfeller hvor det er helt 

nødvendig.   

 

”La spanjolene bygge vei i Norge!” utbasunerte redaktør Tom Staavi i Dine Penger tredje 

oktober 2012 (Staavi 2012). Han beskriver det som en ”vill idé” som han har kommet opp 

med selv. Nå skal det sies at et tilsvarende forslag ble lansert av Carl I. Hagen over et år 

tidligere, men dette nevnes ikke av Staavi. I den sammenhengen er det underlig at Staavi selv 

har kommet på at det er lurt med ”brakkeleir i nærheten av Torp” mens Hagen forslo 

”brakkebyer ved Rygge” (Aftenposten 21.08.2011). Her er det rett og slett mangel på 

manifest intertekstualitet, til tross for at Hagens utspill kom forut for Staavis artikkel. En 

mulig forklaring er at Staavi ikke ønsker å kobles direkte til Fremskrittspartiets forslag, men 

snarere vil kommunisere en innovativ liberalistisk idé og løsning på norske problemer med 

infrastruktur og spansk arbeidsledighet. Staavi skriver videre: 

 
- En ganske stor mengde arbeidsledige spanjoler kan få arbeid i Norge uten at de må rive sin familie 

opp fra gård og grunn og flytte hit for å søke lykken. Jeg antar de aller fleste spanjoler som i disse 

dager kommer til Norge for arbeid, kommer hit av nød og ikke fordi de absolutt vil flytte til denne 

kalde steinrøysa. 

 

Det som er interessant med disse forslagene er at arbeiderne ikke skal integreres i norsk 

arbeidsliv. Staavi foreslår en turnusordning med ”to uker på og en uke av” hvorpå den siste 

skal tilbringes i Spania slik at de kan slippe å ”rive opp sin familie fra gård og grunn” og 

flytte til Norge – denne ”kalde steinrøysa”. Her er det utstrakt metaforbruk (jamfør Kjeldsen 

2006, Heradstvedt & Bjørgo 1992). Metaforene brukes som virkemiddel for å tale ned Norge 
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som destinasjon for spanjoler. Metaforene bidrar til å gjøre utsagnene kraftigere, og det 

billedlige språket bidrar til å gjøre argumentasjonen lettere å huske og forstå. Ordningen 

Staavi og Hagen foreslår er, ifølge deres argumentasjon, av hensyn til spanjolene. Staavi 

presiserer ikke noe om ønsket lønnsnivå for dette arbeidet, men ifølge Hagen er det rimelig at 

spanjolene arbeider tolvtimersskift til spansk tariff. Å dele opp arbeidstakere i ”oss” og 

”dem” på denne måten gjør at diskursen ikke først og fremst er markedsøkonomisk, det er 

snarere et eksempel på en nasjonalkonservativ diskurs der norske lønns- og velferdsordninger 

kun skal være forbeholdt nordmenn. Denne distinksjonen markerer også en avstand til det 

fagforeningsfrieriet man kan merke annetsteds i partiets argumentasjon.  

 

4.3.4 Arbeiderpartiet  
Stortingsdebatten 

Siden eurokrisens begynnelse har Norges arbeidsminister vært arbeiderpartirepresentant. Fra 

2009-2012 var Hanne Bjurstrøm minister, før posten ble overtatt av Anniken Huitfeldt. Disse 

to representerer både Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen. En uttalelse fra 

arbeidsministeren må kunne leses som regjeringens offisielle standpunkt. 

 

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm var hovedmottaker for Erikssons interpellasjon 

i Stortinget. Bjurstrøm begynner med å presisere enkelte uttalelser fra Eriksson. Uenighetene 

er dog ikke alarmerende, i det hun uttaler:  

 

 - Endringene kan medføre økt risiko for trygdemotivert innvandring.  

 

Bjurstrøm vedgår at den formen for trygdesnylting Eriksson frykter kan forekomme. Men der 

Eriksson er bastant i sine uttalelser, med trykk på at ”vi ser at… mange ser muligheten for å 

få norske velferdsytelser”, er Bjurstrøm mer forsiktig. Ordet ”kan” er et adverb som indikerer 

forbehold. Og det dette kan medføre er en ”økt risiko” for trygdemisbruk, med andre ord er 

det ikke en direkte konsekvens ifølge Bjurstrøms uttalelse. Utsagnet til Bjurstrøm kan tolkes 

som at det har lavere affinitet enn Erikssons.  
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Bjurstrøm avviser kontant forslaget om å reforhandle EØS-avtalen. Bjurstrøm fremstår her 

som en sterk tilhenger av EØS:  

 
- Men jeg er ikke innstilt på å utfordre EØS-avtalen på det frie arbeidsmarkedet, for det er en helt 

grunnleggende del av avtalen.     

 

Her bruker Bjurstrøm personlig pronomen – ”jeg” – og i lys av konteksten der hun har fått en 

interpellasjon som arbeidsminister, uttaler hun seg som nettopp en arbeidsminister som vil 

være nødt til å initiere reforhandlingen EØS-avtalen dersom det skulle bli aktuelt. Følgelig er 

det en naturlig bruk av jeg-formen vi her ser et eksempel på. For øvrig fremstår Bjurstrøm 

også som en sterk tilhenger av arbeidsinnvandring i denne debatten, noe som i mindre grad 

gjenspeiles i avisartiklene nedenfor.  

 
- Arbeidsinnvandringen har vært positiv for det norske arbeidsmarkedet og norsk økonomi. 

Arbeidsinnvandrerne bidrar til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft, de bidrar til at viktige oppgaver 

blir utført, og de tilfører nyttig kompetanse.  

 

- Vi trenger på lang sikt arbeidskraft i Norge, og vi er derfor helt avhengig av at vi har et godt og 

ordnet forhold på det området.  

 

Her fokuserer Bjurstrøm på at arbeidsinnvandrere er nyttige for Norge, og at dette er noe vi 

har behov for i fremtiden. Her kan det tolkes dithen at det første vi-et refererer til Norge som 

helhet, mens de to siste refererer til Regjeringen/myndighetene som har mulighet for å endre 

forholdene ”på det området”. Her uttaler Bjurstrøm seg med høyere affinitet, og mer styrke. 

Arbeidsinnvandringen har vært positiv, og vi trenger arbeidskraft. Her er ingen modererende 

mellomord. Bjurstrøm trekker også frem handlingsplanen mot sosial dumping og 

allmenngjørings-ordningen i sine innlegg.  

 

I stortingsdebatten deltar også arbeids- og sosialpolitisk talskvinne for Ap, Anette 

Trettebergstuen. Det overordnede inntrykket av Trettebergstuens innlegg er at det er et 

frontalangrep på Fremskrittspartiet og deres virkelighetsforståelse. Tonen er skarpere enn den 

partikollega Bjurstrøm benytter: 

 
- Det er useriøst, det er usolidarisk, og det er i strid med de reglene som EØS-avtalen pålegger oss om 

likebehandling. Men det synes ikke å bekymre Fremskrittspartiet nevneverdig.  
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Som dette eksempelet illustrerer, er Trettebergstuens svar meget direkte. Interpellantens 

forslag blir kategorisert som useriøst. Dette indikerer at arbeiderpartirepresentanten ikke 

karakteriserer dette som et akseptabelt og meningsfylt kommunikasjonsbidrag (jamfør 

Mathisen 1997: 11).  
 

- Jeg mener at denne interpellasjonen nok en gang tydeliggjør forskjellene mellom Fremskrittspartiet 

og Arbeiderpartiet i arbeidslivspolitikken. Vi jobber for et rettferdig arbeidsliv og mot sosial dumping, 

men Fremskrittspartiet vil systematisere sosial dumping.  

 

I dette tekstutdraget hevder Trettebergstuen at Eriksson og hans parti vil systematisere sosial 

dumping. Denne merkelappen kan oppleves som litt urettferdig, da Eriksson selv har presisert 

at alle som arbeider i Norge skal ha like rettigheter. Dette blir også kommentert av Eriksson 

selv på et senere tidspunkt, og han henviser til Trettebergstuens innlegg som ”samme gamle 

leksa”. En metaforbruk via referanse til en Terje Tysland-sang, som må kunne tolkes 

humoristisk grep på stortingets talerstol. Det humoristiske utsagnet er på Trettebergstuen og 

Arbeiderpartiets bekostning. Det er tydelig at Trettebergstuen trekker på tidligere erfaringer 

og en forforståelse av Fremskrittspartiets holdninger i arbeidslivspolitikken. Dette er et 

eksempel på interdiskursivitet. Innlegget viser at Arbeiderpartiet diskursivt ønsker å definere 

seg vekk fra Fremskrittspartiet, og kategorisere dem som ”de andre”. Her bruker 

Trettebergstuen et ekskluderende ”vi” (jamfør Fairclough 2001:106). Dette er i samsvar med 

Hagelunds (2003:47) forskning på Fremskrittspartiet som motpol og identitetskonstruerende 

for andre partier. Fenomenet er interessant fordi det indikerer at tidligere erfaringer spiller 

inn, og følgelig kan den diskursive kampen bli låst fordi de politiske aktørene har en 

forutinntatt holdning til hva motparten mener.  

 

Avisartikler 

I avisartikler om den økende arbeidsinnvandringen fra eurokriseland, er en kommentar fra 

arbeidsministeren meget relevant. Vedkommende er tross alt i en posisjon til å gjøre politiske 

endringer som vil ha en innflytelse på situasjonen. I artikkelen ”Arbeidsgivere utnytter euro-

flyktninger” som stod på trykk i Vårt Land10 sjette januar 2012, er Hanne Bjurstrøm 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Vårt Land er en riksdekkende, kristen avis. Avisen er uavhengig, men har som formål å forvalte kristen tro og 
tanke. Disse artiklene vurderes til å ikke være preget av avisens kristne visjon, utover deres målsetting om å gi 
fokus på rettferdighet en bred plass i avisen (Vårt Land kundesenter 2013) Meningsinnholdet i avisen målbæres 
av intervjuobjektene, og det stilles ikke kritiske spørsmål. Etter min mening er det følgelig uproblematisk å 
bruke denne som kilde. 
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intervjuet (Vårt Land 06.01.2012a). Bjurstrøms kommentar kommer etter et utspill fra Bent 

Gulbrandsen i Caritas, og henspiller direkte på ønske fra ham om bedre spredning av 

informasjon til potensielle euroflyktninger om situasjonen i Norge. Slik er uttalelsene 

intertekstuelt relatert. Gulbrandsen får dog ikke anledning til å inngå i en åpen dialog med 

arbeidsministeren, det er hun som får anledning til å kommentere hans utspill. 

 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier at departementet vil vurdere om det er behov for å spre mer 

realistisk informasjon om jobbmulighetene i Norge. Noen informasjonskampanje på Sør-Europeisk 

fjernsyn blir det imidlertid ikke. 

 

- Jeg har ikke tro på TV- kampanjer, men jeg tar med meg innspillet om behovet for informasjon, sier 

hun. 

  

Bjurstrøm understreker også at Norge vil trenge mer arbeidskraft i framtiden, spesielt i helsesektoren. 

 

Bjurstrøm trekker frem TV-kampanjer, som ikke er nevnt av noen av de tidligere 

intervjuobjektene. Dette indikerer at journalistene har hatt en finger med i spillet. Bjurstrøms 

kommentar er personlig orientert. ”Jeg har ikke tro på TV-kampanjer”, uttaler hun. Det er 

åpenbart at Bjurstrøm uttaler seg i kraft av sin stilling, både som regjeringsmedlem og 

arbeiderpartipolitiker. Men uttalelsen gjenspeiler ikke dette faktum. Vi som lesere får 

inntrykk av at TV-kampanjer er noe Hanne Bjurstrøm ikke har tiltro til, uten noen form for 

begrunnelse. Vi har tidligere sett at både spanjoler og grekere har latt seg lokke til Norge på 

grunn av fjernsynsprogrammer, og det er derfor ikke noen logisk grunn til at det ikke skulle 

kunne virke i motsatt retning. Videre ble denne typen kampanje brukt i 2002 for å ”skremme” 

asylsøkere under Erna Solbergs periode som kommunalminister (NRK 23.07.2003). Det er 

mulig å spekulere i at slike kampanjer er kostbare, og at det er vanskelig å måle om de har en 

effekt, men Bjurstrøm kommer ikke med noen forklaring på hvorfor hun (personlig?) ikke 

har troen på en slik kampanje. Samtidig er det viktig å ha i mente at uttalelsen sannsynligvis 

stammer fra et langt intervju, og at sitatet kan være tatt ut av kontekst.  

 

Bjurstrøm nevner også at hun skal ta med seg Guldbrandsens innspill om at det er et 

informasjonsbehov i de søreuropeiske landene. Måten det formuleres på antyder at dette er 

noe Bjurstrøm og departementet selv ikke har tenkt på. I det korte intervjuet problematiserer 

ikke Bjurstrøm tilstrømmingen av den typen arbeidsinnvandrere som artikkelen omhandler. 

Hun avslutter tvert imot med å fremheve at Norge har behov for mer arbeidskraft. Dette er en 
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parafrasering som ikke er markert som sitat, og det er rimelig å anta at dette er sakset 

sammen fra et lengre resonnement. At Bjurstrøm fremhever at det er behov for mer 

arbeidskraft i Norge, samtidig som intervjuet omhandler at det er ytret et behov for å spre mer 

realistisk informasjon om hvilke muligheter utenlandske arbeidstakere har her i landet, 

uttrykker en diskrepans. Representantene fra sivilsamfunnsorganisasjonene, som daglig 

møter arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa, uttrykker i artikkelen at det er store problemer 

knyttet til denne utviklingen. Bjurstrøm kommenterer ikke dette, men fremhever at vi har et 

stort behov for arbeidskraft i fremtiden. Jeg savner imidlertid en kommentar om hvordan 

Norge kan anskaffe den utenlandske arbeidskraften vi har behov for, og hvordan 

søreuropeerne passer inn i dette regnestykket. 

 

I artikkelen ”Avviser statlig nødhjelp” (Vårt Land 06.01.2012b) på samme side er Bjurstrøm 

hovedperson. Denne saken henviser til en sak i Vårt Land fra dagen før, og det er følgelig 

manifest intertekstualitet mellom de to. Intervjuet er interessant fordi Bjurstrøm er både 

streng og empatisk på samme tid.  

 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (A) synes det er trist å lese om europeere som blir utnyttet eller må 
bo på gata fordi de ikke får jobb.  

 
Samtidig minner hun om at Norge ikke har et ansvar for å skaffe euroflyktningene arbeid og at 
samfunnet ikke er tjent med at de som ikke får jobb blir værende i landet.  

 
- Da nytter det ikke å oppfordre dem til å bli ved å opprette et statlig nødhjelpsapparat for dem.  

 
Bjurstrøm mener likevel at Norge har et ansvar for å sikre at arbeidsinnvandrerne har tilgang på 
livsnødvendigheter mens de oppholder seg der.  

 
- Dersom kapasiteten til lavterskeltilbud for fattige sprenges på grunn av hjelpetrengende 
arbeidsinnvandrere må vi se på om tilbudene bør få mer statlig støtte.  

 

Bjurstrøm begynner med å uttrykke medfølelse og sympati, men tonen i intervjuet endres 

raskt, for så å bli avsluttet i mer solidariske ordelag. Bjurstrøm trekker frem argumenter om 

ansvar og samfunnsnytte. Hun fremhever at arbeidsinnvandrerne ikke må få incentiver til å 

bli, dersom det ikke er tilgjengelig arbeid i landet.  

 

Nyansene her er ganske interessante. I norsk lov er det nedfelt at alle som oppholder seg i 

landet har krav på økonomisk stønad hvis de ikke kan klare seg selv. Samtidig er det gitt 

hjemmel til å begrense retten for personer som ikke er norske statsborgere eller som ikke har 

bopel i riket. For utenlandske borgere er det bestemt at de har rett til nødvendig omsorg inntil 
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de kan forlate landet (NOU 2011:7 s.146). Følgelig er ikke dette noe Bjurstrøm kan ”mene”. 

Hun uttaler seg i henhold til norsk lov. Denne setningen er dog en parafrasering utført av en 

journalist. Det er ikke gitt at Bjurstrøm uttalte at dette var noe hun mente - kanskje var det 

heller slik at hun påpekte det. Avslutningsvis sier Bjurstrøm at de må vurdere om 

lavterskeltilbudene for fattige må få mer statlig støtte. Dette er vel og bra, men det er 

samtidig en meget kortsiktig løsning. I denne sammenhengen blir ikke arbeidsinnvandrerne 

omtalt som en ressurs som kan bidra til økt verdiskapning i Norge, fokuset er i stedet på 

hvordan de er en byrde for norske institusjoner, som i sin tur går på bekostning av norske 

hjelpetrengende. 

 

I artikkelen ”-Veldig synd om folk kommer hit med gale forventninger” som ble publisert på 

Aftenpostens nettsider (20.03.2012) er Bjurstrøm i debatt med en representant fra 

Akademikerne, hvor hun uttaler: 

 
- Men vi har et etterspørselsstyrt arbeidsmarked, og utover dette har vi ingen forpliktelser for denne 

gruppen. 

 

Bjurstrøm begynner med å understreke at vi har et etterspørselsstyrt arbeidsmarked. Dette er 

neppe Akademikerne uenige i. Bakgrunnen for artikkelen er nettopp det at det er en 

etterspørsel etter arbeidskraft i enkelte sektorer i Norge. Deretter stadfester Bjurstrøm at 

Norge ikke har en eneste forpliktelse overfor denne gruppen. Det kan trygt fastslås at dette er 

langt unna en solidaritetsdiskurs. Det er sterk affinitet i dette sitatet. Taleren stiller seg hundre 

prosent bak utsagnet, og levner ikke noe rom for diskusjon. Ifølge Bjurstrøm har vi ingen 

forpliktelser overfor denne gruppen, og dermed er søreuropeerne ei heller hennes ansvar som 

arbeidsminister. Som sitatet nedenfor illustrerer, mener Bjurstrøm at ansvaret ligger hos 

arbeidsgiverne:  

 
- Det har ikke vært en eksplosiv økning i pågangen foreløpig. I tillegg viser tilbakemeldingene jeg får 

at bedriftene som trenger arbeidskraft selv er gode til å rekruttere. Her har den enkelte bedrift også et 

ansvar, og jeg er skeptisk til at staten skal ha en sterk rolle som formidler mellom spansk arbeidsliv og 

norske bedrifter. 

 

”Pågangen” henviser til antallet arbeidsinnvandrere fra Sør-Europa. Sammenlignet med andre 

grupper, som polakkene, er tilstrømmingen fra Sør-Europa relativt beskjeden. Nok en gang 

bruker Bjurstrøm personlig pronomen – ”jeg” – i sin argumentasjon. Her er ikke referanse til 
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Arbeiderpartiet, Regjeringen eller Arbeidsdepartementet – det er tilsynelatende Bjurstrøm 

selv som er skeptisk at staten skal ha en sterk rolle. Det kan tyde på at hun bygger autoritet 

gjennom sin posisjon som minister, og at jeg-form anses for å være legitimt i så måte. 

 

På spørsmål om Norge skal være en ”redningsbøye” svarer Bjurstrøm kategorisk nei:  

 
- For europeiske arbeidstagere, nei, det skal vi ikke. Arbeidsinnvandringen er et gode for Norge, men 

det er bare når vi har arbeid å tilby. 

 

Argumentasjonen til Bjurstrøm er internt konsistent. En bærekraftig velferdsstat en 

hovedprioritet for Bjurstrøm, og det er tydelig eurokriseflyktningene ikke sammenfaller med 

dette ønsket. Mange som kommer til Norge er så fattige at de blir en utgiftspost før de har 

rukket å komme seg i arbeid. 

  

I det øvrige materialet er Bjurstrøm relativt skarp i sine uttalelser, mens nåværende 

arbeidsminister Anniken Huitfeldt fremstår som noe mer positiv. Uttalelser fra Bjurstrøm av 

typen ”Hvis det ikke er arbeid, så er det ikke arbeid”/”hvis de ikke har avtale om jobb før de 

kommer, er det bedre å bli hjemme” (Bergens Tidende 30.05.2012) fremstår som mindre 

gjestfrie enn Huitfeldts utspill om at vi trenger flere arbeidsinnvandrere i Norge. 

  

Felles for de to er fokuset på bekjempelse av sosial dumping. Blant annet har Bjurstrøm 

skrevet et leserinnlegg der hun påpeker følgende: ”Jeg deler absolutt bekymringene, og 

derfor er arbeid mot sosial dumping avgjørende for å bevare den norske velferdsstaten” 

(Vårt Land 14.01.2012). Huitfeldt fokuserer på tiltak: ”Derfor har regjeringen vært opptatt 

av å innføre tiltak som skal hindre sosial dumping, slik som allmenngjøring av tariffavtaler, 

en godkjenningsordning innen rengjøringsbransjen og økt innsyn for tillitsvalgte” (VG 

29.01.2013).  Dette passer godt med den diskursen det er forventet at arbeiderpartipolitikerne 

skal knytte seg til. Arbeidsministrene er svært opptatt av at arbeidsinnvandring ikke skal 

virke lønnstrykkende, og slå negativt ut for den norske velferdsstaten. Velferdsstaten må 

være bærekraftig. De trekker frem tiltak som kan forhindre sosial dumping, i tråd med 

analyseskjemaet i kapittel 2.6.   

 

Huitfeldt påpeker at Norge har et behov for arbeidsinnvandrere, og dette kan knyttes opp til 

målsettingen om en bærekraftig velferdsstat (Aftenposten 29.01.2013). Når Bjurstrøm er 
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bekymret for et økende antall fattige søreuropeere som kommer til Norge og får støtte til 

livsopphold gjennom å benytte lavterskeltilbud, er dette rasjonell argumentasjon i henhold til 

den diskursen Bjurstrøm etter alle solemerker er en del av. Huitfeldt blir i en artikkel sitert på 

at det vil være et prioritert område for UDI fremover å få søknader fra ettertraktede 

arbeidstakere enda raskere gjennom (VG 29.01.2013). Dette signaliserer at Huitfeldt er 

interessert i å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft fra andre land. Dette utsagnet kan knyttes til 

den markedsliberale diskursen fra analyseskjemaet over, men det kan også defineres som et 

liminalt standpunkt i fagorganiseringsdiskursen (jamfør Neumann 2001:178). Huitfeldts 

utsagn går ikke på tvers av fagorganiseringsdiskursen, men innfallsvinkelen baserer seg på et 

kost/nytte-perspektiv. 

 

4.3.5 Høyre  
Stortingsdebatten 

Torbjørn Røe Isaksen er høyres representant i denne debatten. Han er opptatt av at vi må 

oppmuntre gode hoder til å velge Norge. I tillegg trekker han frem sosial dumping som en 

viktig kampsak for Høyre:  

 
- For samtidig som vi ønsker å ha arbeidsinnvandrere i Norge, er vi også opptatt av at det ikke skal 

være sånn at man systematisk underbyr og underbygger norsk lønnsnivå og norsk arbeidsnivå.  

 

Å systematisk rekruttere gode hoder fra utlandet til norsk arbeidsliv sammenfaller i stor grad 

med høyresidens ideologi. Her er det ingen bekymring for hjerneflukt, slik det har vært en 

tendens til i SV og KrF, som nevnt i bakgrunnskapittelet. Det neste sitatet er imidlertid 

politikk som tradisjonelt har vært assosiert med venstresiden og arbeiderbevegelsen. Det er 

tydelig at Høyre har nærmet seg standpunktene til Arbeiderpartiet når det gjelder 

arbeidslivspolitikken:  

 
- Vi skal ta inn arbeidsinnvandrere fordi det gagner Norge, men også fordi det er viktig for europeisk 

solidaritet og for å utjevne inntektsforskjeller i Europa.  

 

Røe Isaksen er den eneste aktøren i det empiriske materialet som fremhever solidaritet med 

Europa som argument. Dette er interessant, fordi det på den ene siden kan knyttes opp mot 

solidaritetsdiskursen lengst til venstre i analyseskjemaet. På samme tid er det Røe Isaksen 
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sier et uttrykk for europeisk solidaritet. De lengst til venstre i skjemaet er tradisjonelt ikke 

EU-tilhengere. Videre uttaler Røe Isaksen: 

 
- Det skal selvfølgelig også være sånn at arbeidstakere i Norge, som jobber i Norge, og som oppholder 

seg i Norge, skal ha like rettigheter, uavhengig av hvor de kommer fra. Det tror jeg heller ikke det er 

noen uenighet om.  

 

Denne uttalelsen uttrykker hva som er minste felles multiplum. De som arbeider i Norge skal 

ha de samme rettighetene. Uenigheten oppstår vedrørende spørsmålet om eksport av 

trygdeytelser, og hvilke tiltak det er viktig å iverksette i forbindelse med dette. Utsagnet har 

høy affinitet, med bruken av ordet selvfølgelig. Samtidig blir jeg-form brukt.  

 

Avisartikler 

Høyre har de varslet at de vil legge om arbeidslivspolitikken i forbindelse med årets valg og 

den kommende stortingsperioden. I den nye arbeidslivspolitikken har de nærmet seg 

Arbeiderpartiet, og de har fått et nytt syn på sosial dumping. Torbjørn Røe Isaksen uttalte til 

Aftenposten (04.05.2012):  

 
-Vi har tidligere sett på lønnskonkurranse som nesten utelukkende bra, men vi ser nå at den sterke 

arbeidsinnvandringen og økningen av innleid arbeidskraft kan skape en lønnsspiral nedover.  

 

Her refererer ”vi” til partiet Høyre, og Røe Isaksen trekker frem Høyres tradisjonelle 

ideologiske posisjon, som har dannet grunnlaget for forventningene om Høyres 

diskursplassering i denne masteroppgaven. Utsagnene til Røe Isaksen gjør imidlertid at 

plasseringen i diskurs tre – den markedsliberale – må revurderes:  

 
- Vi har også sett en del grov utnyttelse av arbeidskraft. Vi er sterkt imot sosial dumping, og ønsker et 

sterkere arbeidstilsyn for å hindre det.  

 

I praksis betyr dette at Høyre flytter seg nærmere Arbeiderpartiet, og ønsker å bedre 

relasjonene med fagbevegelsen, hvilket er en interessant utvikling. Det er tydelig at Høyre 

ønsker å endre sin politikk som en reaksjon på samfunnsutviklingen – der blant annet 

eurokriseflyktningene utgjør en faktor. Men dette kan også indikere at den diskursen som 

fagbevegelsen og Ap bekjenner seg til – definert som diskurs 2: fagorganisering i denne 

oppgaven – har hegemoni i det diskursive feltet. 
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Denne uttalelsen fra Torbjørn Røe Isaksen skiller seg diskursivt fra tidligere Høyre-politikk 

på arbeidsinnvandringsfeltet. Så sent som i mai 2011 ble det fremmet representantforslag fra 

fire Høyre-politikere, Helleland, Tetzschner, Meling og Foss om vekstfremmende 

arbeidsinnvandring. Dette representantforslaget samsvarer i mye større grad med diskurs tre 

enn diskurs to. I forslaget heter det blant annet ”For å opprettholde dagens velferdsnivå og 

sikre verdiskapning gjennom en levende kunnskapsøkonomi må Norge føre en politikk som 

gjør landet i stand til å hevde seg internasjonalt i konkurransen om den kompetente 

arbeidskraft” (Dokument 8:150 S 2010-2011). Fokuset i forslaget er på forenkling og 

effektivisering av prosesser som kan gjøre det lettere for Norge å tiltrekke seg kompetent 

arbeidskraft. Representantforslaget ble imidlertid kun vedlagt protokollen, da de øvrige 

partiene unntatt Venstre, mente at intensjonen i forslaget allerede var ivaretatt i gjeldende 

praksis eller i spørsmål som regjeringen hadde til vurdering (Ibid.). Hele dette forslaget bærer 

preg av den markedsliberale diskursen det var forventet at Høyre skulle knytte seg til. 

Tiltakene vil bli ytterligere diskutert i neste kapittel.  

 

4.3.6 Sosialistisk Venstreparti  
Stortingsdebatten  

I likhet med Torbjørn Røe Isaksen trekker SV-representanten Karin Andersen frem solidaritet 

i sitt innlegg. Denne er imidlertid mer rettet mot en hel gruppe mennesker som hun mener har 

blitt utsatt for vanskjøtsel fra egne myndigheter:  

 
- Jeg tror vi kommer til å se ganske store mobilitetsendringer framover på godt og vondt, men jeg tror 

vi skal holde veldig hardt fast i at disse som nå må flytte på seg, ikke har skapt disse problemene sjøl. 

Det tror jeg er viktig også å si. Dette er folk som trenger jobb. De har vært ofre for en manglende 

økonomisk styring og en politikk der man har sendt regningen for festen til vanlige folk, som vanlig.  

 

Som vi ser av sitatet beskriver Andersen eurokriseflyktningene som ofre. Dette er et ganske 

annet fokus enn det Fremskrittspartiets Robert Eriksson lanserte ved debattens begynnelse. 

Andersen har en personliggjort og ydmyk tilnærming gjennom bruken av ”jeg tror” to 

ganger. Uttalelsenes solidaritetsfokus gjør at det er tydelig at Andersen trekker på diskurs en.  

 
- Jeg ser ikke for meg at noen spanjoler, italienere eller folk fra Hellas som har fast jobb, i dag sier opp 

den og reiser til Norge for å spekulere i det norske velferdssystemet.  
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Dette argumentet er et svar til Fremskrittspartiets frykt for ”velferdsflyktninger”. Det er riktig 

at man i teorien kan få norske velferdsgoder utbetalt etter kun en dags arbeid i Norge, men 

dette fordrer at EØS-borgeren kan dokumentere et ansettelsesforhold i sitt eget hjemland. 

Videre må arbeidsinnvandreren være forberedt på å ta enhver jobb det norske 

arbeidsmarkedet har å tilby, som kan innebære å flytte på seg. Dette blir presisert av flere i 

debatten. Andersen er følgelig ikke særlig bekymret for at det Eriksson skisserer skal bli et 

stort problem. Her ser vi at de politiske representantene har en ulik virkelighetsforståelse, 

eller oppfatning av situasjonen.  

 

Andersen trekker frem svart arbeid og sosial dumping som hovedutfordringene for det norske 

arbeidsmarkedet. Hun tar til orde for å opprette flere servicesentre for utenlandske 

arbeidstakere, hvilket vil bli ytterligere diskutert i kapittel fem.  

 

Avisartikler 

SVs Heikki Holmås kan knyttes til både fagorganiseringsdiskursen og solidaritetsdiskursen. 

Eksempler på det førstnevnte er at han trekker frem samarbeid med fagbevegelsen og 

allmenngjøring av tariffavtaler for  å motvirke sosial dumping. Han presiserer at det ikke må 

bli et a-lag og et b-lag i samfunnet. Dette henger godt sammen med SVs ideologi om å 

redusere inntektsforskjeller og ha et samfunn preget av likeverdighet.  

 

Holmås vil at Norge skal legge til rette for arbeidsinnvandring fra eurokriseland, og det er i 

denne sammenhengen at solidaritetsperspektivet kan avleses i teksten. Han uttaler eksplisitt 

at det blir galt å anse dette som et problem. I den Aftenposten-artikkelen (25.11.2011) der 

FrP-politiker Robert Eriksson går hardt ut og sier at Norge vil bli Europas trygdekontor 

svarer Holmås:   

 
- Vi bør heller møte arbeidsinnvandrerne ved å si: Velkommen, blir norsk så fort som mulig, gjør din 

plikt og krev din rett, det er viktig at vi sier til grekerne og spanjolene som kommer at de kan bli 

fullverdig medlemmer av det norske arbeidslivet.  

 

Holmås benytter her et inkluderende ”vi”, som refererer til hele Norges befolkning, inkludert 

meningsmotstanderen i Fremskrittspartiet (jamfør Fairclough 2001:106).  
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4.3.7 Senterpartiet  
Stortingsdebatten 

Senterpartiets Geir Pollestad bidrar også med et kort innlegg i debatten. I likhet med blant 

andre Sosialistisk Venstreparti, er ikke Pollestad helt fornøyd med premissene for debatten:  

 
- Jeg opplever at interpellasjonen tar opp et viktig tema, men har feil inngang.  

 

 

Pollestad er høflig når han adresserer Fremskrittspartiets representant, men legger ikke skjul 

på at han er uenig i Erikssons fremstilling:  

 
- Jeg reagerer når det (…) blir brukt begrep som ”Europas nye trygdekontor” og ”velferdsflyktninger”. 

Det synes jeg vi skal holde oss for gode til.  

 

Pollestad tar her direkte tak i Erikssons begrepsbruk, men bruker personlig pronomen i første 

person flertall, ”vi”. Dette er et inkluderende ”vi” som gjør at Pollestad fremstår sympatisk, 

som om det like gjerne kunne gjelde ham selv, til tross for at dette er et slags angrep på 

fremskrittspartirepresentantens innlegg (jamfør Fairclough 2001:106). Eriksson har forsøkt å 

lansere et nytt begrep utenfra, ”velferdsflyktning”, som ikke får gjenklang i forsamlingen. 

Meningsytringen blir via Pollestads direkte henvendelse ikke anerkjent som legitim i 

ordskiftet, i tillegg til at ingen av de andre aktørene bruker begrepet ”velferdsflyktning” i 

debatten (jamfør Mathisen 1997:11). Videre uttaler Pollestad: 

 
- Senterpartiet ønsker å løse dette [norsk næringslivs behov for arbeidskraft] ved å få økt 

yrkesdeltakelse i den norske befolkningen, men vi ser også behovet for arbeidsinnvandring for å løse 

dette.  

 

Dette utsagnet fra Pollestad signaliserer at Senterpartiet først og fremst vil at nordmenn skal 

bemanne norske jobber, men at de har innsett at det er behov for å importere arbeidskraft. 

Dette utsagnet er konservativt, og Pollestad beveger seg således mot diskurs fire.  

 

Utover dette bruker Senterparti-representanten mesteparten av sitt innlegg på å snakke om 

EØS og EU, hvilket er mindre relevant i denne sammenhengen. Avslutningsvis trekker han 

frem den rød-grønne regjeringens kamp mot sosial dumping, som kan knyttes til den 

forventede fagorganiseringsdiskursen.  
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For øvrig har ingen Senterparti-representanter uttalt seg om eurokriseflyktninger i de 

avisartiklene som utgjør tekstarkivet i denne masteroppgaven.  

 

4.3.8 Kristelig Folkeparti 
Stortingsdebatten 

Fra Kristelig Folkeparti er Kjell Ingolf Ropstad representanten som deltar i denne debatten. 

Ropstad er opptatt av å snakke om det han betegner som en dramatisk situasjon i Europa. Han 

presenterer arbeidsledighetsstatistikk, og snakker om grensesnittet mellom muligheter og 

utfordringer:  

 
- Det er en mulighet for Norge. Det betyr at den dramatiske og vanskelige situasjonen for EU kan det 

godt være at Norge kan nyte godt av, fordi – egentlig dessverre, men heldig for Norge isolert sett, når 

vi bare tenker på oss selv – ungdommer som har utdannelse, som kunne hjulpet landene sine, ute i 

Europa, kommer til Norge, og så er det vi som nyter godt av det.  

 

Her ser vi nok en henvisning til hjerneflukt, noe som samsvarer med KrFs politikk. Ropstad 

omtaler dette som en mulighet for Norge, og følgelig betraktes eurokriseflyktningene som en 

ressurs. Den innskutte leddsetningen gjør at sitatet i sin helhet fremstår som brokete og med 

lav affinitet. Den første setningen har imidlertid høy affinitet, da Ropstad stadfester at det er 

en mulighet for Norge, ikke bare noe han tror (jamfør Fairclough 1992:158-159).  

 

Avslutningsvis berømmer Ropstad SV-representantens innspill om Servicesenter for 

utenlandske arbeidstakere (SUA). Ifølge Ropstad er de eurokriseflyktningene som kommer til 

Norge uten å ha krav på velferdsordninger, og ikke klarer å skaffe seg jobb, en vel så stor 

utfordring for Norge som de ”velferdsflyktningene” Fremskrittspartiet er bekymret over. KrF 

er enig i at flere byer burde få opprettet SUA.   

 

Avisartikler 

Situasjonen som førte til at Vårt Land slo opp saken ”Arbeidsgivere utnytter euroflyktninger” 

(06.01.2012), som er kommentert ovenfor, foregikk i Bergen. Byråd for sosial, bolig og 

områdesatsning, Lisbeth Iversen fra Kristelig Folkeparti, er derfor intervjuet. Hennes 

innfallsvinkel ligner Bjurstrøms, fordi hun fremhever at Bergen kommune ikke har noe 

ansvar overfor denne gruppen, mens hun etterpå blir sitert på at ingen må sulte i deres by:  
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Byråd Lisbeth Iversen (KrF) i Bergen peker på politiet, kommunens beredskapsavdeling eller 
ambassaden for spanske Gonzalo Marino og andre arbeidssøkende som mangler tak over hodet. Hun 
understreker at Bergen kommune ikke har ansvar for å gi arbeidsinnvandrere som søker jobb verken 
tak over hodet eller mat.  

 
- Vi kan ikke uten videre gå inn og løse enkeltsaker, når vi samtidig har mennesker som har stått i 
boligkø etter å ha bodd i Bergen i ett år, sier Iversen som er byråd for sosial, bolig og områdesatsing i 
Bergen.  

 
- Nødhjelp må vi til enhver tid vurdere sammen med staten. Det er noe jeg vil følge opp i dagene som 
kommer.  

 
NRK Hordaland satte søkelys på de såkalte eurokriseflyktningene i midten av desember. Da sa byråd 
Lisbeth Iversen at kommunen først måtte få en oversikt over situasjonen, før de kunne si noe konkret 
om tiltak.  

 
- Vi skal ikke ha det slik at de sulter i vår by, de må få mat og nødhjelp, sa hun til NRK.   

 
I likhet med flere i stortingsdebatten ønsker Iversen å få opprettet et Servicesenter for 

utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen, og har sendt brev til fornyings- og 

administrasjonsministeren om dette. Hun begrunner ønsket på følgende måte:  
 

- Dette er en mulighet til å få tak i kompetanse og arbeidskraft. Vi kommer til å følge saken nøye. 
 
 

I tekstutdraget vi ser ovenfor har Vårt Land-journalisten referert til et utsagn Iversen ga til 

NRK om lag en måned tidligere. Det er med andre ord manifest intertekstualitet med en 

tydelig referanse til et tidligere intervju. Argumentasjonen i de to intervjuene er ulik, og det 

er trolig derfor journalisten har valgt å trekke frem dette. Artikkelen viser at Iversens budskap 

er inkonsistent. Utsagnet ”…de må få mat og nødhjelp” har en høy grad av affinitet. Iversen 

sier ikke at arbeidsinnvandrerne burde få mat og nødhjelp. Det er en tydelig og direkte 

uttalelse.  

 

Avslutningsvis fremhever Iversen at dette er en mulighet til å få tak i kompetanse og 

arbeidskraft. Dette fokuset kan kobles til den markedsøkonomiske diskursen, fordi Iversen 

signaliserer at det er en etterspørsel etter arbeidskraft i Bergen, som denne gruppen kan fylle. 

Iversen har blitt intervjuet flere ganger vedrørende ønsket om å opprette Senter for 

utenlandske arbeidstakere i Bergen (Bergens Tidende 27.11.2011). Opprettelsen av SUA er et 

direkte tiltak som vil bli diskutert i kapittel fem.  
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4.3.9 Venstre  
Stortingsdebatten 

Representanten Skei Grande velger i sitt innlegg å fokusere på at Venstre er et liberalt parti, 

og at frihet til å bevege seg er en kjerneverdi:  

 
- Det å være mot arbeidsinnvandring, som er med på å skape så mange gode velferdstjenester i denne 

byen, er ganske korttenkt. For meg er EØS-avtalen og menneskets mobilitet i Europa med på å gjøre 

Norge rikere, det øker verdiskapningen i dette landet.  

 

Venstrelederen fremstår som den personen i debatten som er størst tilhenger av 

arbeidsinnvandring. I det ovenstående utsagnet er arbeidsinnvandrere utelukkende en ressurs, 

og Grande later ikke til å ville problematisere dette. I utsagnet karakteriserer hun indirekte 

meningsmotstanderen som ”korttenkt”. Skei Grande sier videre:   

 
- Derfor er det for meg helt uforståelig å formulere setningen som Robert Eriksson formulerte, at det er 

ikke mulig ”å være Europas nye trygdekontor” og samtidig opprettholde den norske velferden. For meg 

er det å stille ting helt på hodet. Problemet er jo ikke at vi oversvømmes av dem som har såkalt én dags 

rettigheter. Jeg har aldri møtt noen av den typen. Det vi ser er at helsevesenet vårt og norsk næringsliv 

faktisk er helt avhengig av de rettighetene som er med på å gjøre Norge til et attraktivt sted å jobbe.  

 

Nok en gang fremstilles Erikssons uttalelser som illegitime (jamfør Mathisen 1997:11). Skei 

Grande avviser begrepsbruken til Eriksson, og betegner setningsformuleringen som 

”umulig”. Samtidig tar Skei Grande utgangspunkt i seg selv. Personliggjøringen er et 

avvæpnende retorisk grep. I stedet for å angripe interpellanten og si at ”det er å stille ting helt 

på hodet” fremhever Skei Grande at for henne er det det. Det er også for henne helt 

uforståelig å kalle Norge Europas trygdekontor. Venstrelederen argumenterer med at hun selv 

aldri har møtt noen ”av den typen” og mener tilsynelatende at dette er valid argumentasjon. 

Det kan diskuteres, men bruken av personlig pronomen er utvilsomt et sentralt virkemiddel i 

Skei Grandes innlegg. Trine Skei Grande bruker anekdotisk bevis, i stedet for å referere til 

statistikk eller annen form for dokumentasjon. I og med at hun uttrykker det med høy affinitet 

– sterk tilslutning til utsagnet – oppnår hun kanskje en viss autoritet likevel. 

 

I forbindelse med dette er det verdt å nevne at Skei Grande sammen med Venstre-kollega 

Borghild Tenden fremmet et representantforslag i Stortinget sjette mars 2013, om å 
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effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge. Disse forslagene vil bli omtalt nærmere i neste 

kapittel.  

 

Avisartikler 

Skei Grande deltok i en debatt på Litteraturhuset i november 2012, som gjengis i artikkelen 

”- For byråkratisk” i Aftenposten 12.11.2012. I denne debatten uttrykket Venstrelederen 

tilsvarende synspunkter som i stortingsdebatten det er referert til ovenfor. Skei Grande mener 

systemet for arbeidsinnvandrere i Norge er alt for byråkratisk:  

 
- Det er utrolig byråkratisk å være arbeidsinnvandrer i Norge, og man kan jo lure på om mange av dem 

flytter herfra fordi det er for komplisert å få seg arbeid her. 

 

Hovedargumentasjonen til Venstre er at uten arbeidsinnvandrere ville Norge stoppet opp, og 

derfor er det viktig å legge til rette for at de kan komme seg hurtig i jobb. Venstre fremstår 

som en av de aktørene i debatten som er aller mest positiv til arbeidsinnvandring. Det er verdt 

å merke seg at Skei Grande bruker lik argumentasjon og likt språk uavhengig av forum. Både 

i pressen og på stortingets talerstol fremstår argumentasjonen som konsistent.  

 

4.3.10  Hjelpeorganisasjonene 
Den første som får komme til orde i saken ”Arbeidsgivere utnytter euro-flyktninger” (Vårt 

Land 06.01.2012) er Marcos Amano fra Robin Hood-huset. Journalisten innleder med å 

skrive at Amano ”..ser med urolige øyne på det som skjer med flere europeiske 

arbeidsinnvandrere til Norge”.  

 
- Det er bekymringsfullt at flere blir grovt utnyttet på arbeidsmarkedet. De får betalt en brøkdel av 

lønnen til norske arbeidstakere, og får ikke oppfylt rettighetene sine.  

 

- Hva gjør du når du går tom for penger i et land hvor du ikke kjenner folk? Hva sier du da ja til? Jeg 

har sett folk bli rekruttert inn i narkotikatrafikk, prostitusjon og svart arbeid.  

 

Marcos Amano uttrykker i dette korte intervjuet sin bekymring for europeiske 

arbeidsinnvandrere i Norge. Ifølge ham blir flere ”grovt utnyttet” på det norske 

arbeidsmarkedet. Hans perspektiv kan avleses som sympatiorientert. Han er redd for hvilke 

konsekvenser det kan ha for en person å være pengelens i Norge, og sier at han har sett 

personer bli fanget i kriminalitet og svart arbeid. Dette signaliserer medfølelse for 
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arbeidsinnvandrernes situasjon, og intervjuet kan kobles til solidaritetsdiskursen i 

analyseskjemaet over. Argumentasjonsrekken er at denne gruppen er så fattige at de er i en 

desperat situasjon, og når de ikke får det de har rett på, kan farlige situasjoner og kriminalitet 

oppstå som en konsekvens.  

 

Amano kommenterer den informasjonen som er gitt i artikkelens begynnelse, som omhandler 

en spansk arbeidsinnvandrer som jobber som renholder i Bergen. Vedkommende intervjues 

mens han tar en kopp kaffe på Robin Hood-huset der Amano er daglig leder. Det er det 

forutgående premisset for denne konkrete uttalelsen. Det er altså en intern intertekstualitet 

med det ovenstående intervjuet. Amano er imidlertid en mann det er populært å intervjue i 

forbindelse med denne typen problematikk. Med andre ord er det en hel rekke tekster som 

ligger forut. Amano uttaler seg i kraft av sin rolle som daglig leder på Robin Hood-huset, 

men trekker også på tidligere erfaringer fra Utekontakten i Bergen, som det henvises til i 

artikkelen. 

 

Etter Amano er det prosjektleder i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, Bent 

Gulbrandsen, som får anledning til å kommentere saken. I motsetning til Amano, som holder 

til i Bergen, ligger Gulbrandsens kontor  i Oslo. Slik får leseren innsikt i hvordan situasjonen 

arter seg i to ulike byer. Begge disse aktørene drifter et hjelpetiltak for arbeidsinnvandrere, og 

har således et relativt likt utgangspunkt. Guldbrandsen uttaler:  

 
- Flere som kommer til oss forteller om uholdbare jobbsituasjoner, hvor de underbetales eller utnyttes 

på andre måter. Et typisk eksempel er at man blir pålagt stadig flere arbeidsoppgaver uten å få betalt 

for flere timer. 

 

- Når man er i en sårbar situasjon er det lett å bli utnyttet. Vi sender relevant informasjon til Caritas 

Spania, men det rekker selvsagt ikke ut til alle. 

  

Guldbrandsen mener mediene i Sør-Europa burde spre mer edruelig informasjon om jobbmulighetene i 

Norge, slik at ikke arbeidsledige lokkes hit på falske premisser.  

 

I dette utsnittet presenteres arbeidsinnvandrerne som personer som opplever ”uholdbare 

jobbsituasjoner”. Guldbrandsen trekker frem eurokriseflyktningenes sårbarhet. 

Arbeidsinnvandrerne blir ikke omtalt som ressurser som har mye å komme med, det er 

snarere en stakkarsliggjøring der de omtales som sårbare og lette å utnytte. Videre antyder 
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Guldbrandsen at mange blir lokket til Norge, uten å vite hva som egentlig venter dem. Ønsket 

om å spre ”mer edruelig informasjon om jobbmulighetene i Norge” kan tolkes dithen at 

Guldbrandsen mener at jobbmulighetene for søreuropeere ikke er spesielt gode.  

 

I artikkelen ”Avviser statlig nødhjelp” (Vårt Land 06.01.2012) er Marcos Amano fra Robin 

Hood-huset den siste som får uttale seg. ”Men vi er forpliktet til å gi umiddelbar nødhjelp så 

folk ikke fryser i hjel på gata”/”Myndighetene har ansvar for å sørge for at folk kan reise 

hjem. De må finne en løsning sammen med landene de kommer fra”. Amanos argumenter 

kommer som en reaksjon på Bjurstrøms uttalelser om nødhjelp, slik er uttalelsene 

intertekstuelt relatert. Amano uttaler at ”vi er forpliktet”, og det kommer ikke tydelig frem 

hvem han her henviser til. Det kan enten bety Norges forpliktelser, og loven om sosiale 

tjenester, eller det kan bety ”vi” som medmennesker (jamfør Fairclough 2001:106). 

Argumentet som underbygger denne påstanden er omsorgsorientert. Folk må ikke fryse i hjel 

på gata.   

 

Når det gjelder modalitet er Amano tydelig på hvem som har det overordnede ansvaret. 

”Myndighetene har ansvar”. ”De må finne en løsning”. Disse formuleringene signaliserer 

høy affinitet. Sitatet ovenfor er vagere. Det er usikkert hvilket ”vi” Amano refererer til når 

han sier at ”vi er forpliktet til å gi umiddelbar nødhjelp”. Henviser han til staten Norge, eller 

til sin egen organisasjon som er til for økonomisk vanskeligstilte? Kanskje refererer han til 

begge deler?  

 

Caritas og Robin Hood-huset blir som regel intervjuet om hvor mange søreuropeere som 

benytter tilbudene deres, og hva slags hjelp de tilbyr.  De svarene som imidlertid ikke er 

faktaorienterte kan knyttes opp mot den første diskursen, nemlig solidaritetsdiskursen. 

Caritas-rådgiver Bent Guldbrandsen blir ofte sitert som en bekymret aktør i diskursen. ”Det 

er mye utnyttelse av desperate arbeidssøkere/”Det kommer nok bare flere og flere”/ Andre 

igjen må bo på gaten. Mange blir utnyttet, og en stor del må reise hjem igjen”(Aftenposten 

23.12.2012; Klassekampen 09.01.2013 ). Marcos Amano fra Robin Hood-huset forteller om 

lignende tilstander i Bergen: ”Vi har hatt folk som har bodd i huler, under presenninger, i 

busskur og på gata. Mange av dem som har fått jobb blir grovt utnytta, de jobber svart og 

med ulovlige kontrakter” (Dagbladet 02.03.2012). 
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Hjelpeorganisasjonenes perspektiv er logisk ut fra deres posisjon i systemet. De møter de 

søreuropeerne som har et prekært behov for hjelp, og mange av disse forteller historier om 

utnyttelse på arbeidsmarkedet og hjemløshet. Det er klart at dette frembringer en 

solidaritetsfølelse og et ønske om å hjelpe. Samtidig blir det i enkelte tilfeller signalisert at 

hjelpeorganisasjonene skulle ønske at mange av arbeidsinnvandrerne var bedre forberedt. Å 

være dårlig forberedt er ingen grunn til å bli utnyttet, men empirien viser at det er 

vanskeligere å få jobb i Norge enn det mange av søreuropeerne har sett for seg.    

 

Både Caritas og Robin Hood-huset fremlegger kritikk av myndighetene i intervjuene. 

Fellesnevneren er at noe må gjøres. I forbindelse med en debatt på Litteraturhuset 11. 

november 2012 uttrykker generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, frustrasjon 

over at det ikke blir gjort mer for å gi informasjon slik at eurokriseflyktningene kan få arbeid 

i Norge, når landet har behov for mer arbeidskraft. Marcos Amano fra Robin Hood-huset er 

forsiktig med å fordele ansvar mellom norske myndigheter og myndighetene i landene det 

migreres fra. Samtidig er han ikke i tvil om at det må legges bedre til rette for denne gruppen 

i Norge og uttalte til Bergens tidende (26.12.2011):  

 
- Når man åpner for denne type arbeidsinnvandring, så har man et ansvar for at arbeidsimmigrantene 

finner veien frem i det norske systemet. Vi trenger et offentlig organisert tilbud som hjelper dem i den 

jungelen som er av offentlige kontorer. 

 

At Caritas er en katolsk organisasjon har ikke vært fremtredende i empirien. Samtidig er den 

religiøse overbevisningen kjernen i deres visjon, noe som er tydelig presisert på 

hjemmesidene deres.  Dette fremstår ikke som misjonerende, troen blir snarere presentert 

som en motivasjon. Mandatet er å hjelpe fattige og sårbare mennesker uavhengig av etnisitet, 

nasjonalitet eller tro. At Caritas Norge har valgt å spisse sitt arbeid mot arbeidsinnvandrere er 

interessant, fordi mange av arbeidsinnvandrerne fra Sør- og Øst-Europa er nettopp katolikker. 

 

4.3.11  LO  
Den siste som får komme til orde i avisartikkelen ”Arbeidsgivere utnytter euroflyktninger” 

(Vårt Land 06.01.2012) er LO-leder Roar Flåthen. Han uttrykker at det er vanskelig å få bukt 

med sosial dumping, men inngangen hans er likevel mer optimistisk:  
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- Det vil alltid være arbeidsgivere som er på jakt etter kortsiktige gevinster, og da blir arbeiderne 

utnyttet. Heldigvis avslører vi mye. 

 

Flåthens innspill er en kommentar til det overordnede temaet for artikkelen, nemlig sosial 

dumping. Både Flåthen og Bjurstrøm får anledning til å kommentere den informasjonen som 

er fremlagt av sivilsamfunnsorganisasjonene ovenfor. I artikkelen gjengis de på en slik måte 

at de kommenterer hvert sitt aspekt. Sosial dumping blir betegnet som nesten uunngåelig. 

”Heldigvis avslører vi mye” sier Flåthen. Det er usikkert hvem dette ”vi” er i denne 

sammenhengen. Er det heder til egen organisasjon? Eller til fellesskapet av grupper som 

arbeider mot sosial dumping?  

 

Flåthens sitat utgjør den aller siste setningen i avisartikkelen og følgelig blir den optimistiske 

utgangen avslutningen på hele artikkelen. Dette er trolig et bevisst grep fra journalistens side, 

men årsaken er mer uklar. Flåthen og Bjurstrøm innehar viktige maktposisjoner i samfunnet, 

og har på mange måter større autoritet enn de andre som får uttale seg i artikkelen. Verken 

Flåthen eller Bjurstrøm uttrykker samme bekymring som Amano og Gulbrandsen, hvilket er 

interessant å merke seg.  

 

I en annen avisartikkel karakteriserer LOs Stein Reegård arbeidsinnvandring fra Sør-Europa 

som en ”veldig reell problemstilling for Norge” (Dagbladet 27.02.2012). Reegård inntar en 

forholdsvis pragmatisk holdning, der han legger frem fordeler og ulemper ved 

arbeidsinnvandring. Likevel er fokuset på ulempene det som er mest fremhevet, 

eksemplifisert ved LOs kampsaker om skjev inntektsfordeling og useriøse aktører det som. 

Følgelig er Reegårds uttalelser i samsvar med den diskursen det er forventet at de tilhører, 

nemlig fagorganiseringsdiskursen.  

 

LO-leder Roar Flåthen har også kommentert Carl I. Hagens utspill om at spanjoler kan 

komme til Norge og bygge firefelts veitunnel mellom Østfold og Vestfold, som vil bli 

ytterligere kommentert nedenfor. Flåthen går hardt ut mot FrP i VG (26.08.2011), og sier:  

 
- Enda en måte å tenke kreativt på om sosial dumping fra Frps side. For oss er det selvsagt at 

utenlandske arbeidere skal følge norske tariffer. 
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Ytringen fra Flåthen har et visst humoristisk tilsnitt, og Hagens forslag ikke blir tatt på alvor. 

Atter en gang ser vi et eksempel på at Fremskrittspartiets innlegg i debatten blir avvist som 

en illegitim meningsytring, som ikke hører hjemme i ordskiftet (jamfør Mathisen 1997:11). 

Fremskrittspartidiskursen får ikke bryne seg på de andre diskursene.  

 

I utspillet går LO-lederen langt i å ytre sin støtte til Arbeiderpartiet, samtidig som han retter 

en streng pekefinger mot Fremskrittspartiet. Flåthen fremhever et velkjent LO-standpunkt om 

at alle som arbeider i Norge skal ha samme lønnsbetingelser. 

 

4.3.12  Civita  
Civitas Mathilde Fasting kritiserer partene i arbeidslivet for å ta for lite ansvar for å tiltrekke 

seg utenlandsk arbeidskraft. Ifølge Civita burde myndighetene arbeide mer for å forenkle og 

forbedre prosessene for arbeidsinnvandring, fremfor å kun arbeide med tiltak mot sosial 

dumping (Fasting 2012a). 

 

Civitas perspektiv er at arbeidsinnvandring i seg selv er ”sosial jumping”. Med ”sosial 

jumping” menes at en person bedrer personlige levekår og familiens levekår ved å flytte fra et 

land til et annet. Civita karakteriserer ”jumping” som blant annet å gå fra svart til hvitt arbeid, 

få fast jobb, få familien til Norge og å få egen bolig (Fasting 2012b:7). Ifølge en analyse av 

sentral- og østeuropeiske arbeidsinnvandrere mellom 2004-2008 har de hatt en høy 

lønnsutvikling, og de ”jumper i stor skala” (Ibid.:27). Fasting mener det er rimelig å anta at 

en tilsvarende utvikling vil skje for eurokriseflyktninger som får seg arbeid i Norge.  

 

I en Minerva-artikkel legger ikke Fasting skjul på at det er en krevende prosess å rekruttere 

personer fra utlandet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Hun tar til orde for at bedrifter 

bør begynne en offensiv rekrutteringsprosess for å få tak i den kompetansen Norge har bruk 

for (Fasting 2012a). 

 

På bakgrunn av denne informasjonen er det rimelig å kunne bekrefte at Civita knytter seg opp 

mot den forventede diskursen, nemlig den markedsliberale. Civita peker på etterspørsel i det 

norske arbeidsmarkedet, og at arbeidsinnvandrere fra EØS kan tilby ønsket arbeidskraft. 

Innbakt i dette ligger også en kritikk av myndighetene og fagbevegelsen, som for det første 
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ikke legger til rette for rekruttering fra EØS, og for det andre er mer opptatt av å ta vare på de 

som er i arbeidslivet enn å få de som står utenfor arbeidslivet inn.  

 

4.3.13  De proaktive 
En av de aktørene som har skapt flest avisoverskrifter om eurokriseflyktninger er Tysnes 

kommune i Hordaland. I og med at kommunen er preget av fraflytting, har 

arbeiderpartiordføreren Kjell Hestad engasjert seg for å tiltrekke seg eurokriseflyktninger. 

Pilotprosjektet er startet i samarbeid med Robin Hood-huset, og sammen har de laget en CV-

database (Bergens Tidende 27.06.2012). Kommunen har spesielt behov for tømrere, 

elektrikere og rørleggere. Så langt har kommunen bosatt fire familier, og sørget for jobb, 

bolig og språkopplæring. Dette kan karakteriseres som en proaktiv tilnærming til situasjonen. 

Tankegangen er både markedsliberal – eurokriseflyktningene kan fylle et direkte behov i 

Tysnes kommune – og solidarisk. Et eksempel på det sistnevnte er denne uttalelsen fra 

ordføreren til NRK (17.07.2012):  

 
- Eg skulle ønska av heile mitt hjarta at eg kunne tilby alle som er her arbeid, men det er sjølvsagt ikkje 

mogleg. 

 

Øyer kommune i Oppland har også valgt å være proaktive. De har et langsiktig mål om å 

skaffe 100 spanske sykepleiere til Lillehammer-regionen. Dette er et pilotprosjekt, og 

kommunen har engasjert et bemanningsselskap som kan hjelpe til i prosessen. Øyer har 

Høyre-ordfører, men i saken som omtaler prosjektet er hun ikke sitert. Ordningen innebærer 

norskkurs før avreise fra Spania, samt norskkurs, bolig og forskuddslønn etter en uke i Øyer 

(Fri Fagbevegelse 10.09.2012). Dette er en annerledes tilnærming til hjemlig 

sykepleiermangel og eurokrise. På den ene siden passer innfallsvinkelen godt med en 

markedsøkonomisk tankegang, men det viser også et initiativ som er uvant i norsk 

sammenheng.  

 

En lignende innfallsvinkel kommer fra Tom Pettersen, seniorrådgiver i kommunenes 

tilflyttingsprosjekt i KS – kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Han har uttalt 

til Avisa Nordland (23.01.2012) at arbeidsledige europeere bør få gratis norskkurs i 

hjemlandet:  

 
- Den arbeidskraften vi mangler er på billigsalg rundt om i verden. Nøkkelen er norskopplæring. 
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Ifølge Pettersen kan Universitetet i Nordland kan ta en rolle som tilbyder av norskkurs, og at 

den norske stat burde stå for finansieringen. Det vil være en langt billigere løsning enn å 

eksempelvis etablere en ny ingeniørutdannelse i Norge, ifølge Pettersen (Avisa Nordland 

23.01.2012).  

 

4.4 Diskusjon: kontinuitet og brudd  
Som indikert under punkt 4.3.1 var det knyttet visse forventninger til hvor partiene kom til å 

plassere seg i henhold til diskursene. SV var forventet å knytte seg til diskurs én, sammen 

med Caritas og Robin Hood-huset.  Arbeiderpartiet, Senterpartiet og LO var forventet å 

knytte seg til diskurs to. Den markedsliberale diskursen var forventet å romme Venstre, 

Høyre, KrF og Civita mens Fremskrittspartiet primært skulle knytte seg til den 

nasjonalkonservative diskursen. Det var åpnet opp for at aktørene kunne trekke på flere 

diskurser, blant annet ble det trukket frem at KrF kunne tenkes å trekke på 

solidaritetsdiskursen i tillegg.  

 

Analysen har vist at de fleste aktørene i hovedsak uttaler seg i henhold til den diskursen det 

var forventet at de tilhører, basert på de ulike partiideologiene.  

 

Den første diskursen – solidaritetsdiskursen – benyttes av flere aktører. SVs Karin 

Andersen argumenterer klart i henhold til en slik diskurs i sitt innlegg i den analyserte 

stortingsdebatten, hvor hun omtaler eurokriseflyktningene som ofre. Også Caritas og Robin 

Hood-huset trekker på denne diskursen. Med tanke på det Robin Hood-huset og Caritas 

opplever daglig, nemlig arbeidsløse søreuropeere som har behov for hjelp, er heller ikke 

deres perspektiv vanskelig å forstå. Begge organisasjonene kan i stor grad knyttes til 

solidaritetsdiskursen. De uttrykker også en kritikk av myndighetenes håndtering av 

situasjonen, og ønsker på lik linje med en rekke andre aktører mer effektivitet. Fra Kristelig 

Folkepartis side ser vi også tendenser til bruk av solidaritetsdiskursen. Heikki Holmås står i 

større grad enn partifelle Andersen med ett bein i hver leir, og knytter seg både opp mot 

solidaritetsdiskursen og fagorganiseringsdiskursen. Dette er ikke unaturlig, da tilknytning til 

fagbevegelsen er og har vært sentralt også i SVs politikk.  
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Den andre diskursen – fagorganisering – brukes av både Bjurstrøm, Huitfeldt og 

Trettebergstuen i Arbeiderpartiet. Bjurstrøm fremstår som forholdsvis negativ til 

eurokriseflyktninger i avisartiklene, men uttrykker en mer positiv holdning til 

arbeidsinnvandring i stortingsdebatten. Som arbeidsminister og ansvarlig for norsk 

arbeidspolitikk er det naturlig at man fremstår som tilbakeholden. Det er enklere å være 

kritisk og visjonær for en som er i opposisjon. Samtidig er det et fellestrekk for Bjurstrøm og 

Huitfeldt at de uttrykker at Norge har behov for mer arbeidskraft, uten at de selv tar initiativ 

til å løse dette. De to representantene fra LO tilhører som forventet også 

fagorganiseringsdiskursen. LO-leder Roar Flåthen uttrykker imidlertid ikke nevneverdig stor 

bekymring, men sosial dumping og arbeiderrettigheter er viktige elementer i deres 

argumentasjon. Når det gjelder Senterpartiet er de den aktøren hvor det er minst empirisk 

materiale tilgjengelig, og dermed er det ikke så enkelt å eksplisitt knytte Senterpartiet til én 

diskurs. Pollestad uttrykker i stortingsdebatten at Sp i utgangspunktet vil bemanne norske 

arbeidsplasser med egen befolkning, men ser behovet for utenlandsk arbeidskraft. Dette kan 

tolkes som et forholdsvis konservativt standpunkt. Samtidig er Pollestad opptatt av å markere 

en tydelig avstand til FrP.  

 

Den tredje diskursen – den markedsliberale – er populær på høyresiden. Venstre utmerker 

seg som den soleklart største forkjemperen for arbeidsinnvandring, og formuleringene tilsier 

at Venstre kan plasseres i diskurs tre, den markedsliberale. Dette skyldes det store fokuset på 

de fire friheter, effektivitet, og fri flyt av arbeidskraft over landegrensene. Civita på sin side 

kritiserer fagforeningene og myndighetene for å fokusere for mye på de som er i jobb, 

fremfor de som har behov for jobb. Civita kan også knyttes til den markedsliberale diskursen, 

slik vi kunne forvente. Kristelig Folkeparti uttrykker seg også i stor grad slik det er forventet. 

De har både fokus på arbeidsinnvandrere som en ressurs, samtidig som de påpeker faren for 

såkalt hjerneflukt. Følgelig er det innslag av både solidaritet og markedsøkonomi i KrFs 

uttalelser. Kristelig Folkeparti som aktør står med ett bein i hver leir.  

 

Høyre er det partiet som overrasker mest i analysen. Torbjørn Røe Isaksen forfekter en 

arbeidslivspolitikk som er nærmere Arbeiderpartiet og fagforeningsdiskursen enn det som var 

forventet, jamfør kapittel 4.3.1. I tillegg fremhever Røe Isaksen Europeisk solidaritet som 

viktig i spørsmålet om eurokriseflyktninger. Dette vitner om et sterkt engasjement for EU. 

Det inneholder et solidaritetsperspektiv, men passer likevel ikke inn i den første diskursen, 

nettopp på grunn av synet på EU.  
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Den fjerde diskursen – nasjonalkonservativisme – brukes i prinsippet kun av 

Fremskrittspartiet, i tillegg til Dine Penger-redaktør Tom Staavi. Fremskrittspartipolitikerne 

Eriksson, Amundsen og Hagen har alle innslag av den nasjonalkonservative diskurs i sine 

uttalelser, gjennom at nordmenn skal ha andre rettigheter enn utenlandske arbeidere. 

Amundsen vil i tillegg begrense arbeidsinnvandring til Norge. Hagens forslag kan leses som 

uttalelser med innslag av både markedsøkonomisk og nasjonalkonservativ tankegang. 

Eriksson er imidlertid nøye på at Fremskrittspartiet er motstandere av sosial dumping. Dette 

viser at vi har en høy grad av kontinuitet i partiideologi og diskurstilknytning. Den aktøren 

som til dels viser brudd med diskursiv praksis er Høyre. Det er et interessant funn at til tross 

for at det er en ny gruppe arbeidsinnvandrere, videreføres tidligere posisjoner i ordskiftet.  

 

I brorparten av avisartiklene blir eurokriseflyktningene skildret som vanskeligstilte, fattige og 

brukere av norske lavterskeltilbud. Dette kan indikere en viss kulturell metonymisering. Med 

dette menes at kun en del av det totale bildet trekkes frem (jamfør Simonsen 2007:156). I 

spørsmålet om eurokriseflyktninger blir flyktningeperspektivet fremhevet på bekostning av 

arbeidsinnvandringsperspektivet i mange avisartikler. Dette gjelder ikke minst på grunn av 

begrepet ”eurokriseflyktning”, som jo også benyttes i denne oppgaven. En slik 

metonymisering kan definitivt være et hinder for denne gruppen i møtet med norsk 

arbeidsmarked. Hvis eurokriseflyktning blir ensbetydende med en person som bor på gata, og 

det generelt knyttes negative assosiasjoner til begrepet, vil ikke dette tjene gruppen som 

helhet. Det er en kjensgjerning at enkelte begreper vekker negative assosiasjoner (Eide & 

Simonsen 2007:207). Det er imidlertid ingen henvisninger til kulturelle særtrekk eller 

fordommer i det empiriske materialet som er undersøkt. På den annen side er det en tendens 

til bruk av naturkatastrofebegreper for å beskrive situasjonen, men det er ikke overveldende i 

det empiriske materialet. I masteroppgavens første sitat refereres det til ”en flom av 

arbeidskraft”, uttalt av den svenske økonomen Robert Bergquist (Dagbladet 27.02.2012). 

Dagens Næringsliv bruker 05.01.2012 overskriften ”Arbeidsløse EU-borgere strømmer til 

Norge”. Slik ordbruk kan indikere at dette er noe utenfra, noe farlig, som ”vi” må beskytte 

oss mot (Eide og Simonsen 2007:207). Bruk av begrepet ”bølge” i forbindelse med 

innvandring er så etablert i norsk faglitteratur at det nesten kan regnes som en død metafor 

(jamfør Kjeldsen 2006:247). Da med henvisning til Brochmanns skildring av 

innvandringsbølger i Norsk innvandringshistorie (2003). Bruken av begrepet kan si noe om 
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det overordnede synet på innvandring til Norge, men er ikke så analytisk relevant i denne 

sammenhengen, nettopp fordi det er internalisert.  

 

4.4.1 Diskursenes drivkrefter og konfrontasjon 
Den største diskursive konfrontasjonen kan sies å foregå i synet på eurokriseflyktningene 

som byrde eller ressurs. Slik det fremgår av analysen er det flere ulike perspektiver på 

arbeidsinnvandring fra eurokriseland. I mange sammenhenger er det et uttalt problemfokus 

der gruppen blir kategorisert som en byrde for det norske samfunnet. Dette gjelder i særlig 

grad Fremskrittspartiet, men også Arbeiderpartiet og KrF. De to organisasjonene i analysen, 

Caritas og Robin Hood-huset, har også et negativt perspektiv i sine uttalelser. Men der 

politikerne ansvarliggjør eurokriseflyktningene, legger organisasjonene ansvaret i større grad 

på politikerne.   

 

Når det gjelder de som uttrykker at eurokriseflyktningene er en ressurs for det norske 

samfunnet, er dette først og fremst SV, Venstre og Civita og til dels Høyre. I tillegg har både 

Dine Pengers Tom Staavi og Carl I. Hagen en innfallsvinkel hvor de ser på spanjolene som 

ressurser, men dette er på premisser som impliserer at gruppen vil ha en lavere rang i det 

norske arbeidsmarkedet. 

 

I språkbruken kommer dette særlig til syne i stortingsdebatten der Fremskrittspartiets 

representant insisterer på å kalle gruppen for ”velferdsflyktninger” – mens de andre partiene 

ikke anerkjenner dette som et legitimt begrep i det diskursive feltet (jamfør Mathisen 

1997:11). Ifølge Robert Eriksson er eurokriseflyktninger lik velferdsflyktninger, personer 

som ønsker å komme til Norge som rene konsumenter av velferdsgoder. Denne forståelsen av 

hvilke personer som er verdig trengende kan karakteriseres som et drivhjul eller nodalpunkt i 

Erikssons og Fremskrittspartiets diskurs (jamfør Jørgensen & Phillips 1999:37).  

 

Det er stor forskjell på de personlige og økonomiske ressursene til eurokriseflyktninger i 

Norge. Dette påvirker også debatten. Mange av de som har ankommet Norge er dårlig 

forberedt, og har lite sparepenger å leve på i arbeidssøkingsprosessen. Flere har også ulike 

typer utdanning som er lite etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Aftenposten har for 

eksempel skrevet en artikkel om søreuropeiske journalister, samfunnsvitere og 

interiørarkitekter som har kommet til Norge og har havnet langt bak i jobbsøkerkøen 
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(Aftenposten 08.03.2013). Med andre ord kan vi skille mellom søreuropeere som først og 

fremst er ”flyktninger” og søreuropeere som først og fremst er ”arbeidsinnvandrere”. I den 

første kategorien er søreuropeere som har mistet alt i hjemlandet, og som kommer til Norge 

som en siste utvei.  I den sistnevnte kategorien finner vi ingeniører og håndverkere, som 

potensielt kan fylle et behov i det norske arbeidsmarkedet. Det er klart at debatten og 

uttalelsene i avisen avhenger av hva slags personer som blir brukt som eksempel. 

Eksempelvis er KrF-politikeren Lisbeth Iversen intervjuet i forbindelse med saker der 

eurokriseflyktninger bor på gata i Bergen, det samme gjelder Bjurstrøm. På den andre siden 

får blant annet Anniken Huitfeldt og Trine Skei Grande uttale seg om arbeidsinnvandring fra 

eurokriseland på et mer generelt plan. 

 

Når det gjelder hva som driver frem endring, er det snakk om hvordan omstendighetene 

påvirker diskursiv tilknytning og politiske holdninger. Ovenfor har vi sett at Høyre har 

foretatt en diskursiv endring i retning Arbeiderpartiet. Endring kan fremdrives av de fysiske 

forholdene. Som Røe Isaksen selv påpeker har det vært en utvikling i form av økt 

arbeidsinnvandring, og større mulighetsrom for useriøse aktører til å bedrive sosial dumping. 

Følgelig ser Høyre det som nødvendig å ha visse rammer for å motvirke dette, rammer som 

tradisjonelt har vært koblet til fagorganiseringsdiskursen. Det er rimelig å anta at også andre 

aktører kan se seg nødt til å endre sin diskurstilhørighet, dersom det blir endringer i antall 

arbeidsinnvandrere. Sammensetningen i innvandrerbefolkningen kan også påvirke 

diskursene. Om de som kommer fra Sør-Europa først og fremst er ”flyktninger” og personer 

med lav utdannelse, eller om de er mer tradisjonelle arbeidsinnvandrere som oppfyller 

høyresidens jakt på ”de gode hodene”. Dette henger sammen med Faircloughs 

tredimensjonale modell som ble presentert i kapittel 3.3.1. Når arbeidsinnvandringen øker, er 

dette en del av den sosiale praksisen, altså den ytterste firkanten i modellen (jamfør 

Fairclough 1992:73). På grunn av et dialektisk forhold mellom diskurser og sosial praksis, er 

det naturlig at diskursene påvirkes av hvordan den sosiale verden arter seg. Samtidig vil også 

diskurser slipes mot hverandre, og de vil kunne bidra til endring.  
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5 TILTAK OG KONSEKVENSER  
5.1 Innledning 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvilke konsekvenser den offentlige debatten har for 

tiltak eurokriseflyktninger møtes med. Innledningsvis foretar jeg en kort repetisjon av 

Faircloughs rammeverk. Deretter vil jeg presentere et utvalg tiltak etter tur, og diskutere 

hvorvidt disse forslagene sammenfaller med den logikken det er naturlig å forvente i lys av 

diskursene som råder i den offentlige debatten. Jeg vil med andre ord diskutere empirien opp 

mot teorien i kapittelets første del. Deretter ønsker jeg å gå nærmere inn i styrkeforholdet 

diskursene imellom. Hvilken diskurs har hegemoni, og hvilke politiske konsekvenser 

innebærer dette? Hva er aktørenes handlingsrom vis-à-vis diskursene? Kapittelets siste del 

utgjør den avsluttende diskusjonen i denne masteroppgaven.  

 

I den empiriske analysen har vi sett flere eksempler på det jeg betegner som tiltak. Dette er 

alt fra opprettelsen av Robin Hood-huset, Caritas’ informasjonssenter for arbeidsinnvandrere 

og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA), til informasjonskampanjer, et sterkere 

arbeidstilsyn, allmenngjøring av tariffavtaler og mer lovorienterte tiltak. Noen tiltak 

eksisterer allerede, mens andre er foreslått.  

 

Tiltakene varierer i form og styrke på flere nivåer. Dette avhenger av hvor i prosessen 

tiltakene settes inn, og hva slags instans som har ansvar for implementeringen. Hvilke tiltak 

en aktør mener er mest relevante, har bakgrunn i deres politiske logikk. Samtidig kan en aktør 

være pådriver for tiltak av svært ulik karakter, men da gjerne i forskjellige faser av prosessen 

med å møte denne typen arbeidsinnvandrere. For eksempel er ikke nødhjelp og arbeidstilsyn 

nødvendigvis tiltak med lik målgruppe.  

 

5.2 Diskurs og sosial praksis 
I kapittel tre ble Faircloughs tredimensjonale rammeverk gjennomgått, ved hjelp av modellen 

i) tekst ii) diskursiv praksis og iii) sosial praksis. Den empiriske analysen i kapittel fire har 

tatt for seg de to innerste nivåene i modellen, nemlig det tekstlige og det diskursive. I dette 

kapittelet er det den sosiale praksisen som skal vurderes. Dette henger sammen med andre del 

av masteroppgavens problemstilling, nemlig hvilke implikasjoner diskurstilknytningen har 

for tiltakene eurokriseflyktningene møtes med. I lys av dette kan sosial praksis forstås som 
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tiltak, og formålet med dette kapittelet er å se på handlingsrommet til de ulike aktørene. 

Analysen i kapittel fire, i henhold til de to innerste nivåene, er med andre ord premisset for 

dette kapittelet.  

 

I og med at eurokriseflyktningene er en ny gruppe innvandrere i Norge, skaper det 

handlingsrom for politiske aktører. Den nye gruppen gir et mulighetsrom for å redefinere 

uttalte holdninger til arbeidsinnvandringspolitikk. Eurokriseflyktningene er ikke selv en aktør 

i debatten, og følgelig er det mulig å fylle begrepet med ulikt innhold. At begrepet er 

grunnleggende dynamisk gir et rikt grunnlag for forskjellige diskurser som kan knytte an til 

ulike politiske agendaer. Handlingsrom for politikk skapes gjennom språk. Hvilket 

handlingsrom og hvilke tiltak muliggjør de diskursene vi her har sett, og forutsetter endring i 

tiltak en endring i diskurs? Nedenfor skal jeg gå nærmere inn i hva som er diskursenes 

drivkrefter, og hva som kan frembringe endring. Hvilke brytningspunkter eksisterer, og hva 

driver debatten fremover? Dette henger sammen med aktør og struktur, som ble presentert i 

kapittel 3.4.1. Men først en gjennomgang av relevante tiltak som det har vært referert til i det 

empiriske materialet, da disse tiltakene vil fungere som eksempler i den påfølgende 

diskusjonen.  

 

5.3 Tiltak 
5.3.1 Senter for utenlandske arbeidstakere (SUA)  
Tre norske byer har opprettet et Senter for utenlandske arbeidstakere. Disse er Oslo, 

Stavanger og Kirkenes. Sentrene er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, 

politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI), og ble opprettet på initiativ fra direktørene i disse 

fire etatene. Det første senteret ble opprettet i Oslo i 2007, mens de to andre kom til i 2009  

(SUA 2012:3).  

 

Formålet med SUA er å legge til rette for arbeidsinnvandrere, slik at de kan anskaffe de 

nødvendige tillatelser og registreringer på ett sted. Konsekvensene er blant annet at brukerne 

kommer raskere ut i arbeidslivet og at arbeidsgivere lettere kan få tak i lovlig utenlandsk 

arbeidskraft. Dermed blir det enklere å unngå svart arbeid og sosial dumping, ifølge SUAs 

årsrapport (SUA 2012:3). På senteret kan EØS-borgere få registreringsbevis, søke om 

skattekort og få D-nummer, melde flytting til Norge og få informasjon om plikter og 

rettigheter i norsk arbeidsliv (Ibid.). 
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Senter for utenlandske arbeidstakere er etter alle solemerker et velfungerende tiltak. I 2008 

kom SUA på andreplass i kåringen av landets beste virksomhetstiltak (Arbeidstilsynet 2008). 

Flere byer, som Bergen, har ytret ønske om å opprette en tilsvarende institusjon. I de 

empiriske artiklene er SUA et tiltak som politikere fra flere partier trekker frem. Det er bred 

enighet om at dette er et godt tiltak, uavhengig av hvilken diskurs man tilhører.  Årsaken til 

dette er trolig at senteret tilfredsstiller mange behov på en gang. Senteret er et 

effektiviseringstiltak, det kommer både arbeidstakere og arbeidsgivere til gode, i tillegg til at 

ordningen begrenser svart arbeid og sosial dumping.  

 

SUA er et tiltak som ble opprettet før de første eurokriseflyktningene begynte å melde sin 

ankomst i Norge. Like fullt er det et tiltak som kommer mange eurokriseflyktninger til gode. 

Svært mange søreuropeere reiser til Bergen, og således vil opprettelsen av et tilsvarende 

senter der være et direkte tiltak for å bedre situasjonen for denne gruppen.  

 

5.3.2 Redusere byråkratiet  
Som nevnt ovenfor ønsker Venstre å gjøre det enklere for arbeidsinnvandrere å komme til 

Norge. Dette krystalliserte seg i et representantforslag fra Trine Skei Grande og Borghild 

Tenden i mars 2013, som i skrivende stund er til komitébehandling. I forslaget legger Venstre 

vekt på enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling (Dokument 8:41 S 2012-

2013). Forslaget omfatter arbeidsinnvandrere fra både innenfor og utenfor EØS. De 

forslagene som er mest relevante for eurokriseflyktningene er å utvide såkalt tidlig 

arbeidsstart, slik at arbeidsinnvandrere kan begynne i jobben mens søknaden er til behandling 

hos UDI. Videre ønsker Venstre at regjeringen skal gjennomgå godkjenningssystemet for 

utenlandsk utdanning, forenkle prosedyrene for forlengelse/fornyelse av arbeidstillatelser og 

gjøre saksbehandlingen på SUA enda smidigere. De karakteriserer SUA som et meget godt 

tiltak, men mener saksbehandlingstiden bør reduseres, og at hver søknad kan behandles av 

færre personer (Ibid.).  

 

Disse forslagene tydeliggjør Venstres posisjon som arbeidsinnvandringsforkjemper. Ønsket 

om effektivisering, utnyttelse av arbeidskraft, og mindre byråkrati sammenfaller godt med 

den markedsliberale diskursen de ble knyttet til i kapittel fire.  
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I 2011 fremmet Høyre-representantene Helleland, Tetzschner, Meling og Foss et lignende 

forslag med fokus på vekstfremmende arbeidsinnvandring.  ”Forslagsstillerne mener derfor 

at det i større grad bør overlates til arbeidsgiverne/bedriften selv å bedømme hvorvidt en 

arbeidstager har den rette kompetansen. Det vil fjerne byråkrati og frigjøre ressurser til 

behandling av mer kompliserte saker.” De foreslår, i likhet med Venstre, en 

forhåndsgodkjenning av bedrifter. Høyre-representantene fremhever forenkling av prosedyrer 

for fornyelse av arbeidstillatelser, og for å få personnummer (Dokument 8:150 S 2010-2011).  

 

5.3.3 Arbeidsmiljøtiltak  
Det er en kjensgjerning at økt arbeidsinnvandring til Norge har ført med seg sosial dumping. 

For å forsøke å forhindre dette har det blitt iverksatt en rekke tiltak i form av lover. Å føre 

tilsyn med om disse lovene blir overholdt er Arbeidstilsynets oppgave. Arbeidstilsynet er en 

statlig etat underlagt Arbeidsdepartementet (Arbeidstilsynet 2013). 

 

En av de viktigste lovene som har blitt laget i den forbindelse er lov om allmenngjøring av 

tariffavtaler. Denne loven gjelder for visse yrker som har vært spesielt preget av utenlandske 

arbeidstakere og stor forekomst av sosial dumping, slik som bygg- og anleggsbransjen, 

jordbruksnæringen, verftsindustrien samt renholdsbransjen. I prinsippet er det snakk om en 

minstelønn, og forskriftene gjelder både for faglærte og ufaglærte, uavhengig av om de er 

fagorganisert (Arbeidstilsynet 2013). Loven ble vedtatt av Stortinget i 1993, i forbindelse 

med EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994. Loven ble imidlertid ikke tatt i bruk før i 2004, da 

åtte østeuropeiske land ble innlemmet i EU, og bekymring for sosial dumping og 

lavlønnskonkurranse igjen ble aktualisert. Vedtak om allmenngjøring innenfor en bransje 

treffes av Tariffnemnda (Virke 2008). 

 

Flere av aktørene i det empiriske materialet har tatt til orde for en styrking av Arbeidstilsynet. 

Både SVs Heikki Holmås, Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt nevner 

allmenngjøring av tariffavtaler eksplisitt.  Ifølge LO er allmenngjøring et ”betydelig og 

virkningsfullt virkemiddel” (Høibråten 2013). Dette er aktørene som har plassert seg i 

fagorganiseringsdiskursen i denne analysen. Vi ser med andre ord en klar sammenheng 

mellom ønsket om et sterkt arbeidstilsyn, og tilhørighet til fagorganiseringsdiskursen.  
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Den viktigste ideologiske skillelinjen i dette tilfellet er innstillingen til sosial dumping. For 

aktørene på venstresiden er sosial dumping den største utfordringen ved arbeidsinnvandring. 

For aktører på høyresiden er ikke lønnskonkurranse nødvendigvis negativt. 

Næringslivsorganisasjonen Virke er mot allmenngjøring av tariffavtaler, noe de begrunner 

med at ”..allmenngjøring innebærer en tvangsmessig forpliktelse til å følge en tariffavtale 

som gir utvidede rettigheter i forhold til det som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser 

om for eksempel arbeidstid og overtid” (Virke 2008). Med andre ord gir allmengjøring 

fordeler til arbeidstakere, og ikke arbeidsgivere, og dette samsvarer ikke med Virkes ønsker.  

 

De tiltakene som følger av fagorganiseringsdiskursen har arbeidstakeren i fokus. Det er 

irrelevant om vedkommende er norsk eller arbeidsinnvandrer. Følgelig er målgruppen kun de 

som er i arbeid, ikke de som leter etter arbeid. Allmenngjøring av tariffavtaler og øvrige tiltak 

fra Arbeidstilsynet vil komme eurokriseflyktninger til gode såfremt de er i arbeid. Med andre 

ord er disse tiltakene relevante på et senere tidspunkt enn for eksempel nødhjelp og CV-kurs.  

 

5.3.4 Skiftarbeid  
Sosial dumping er også temaet i det neste eksempelet, hvor Carl I. Hagens utspill om å leie 

inn spanjoler til å bygge vei i Norge for spansk tariff skal ses nærmere på. Dette utspillet 

baserer seg på en logikk der sosial dumping ikke er til bekymring. For Hagen er det en vinn-

vinn-situasjon at Norge får billig arbeidskraft, og at arbeidsledige spanjoler slipper å bryte 

opp fra hjemmene sine. Med en skiftordning av den typen Hagen skisserer kan spanjolene 

jobbe mye når de først er i Norge, for så å ha helt fri når de er i hjemlandet (Aftenposten 

21.08.2011). Nå er mer enn hver fjerde spanjol arbeidsledig, og blant de under 25 er mer enn 

halvparten uten jobb. Mange ville utvilsomt sagt ja til en slik avtale, til tross for lavere 

lønninger enn nordmenn. På den ene siden kan dette sees som et pragmatisk tiltak, der en 

aktør vil gjøre det beste ut av situasjonen for flere interessenter. På den andre siden kan dette 

avleses som grunnleggende uetisk, fordi arbeidsinnvandrerne vil fungere som en tjenerklasse 

i det norske samfunnet. Fra det sistnevnte perspektivet innebærer Hagens forslag å utnytte 

personer i en sårbar situasjon.  

 

Differensierte lønninger basert på statsborgerskap er ikke forenelig med norsk praksis.  Norsk 

innvandringspolitikk kjennetegnes av at Norge er en velferdsstat, og følgelig må 

innvandringen være begrenset. Dette skyldes at det er et bærende prinsipp at de innvandrerne 
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som får bosette seg i landet må ha lik tilgang til landets velferdsgoder (Papademetriou & 

O'Neil 2005: 5). I lys av dette vil Hagens forslag kun være gjennomførbart dersom Norge sier 

farvel til sentrale elementer i velferdsstatspolitikken.  

 

5.3.5 Opptjeningstid for arbeidsinnvandrere 
Fremskrittspartiets Robert Eriksson ønsker å innføre tiltak som kan forhindre at Norge blir et 

trygdeparadis for kriserammede søreuropeere. Eriksson er leder for arbeids- og 

sosialkomiteen på Stortinget. Han foreslår en ordning der arbeidsinnvandrere må arbeide fem 

år i Norge for å få tilgang på norske familierelaterte trygdeytelser. Videre foreslår han å 

redusere dagpengesatsen dersom EU-borgeren vender tilbake til sitt hjemland. Eriksson 

mener også at inntekten fra hjemlandet skal være med på å danne grunnlaget for eventuelle 

ytelser (Aftenposten 25.11.2011). 

 

Disse forslagene samsvarer godt med den diskursen Eriksson har blitt knyttet til i den kritiske 

diskursanalysen. Tankegangen er nasjonalkonservativ i den forstand at rettighetene til norske 

borgere skal vernes om, og at det skal være andre regler for utenlandske arbeidstakere.  

 

5.3.6 Norskopplæring  
Flere aktører tar til orde for bedre norskopplæring for arbeidsinnvandrere. 

Arbeidsinnvandrere omfattes ikke av introduksjonsordningen, og EØS-innvandrere har 

verken rett eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS har 

plikt til å gjennomføre norskkurs, men opplæringen er ikke gratis. ”Det forutsettes av 

arbeidsinnvandrere på grunn av deres posisjon som lønnsmottakere, vil være i stand til å 

betale for norskopplæringen selv. Det kan også antas at det er i arbeidsgivers interesse å 

sikre at de ansatte behersker norsk og har grunnleggende kunnskaper om det norske 

samfunnet, gjennom å påkoste opplæringen” (Meld.St. 6. 2012-2013 s.44).  

 

Venstre har i et representantforslag fremhevet norskopplæring som et viktig tiltak. De ber 

staten om å ta et større finansielt ansvar for norskopplæring, gjennom økte tilskudd til 

kommunene. I tillegg foreslår de et bredere samarbeid med privat sektor og ideelle 

organisasjoner for å få en mer effektiv og brukertilpasset norskopplæring (Dokument 8:41 S 

2012-2013). En økt satsning på norskundervisning blir presentert som et tiltak som både 

kommer Norge, arbeidsgivere og arbeidsinnvandrerne til gode. For det første nyttiggjør 
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arbeidsinnvandrere seg raskere av medbragt kompetanse dersom de behersker norsk i jobben. 

Videre er et positivt for arbeidsinnvandrerne å kunne ivareta egne interesser i møtet med 

eksempelvis skole og helsevesen, påpeker Venstre, og viser til offisiell norsk 

integreringspolitikk i NOU 2011:14 (Dokument 8:41 S 2012-2013). 

 

De fleste er enige om at norskopplæring er et godt tiltak. Uenighetene kretser i stor grad rundt 

hvordan det skal finansieres. Mange opplæringstilbud driftes av frivillige organisasjoner. 

Regjeringen tar til orde for å fortsette denne ordningen, gjennom å fortsatt bevilge midler til 

frivillige organisasjoner (Meld.St. 6. 2012-2013 s.44). Samtidig er dette en uvant tilnærming i 

norsk sammenheng, på grunn av vår velferdsmodell som vektlegger et sterkt offentlig 

hjelpeapparat. Som vi ser ovenfor ønsker Venstre at staten skal ta et større ansvar for 

finansieringen. Argumentene for norskopplæring av arbeidsinnvandrere fra EØS er at de 

raskere og i større grad kan være en ressurs på arbeidsplassen, og at det er et 

integreringstiltak for at arbeidsinnvandrere kan delta i det norske samfunnet. Hvorvidt man 

ønsker at arbeidsinnvandrerne skal bli integrert i samfunnet er et annet spørsmål. Her kan 

ulike logikker ligge til grunn. Dersom arbeidsinnvandrerne først og fremst har status som 

gjestearbeidere som skal returnere til hjemlandet senere, er ikke norskopplæring like 

nødvendig. Eksempelvis i forbindelse med Carl I. Hagens utspill som er kommentert ovenfor, 

er det rimelig å anta at disse spanjolene ikke vil ha behov for norskkurs - fordi formålet ikke 

er å integrere dem i samfunnet.  

 

5.3.7 Tiltak fra sivilsamfunnet 
Robin Hood-huset, Caritas, Fattighuset og Kirkens bymisjon er eksempler på organisasjoner 

som driver med velferdstiltak. Det er de to førstnevnte som har vært aktuelle i denne 

analysen. De to organisasjonene kan betegnes som tiltak i seg selv, i tillegg til at de bedriver 

aktiviteter som er tiltak. Det norske samfunnet er sterkt orientert mot offentlige 

velferdsordninger, derfor er velferdstiltak fra sivilsamfunnsorganisasjoner en utradisjonell 

tilnærming.  

 

Caritas har et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere hvor de formidler hvilke offentlige 

instanser arbeidsinnvandrerne bør oppsøke, og i hvilken rekkefølge. Ifølge deres 

hjemmesider er det slik at: ”Mange av de som kommer til oss opplever å bli sendt på en 

unødvendig runddans mellom offentlige kontorer og instanser” (Caritas 2013). Det er tydelig 
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at Caritas ikke synes det norske offentlige systemet er godt nok tilrettelagt for 

arbeidsinnvandrere, og at de følgelig kan bistå i prosessen. At Caritas har valgt å ta saken i 

egne hender er således et innlegg i debatten. Videre har Caritas medarbeidere som snakker 

spansk, polsk og litauisk. Caritas’ språkkompetanse er et tiltak som er en direkte respons til 

arbeidsinnvandrernes demografi.  

 

Caritas’ hjelp til arbeidsinnvandrere er tredelt med kategoriene arbeidsliv, boligmarked og 

helse/sosialhjelp. Av konkrete virkemidler bistår Caritas med CV-skriving, informasjon om 

NAV og bemanningsbyråer, hvordan arbeidsmarkedet fungerer samt juridiske forhold ved 

arbeidskontrakter. De hjelper også arbeidsinnvandrere med boligjakt, reglene for 

boligmarkedet og informasjon om hvor man kan søke råd. Caritas har datamaskiner og 

kopimaskiner tilgjengelig for lån, og de hjelper til med onlineregistrering hos blant andre 

UDI. I tillegg hjelper de til med å finne norskkurs. Alle disse virkemidlene er svært konkrete, 

og på et lavt nivå. Det tiltaket som Caritas’ infosenter i sin helhet er, kan avleses som et 

solidarisk tiltak. Motivasjonen har et religiøst fundament, og målsettingen er å hjelpe 

personer som har det vanskelig. Organisasjonen tjener ikke penger på tiltaket, og mange 

jobber frivillig. Det er med andre ord god intern konsistens mellom diskursen analysen 

avdekket at Caritas tilhører, og de virkemidlene de har tatt i bruk for å håndtere saken.  

 

Når det gjelder Robin Hood-huset i Bergen var ikke dette i første omgang tenkt å være et 

tilbud spesielt for arbeidsinnvandrere og eurokriseflyktninger. Robin Hood-husets formål er å 

være et møtested for økonomisk vanskeligstilte hvor man kan varme seg og få en kopp kaffe. 

Den økende arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa har gjort at denne organisasjonen har blitt 

en aktør i debatten om Norges mottakelse av eurokriseflyktninger. Robin Hood-huset tilbyr 

lån av datamaskiner, kopimaskin, aviser og telefon. Man kan få gratis kaffe, frukt og kjeks, 

og gratis lunsj to ganger i uken. Det har også blitt arrangert norskkurs der. I likhet med 

Caritas er mange av de som arbeider på huset frivillige. 

 

Robin Hood-huset har som målsetting å være en sosialpolitisk aktør, og deres daglige leder 

Marcos Amano har engasjert seg i debatten om eurokriseflyktningers livsgrunnlag i Bergen. 

Huset drives utfra et sosialt engasjement, og det er en tydelig sammenheng mellom 

omsorgsdiskursen som uttalelsene fra daglig leder kan kobles til, og det tilbudet Robin Hood-

huset har for arbeidsinnvandrere.  
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I tilfellet Caritas og Robin Hood-huset kommer det ikke som en overraskelse at diskursen de 

tilhører kan kobles til tiltakene på en meningsfull måte. De er aktører i diskursen, men er 

tross alt også tiltak i seg selv. En av årsakene til at organisasjonene så utvetydig kan plasseres 

i en omsorgsdiskurs er at dette arbeidet gjøres uten at de får noe igjen for det.  

 

5.3.8 Proaktive tiltak  
”Jeg står ved det jeg har sagt før: Arbeidsløse europeere er en gavepakke til norske 

distriktskommuner” uttalte Tysnes-ordfører Kjetil Hestad (Ap) til Bergens Tidende 

(01.04.2013). Tysnes-ordføreren har, i tillegg til nevnte tiltak, initiert et prosjekt i samarbeid 

med Robin Hood-huset der de har laget en CV-database for arbeidssøkende europeere. Slik 

kan fraflyttingskommunen tiltrekke seg ønsket kompetanse. De arbeidstakerne Tysnes er 

interessert i får tilbud om bolig og språkopplæring.  

 

En lignende modell har Øyer kommune benyttet seg av, ved å reise til Spania for å rekruttere 

sykepleiere til Lillehammer-regionen, som nevnt ovenfor. De som deltar i prosjektet går først 

to måneder på norskkurs i Spania, før de reiser til Norge. De får dekket flybilletten til Norge, 

får tilbud om bolig fra dag én, samt forskuddslønn etter én uke. Bemanningsselskapet som 

har fått oppdraget fra Øyer kommune skaffer nødvendig autorisasjon og skattekort (Fri 

Fagbevegelse 10.09.2012).  

 

Tom Pettersen i KS foreslår norskopplæring i blant annet Spania, for å kunne bedrive 

strategisk rekruttering fra disse landene. Ifølge Pettersen vil det være en billigere løsning å 

hente arbeidskraft herfra, enn å utdanne eksempelvis ingeniører i Norge. Derfor er det også 

rimelig at staten betaler for norskopplæringen. Pettersen foreslår at Universitetet i Nordland 

tar ansvar for undervisningen (Avisa Nordland 23.01.2012).  

 

Disse tiltakene passer ikke helt med de idealtypiske diskursene, og kan dermed betegnes som 

en avvikende diskurs.  Det innebærer at forståelsen bryter med det vi kunne forvente å finne 

på bakgrunn av ideologiteorien. Dette skyldes kanskje først og fremst at forståelsen er uvant i 

norsk sammenheng, fordi det er liten tradisjon for å være proaktiv i 

innvandringssammenhenger. Kanskje kunne denne diskursen vært utledet som et femte 

alternativ i analyseskjemaet, da med inspirasjon fra andre land, som Canada, sin tilnærming 

til arbeidsinnvandring (Aalandslid 2009). Canada er kjent for å drive strategisk rekruttering 
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av innvandrere. Hele 60 prosent av innvandrerne som kom til Canada forrige tiår var 

arbeidsinnvandrere, til sammenligning var tallet under 20 prosent for Norges del. Canada har 

et poengsystem der utdannelse, språkkunnskap, alder og økonomisk likviditet avgjør om man 

har anledning til å innvandre til landet. Systemet tar ikke hensyn til landopprinnelse (Ibid.:4). 

Poengsystemet er en effektiv måte å tiltrekke ønsket arbeidskraft på, samtidig som det har 

blitt kritisert for å være diskriminerende og elitistisk. Løsningene illustrerer en annen 

tilnærming til arbeidsinnvandring enn den vi kjenner i Norge.    

 

5.4 Tiltak og diskurs: en sammenheng? 
Sosial praksis blir til dels konstituert gjennom diskursiv praksis, det vil si tekstproduksjon og 

tekstkonsumpsjon (Jørgensen & Phillips 1999:73). Med andre ord må et tiltak for 

arbeidsinnvandrere være forankret i en diskurs, som her har utspring i ideologi og politisk 

logikk, samtidig som sosial praksis også har betydning for opprettholdelse og 

endringsmuligheter i en gitt diskurs. Nedenfor skal jeg gå nærmere inn på i hvilken grad – og 

på hvilken måte – diskursene og tiltakene er gjensidig konstituerende. 

 

Solidaritetsdiskursen 

Av en solidaritetsdiskurs, med vekt på at alle mennesker er velkomne og like mye verdt og at 

rike må dele med fattige, så er nødhjelp og tilsvarende velferdstiltak en naturlig konsekvens. 

Slik kan vi si at tiltakene konstitueres av diskursen. En solidaritetsdiskurs muliggjør med 

andre ord hjelpetiltak. Disse to henger naturlig sammen, og konstituerer hverandre. Her er 

nødhjelp, mat og bolig ett element, men det er heller ikke unaturlig med mer praktiske tiltak 

rettet mot å få jobb, som CV-hjelp og norskkurs. Det førstnevnte er ikke bærekraftig, kun 

solidaritetsorientert, mens det sistnevnte hjelper folk til å hjelpe seg selv og vil derfor kunne 

kategoriseres som bærekraftig. En solidaritetsdiskurs muliggjør på den annen side ikke 

diskriminering. Hvis motivasjonen er å hjelpe de som er i en vanskelig situasjon - og dette er 

diskursen man er en del av - er konsekvensen at arbeidsinnvandrere må få hjelp uavhengig av 

landbakgrunn, utdannelse, religion og så videre. Diskursen legger premisset for innstillingen 

de som tilhører den må ha, også overfor nye grupper som eurokriseflyktningene. I Caritas 

Norge sin strategi skriver de ”Enkeltmenneskets og alle menneskers verdighet og 

grunnleggende menneskerettigheter må respekteres. Alle mennesker, basert på deres 

likeverd, deltar i og nyter godt av samfunnsutviklingen og må få sin rettferdige andel av 

jordens ressurser. Sosial rettferdighet og solidaritet må gjennomtrenge samfunnet både lokalt 
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og globalt” (Caritas 2013). Gitt at Caritas definerer eurokriseflyktninger som personer hvis 

menneskeverd ikke blir ivaretatt, er det naturlig at de vil engasjere seg for denne gruppen. 

Tiltaket følger som en konsekvens av diskursen de er en del av, og det er en naturlig 

sammenheng mellom de to. Mange eurokriseflyktninger er i en situasjon hvor de har behov 

for hjelp, og Caritas ønsker å hjelpe, fordi de tilhører en diskurs med en solidarisk 

grunnfilosofi.  

 

Statlig nødhjelp er et forslag som var tema i den empiriske analysen. Utfra lov om sosiale 

tjenester har personer i akutt nød rett på nødvendig omsorg (NOU 2011:7 s.146). Det er 

imidlertid visse unntak for utenlandske statsborgere. Derfor har det blitt foreslått å opprette 

en statlig nødhjelpsordning som kan omfatte blant annet eurokriseflyktninger. Statlig 

nødhjelp kan definitivt kobles til omsorgsdiskursen. Dette er ikke en bærekraftig løsning, 

eller noe som kan relateres til kost/nytte. Ei heller faller det inn under 

fagorganiseringsdiskursen, da dette tiltaket ikke vil omfatte personer som er i arbeid. I 

empirien har vi sett at tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ikke ønsker statlig nødhjelp, 

fordi dette kan gi incentiver til at arbeidsinnvandrerne blir i Norge fremfor å dra hjem. 

Lisbeth Iversen fra Kristelig Folkeparti er ikke helt fremmed for tanken om nødhjelp i sine 

intervjuer. Dette er med begrunnelsen at hun ikke ønsker at personer skal sulte på gata i 

Bergen. Iversens utspill kan definitivt avleses som en del av solidaritetsdiskursen. Kristelig 

Folkeparti er, som det ble vist i teoridelen av denne oppgaven, et av de mest 

innvandringsvennlige partiene. Kristelig Folkepartis kristne verdigrunnlag er også et relevant 

perspektiv, da nestekjærlighet og omsorg står sentralt i deres ideologi (Kristelig Folkeparti 

2009:23). 

 

På mange måter kan det stadfestes at tiltakene er en konsekvens av den diskursen de tilhører. 

Både Caritas og Robin Hood-huset har drevet hjelpearbeid før eurokriseflyktningene ble 

viktige mottakere av tilbudet, og de har lenge vært deltakere i en diskurs der målsettingen er å 

hjelpe andre. Engasjementet i saken og debatten er en konsekvens av strukturene. Marcos 

Amano ville neppe engasjert seg så sterkt i debatten om det ikke var for at  

eurokriseflyktningene hadde begynt å troppe opp på Robin Hood-huset, i mangel av andre 

institusjoner. Både Caritas og Robin Hood-huset mener at dette i stor grad er myndighetenes 

ansvar, men at de selv er nødt til å ta ansvar inntil videre. Følgelig er det selve situasjonen 

som har skapt organisasjonenes deltakelse i debatten, og derfor er det er rimelig å anta at 

disse strukturene har påvirket aktørenes diskurs. 
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Når vi nå har sett på tiltakene, er det naturlig å se på hvilke konsekvenser dette har for 

eurokriseflyktningene, og hva kan vi si om måten de blir møtt på. Tiltak som nødhjelp og 

gratis mat setter søreuropeerne inn i en fortolkningsramme hvor de er flyktninger snarere enn 

arbeidsinnvandrere. Nødhjelp er en form for stakkarsliggjøring, fordi dette dreier seg om 

forholdsvis friske og unge mennesker som har kapasitet til å utføre arbeid. Gjennom denne 

fortolkningen blir de ikke behandlet som en ressurs. Når det gjelder Caritas’ senter for 

arbeidsinnvandring er  dette i langt større grad å behandle eurokriseflyktningene som 

arbeidsinnvandrere og en åpenbar ressurs i det norske arbeidsmarkedet. Gjennom CV-

skriving, kontakt med NAV og bemanningsbyråer er Caritas sitt formål å hjelpe personer ut i 

arbeidslivet.  

 

Fagorganiseringsdiskursen 

En fagorganiseringsdiskurs favoriserer de fagorganiserte og sysselsatte fremfor de 

arbeidssøkende. Diskursen har en klar lojalitet til de som er i arbeid. Diskursen muliggjør en 

rekke tiltak som kommer denne gruppen til gode, som arbeidstilsyn, allmengjøringsavtaler og 

arbeid mot sosial dumping. I dette tilfellet er det en tydelig sammenheng mellom diskurs og 

tiltak. Fagorganiseringsdiskursen konstituerer en rekke tiltak som kommer arbeidstakere til 

gode. I en av Bjurstrøms uttalelser som er analysert i kapittel fire heter det blant annet 

”Arbeidsinnvandringen er et gode for Norge, men det er bare når vi har noe å tilby”  

(Aftenposten 20.03.2013). Dette eksemplifiserer fagorganiseringsdiskursens fokus på 

bærekraft og den norske modellens tåleevne. En fremhevelse av tåleevne gir klare 

begrensninger for hva slags tiltak som kan innføres. I lys av dette er det rom for å hevde at 

diskursen har ekskluderende effekter, fordi den kun verner om de som er på innsiden – de 

som er i arbeid.  

 

Men kan vi si at forholdet mellom tiltak og diskurs er dialektisk i fagorganiseringsdiskursen? 

Det er rom for å hevde at tiltakene til en viss grad forutsetter en slik diskurs (jamfør 

Jørgensen & Phillips 1999:74). Samtidig er arbeid mot sosial dumping et element som har 

dukket opp i flere diskursbidrag. Dette kan imidlertid indikere at fagorganiseringsdiskursen 

brer om seg, og at flere aktører trekker på denne. Noe som igjen kan skyldes norske politiske 

tradisjoner, med en sterk tilknytning til velferdsstaten og sosialdemokratiet. 

Tolkningsutfordringen oppstår i det at fagorganiseringsdiskursen er forkjemper for tiltak som 

mange andre aktører stiller seg bak, i større grad enn motsatt vei. Dette kan skyldes tradisjon 

eller hegemoni, men det kan også skyldes et fagforeningsfrieri. Med andre ord at partier 
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utenfor den tradisjonelle fagorganiseringsdiskursen ønsker å innsmigre seg med en mektig 

aktør i norsk politikk, med holdninger som kan fungere som stemmesanker.  

 

Markedsliberal diskurs 

Når det gjelder den tredje diskursen vektlegger denne et markedsøkonomisk perspektiv basert 

på kost og nytte. Følgelig vil de som tilhører denne diskursen være positive til 

arbeidsinnvandring så fremt det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Andre aktører er for all del 

også opptatt av bærekraft, men i denne diskursen er det større rom for å gjøre investeringer 

som kan gi avkastninger. ”Norske arbeidsgivere kan ikke forvente å få tak i godt kvalifisert 

arbeidskraft fra Europa uten å være forberedt på den ekstra skoleringen som skal til. Derfor 

er motivasjon og vilje vel så viktig for dem” skriver Civita (Fasting 2012a). Dette 

eksemplifiserer at diskursen forfekter en viss egeninnsats for å oppnå ønskede resultater. 

Dette er en aktiv tilnærming, i kontrast til den passive tilnærmingen som kommer til syne i 

fagorganiseringsdiskursen. I den markedsliberale diskursen vektlegges enkeltmenneskets 

frihet, fri flyt av arbeidskraft og effektivisering. Diskursen konstituerer en positiv innstilling 

til arbeidsinnvandring, fordi tanken er at det vil virke positivt på markedet, og fordi det er 

disse arbeidsinnvandrernes rett å være lykkesøkende. I neste instans vil dermed de som 

tilhører denne diskursen ønske å iverksette tiltak som tilrettelegger for arbeidsinnvandring, 

slik vi har sett flere eksempler på. Diskursen er på mange måter en forutsetning for tiltakene 

som blir foreslått av blant andre Venstre og Civita. Dette blir tydelig i Trine Skei Grandes 

innlegg i stortingsdebatten, hvor åpningsreplikken er ”Venstre er et liberalt parti”. Denne 

ideologien og denne diskurstilhørigheten ligger til grunn når Venstre skal vurdere sitt syn på 

en ny gruppe, nemlig eurokriseflyktningene.  

 

Nasjonalkonservativ diskurs  

Den nasjonalkonservative diskursen kan være mer utfordrende å vurdere, sett i lys av den 

diskrepansen mellom ord og materialitet som er avdekket. Fremskrittspartiet argumenterer 

ikke med nasjonalkonservative poenger, kanskje med unntak av Per Willy Amundsen som 

uttaler at ”vi har nok folk” (Nordlys 21.01.2013). Utover dette nevnes det aldri at norske 

borgere fortjener høyere lønn enn arbeidsinnvandrere. Argumentet for at spanjoler skal flys 

inn til Norge for å jobbe tolvtimersskift er av hensyn til spanjolene, slik at de ikke må forlate 

hjemlandet og familien for godt. Derfor er plasseringen av Fremskrittspartiet – flankert av 

Dine Penger-redaktør Tom Staavi – i større grad enn de andre basert på fortolkning. 

Tilknytningen til diskursen er ikke i like stor grad uttalt som i de andre tilfellene. Innen den 
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nasjonalkonservative diskursen kan det imidlertid tydelig spores et dialektisk forhold mellom 

diskurs og sosial praksis. De tiltakene vi har sett foreslått, som opptjeningstid for 

arbeidsinnvandrere og skiftarbeid med spansk tariff, ”avslører” at det her er snakk om en 

nasjonalkonservativ diskurs, og følgelig konstituerer tiltakene en slik diskurs. I tillegg 

konstituerer diskursen visse tiltak, selv om det også er mulig å hevde at arbeidsinnvandrere 

på skiftarbeid har en markedsliberal natur.  

 

5.4.1 Handlingsrom og diskursivt hegemoni 
Makt og hegemoni er svært sentralt i Faircloughs forståelse av diskursiv kamp. I denne 

analysen er det utfordrende å komme med bastante konklusjoner om hegemoni, da alle fire 

diskursene er representert i det offentlige ordskiftet, i tillegg til en femte avvikende diskurs. 

Det er imidlertid ingen tvil om at fagorganiseringsdiskursen – med sine tilknyttede aktører – 

fungerer som premissleverandør i ordskiftet.  

 

Med premissleverandør menes at den rød-grønne regjeringen, flankert av sitt allierte LO, 

legger føringer for hvordan debatten skrider frem. Diskusjonen dreier rundt visse privilegerte 

tegn – nodalpunkter – som arbeiderrettigheter, sosial dumping og allmenngjøring. De som 

skal delta i debatten, må delta ut fra premisset om at de tilkjempede rettighetene i norsk 

arbeidsliv er det som i første omgang må vurderes. Slik har premissene for diskusjonen blitt 

lagt på forhånd: Vil dette bidra til en bærekraftig økonomi, eller går det på bekostning av 

fagforeningsrettighetene?  

 

Den forståelsen som råder er at de tilkjempede godene i arbeidslivet må bevares. Sosial 

dumping må forhindres, både av hensyn til arbeidsinnvandrerne, men også av hensyn til 

norske arbeidstakere, slik at de ikke blir utkonkurrert. De som representerer diskurs to 

foreslår ikke tiltak som strategisk rekruttering og norskkurs. Bjurstrøm har selv fremmet at 

ansvaret burde ligge hos arbeidsgiverne, ikke staten. Dermed blir det status quo, hvilket 

innebærer fullt fokus på de som er i arbeid, og svært begrenset fokus på de som vil komme i 

arbeid. Dette rammer eurokriseflyktningene direkte, fordi de kan ha ressurser til bruk i 

arbeidslivet, men ikke kanalene for å komme dit.   

 

Når fagorganiseringsdiskursen er premissleverandør, legger det føringer for hva slags 

konfrontasjoner som kan komme fordi det setter ordskiftet inn på et bestemt spor. Dette skjer 
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gjennom den rød-grønne regjeringen, men også gjennom det sterke institusjonelle fotfestet, 

og LO spesielt. De øvrige aktørene kommer ikke rundt denne diskursen. Omdreiningspunktet 

er kollektive opparbeidede rettigheter versus arbeidsmigrasjon. Dermed blir spørsmålet; 

hvilket mulighetsrom er det for å presentere alternative diskurser? I den empiriske analysen 

har vi sett at det er flere stemmer på høyresiden som tar til orde for andre tiltak. Per Kristian 

Foss med flere har foreslått en rekke tiltak for å effektivisere arbeidsinnvandringen, det 

samme har Venstre. Civita fremhever at sosial dumping ikke burde være et nodalpunkt i 

debatten, fordi de fleste arbeidsinnvandrere uansett vil oppleve sosial jumping sammenlignet 

med livet i hjemlandet. I lys av at fagorganiseringsdiskursen her karakteriseres som 

premissleverandør, kan Civita betraktes som representant for en motkultur. Civita angriper 

temaet fra en annen vinkel, men samtidig er fremhevelsen av sosial jumping et eksempel på 

at sosial dumping er det sentrale omdreiningspunktet. I debatten om Høyres dokument 8-

forslag, ble forslagene ikke vedtatt fordi representanten fra Arbeiderpartiet hevdet at essensen 

allerede var ivaretatt. Dette signaliserer at det ikke er et stort handlingsrom for andre 

innfallsvinkler. I det empiriske materialet var det samtidig eksempler på diskrepans mellom 

ord og materialitet. Fremskrittspartiets Robert Eriksson uttaler i klartekst at han er mot sosial 

dumping. Samtidig foreslår han opptjeningstid for trygderettigheter for utenlandske borgere, 

som mange vil være enige om tilrettelegger for en viss grad av sosial dumping samt 

diskriminering av arbeidsinnvandrere. Sosial dumping er et så sentralt tema i ordskiftet at 

Fremskrittspartiet også har dette som utgangspunkt for sitt innlegg, til tross for at tiltakene 

som foreslås er av en annen natur.   

 

Brochmann har beskrevet forholdet mellom Ap og FrP som en ”uerklært allianse” fordi 

begge var motstandere av å liberalisere innvandringspolitikken mot slutten av 1990-tallet. Ap 

(og LO) var mest bekymret for velferdsstaten og utfordringene på arbeidsmarkedet, mens FrP 

fokuserte på nasjonen (Brochmann 2003:200). Slik ser vi at ulike diskurser og ideologiske 

posisjoner kan ligge til grunn, til tross for at ønskene er de samme. Eksempelet illustrerer 

også at bekymringene fra 1990-tallet fortsatt er relevante i dag.   

  

Av de utvalgte tiltakene som er presentert i denne oppgaven er det allmenngjøring av 

tariffavtaler, styrking av arbeidstilsynet og arbeid mot sosial dumping som er de konkrete 

tiltakene fagorganiseringsdiskursen – og Arbeiderpartiet – støtter. Det er dog bred enighet om 

å motvirke sosial dumping og sikre et bærekraftig arbeidsliv. At fagorganiseringsdiskursen 

har et visst hegemoni, kan også indikere at de prinsippene den norske velferdsstaten er bygget 



99	  

på står sterkt i det politiske Norge. At fagorganiseringsdiskursen tjener som 

premissleverandør hindrer ikke andre aktører i å sokne til en annen diskurs, eller for 

eksempel Caritas fra å drive hjelpearbeid. Men det har noe å si for hvordan debatten skrider 

frem, og dermed også hvilke tiltak som skrider frem.  I friksjonen mellom disse diskursene så 

er det bestemte fortolkninger som får et slags overtak, og det legger premisser for 

handlingsrommet. Det blir mer naturlig å etablere bestemte tiltak, fordi man har betraktet 

eurokriseflyktningene i et bestemt lys.  Dette betyr ikke at de andre diskursene og tiltakene er 

helt eliminert, men enkelte tiltak faller seg mer naturlig, fordi de har vært toneangivende i 

debatten.  

 

Som nevnt ovenfor er Senter for utenlandsk arbeidskraft (SUA) et tiltak som samtlige aktører 

stiller seg bak. Det er rimelig å anta at dette både skyldes SUAs høye funksjonsnivå, samt at 

det er et tiltak som tilfredsstiller en rekke agendaer. Ingen politiske aktører har interesse av å 

hevde at sosial dumping er god praksis. Til tross for at venstresiden tilskriver seg et monopol 

på bekjempelse av sosial dumping, betyr ikke det at høyresiden forfekter sosial dumping. 

Ulikhetene oppstår dermed i nyansene. I hvilken grad ønsker aktører en politikk som 

muliggjør sosial dumping? I det empiriske materialet som er brukt i denne analysen uttaler 

samtlige aktører at de er mot sosial dumping. Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet er tydelig 

på dette i sitt innlegg i stortinget. Samtidig er det vist at Fremskrittspartiets diskursive bidrag 

behandles ikke som legitime i ordskiftet. Forslagene fra FrP blir avskrevet, og følgelig får de 

ikke anledning til å være med på å slipe debatten.  

 

Ifølge Papademetriou og O’Neil har Norge mye å tjene på en strategisk og langsiktig 

tilnærming til arbeidsinnvandring, for å sikre nasjonens overlevelse i møte med eldrebølgen. 

De mener at Norge i for stor grad fokuserer på risikoen knyttet til migrasjon. Gjennom taktisk 

politikk kan migrasjon være en alliert i fremtidige demografiske og sosioøkonomiske 

endringer (Papademetriou & O'Neil 2005: 1-2). Det er klart at dette vil være ressurskrevende, 

og kreve mye koordinering innad i offentlig sektor og med sivilsamfunnet. Dermed blir det et 

spørsmål om resultatet veier opp for kostnadene. Fra Papademetriou og O’Neil er det en klar 

anbefaling til Norge, tatt i betraktning at landet er lite, velorganisert og rikt (Ibid.:3-4). Disse 

forslagene går på tvers av fagorganiseringsdiskursen og den offisielle holdningen til 

arbeidsinnvandring i den nyeste stortingsmeldingen om temaet (nr. 18 2007-2008).  
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En sterk og uttalt diskurstilhørighet kan sette aktører i en situasjon der ”bordet fanger”. Da 

Bergens-politikeren Lisbeth Iversen (KrF) uttalte at ingen skal sulte på gata i vår by, var dette 

et uttrykk for ideologi og diskurs. Handlingsrommet hennes ble imidlertid innskrenket, fordi 

en slik uttalelse ville inkludere alle, uavhengig av antall. Av den grunn ønsket Iversen å 

moderere uttalelsene sine i et senere intervju, og slik ble det et misforhold mellom diskursen 

og sosial praksis. Venstreleder Trine Skei Grande uttaler i stortingsdebatten ”Venstre er et 

liberalt parti. Det betyr at menneskets behov og menneskets frihet til å bevege seg er en 

grunnleggende frihet vi er villig til å kjempe for.” Denne typen uttalelser konstituerer en 

sosial praksis hvor Norge må tilrettelegge for bevegelsesfrihet. I tilfellet eurokriseflyktninger 

har Venstre foreslått en rekke tiltak som er presentert ovenfor. Disse forslagene springer ut av 

en liberal ideologi der bevegelsesfrihet og arbeidsmigrasjon er et gode. Som et 

tankeeksperiment kan vi se for oss at i stedet for at det kommer 3000 søreuropeere til Norge i 

løpet av et år, så kommer det 300.000. Ifølge Venstres liberale diskurs ville samtlige vært 

velkomne, og det er et eksempel på at ”bordet fanger”. Når man uttaler seg i henhold til en 

diskurs, kan det være vanskelig å forsøke å gjennomføre – eller la være å gjennomføre – 

tiltak som ikke rimer med diskursen. I forbindelse med at det ble en stor økning i antall 

romfolk i Norge sommeren 2012, kunne vi se eksempler på at personer fikk utfordret sine 

ideologiske holdninger. Et enstemmig Storting vedtok i 2005 å oppheve tiggeforbudet 

(Ot.prp. nr. 113 2004-2005), men i løpet av 2012-2013 har et tiggeforbud igjen kommet på 

dagsorden. At enkelte partier har foretatt en holdningsendring skyldes naturligvis 

demografiske endringer i antall tiggere. Ifølge diskursteorien konstituerer den sosiale 

virkeligheten også diskursen, fordi det er et dialektisk forhold. Med andre ord er det slik at 

strukturene påvirker aktørene (Jørgensen & Phillips 1999:74). Samtidig illustrerer eksempelet 

at det kan være utfordrende å bevege seg bort fra den diskursen man tradisjonelt har knyttet 

seg til. Diskursiv inkonsekvens kan svekke tilliten til aktørene. 

 

Det er ikke til å stikke under stol at mange eurokriseflyktninger er dårlig forberedt på norske 

forhold. Slik situasjonen er nå er man avhengig av en viss kapital, slik at man har råd til å 

spise og leve i Norge frem til man får en jobb. I tillegg er det nødvendig å beherske enten 

engelsk eller norsk for å kunne arbeide i Norge. Dermed er det slik at de som kommer hit 

uten tilstrekkelig med egenkapital bryter prinsippene i EØS-avtalen, der man plikter å 

forsørge seg selv (jamfør NOU 2011:7 s.146). Svært mye av det empiriske stoffet omhandler 

personer som ikke kan forsørge seg selv, og dette preger debatten og fortolkningsrammen på 

sin måte. Dermed kan en del av eurokriseflyktningene ødelegge for andre, som kanskje i 
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større grad fyller et behov i det norske arbeidsmarkedet, hvilket er et paradoks. Dette gjør at 

grensedragningen mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere blir vanskeligere. I det 

empiriske materialet som er undersøkt er det i mange sammenhenger flyktningeperspektivet 

som først og fremst blir trukket frem.  
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6 AVSLUTNING 
Gjeldskrisen i Europa, med økende arbeidsledighet som konsekvens, har ringvirkninger som 

Norge må være oppmerksom på. Til tross for at nettoinnvandringen fra Sør-Europa er 

forholdsvis lav foreløpig, har økningen vært betydelig siden 2011. Særlig mange spanjoler, 

men også grekere, portugisere og italienere, reiser til Norge i håp om arbeid og en bedre 

fremtid. Dette fører til at mange eurokriseflyktninger fyller opp lavterskeltilbud for 

vanskeligstilte i Norge.  

 

Denne masteroppgaven har forsøkt å gripe denne tematikken gjennom en kritisk 

diskursanalyse av den offentlige debatten om eurokriseflyktninger. Etter å ha utledet fire 

idealtypiske diskurser, har jeg analysert hvorvidt aktører fra politiske partier og 

sivilsamfunnet knytter seg til disse i ordskiftet. Deretter har jeg sett nærmere på samspillet 

mellom diskurs og tiltak, og hvilke konsekvenser den offentlige debatten har for tiltakene 

eurokriseflyktningene møtes med.  

 

Masteroppgavens hovedfunn kan oppsummeres i tre nøkkelpunkter:  

 

i) Til tross for at dette er en ny type innvandring videreføres tradisjonelle diskursposisjoner 

og idétradisjoner i stor grad. Unntaket er Høyre, som beveger seg mot 

fagorganiseringsdiskursen.  

 

Analysen viser at alle diskursene er i bruk, og at dette i stor grad sammenfaller med den 

tradisjonelle venstre/høyre-aksen. De fleste aktørene uttaler seg i samsvar med det som er 

forventet, samtidig er det mye konsensus i ordskiftet. I tillegg er det avdekket brudd med 

rådende tilnærminger til arbeidsinnvandring, fra Tysnes og Øyer kommune, samt KS, som 

forfekter en proaktiv tilnærming for å sikre arbeidskraft til et fraflyttingstruet klima.  

 

ii) Fagorganiseringsdiskursen er premissleverandør i debatten, hvilket innebærer at en 

diskusjon omkring eurokriseflyktninger filtreres gjennom en virkelighetsforståelse som 

konsentrerer seg om arbeiderrettigheter og sosial dumping. 

 

I og med at den rød-grønne regjeringen i skrivende stund har sittet med makten i snart åtte år, 

er det ikke uventet at de har definisjonsmakt i den politiske debatten. Et sterkt Arbeiderparti 
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bidrar også til å styrke LOs posisjon. Derfor kan det være interessant å følge utviklingen i 

denne debatten, dersom det blir et regjeringsskifte i 2013.  

 

iii) Eurokriseflyktningene blir i liten grad behandlet som en potensiell ressurs av norske 

styresmakter. Det er et utstrakt problemfokus i omtalen av denne gruppen. Mange aktører 

fremhever Norges nåværende og fremtidige behov for arbeidskraft i enkelte sektorer, men det 

er kun et fåtall som foreslår konkrete virkemidler. Disse er Venstre, Civita, Caritas og til dels 

Høyre. Partiene som har sittet med regjeringsmakt de siste åtte årene uttrykker ingen slike 

handlingsalternativer i det empiriske materialet som er undersøkt. Samtidig er det klart at det 

er enklere å foreslå kostbare løsninger når man er i opposisjon enn i posisjon.  

 

Oppgaven har vist at diskursanalyse er godt egnet til både å avdekke rådende 

virkelighetsoppfatninger, samt gå dypt inn i hvilken logikk som ligger til grunn for 

politikkutforming. Formålet med oppgaven har imidlertid ikke vært å studere språk for 

språkets egen skyld. Diskursanalysen skal i denne sammenhengen betraktes som et verktøy 

for å avdekke hvordan eurokriseflyktningene blir møtt. I oppgaven har jeg søkt å avdekke 

dynamikken mellom kollektiv virkelighetsoppfatning og ønskede tiltak, et bindeledd som 

best kan gripes gjennom språk. Metoden muliggjør en analyse av mening der mening dannes, 

nemlig i språket. Denne kritiske diskursanalysen har gitt dybdeinnsikt i et tema hvor det 

eksisterer svært lite tidligere forskning. Det er meningsfullt å gå kvalitativt til verks når det er 

snakk om en ny innvandrergruppe, fordi tilgangen på data er begrenset. Hvordan en gruppe 

blir omtalt har konsekvenser for hvordan de blir møtt, derfor er det sentralt å ta tak i dette på 

et tidlig tidspunkt for å skape en bevisstgjøring rundt dominerende syn på arbeidsinnvandrere 

fra Sør-Europa. Dessuten gir analysen et praktisk eksempel på hvordan en deduktiv 

diskursanalyse med klare idealtyper kan gjennomføres, hvilket kan ha overføringsverdi til 

andre studier.   

 

Som diskusjonen har vist er det lite statlig initiativ overfor denne nye innvandringsgruppen. 

Foreløpig er antallet eurokriseflyktninger i Norge lavt, men tallet har blitt doblet både i 2011 

og 2012. Dersom denne trenden fortsetter blir det raskt svært mange. Hvordan 

migrasjonsstrømmene utvikler seg vil avhenge av den økonomiske situasjonen i Europa, men 

også av i hvilken grad søreuropeere greier å etablere seg i Norge. Mange flytter ofte til steder 

der det eksisterer en diaspora og et sosialt nettverk som kan bistå i oppstartsfasen (Castles & 

Miller 2009:28-29). Dersom eurokriseflyktningene ikke greier å etablere seg skikkelig i 
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Norge, og potensielle migranter i Sør-Europa blir klar over at forholdene i Norge er 

utfordrende, vil nettverkseffekten bli mindre. Stortingsdebatten som har blitt analysert her, 

samt stortingsmelding nummer 6 (2012-2013) vitner om at myndighetene er temaet bevisst, 

men at ikke alle anser det for å være et stort problem foreløpig.  

 

Norge ble tatt på senga da pakistanske fremmedarbeidere kom i store monn på 1970-tallet, og 

ingen hadde vel drømt om at polakkene skulle bli Norges største innvandrergruppe – og 

katolisismen Norges nest største religion. Eurokriseflyktningene er i startgropa i sin 

migrasjon til Norge, og hvilken utvikling det vil ta er vanskelig å spå. Norges befolkning er 

aldrende, og behovet for arbeidskraft vil bli større i årene som kommer. Norge er således et 

attraktivt arbeidsmarked for EUs 26 millioner arbeidsledige. I norsk politikk er det ingen 

tradisjon for å legge langsiktige planer for strategisk innvandring. For å unngå at historien 

gjentar seg i form av uhåndterlige mengder innvandrere med innvandringsstopp som resultat, 

kan det være lurt å løfte blikket og se lengre enn en stortingsperiode av gangen. Kanskje gjør 

Norge seg selv en bjørnetjeneste ved å ikke tilrettelegge for denne arbeidskraften nå, når 

behovet for arbeidskraft vil øke i årene som kommer.  
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Bjurstrøm  vil  ikke  innføre  nye  tiltak  for  å  informere  om  arbeidsmarkedet  i  Norge.  40  Nav-ansatte  jobber  med  å  oppdatere
EU-landene   om   det   norske   arbeidsmarkedet,   gjennom   en   felles   informasjonstjeneste,   «European   employment
services».
- Dette   er   det   absolutt  mest   hensiktsmessige   virkemidlet   vi   har.  Vi  har   et   system,  å  begynne  og  lage   systemer  på

siden  av,  tror  jeg  rett  og  slett  bidrar  til  mer  uklarhet  i  stedt  for  å  gi  et  bidrag  til  å  rydde  opp,  sier  hun.

Tja  til  samordning

Oslo,  Stavanger   og  Kirkenes
har   hatt   stor  suksess  med  å
samordne   kontorene   som
utenlandske   arbeidstakere
må   forholde   seg   til   i   såkalte
Servicesenter  for  utenlandske
arbeidstakere   (SUA).   Bergen
har   også   ønsket   et   slikt
kontor.
- Jeg   har   i   utgangspunktet

vært   veldig   positiv   til   at
Bergen   oppretter   dette,   sier
Bjurstrøm.
Men  det  er  for  tidlig  å  si  hva

som  blir  utfallet,  dels  fordi  det
eventuelt  må  bevilges  penger

over   statsbudsjettet,   dels   fordi   Justisdepartementet   arbeider   med  en   omorganisering   av   hele   førstelinjetjenesten   i
Utlendingsdirektoratet  –  de  som  har  den  direkte  kontakten  med  blant  andre  arbeidsinnvandrere.  Omorganiseringen  kan
gjøre  at  særskilte  kontorer  for  utenlandske  arbeidstakere  blir  overflødige.

Slakteren  Jesus  (60)  må  samle  flasker  på  gaten  i  Bergen
-  Det  er  mange  som  har  det  verre  enn  meg,  sier  eurokrise-flyktningen.
Her  er  hans  historie.

-  Jeg  tenkte  at  dette  var  mitt  livs  sjanse
-  Men  alt  var  propaganda.  Vi  er  blitt  lurt.
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Ber	  blakke	  reise	  hjem
- Hvis  det  ikke  er  arbeid,  så  er  det  ikke  arbeid.  Søreuropeere  som  mislykkes  i
jobbjakten  i  Norge  bør  heller  reise  hjem,  mener  arbeids-minister  Hanne  Bjurstrøm.
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- Vi  er  en  del  av  det  frie  europeiske  arbeidsmarkedet.  Det  betyr  at  folk  fritt  kan  reise  rundt  og  søke  jobber.  Men  hvis  det
ikke  er  jobber,  så  har  vi  som  stat  ikke  noen  forpliktelser  ut  over  å  sørge  for  at  de  (arbeidssøkerne  fra  EU,  red.  mrk.)ikke
lider  akutt  nød.  Da  er  det  etter  mitt  syn  bedre  at  de  er  i  sitt  hjemmemiljø  fremfor  å  gå  for  lut  og  kaldt  vann  i  Norge,  sier
Bjurstrøm.
Bergens  Tidende   skrev   i   går   om  den  økende  arbeidsinnvandringen   fra  Sør-Europa   i   kjølvannet   av  Eurokrisen,   der

arbeidsløse  spanjoler  har  latt  seg  lokke  av  alt  fra  TV-program  og  optimistiske  norske  konsuler  og  reist  til  Norge  på  lykke
og  fromme,  bare  for  å  oppleve  at  det  ikke  var  så  enkelt  å  finne  jobb  som  de  håpet.
Arbeidsinnvandringen  fra  Sør-Europa  vokser  kraftig,  men  Bjurstrøm  minner  om  at  økningen  skjer  fra  svært  lave  nivåer.

I   fjor  ble   det  utstedt   knappe  3000   skattekort  til   spanske   statsborgere  som   jobber  i  Norge.  Til   sammenligning  ble   det
utstedt  over  70.000  skattekort  til  polakker  og  over  80.000  skattekort  til  svensker.

Ingen  flom  fra  sør
Til   tross   for   økonomisk   krise   og   høy   arbeidsledighet   i   Sør-Europa   tviler   Bjurstrøm   på   at   vi   får   en   stor   bølge   av
arbeidsinnvandrere  fra  sør,  slik  vi  fikk  fra  Polen  og  Baltikum  da  grensene  ble  åpnet  for  dem  i  2004.
-  Det  man  har  sett  tidligere  er  at  innvandringen  den  veien  ikke  har  vært  så  stor.  Det  kan  selvfølgelig  endre  seg,  men

det  har  sannsynligheten  mot  seg,  sier  hun.
Tidligere  økonomiske  nedturer  har  ikke  fått  mange  søreuropeere  til  å  reise  til  Norge.  Dessuten  spiller  større  avstander

og   kulturelle   forskjeller   en   rolle.   I   tillegg   kom   den   store   arbeidsinnvandringen   fra   Polen   og   Baltikum   da   spesielt
byggebransjen  hadde  et  voldsomt  behov  for  flere  folk.

Forvirrende  tiltak

Kjersti  Mjør,  Ogne  Øyehaug,  Cathrine  Krane  Hansen,  Ingvild  RuglandAV:
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-‐	  Betre	  å	  bli	  heime
Arbeidsminister  Hanne  Bjurstrøm  åtvarar  arbeidsinnvandrarar  mot  å  flytte  til  Noreg  før
dei  har  fått  jobb.
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-  Arbeidsinnvandrarar  må  ha  eit  realistisk   bilete  av  kva  Noreg  har   å  tilby.  Dersom  dei  ikkje   har  avtale   om  jobb   før  dei

reiser,  er  det  betre  å  bli  heime,  seier  arbeidsminister  Hanne  Bjurstrøm.

Tysdag   besøkte   ho   Robin   Hood-huset,   eit   tilbod   til   økonomisk   vanskelegstilte   i   Bergen.   Dagleg   kjem   inntil   150

menneske  for  å  lese  aviser,  surfe  på  nettet,  låne  telefonen  eller  drikke  kaffi.

Halvparten  er  arbeidsinnvandrarar  frå  EØS-området.  Dei  har  reist  til  Bergen  på  lykke  og  fromme  på  jakt  etter  arbeid.

Mange  kan  ikkje  eit  ord  norsk  og  som  regel  heller  ikkje  engelsk.

Ein  del  har  vore  arbeidsledige  lenge  og  har  berre  nokre  få  hundre  euro  i  lomma,  når  dei  landar  på  flyplassen.

Uregistrerte  innvandrarar
Sju  prosent  av  arbeidsinnvandrarane  som  er  registrert  i  Noreg  kjem  frå  Sør-Europa.  I  tillegg  er  eit  ukjent  tal  her  utan  at

norske  styresmakter  veit  om  dei.  Det  er  særleg  den  siste  gruppa  ministeren  er  nysgjerrig  på  å  få  vite  meir  om.

-  Mange  ventar  i  det  lengste  med  å  registrere  seg  i  Norge,  fordi  dei  berre  kan  opphalde  seg  her  i  landet  i  tre  månader

etterpå,  forklarar  Marcos  Amano,  som  er  dagleg  leiar  for  Robin  Hood-huset.

I  mars  i  fjor   fekk  Robin  Hood-huset  merke  den  første  bølgja   frå  Spania.  Sidan  har  dei  hatt   kring  400  spanjolar  som

brukarar.

I  same  periode  har  Robin  Hood-huset  også  registrert  kring  50  personar  frå  Romania,  Polen,  Baltikum  og  Bulgaria,  og

kring  30  frå  Frankrike,  Italia,  Hellas,  Portugal  og  Tyskland.

Solskinsreportasjar  på  TV
Mange  av   desse  har   låg  utdanning  og   lite   eller   ingen   kunnskap   om  den  norske   arbeidsmarknaden  og   det   norske

Kjersti  MjørAV:
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samfunnet,  før  dei  kjem.
Derimot   har   mange   sett   TV-reportasjar   på   spansk   fjernsyn,   der   utflytta   spanjolar   fortel   solskinshistorier   om   livet   i

Norge:  Om  kor  lett  det  er  å  få  arbeid  her,  om  den  høge  levestandarden  og  om  sympatiske,  norske  sjefar.
-  Mange  fortel  at  dei  såg  på  TV  at  dei  kan  tene  15–20  euro  timen  i  Norge.  I  tillegg  har  Spania  ein  enorm  norsk  koloni

som  også  fortel  fantastiske  historier  om  livet  i  Norge,  seier  Amano.

Direkte  frå  flybussen
På  denne  bakgrunnen  bryt  mange  spanjolar  opp  heimefrå  og  flyg  direkte  til  Flesland  på  billegbillettar.
-  Nokre  kjem   til  direkte  frå  flybussen  til  Robin  Hood-huset  med  kofferten  i  handa  og  seier  "no  er  eg  her,   gi  meg  ein

jobb",  fortel  Wenche  Berg  Husebø,  styreleiar  i  Robin  Hood  Stiftelsen.
For  mange  ventar  ein   tøff,  norsk  kvardag.  Særleg  vinteren  var  hard  for   tynnkledde,  arbeidsledige  søreuropearar  utan

inntekt  og  fast  plass  å  bu.
-  Ein  del  klarer  seg  på  svart  arbeid.  Nokre  blir  grovt  utnytta  med  lønningar  på  30  kroner  timen.  Vi  kjenner  til  eksempel

frå  reinhaldsbransjen  der  dei  får  kontraktar  på  to  timar,  men  jobbar  i  seks,  seier  Amano.

-  Betre  å  bli  heime
Nokre  vel  å  reise  heim  igjen.  Andre  vel  å  bli,  fordi  dei  ikkje  har  noko  å  dra  heim  til.  Dessutan  er  det  færre  på  gata  i  Norge
enn  i  heimlandet.
Arbeidsministeren  er  særleg  oppteken  av  å  gje  denne  gruppa  arbeidsinnvandrarane  korrekt  informasjon  før  dei  reiser

til  Norge.
-  Eg  vil  mellom  anna  sjå  på  om  informasjonen  er  god  nok,  seier  ho  til  BT.
-  Personar  med   låg  utdanning  og   lite  eller   ingen  norsk-  eller   engelskkunnskapar   har  vanskar  med  å   få   seg  jobb   i

Noreg,   og   det   er   viktig   at   dei   er   klare  over   dette   før   dei   reiser.  Det   er   trist   om   fortvilte  menneske  brukar   sine   siste
sparepengar  på  å  reise  til  Noreg  om  dei  ikkje  finn  arbeid  her.  

Forarga  over  utnytting
Bjurstrøm  rettar  også  ein  peikefinger  mot  norske  arbeidsgjevarar  som  utnyttar  arbeidsinnvandrarar.
-   At   norske   arbeidsgjevarar   utnyttar   folk   i   den  absolutte   nød,   forargar   meg   verkeleg!  Dette   bør   oppta  både   NHO,

fagrørsla   og  den  enkelte   arbeidsgjevar,   seier  Bjurstrøm,   som   roser  Robin  Hood-huset   for   å  gi   ei   stemme   til  dei   nye
arbeidsinnvandrarane.
-  Det  er  viktig  for  meg  å  få  informasjon  frå  dei  som  er  tett  på  denne  gruppa.
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50.000 arbeidsinnvandret til
Norge i fjor
Polakkene  er  de  ivrigste  arbeidsinnvandrerne  til  Norge.

Publisert:  29.jan.  2013  10:50  Oppdatert:  29.jan.  2013  11:14

Drøyt  40.000  EØS-borgere  og  nesten  10.000  arbeidstagere  utenfor  EØS  fikk  arbeidstillatelse  i  Norge  i  fjor.

På  toppen  kommer  den  store  arbeidsinnvandringen  fra  Sverige.  Den  er  ikke  registrert  i  Utlendingsdirektoratet,  som  i  dag  publiserte  de  øvrige  arbeidsinnvandringstallene.

15.000  polakker
Arbeidsinnvandringen  fra  det  økonomisk  kriserammede  Sør-Europa  har  økt,  men  mindre  enn  ventet.  I  2010  kom  1600  arbeidsinnvandrere  fra  Spania,  Polen,  Italia  og  Hellas.  Tallet

var  økt  til  2700  i  2012.

Polakkene  er  de  ivrigste  arbeidsinnvandrerne  til  Norge.  Drøyt  15.000  kom  fra  Polen  i  fjor.

Tallet  på  faglærte  arbeidsinnvandrere  utenfor  EØS  øker:  I  2001  fikk  817  faglærte  oppholdstillatelse  i  Norge,  mens  tallet  var  økt  til  drøyt  4000  i  fjor.

Huitfeldt:  Glad  for  økning
Arbeidsminister   Anniken   Huitfeldt   ser   positivt   på   økt   arbeidsinnvandring   og   mener   det   er   behov   for   ytterligere   arbeidsinnvandring   til   Norge,   særlig   av   ingeniører   og

helsefagarbeidere.

-Dette  illustrerer  hvor  stor  innvandring  vi  har  til  Norge.  Årsaken  er  nok  at  vi  har  hatt  økonomisk  vekst,  men  vi  også  hatt  gode  lønns-  og  arbeidsvilkår.  Vi  er  glad  for  økningen  og  at  de

har  fått  ned  saksbehandlingstiden  i  UDI.  Vi  er  fornøyd  med  den  dialogen  UDI  har  med  arbeidslivet,  sier  arbeidsminister  Anniken  Huitfeldt.

Det  er  langt  flere  arbeidsinnvandrere  som  kommer  til  Norge,  enn  det  er  asylsøkere.  Asyl-  og  familiegjenforeningstallene  for  2012  offentliggjøres  først  i  løpet  av  noen  dager.

  

UDI-direktør  Frode  Forfang
presenterer  tall  og  statistikk  for
arbeidsinnvandring  til  Norge.

Siri  Gedde  Dahl  ,  Marie  Melgård

Mest lest
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Trenger  hjelp
Noen  av  dem  søker  lykken  i  Norge.  Bernt  Ivar  Gulbrandsen  i  den  katolske  hjelpeorganisasjonen  Caritas,  forteller  at  flere  og  flere  arbeidsinnvandrere  banker  på  døren  deres  for  å  få
hjelp  og  råd.  I  januar  var  rundt  25  mennesker  innom  dem  daglig.  Nå  er  antallet  50.  Omtrent  en  tredjedel  kommer  fra  Sør-Europa,  ifølge  Gulbrandsen.
Han  forteller  at  de  trenger  hjelp  med  alt  fra  det  meste  elementære  som  å  skaffe  bolig,  til  juridisk  hjelp  og  råd  om  det  norske  arbeidsmarkedet.

Blir  utnyttet
-  De  fleste  som  reiser  hit  har  spart  opp  penger  så  de  har  råd  til  å  bo  på  et  billig  herberge  i  et  par  uker,  eller  de  får  sove  på  sofaen  til  bekjente.  Men  så  må  de  skaffe  seg  en  inntekt  og
et  sted  å  bo.  Mange  ender  dessverre  opp  med  å  betale  4000  kroner  for  en  seng  i  et  kjellerrom  de  deler  med  syv  andre.  Andre  igjen  må  bo  på  gaten.  Mange  blir  utnyttet,  og  en  stor
del  må  reise  hjem  igjen,  sier  Gulbrandsen.

Ny  samfunnsgruppe
Han  understreker  at  de  nye  euroflyktningene  representerer  en  helt  ny  samfunnsgruppe.  Det  er  personer  som  har  hatt  gode  jobber  i  hjemlandet  sitt.  Som  har  hatt  hus  og  to  biler  og
barn  på  privatskoler.  Artur  og  Carla  bekrefter  det  samme.

Drømmer  om  familie
Selv  om  Artur  og  Carla  føler  at  ting  går  deres  vei  i  Norge,  har  det  sin  pris.  Artur  jobber  på  kafé  med  sene  kveldsskift.  Carla  må  starte  på  nytt,  og  vil  studere  seg  opp  til  å  kunne  jobbe
som  psykolog  i  Norge.
-  Det  har  vært  tøft  å  begynne  et  helt  nytt  liv,  men  vi  har  satt  oss  konkrete  mål  som  vi  har  fokusert  på.  Nå  er  førsteprioritet  å  lære  norsk,  sier  Duarte.
Da  Aftenposten  snakket  med  paret  i  februar,  var  det  én  ting  til  som  gjorde  valget  om  å  reise  lettere.  De  ønsket  å  stifte  familie,  og  det  kunne  de  bare  glemme  å  gjøre  i  Portugal.

Tapt  generasjon
Nå  er  de  ett  skritt  nærmere.
-  Jeg  kjenner  ingen  på  vår  alder  som  planlegger  å  få  barn  i  Portugal  nå.  Det  ville  være  galskap.  Jeg  er  redd  Portugal  vil  gå  glipp  av  en  hel  generasjon,  sier  Carla.

Flere til Norge

Det  har  vært  en  sterk  vekst  i  tallet  på  utlendinger  som  får  skattekort  i  Norge:

Hellas  1096  (738)

Italia  2949  (2505)

Portugal  2176  (1620)

Spania  4170  (2917)

Tallene  viser  antall  skattekort  utstedt  til  utenlandske  personer  pr.  6.  desember  i  år.  I  parentes  vises  tallene  for  samme  periode  i  2011.  Tallene  gir  kun  en  pekepinn  på  antall
sysselsatte,  ettersom  noen  får  skattekort  uten  å  arbeide.

Kilde:  Skattedirektoratet

Mest lest økonomi

-  Norges  største  turistfelle

Widerøe-trafikken  fremdeles  rammet  på  seks  flyplasser
Til  tross  for  at  kabinstreiken  er  over,  er  det  fremdeles  agentstreik  ved  seks  flyplasser  i  Nord-Norge.
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- For byråkratisk
Generalsekretær  Martha  Rubiano  Skretteberg  i  Caritas  Norge  og  Venstre-leder  Trine  Skei  Grande  synes  norske  myndigheter  gjør

det  altfor  vanskelig  for  å  arbeidsinnvandrere  å  komme  til  Norge.

Publisert:  12.nov.  2012  23:11  Oppdatert:  13.nov.  2012  12:41

På  debattmøtet  «Norge  –  det  forjettede  land»  på  Litteraturhuset  i  går  var  debattantene  skjønt  enige  om  at  arbeidsinnvandring  er  av  det  gode  for  Norge.
I  debatten,  som  Aftenposten  og  NRK  P2  arrangerte,  ble  ulike  utfordringer   knyttet  til  den  økonomiske  krisen  ute   i  Europa  drøftet  og  hvordan  Norge  skal  møte  en  stadig  økende

arbeidsinnvandringen  hit  til  landet.
I  panelet  satt  utenriksminister  Espen  Barth  Eide,Venstre-leder  Trine  Skei  Grande,  direktør  Ulf  Sverdrup  ved  Norsk  Utenrikspolitisk  institutt  og  statsviter  og  forfatter  Anders  Ravik

Jupskås.  Debattledere  var  Aftenpostens  kultur-  og  debattredaktør  Knut  Olav  Åmås  og  programleder  i  NRK  Ekko,  Kirsti  Kraft.    

-  Gjør  for  lite

For  ett  år  siden  startet  den  katolske  hjelpeorganisasjonen  Caritas  Norge  med  informasjonsarbeid  for  arbeidsinnvandrere  i  Norge  for  å  møte  den  økende  arbeidsinnvandringen.
Generalsekretær  Martha  Rubiano  Skretteberg  i  Caritas  Norge  var  tilstede  på  debatten  i  går   og    fortalte  at  mellom  45  og  50  arbeidsinnvandrere  er  innom  informasjonssenteret

hver  dag.  Hun  mangler  informasjon  å  gi  dem.
-  I  debatten  ble  det  fremhevet  at  Norge  trenger  arbeidsinnvandrere,  men  hvorfor  gjøres  det  ikke  mer  for  å  gi  dem  informasjon  slik  at  de  kan  komme  i  gang  med  arbeidslivet  sitt

her.  Da  vi  startet  med  vårt  informasjonssenter  for  ett  år  siden  var  det  20  innom  hver  dag,  mens  det  i  dag  er  omtrent  50,  sukket  hun  etter  debatten.
Hun  får  støtte  fra  Venstre-leder  Trine  Skei  Grande.
-  Det  er  utrolig  byråkratisk  å  være  arbeidsinnvandrer  i  Norge,  og  man  kan  jo  lure  på  om  mange  av  dem  flytter  herfra  fordi  det  er  for  komplisert  å  få  seg  arbeid  her,  sa  hun.
Utenriksminister  Espen  Barth  Eide  var  enig  at  det  må  bli  enklere  for  areidsinnvandrere  her  i  landet.
-  Tidligere  var  det  først  og    fremst  innvandrere  fra  Sverige,  de  baltiske  statene  og  Polen.  Med  krisen  ute  i  Europa,  ser  vi  at  det  kommer  flere  og  flere  fra  Sør-Europa,  og  det  er  vktig

at  vi  får  gjort  mer  for  disse.  Men  det  er  viktig  å  presisere  at  det  er  forskjell  på  asylsøkere  og  arbeidsinnvandrere.  Den  siste  gruppen  har  ikke  krav  på  å  få  hjelp  her  i  landet,  sa  han.

Den  nordiske  velferdsmodellen

I  debatten  fremhevet  utenriksministeren  hvorfor  Norge  er  et  av  verdens  rikeste  land,  og  han  mente  det  skyldtes  blant  annet  landet  har  vært  god  på  å  omstille  seg.
-  Den  nordiske  velferdsmodellen  gir  trygghet  i  bunnen.  Samtidig  er  vi  en  del  av  Europa,  og  det  som  skjer  i  Europa  berører  oss.  Men  det  er  en  del  utfordringer  vi  må  ta  tak  i  og

fortsette  å  tilpasse  oss  i  en  verden  i  en  forandring.
Ulf  Sverdrup  mente  anslaget  for  debatten  var  for  negativ.
-  Det   gir  utrygghet   og  angst.  Hvorfor  kommer  arbeidsinnvandrere   til  Norge?  Jo,   for   å   få  arbeid  og   fordi   de  ikke   kan   få   arbeid  i   sitt   eget   land.  Det   er   en  del  utfordringer  med

arbeidsinnvandring,  men  det  er  først  og  fremst  en  suksess.  Men  hastigheten  og  omfanget  av  arbeidsinnvandring  reiser  mange  nye  spørsmål,  påpekte  han.    
Jupskås  tok  tak  i  holdnigner  til  innvandringer,  og  i  følge  han  mener  halvparten  av  Norges  befolknign  at  innvandring  er  bra.
-  Til  og  med  i  Sverige  er  folk  mer  positiv  til  innvandring,  på  tross  av  at  det  innvandringskristiske  Sverigedemokratene  har  fått  større  innflytelse.
-  Kanskje  ikke  Norge  er  et  så  forjettet  land  som  vi  kanskje  tror,  spurte  Skei  Grande.
Hun  påpekte  problemer  med  ukependlere  som  betaler  skatt  til  hjemlandet.
-Utfordringene  er  å  holde  på  dem,  mente  hun.

Eksport  av  trygdepenger

Ifølge  debattleder  Kirsti  Kraft  sendes  det  i  dag  ut  1,5  millarder  ut  av  landet  som  trygdepenger.  Barth  Eide  syntes  ikke  det  var  så  mye  i  et  makroøkonomisk  perspektiv.
-Jeg  ser  ikke  noe  umiddelbar  trussel  med  dette,  men  det  kan  bli  en  utfordring,  innrømmet  han.
-  Spørsmålet  er  hva  disse  har  bidratt  med,  repliserte  Skei  Grande.
-  I  prinsippet  tenker  jeg  at  alle  arbeidstakere  er  like  mye  verdt  uansett  hvilket  statsborgerskap  de  har.  Det  er  i  hvert  fall  sikkert  at  uten  areidsinnvandrere  hadde  vi  ikke  fått  bygget

alle  barnehagene  vi  har  i  dag,  fortsatte  hun.

Menneskelige  verdier

Generalsekretær  Sturla  Stålsett  i  Kirkens  bymisjon   ville  bringe  inn  andre  verdier  inn  i  debatten  og  spurte  spurte  panelet   om  hvilke  menneskelige  verdier  arbeidsinnvandring  kan
utløse  hos  oss.
-Hvorfor  er  vi  ikke  mer  takknemlige  istedenfor  å  fokusere  på  det  ubehagelige.  Hva  hvis  arbeidsinnvandrerne  reiste  hjem?  Hvordan  ville  det  da  gått  med  oss?  spurte  han.
-Helsetjenesten  hadde  brutt  sammen.  Det  skjønte  jeg  da  jeg  var  innlagt  på  sykehus  i  fjor  jul,  påpekte  Skei  Grande.
-Det  hadde  gått  dårligere  med  oss.  De  er  en  stor  ressurs  for  vår  økonomi.  Dessuten  er  det  blitt  morsommere  her  etter  at  de  kom,  svarte  Barth  Eide.

Utenriksminister  Espen  Barth

Eide,Venstre-leder  Trine  Skei

Grande  og  statsviter  og

forfatter  Anders  Ravik  Jupskås

var  skjønt  enige  om  at

arbeidsinnvandring  er  av  det

gode  for  landet  vårt.  FOTO:  Eldrid

Oftestad

Eldrid  Oftestad
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LES  OGSÅ

Vil	  ha	  senter	  for
arbeidsinnvandrere
–  Nå  kan  vi  ikke  vente  lenger,  sier  byråd  Lisbeth  Iversen.

Publisert:  27.des.  2011  21:26  Oppdatert:  27.des.  2011  21:26

Robin  Hood-huset  i  Bergen  har  de  siste  ukene  opplevd  en  tilstrømning  av  arbeidssøkende  innvandrere  fra  Sør-Europa.
Daglig  leder  på  Stiftelsen  Robin  Hood-huset,  Markos  Amano,  er  bekymret  og  etterlyser  et  senter   hvor  de  kan  få  den

hjelpen  og  informasjonen  de  trenger.  Nå  tar  byråd  for  sosial,  bolig  og  områdesatsing,  Lisbeth  Iversen  (KrF)  tak  i  saken.
-  Det  har  vært  en  markant  økning  i  tallet  på  arbeidsinnvandrere  i  Bergen  de  siste  årene.  Lite  tyder  på  at  denne  veksten

vil  stoppe  opp  og  krisen  i  Sør-Europa  gjør  at  nye  grupper  ser  på  Norge  som  et  land  med  arbeidsmuligheter.  Kontakten
med  Robin   Hood-huset   de   siste   ukene  har   tydeliggjort   behovet   for   et   kontor   med  bredt   sammensatt   kompetanse   i
Bergen,  sier  Iversen.  

Egne  servicesentre

Oslo,  Stavanger   og  Kirkenes  har   allerede  egne   servicesentre   for   utenlandske  arbeidstakere,   (SUA).  Kontorene  er   et
samarbeid   mellom   Arbeidstilsynet,   Politiet,   Skatteetaten   og   UDI.   Målgruppen   for   disse   sentrene   er   EØS-borgere,
faglærte  fra  tredjeland,  familiegjenforente  med  disse  og  arbeidsgivere.
-  Vi  må  ha  et  lignende  senter  i  Bergen.  Et  slikt  senter  er  viktig  for  å  sikre  utenlandske  arbeidstakere  arbeidsvilkårene

de  har  krav  på  og  bekjempe  sosial  dumping.  Hvis  vi  ikke  gjør  dette  nå,  kommer  vi  til  å  få  en  kjempestor  utfordring.

Marianne  NilsenAV:
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-‐	  Jeg	   ikk	  en	  celle	  å	  sove
i
Eurokriseflyktninger  strømmer  til  Bergen.  Mange  av  dem  må  sove  på  gaten.  Se  John

Rodriguez'  historie  i  vinduet  over.

Publisert:  26.des.  2011  15:17  Oppdatert:  28.des.  2011  16:56

På  Robin  Hood-huset   i  Bergen  er   det   trangt  om  plassen.  Rundt   bordene   sitter  det  mennesker   fra  Spania,  Romania,

Bulgaria  og  Frankrike.

-  Hver   dag  de  siste   ukene  har  vi  hatt   besøk  av  60   til  120  personer   hver  dag  besøk  av  mellom  60  og  120  personer,

omtrent  halvparten    av  disse  er  arbeidsinnvandrere  fra  EØS-området,  hovedsaklig  fra    Spania,  men  også  fra  Frankrike,

Romania,  Bulgaria,  Polen  og  Baltikum.  De  forteller  at  de  har  mistet  jobbene  sine  og  dagpengerettighetene.  Det  er  heller

ikke  et  økonomisk  sikkerhetsnett  som  gjør  det  mulig  å  fortsette  å  bo  i  de  landene.  De  sier  de  reiser  til  Norge  for  å  søke

lykken  her,  sier  daglig  leder  på  Stiftelsen  Robin  Hood  huset,  Marcos  Amano.

Trenger  hjelp

  Han  forteller  at  det  har  vært  en  stadig  økende  pågang  fra  folk  fra  Sør-Europa  siden  påske  i  år.

-  Vi  har  hatt  mange  ungdommer  i  20-  30-årene  som  kommer  til  Bergen  for  å  lete  etter  jobb,  med  300  euro  i  lommen.

Etter  en  uke  går  de  tom  for  penger  og  mange  må  sove  på  gaten.  Vi  har  også  hatt  voksne  menn  fra  Spania  som  sier  at  de

har  sovet  på  gaten  i  to-tre  uker,  sier  han.

Han  mener  at  EØS  -avtalen  som  åpner  for  fri  arbeidsinnvandring  til  Norge  skaper  store  utfordringer  for  landet.

-  Når  man  åpner   for  denne   type  arbeidsinnvandring,   så  har  man  et   ansvar  for   at  arbeidsimmigrantene   finner  veien

frem  i  det  norske  systemet.  Vi  trenger  et  offentlig  organisert  tilbud  som  hjelper  dem  i  den  jungelen  som  er  av  offentlige

kontorer.  Men  de  må  også  få  informasjon  om  hvordan  det  norske  arbeidsmarkedet  er,  hva  som  kreves  og  hvordan  man

Alice  Bratshaug  ,  Marianne  NilsenAV:
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går  frem  for  å  søke  jobb  i  Norge.

Søker  lykken
Amano  sier   han  har   stor  forståelse   for  at  mange   søker  lykken  her,  men  mener   problemet  er   at  mange   kommer  med
feilaktige  ideer  om  hva  det  norske  jobbmarkedet  er.  Mange  tror  også  at  de  er  lett  å  få  en  jobb  selv  om  de  ikke  snakker
engelsk.
-  Norske  myndigheter  bør  kanskje  også  vurdere  å  gjøre  noe  for  å  hjelpe  folk  hjem  igjen  når  de  har  strandet  her.  Om

det  er  et  norsk  ansvar  eller  et  ansvar  for  hjemlandet,  er  det  opp  til  myndighetene  å  finne  ut  av.  Men  noe  må  gjøres,  sier
han.

-  Godt  arbeidsmarked
Lars  Østby  er  seniorforsker  ved  Statistisk  sentralbyrå  (SSB)  og  har  arbeidet  med  innvandring  og  integrering  i  nærmere
40  år.  Han  mener  det   er  for   tidlig  å   kunne  se  om  det  er   en  økende  arbeidsinnvandring  fra   europeiske  land   som  er   i
økonomisk  krise.
-  Til  nå  har  det  vært  veldig  liten  innvandring  fra  Sør-Europa.  Men  det  er  mye  mulig  at  det  vil  komme  flere  folk  herfra  på

grunn  av  finanskrisen  og  den  høye  arbeidsledigheten  i  disse  landene,  sier  Østby.  
Men  han  tror  ikke  vi  eventuelt  vil  se  de  første  sporene  før  de  endelige  tallene  for  2011  kommer  i  mars  til  neste  år.
Ifølge  tall  fra  SSB  er  det  størst  innvandring  til  Norge  fra  Polen  og  de  baltiske  landene  så  langt  i  år.  I  tillegg  er  det  også

stor  arbeidsinnvandring  fra  Tyskland  og  Sverige  og  et  par  år  også  fra  Island.  Når  det  gjelder  land  som  Spania  og  Italia,
kom  det  henholdsvis  331  og  130.  81  spanjoler  og  20  italienere  ble  registrert  i  Hordaland.
-  Vi  har   et   godt  arbeidsmarked  her   i  Norge.  Det   vi   ser  er   at   kunnskap  om   ledige   stillinger  i  Norge  når  Polen   raskt

gjennom  de  nettverkene  mange  polakker  her  har  i  hjemlandet.  Jeg  er  usikker  på  hvor  lett  denne  informasjonen  går  til  for
eksempel  Spania  og  Portugal.  Men  det  kommer  til  å  bli  interessant  å  følge  dette  fremover,  sier  Østby.

-  For  mye  for  oss
Tilbake  på  Robin  Hood-uset  merker  de  som  sagt  arbeidsinnvandringen  fra  Sør-Europa  godt  allerede.
-  Vi  har  et  hus  som  kanskje  kunne  hatt  en  kapasitet  til  30  -40  personer  hver  dag.  Når  vi  da  har  60  til120  som  kommer

hit   hver   dag   og   70   til   90   som   kommer  hver   tirsdag   og   torsdag   for   å   spise   lunsj,   så   sier   det   litt   om  hvor   sprengt
situasjonen  er.  Vi  er   to  stykker  som   jobber  her   og  en  del   frivillige  utenom.  Dette  begynner   å  bli  mye   for  oss.  Noe  må
gjøres,  sier  Amano.
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SLITER  MED  Å  FINNE  ARBEID  I  NORGE:  De  økonomiske  krisen  har  ført  til  en  europeisk
arbeidsledighet  på  historisk  høye  nivåer.  FN  snakker  om  at  en  hel  generasjon  kan  være  tapt  for

samfunnet.  Den  polske  ingeniøren  Aldona  Sowinska  (t.v.)  (26),  spanske  Miquel  Paulo  Goucalves  (34)  og

portugisiske  Hernandes  Franca  (44)  snakker  ikke  norsk,  og  mener  det  vanskelig  å  få  en  jobb  i  Norge.

Foto:  Siv  Johanne  Seglem  /  Dagbladet

Aldona  (26),  Hugo  (31)  og
Hernandes  (44)  har  flyktet  fra
skyhøy  arbeidsledighet  i
hjemlandet

Men  i  Norge  blir  de  møtt  med  jobbavslag.

(Dagbladet):  Køen  utenfor  strekker  seg  bak  lysstolpene  nå,  mennesker  med

sammenkrøllete  plastposer  står  på  rekke  langs  fortauet,  langs  de  små

trehusene,  langs  hekken  ved  Korskirken  i  Bergen.  Få  snakker  norsk,  det  går
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BOR  PÅ  GATA:  Mer  enn  hver  tiende  person  er  arbeidsledig  i  Portugal,  og  Hernandes  Franca  (44)  dro  fra  kona  og

de  tre  barna  for  å  prøve  å  forsørge  dem  fra  Norge.  Her  har  han  ikke  råd  til  et  sted  å  bo.  Foto:  Siv  Johanne  Seglem  /

MATSORTERING:  I  Korskirken  i  Bergen  deler  Kirkens  Bymisjon  ut  mat  fra

butikkene  som  snart  går  ut  på  dato.  De  frivillige  har  merket  en  stor  økning

blant  søreuropeere,  i  hovedsak  fra  Spania.  Er  de  heldige  får  hver  person  i

køen  utenfor  med  seg  tre  middager  hver.  Foto:  Siv  Johanne  Seglem  /

Dagbladet

i  spansk,  portugisisk,

polsk,  rumensk.  To

ganger  i  uka  står  de

sånn,  i  kø  for  å  fylle

posene,  få  gratis  mat.  

Klokka  slår  ett  og  Kirkens

Bymisjon  åpner  den  grå

steindøra,  slipper  dem

inn  fire  og  fire  av  gangen

for  å  unngå  kaos.  

I  forrige  uke  begynte  ei

jente  å  grine  fordi  en

spansk  tv-kanal  ville  filme

henne,  de  vil  ikke  at  de

hjemme  skal  se  dem  slik.

-  Dette  er  historiene  til

folk  som  har  levd  et

bra  liv.  Det  er  mye
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DESPERATE  ETTER  JOBB:  Aldona  Sowinska  (t.v.)  (26)  er  nyutdannet
ingeniør,  og  er  på  Adecco  i  håp  om  å  få  en  servering-  eller  vaskejobb.

Alexandra  Szponar  (21)  jobber  for  samme  firma  noen  dager  i  uka.

Ungdomsledigheten  hjenmme  i  Polen  ligger  på  27,7  prosent.  Foto:  Siv

Johanne  Seglem  /  Dagbladet  Alexandra  Szponar  (tv)  og  Viola  Depick  (24)  ?

er  på  adecco  for  å  søke  jobb

REISELIV:  Spanske  Hugo  Fernandez  (31)  har  en
bachelor  i  reiseliv,  men  jobba  i  byggebransjen  da

skam  og  uro.  De  er
desperate.

Noen  gater  bortenfor

køen  er  Marcos  Amano

daglig  leder  ved  Stiftelsen

Robin  Hood-huset,  et

møtested  for  mennesker

med  trang  økonomi  i

Bergen.  Han  kjenner

mange  av  de  som  står  i

køen,  de  er  ofte  hos  han

også,  søker  jobber  ved

pc-ene,  drikker  gratis

kaffe  og  te.  Amano  sier

det  har  vært

«unntakstilstand»  på

huset  siden  mars  i  fjor.

Aldri  før  har  så  mange

utenlandske  jobbsøkere

oppsøkt  dem.  

Noen  har  allerede  solgt  hus  og  bil,  klærne  sine.

Andre  har  tatt  familiens  sparekonto,  forlatt  barna,

og  kommet  med  lovnader  om  at  pappa  skal  sende

penger.  De  fleste  er  fra  Spania.

-  De  er  dårlig  forberedt  på  det  kalde  klimaet,  de

kan  ikke  norsk,  nesten  ikke  engelsk  og  har  lite

penger,  noen  kommer  med  1600  kroner.  Vi  har

hatt  folk  som  har  bodd  i  huler,  under  presenninger,

i  busskur  og  på  gata.  Mange  av  dem  som  har  fått

jobb  blir  grovt  utnytta,  de  jobber  svart  og  med

ulovlige  kontrakter.

Høsten  2008.  Finanskrisen  treffer  Europa,  hardt
og  brutalt,  deler  av  det  internasjonale

finansmarkedet  bryter  fullstendig  sammen.  Når

bedrifter  skal  stramme  inn  er  det  de  unge  som

mister  jobbene  først,  det  er  de  som  har

midlertidige  arbeidskontrakter,  de  er  lettest  å  si

opp.  

I  Spania  er  22  prosent  av  befolkningen

arbeidsledige.  Ungdomsarbeidsledigheten  ligger

på  nesten  50  prosent.  I  nabolandet  Portugal  er
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sjefen  ikke  lenger  klarte  å  betale  ham  lønn.  Han
visste  ikke  at  det  skulle  bli  så  vanskelig  å  skaffe
seg  jobb  i  Norge.  Posen  er  fylt  opp  etter  en  tur  i
Korskirken  i  Bergen.  Foto:  Siv  Johanne  Seglem  /
Dagbladet

DAGBLADET  FREDAG:  Denne  saken  er  hentet  fra
ukas  fredagsbilag.

Arbeidsledighet

•  Finanskrisen  høsten  2008  påvirket
ungdomsledigheten  umiddelbart.  Det  er  i
dag  5,5  millioner  ungdomsledige  i  Europa  i
alderen  15  til  24  år.

•  Blant  EUs  27  stater  er  ledighetsraten  på
22  prosent,  mer  enn  dobbelt  så  høyt  som
den  generelle  ledigheten.  Mange  snakker
om  at  en  hel  generasjon  kan  bli  tapt  for
samfunnet.

•  Ledigheten  for  ungdom  under  25  år  er  i
mange  land  tre  ganger  så  høy  som  for
aldersgruppen  25  til  50  år.  

13,6  prosent  arbeidsledige,  ungdomsprosenten  er
29,9.  Og  hvis  du  sliter  med  å  få  jobb  i  hjemlandet
ditt,  hva  gjør  du  da?

-  Jeg  har  gitt  opp  drømmen  min.  Nå  søker  jeg
alle  slags  jobber,  jeg  håper  jeg  får  jobb  som
sjåfør  her  i  Norge.

Det  var  en  gang  på  90-tallet,  da  byen  blomstret,  at
Miquel  Paulo  Goucalves  (34)  studerte  og  drømte
om  å  jobbe  med  tekstiler  og  klær.  Men
finanskrisen  traff  den  gamle  industribyen  Porto
hardere  enn  mange  andre  byer  i  Portugal,  og  på
landsbasis  har  300000  arbeidere  i  tekstilindustrien
blitt  kuttet  til  165000.  Da  østblokklandene  ble
medlem  av  EU  ble  det  også  mer  lønnsomt  for
fabrikkene  å  flytte  produksjonen  til  land  som
Bulgaria  og  Polen.  

Så  Miquel  begynte  å  kjøre  trailer  isteden.  Men
oppdragene  forsvant  der  også,  han  gikk  uten
penger.  Så  i  høst  plottet  han  inn  ordene  «best,
country,  live»  på  dataen,  trykket  «enter»  og  fikk
opp  Norge.  Landet  der  arbeidsledigheten  ligger  på
3,3  prosent.  Han  kom  i  desember,  jobb  har  han
fortsatt  ikke.

-  Dette  er  et  stort  problem.  Jeg  tok  halvparten
av  sparepengene  til  kona  og  meg,  og  kom  hit.
Det  er  hardt  her.  Men  jeg  er  en  «fighter»,  en
dag  vil  jeg  ha  råd  til  å  betale  for  utdanning  for
barna  mine.  Jeg  ber  og  henter  motivasjon
hver  dag.

Han  vrir  litt  på  seg  og  gjentar  ordene.  Engelsken
hans  er  ikke  den  beste.

-  Kona  mi  er  sjef  i  en  frisørsalong  og  sier  at  jeg
må  komme  hjem  hvis  jeg  er  ulykkelig.  At  det  er  ok.
Datteren  min  på  sju  år  spør  meg  hvorfor  jeg  ikke
er  der.  Jeg  må  alltid  svare  det  samme,  at  pappa
må  få  en  jobb  først.

Med  en  global  arbeidsledighet  på  historisk
høye  nivåer  har  han  grunn  til  å  være  bekymret.
FN-sambandet,  og  FNs  arbeidslivsorganisasjon
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•  ILO  estimerer  at  det  må  skapes  mer  enn
400  millioner  nye  arbeidsplasser  i  løpet  av
de  neste  ti  åra  for  å  absorbere  de  40
millioner  nye  arbeidstakerne  som  entrer
arbeidsmarkedet  hvert  år.

•  Høy  utdanning  eller  god  praktisk
arbeidserfaring  er  ikke  lenger  en  sikker
døråpner  for  ungdom  inn  på
arbeidsmarkedet.  Millioner  av  unge
utdanner  seg  til  arbeidsledighet,  og  det
bekymrer.

Kilde:  FN-sambandet

Robin  Hood  Huset

•  Et  livssynsnøytralt  og  rusfritt  møtested  for
økonomisk  vanskeligstilte  og
nettverkssøkende.

•  Stiftet  i  2004.  I  tillegg  til
arbeidsimmigranter  fra  EØS-området  blir
huset  besøkt  av  minstepensjonister,  uføre
og  sosialhjelpsmottakere.

ØKENDE  BEHOV:  Norunn  Noremark  er
koordinator  for  de  frivillige  i  Kirkens  bymisjon,  som
deler  ut  mat  til  fattige  to  ganger  i  uka.  Her  teller
hun  menneskene  utenfor  for  å  beregne  hvor
mange  middager  de  kan  få  med  seg  hjem.  Foto:
Siv  Johanne  Seglem  /  Dagbladet

(ILO)  bekymrer  seg  også.  De  har  vært  engstelige
for  konsekvensene  lenge,  de  snakker  om  en  mulig
«tapt  generasjon».  Unge  europeere  kommer  ikke
inn  i  arbeidsmarkedet,  og  det  får  konsekvenser:
De  blir  gående  på  offentlige  stønader,  og  blir  en
utgift  for  samfunnet,  de  bidrar  ikke  til  inntekter.

-  Ungdom  med  utdannelse  mister  troen  på  å  få
seg  jobb.  De  må  konkurrere  med  arbeidssøkere
som  ofte  har  mer  og  bredere  utdanning.  Får  de
ikke  jobb,  må  mange  vente  med  å  stifte  familie.

Assisterende  generalsekretær  i  FN-sambandet,
Rune  Arctander,  uroer  seg.  Dårlig  betaling  og
ujevn  tilgang  på  arbeid  vil  tvinge  unge  til  et  liv  som
fattige.

-  Millioner  av  unge  utdanner  seg  til
arbeidsledighet.  Mange  snakker  om  at  en  hel
generasjon  kan  bli  tapt  for  samfunnet.

Den  spanske  TV-kanalen  Antena  3  og
programmet  «Españoles  en  el  mundo»  har
inspirert  mange  spanjoler  til  å  reise  nordover.
Kanalen  har  vist  spanjoler  med  jobb  i  Norge  og
voksende  lommebøker,  de  har  vist  fram  natur  og
snakket  varmt  om  landet.  Programmet  er
populært,  og  ryktet  har  spredd  seg.

-  I  Spania  har  vi  bygd  nok  hus  for  de  ti  neste  åra.
Det  er  ikke  behov  for  meg  der.  Sjefen  til  eksen  min
jobber  på  en  flyplass.  «Med  en  gang  du  lærer  deg
norsk  vil  du  få  en  god  jobb»,  sa  hun  til  meg.

Hugo  Fernandez  (31)  trekker  fram  en  pakke  røyk
fra  den  blå  jakka.  

-  Det  har  vært  hardt  å  få  jobb.  Jeg  kom  hit  for  fem
måneder  siden,  jobber  nå  to  til  tre  dager  i  uka  for
Adecco.  Det  er  klart  jeg  helst  ville  jobbet  hver  dag.

Han  har  en  bachelor  i  reiseliv,  har  jobbet  som
nestleder  for  et  hotell  i  turistbyen  Murcia,  og  de
siste  årene  i  et  byggefirma  hvor  han  flyttet
materialer  uten  arbeidskontrakt.  
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BOR  PÅ  OSLO  S:  Hernandes  Franca  (44)  tilbringer  mange  timer  hver  dag
på  Oslo  S.  Han  er  hjemløs,  og  håper  å  få  jobb  i  Norge  slik  at  familien  hans  i
Portugal  en  dag  kan  flytte  etter.  Foto:  Siv  Johanne  Seglem  /  Dagbladet

Det  endte  med  at  han
ikke  fikk  lønna  si,  så  han
sluttet.  I  en  måned  gikk
han  uten  jobb  før  han
kom  til  Norge  med  nok
penger  til  å  bo  på
herberge  i  noen  uker.  Når
pengene  tok  slutt  ble  alt
mye  vanskeligere.  Han
tok  med  seg  koffertene
sine  og  la  seg  på
togstasjonen,  med  ei
flaske  som  pute.  

I  dag  leier  han  bolig
sammen  med  andre  —
Mayte  fra  Alicante,  med
samme  utdanning,  og  i
begynnelsen  av  30-åra,  er  en  av  dem.  Hun  visste  at  det  var  hardt  å  få  jobb  i
Norge  uten  å  kunne  norsk,  likevel  reiste  hun  hit  for  noen  måneder  siden.
Hun  har  fortsatt  ikke  fått  jobb.  

-  Jeg  leverer  CV-ene  mine  hver  dag.  Jeg  har  grått  mye,  forklarer  hun.  

Psykolog  Sara  Aarseth  sitter  i  spesialistutvalget  for  klinisk  arbeidspsykologi,
og  mener  arbeidsledighet  raskt  påvirker  mennesker.  Hun  mener  at  jo  lenger
perioden  ute  av  arbeidslivet  er,  jo  lavere  er  muligheten  for  å  noen  gang
komme  tilbake.

-  Det  er  velkjent  at  mange  av  de  som  er  arbeidsledige  over  tid  blir
nedstemte,  de  mister  overskuddet  og  energien.  

Aarseth  mener  dette  spesielt  gjelder  dem  som  har  kommet  til  et  annet  land
for  å  søke  arbeid.

Oslo,  en  februardag  i  år.  Hernandes  Franca  (44)  har  nettopp  takket  nei  til
kaffe,  han  liker  ikke  de  store  koppene,  savner  de  små  espressoene  med
masse  sukker,  slik  de  serverer  den  hjemme.  Hernandes  er  utdannet
flislegger,  og  før  han  flyttet  til  Portugal  for  ti  år  siden  jobbet  han  ti  år  i
militæret  i  fødelandet  Brasil.  

Nå  søker  han  alle  slags  jobber.

-  Jeg  er  her  for  å  få  en  jobb,  ikke  for  å  få  hjelp.  Jeg  kommer  aldri  til  å  sette
meg  ned  og  tigge.
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GUNNAR  THORENFELDT

gth@dagbladet.no

PRESSER  LØNNINGENE:  -  Globaliseringen  generelt  gjør  at  lønningene  presses.  Når  det  gjelder
arbeidskraft  er  det  rimelig  å  se  arbeidsmarkedet  i  ulike  europeiske  land  som  en  del  av  en  felles

europeisk  marked,  til  og  med  et  globalt  arbeidsmarked.  De  europeiske  lønningene  kommer  til  å  påvirkes

av  for  eksempel  det  faktum  at  40  prosent  av  verdens  arbeidskraft  finnes  i  Kina  og  India,  sier

sjefsøkonom  i  SEB,  Robert  Bergqvist.  Her  fra  en  kø  utenfor  det  lokale  trygdekontoret  i  Aten  i  Hellas.

Foto:  THANASSIS  STAVRAKIS/AP/SCANPIX

Spår  masseinnvandring  til  Norge

En  flom  av  jobbsøkere  vil  komme  til  Norge  og  resten
av  Skandinavia  i  kjølvannet  av  den  europeiske
finanskrisen,  tror  svensk  sjeføkonom.

(Dagbladet):  -  Jeg  tror  vi  nå  står  overfor  en  flom  av  arbeidskraft  som  vil  søke

nordover  fra  Middelhavs-området.  Spørsmålet  blir  om  vi  i  Nord-Europa  har

kapasiteten  og  toleransen  som  kreves  for  å  ta  hånd  om  disse  menneskene,

sier  sjeføkonom  i  Skandinaviska  Enskilda  Banken  (SEB),  Robert  Bergqvist

til  Dagbladet.  
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ØKT  ARBEIDSINNVANDRING:  -  Når  vi  har  et  så  mye  bedre  arbeidsmarked  og  et  høyere  lønnsnivå  enn  resten  av

Europa,  kan  det  ikke  utelukkes  at  arbeidsinnvandringen  kan  bli  betydelig,  sier  sjeføkonom  i  LO,  Stein  Reegård,  til

Dagbladet.  Foto:  ROBERT  S.  EIK/DAGBLADET

FLOM:  -  Jeg  tror  vi  nå  står  overfor  en  flom  av  arbeidskraft  som  vil  søke

nordover  fra  Middelhavsområdet.  Spørsmålet  blir  om  vi  i  Nord-Europa  har

kapasiteten  og  toleransen  som  kreves  for  å  ta  hånd  om  disse  menneskene,

sier  sjefsøkonom  i  Skandinaviska  Enskilda  Banken  (SEB),  Robert  Bergqvist,

til  Dagbladet.  Foto:  SEB

Med  over  20  000

ansatte  og  mer  enn  400

000  bedriftskunder  og

fem  millioner

privatkunder  i  blant

annet  i  Sverige,  Norge,

Danmark,  Polen,

Tyskland  og  Ukraina  er

SEB  en  finanskjempe  i

Norden.  

Tømmes  for  folk

Bergqvist  viser  til

utviklingen  i  Latvia  hvor

10  prosent  av

befolkningen  har  flyttet  ut

av  landet  i  kjølvannet  av

finanskrisen  i  2008.  SEB-

økonomen  sier  til

Dagbladet  at  det  er
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FORDELER  OG  ULEMPER:  Stein  Reegård  fra  LO  forteller  at  fordelen  av
arbeidsinnvandringene  vil  bli  større  økonomisk  vekst  i  Norge.  Ulempen  vil  bli
skjevere  inntektsfordeling  og  en  sterkere  oppdeling  av  arbeidsmarkedet.
Foto:  REUTERS/YANNIS  BEHRAKIS/SCANPIX

TROR  DET  VIL  BLI  MER:  -  Det  er  grunn  til  å  vente  at  arbeidsimmigrasjonen
i  Europa  vil  øke,  sier  forskningssjef  og  arbeidslivsforsker  ved  Fafo,  Jon  Erik
Dølvik.  Han  forteller  at  vi  allerede  har  sett  en  betydelig  arbeidsinnvandring
fra  Sør-Europa.  Mange  har  valgt  å  reise  til  Tyskland.  Foto:  CORNELIUS
POPPE/SCANPIX

vanskelig  å  spå  hvor  stor
arbeidsinnvandringen  vil
bli  fra  land  som  Hellas,
Portugal  og  Spania.
  
-  Den  negative

konsekvensen  vil

kunne  bli  at  landene

blir  tappet  for

kunnskap  og

erfaringer,  altså  en

såkalt  hjerneflukt.

Samtidig  vil  de  landene

innvandrerne  flytter  til

få  en  økt  konkurranse

om  jobbene,  sier

Bergqvist.  

Den  positive  effekten  er
at  innvandrerne  tilfører
kompetanse  og
kunnskap  til  de  landene
de  flytter  til,  forteller  SEB-
økonomen.  

Laverer  lønninger

-  Tror  du  innvandringen
av  sydeuropeiske
arbeidere  vil  kunne
senke  lønningene  i
Norge  og  Sverige?

-  Globaliseringen  generelt
gjør  at  lønningene
presses.  Når  det  gjelder
arbeidskraft,  er  det
rimelig  å  se
arbeidsmarkedet  i  ulike
europeiske  land  som  en
del  av  en  felles  europeisk
marked,  til  og  med  et
globalt  arbeidsmarked.
De  europeiske
lønningene  kommer  til  å
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USERIØST:  -  En  del  bransjer  vil  kunne  oppleve  skjevere  inntektsfordeling  og
en  større  grad  av  useriøsitet.  Dette  kan  særlig  skje  via  utleiebransjen,  eller
det  som  misvisende  kalles  for  vikarbransjen,  sier  Stein  Reegård  fra  LO.
Foto:  ROBERT  S.  EIK/DAGBLADET

TRENGER  FLERE  VARME  HENDER:  Norge
mangler  mer  enn  15  000  ingeniører  og  et  betydelig
antall  innenfor  helse-  og  omsorgssektoren.  Foto:
GORM  KALLESTAD/SCANPIX

påvirkes  av  for  eksempel
det  faktum  at  40  prosent
av  verdens  arbeidskraft
finnes  i  Kina  og  India,  sier
Bergqvist.  

Samtidig  viser  han  til  at
deler  av  arbeidsmarkedet
er  mer  lokalt  og
spesialisert,  og  at  de
derfor  ikke  vil  oppleve  det
globale  presset.  

-  Hvis  lønningene

presses  ned  er  det

også  rimelig  å  anta  at

inflasjonen  også

presses,  noe  som  i  sin

tur  kan  gi

reallønnsøkning  selv  om  lønningene  ikke

stiger,  sier  Bergqvist.  

Høyere  lønnsnivå

-  Jeg  tror  dette  er  en  veldig  reell  problemstilling,
særlig  for  Norge,  sier  sjefsøkonom  i  LO,  Stein
Reegård,  til  Dagbladet.  Han  viser  til  at  Norge  gjør
det  i  særklasse  best  i  Europa.  

-  Når  vi  har  et  så  mye  bedre  arbeidsmarked  og

et  høyere  lønnsnivå  enn  resten  av  Europa,

kan  det  ikke  utelukkes  at

arbeidsinnvandringen  kan  bli  betydelig,  sier

Reegård.  

Samtidig  er  det  først  og  fremst  fra  land  som
Polen,  Latvia  og  Litauen  arbeidsinnvandringen  har
vært  størst.  

-  Jeg  tror  overgangen  fra  Polen  til  Norge  er  mindre
kulturelt,  enn  fra  Hellas  til  Norge,  sier  Reegård.  

Ulemper  og  fordeler

Reegård  forteller  at  fordelen  av
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arbeidsinnvandringene  vil

bli  større  økonomisk  vekst  i  Norge.  Ulempen  vil  bli  skjevere  inntektsfordeling

og  en  sterkere  oppdeling  av  arbeidsmarkedet.  

-  En  del  bransjer  vil  kunne  oppleve  skjevere  inntektsfordeling  og  en

større  grad  av  useriøsitet.  Dette  kan  særlig  skje  via  utleiebransjen,

eller  det  som  misvisende  kalles  for  vikarbransjen,  sier  Reegård.

Blant  bransjene  han  tror  spesielt  vil  bli  rammet,  er  renhold,  transport,

restaurant  og  deler  av  byggebransjen.  

-  De  delene  av  servicenæringene  hvor  det  er  lettest  å  erstatte  nordmenn  vil

bli  mest  utsatt,  sier  Reegård.  

Tror  på  økt  innvandring

-  Det  er  grunn  til  å  vente  at  arbeidsimmigrasjonen  i  Europa  vil  øke,  sier

forskningssjef  og  arbeidslivsforsker  ved  Fafo,  Jon  Erik  Dølvik.  

Han  forteller  at  vi  allerede  har  sett  en  betydelig  arbeidsinnvandring  fra  Sør-

Europa.  Mange  har  valgt  å  reise  til  Tyskland.  

-  Norge  er  i  ferd  med  å  bli  mer  kjent  i  Europa  for  sine  gode

velferdsordninger,  men  det  er  fortsatt  usikkerhet  hvor  mange  som  vil

finne  veien  helt  til  Norge.  Foreløpig  ser  det  ut  som  flertallet  søker  de

landene  som  er  nærmere,  sier  Dølvik.

-  Bør  rekruttere

Dølvik  tror  deler  av  arbeidsinnvandringen  kan  få  positive  konsekvenser  for

Norge.  Han  viser  til  at  Norge  mangler  mer  enn  15  000  ingeniører  og  et

betydelig  antall  innenfor  helse-  og  omsorgsektoren.      

-  Norske  myndigheter  burde  drive  målrettet  rekruttering  i  bransjer

hvor  man  trenger  folk,  sier  Dølvik.  Han  er  usikker  på  om  Norge  vil  få

mange  grekere,  spanjoler  og  andre  som  vil  søke  til  de  ufaglærte

jobbene.  

-  Det  er  liten  grunn  til  at  folk  vil  komme  hvis  de  ikke  finner  seg  en  jobb.  Det

kan  bli  hard  konkurranse  om  de  ufaglærte  stillingene,  og  søreuropeerne  vil

være  mer  vant  med  en  høyere  standard.  Dessuten  er  vel  søreuropeere

mindre  vant  til  det  kalde  klimaet  enn  det  østeuropeere  er,  sier  Dølvik.  
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Nye  dealer  hver  dag! Sammenlign  lån Få  ti lbud  fra  mange  håndverkere Finn  kjærligheten  på  nettet! Finn  beste  pris  i  markedet Reduser  strømregningen

Diskusjon  -  Norsk  Politikk

Hvorfor  ikke  Frp?
av  susilu  (260  innlegg)

Hatvold  mot  hvite  i  Oslo
av  Ultima  (36  innlegg)

Hvorfor  skifte  regjering?
av  Geirijo  (197  innlegg)

Politiet:  Alle  menn  kan  tenkes  voldta
av  tidsklemmeren  (29  innlegg)

For  Kongen,  Flagget  Og
Fedrelandet!
av  BamseBrakar  (158  innlegg)

Klikk  her  for  å  gå  til  forumet

Diskusjon  -  Internasjonal

politikk

Sannheten  om  Syria
av  activ  (7846  innlegg)

Klart  for  "United  States  of  Europe"?
av  new sflash  (30  innlegg)

Norge  ut.....Taliban  inn.
av  Lilljoffen  (37  innlegg)

Stopp  NATO
av  ondoro  (101  innlegg)

Michael  Moore  dokumentar  på
NRK2.
av  blackline  (68  innlegg)

Klikk  her  for  å  gå  til  forumet

Bil  og  Motor

Verdens  raskeste  kjørebok

Kaster  du  pengene  ut  av  vinduet?

Velg  kategori

Annonseinformasjon

VG  Nett   Nyheter   Innenriks   Valget  2011   Artikkel

Flåthen  med  fy-liste  til  Frp

FY-LISTE:  Flåthen  ramset  opp  alt  ved  Frps  politikk  som  han  mener  bryter  med  arbeidsfolks  interesser.  Foto:  Scanpix

TweetTweet 7 0

Valget  2011

Publisert  26.08.11  -  12:43,  endret  26.08.11  -  15:09  (©  NTB)

LO-leder  Roar  Flåthen  hamret  løs  mot  Fremskrittspartiet  da  han

innledet  valgkampen  fredag.

At  de  rødgrønne  partiene  har  en  dedikert
alliert  i  LO  og  Roar  Flåthen,  er  ingen
hemmelighet.  Det  viste  han  på  nytt  under
møtet  i  samarbeidskomiteen  mellom
Arbeiderpartiet  og  LO  i  Oslo  fredag.

-  Regjeringen  leverer.  Det  er  vi  glade  for,  innledet  Flåthen.

-  Vi  vil  støtte  de  partiene  som  er  med  på  å  utvikle  samfunnet  slik  folk  er  best
tjent  med.  Vi  vil  ikke  støtte  dem  som  vil  rive  opp  det  grunnleggende  i  norsk
arbeidsliv,  fortsatte  han  med  klar  adresse  til  Fremskrittspartiet.

Kommentar:  Hagens  spanjoler

Flåthen  ramset  opp  alt  ved  Frps  politikk  som  han  mener  bryter  med
arbeidsfolks  interesser.  Og  det  er  ikke  lite:  Flere  midlertidige  ansettelser,
svakere  oppsigelsesvern,  skatteskjerpelser  for  fagorganiserte,  massiv
privatisering,  dårligere  velferdstjenester,  svekkede  tariffavtaler,  større
lønnsforskjeller,  økt  overtid  og  mer  ubekvem  arbeidstid.

Stor  forskjell

-  Det  er  stor  forskjell  mellom  de  politiske  blokkene  i  Norge,  sa  Flåthen,  som
ikke  finner  grunn  til  å  frita  Høyre  fra  kritikk.

-  Frp  er  mest  ytterliggående,  men  Høyres  arbeidslivsprogram  er  ikke  mer
spiselig.  Også  det  partiet  vil  svekke  arbeidstakernes  rettigheter  og  interesser,
til  fordel  for  arbeidsgiverne,  sier  LO-lederen  til  NTB.

Resultater fra valget 2011
Full oversikt over stemmegivningen og
resultater i alle fylker og kommuner - 
grafikk

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ble avholdt 
september 2011.
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Han  har  ingenting  til  overs  for  forslaget  fra  Frp-nestor  Carl  I.  Hagen  om  å
hente  inn  spanske  arbeidere  på  spansk  tariff  for  å  bygge  en  firefelts  veitunnel
mellom  Østfold  og  Vestfold.

-  Enda  en  måte  å  tenke  kreativt  på  om  sosial  dumping  fra  Frps  side.  For  oss
er  det  selvsagt  at  utenlandske  arbeidere  skal  følge  norske  tariffer,  sa  Flåthen.

-  Vi  må  bevisstgjøre  lokalpolitikerne  slik  at  ansvaret  ikke  skyves  ut  til  aktører
som  kun  har  et  ønske  om  å  tjene  penger,  sier  Flåthen  og  sikter  til  vikarbyråer
og  private  firmaer  som  utfører  velferdstjenester  for  norske  kommuner.

-  Vi  er  klar  over  at  dette  skjer  også  i  kommuner  som  styres  av  rødgrønne
partier,  og  det  er  selvfølgelig  like  ille.  Men  forskjellen  er  at  de  rødgrønne  vil
gjøre  noe  med  det.  Høyre  og  Frp  vil  tvert  imot  ha  flere  vikarbyråer  og  flere
midlertidige  ansettelser,  sier  han.

-  Feig

Frp-nestleder  Per  Sandberg  lar  seg  ikke  hisse  opp  av  uttalelsene  fra  Flåthen.

-  Jeg  hadde  blitt  sjokkert  hvis  Ap-mannen  Flåthen  ikke  hadde  kommet  med
et  slikt  utspill  i  valgkampen,  sier  han  til  NTB.

Sandberg  mener  Flåthen  fullstendig  undervurderer  behovet  for  omstilling  i
norsk  næringsliv  og  at  mange  arbeidstakere  selv  ønsker  økt  fleksibilitet  i  form
av  midlertidige  ansettelser  og  økt  adgang  til  overtidsjobbing.

Les  på  E24:  Hagen  vil  ansette  spanjoler  i  tolvtimersskift

-  Dessuten  er  det  jo  massiv  bruk  av  midlertidige  i  offentlig  sektor,  men  det
nevner  ikke  Flåthen  med  et  ord.  Og  her  vil  vi  kutte  i  bruken  av  midlertidige
ansatte  og  heller  ansette  flere  på  heltid,  sier  Sandberg,  som  kaller  Flåthen  feig.

-  Han  er  feig  når  han  ikke  nevner  tre  sentrale  områder  der  LO  er  mer  enig
med  Frp  enn  de  rødgrønne.  Det  gjelder  infrastruktur  og  energi-  og
industripolitikk  -  som  alle  tre  har  svært  stor  betydning  for  næringslivet  og
arbeidstakerne,  sier  Sandberg.

Lise  Fjeldstad:  -  Jeg  er  redd  selv  for  hvor  jeg  skal  ende
Opptur  for  Sp  og  Frp
Erna:  -  Aagot  må  få  halv  pris  på  sykehjemmet
Ungdommen  forlater  Ap  igjen

Valget  2011  -  samarbeidende  nettsteder
Nytt  byråd  varsler  «offensiv»  skjenkepolitikk  aftenposten.no
Frp  truer  med  å  gå  ut  av  byrådet  aftenposten.no
Fylkesledere  i  KrF  ønsker  Frp-samarbeid  bt.no
Derfor  får  Høyre  støtte  fra  Rødt  bt.no
Exit  Halvorsen  åpner  for  SV-idol  fvn.no
Lysbakken  åpner  for  å  diskutere  regjeringsspørsmålet  aftenbladet.no
Erna  jubler  –  Kristin  går  fvn.no
Frp  går  i  opposisjon  aftenbladet.no
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- Norge blir Europas trygdekontor
FrP-politiker  Robert  Eriksson  frykter  for  konsekvensene  av  arbeidsinnvandringen  fra  de  europeiske  landene.

Publisert:  25.nov.  2011  23:51  Oppdatert:  25.nov.  2011  23:51

Aftenposten  har  skrevet  om  at  stadig  flere  søreuropeere  kommer  til  Norge  for  å  jobbe  fordi  de  ikke  ser  noen  fremtid  i  sine  kriserammede  hjemland.

Leder  for  arbeids-  og  sosialkomitéen  på  Stortinget,  Robert  Eriksson,  mener  det  er  forståelig  at  situasjonen  i  Europa  med  stor  arbeidsledighet  og  økonomisk  krise  gjør  at  flere

ønsker  å  søke  lykken  i  Norge,  men  han  ønsker  ikke  å  gi  arbeidsinnvandrerne  de  samme  velferdsgodene  som  nordmenn  nyter  godt  av.

-  Velferdsordningene  i  disse  landene  står  ovenfor  dramatiske  reduksjoner.  Dette  tror  jeg  vil  lokke  mange  tusen  flere  arbeidsinnvandrere  til  Norge  i  årene  som  kommer.  Norske

myndigheter  kan  ikke  sitte  i  sin  naivitet,  passive  og  bare  se  på  at  Norge  utvikler  seg  til  å  bli  hele  Europas  trygdekontor,  sier  han  til  Aftenposten.

Velferdsflyktninger

Eriksson  frykter  velferdsflyktninger.

-  EU  bestemmer  i  altfor  stor  grad  over  norske  velferdsgoder,  mener  Eriksson.

For  kort  tid  siden  godtok  den  norske  regjering  ESA  sitt  krav  om  at  man  kunne  komme  til  Norge  å  få  dagpenger  etter  kun  en  dags  arbeid.

-  At  europeerne  kan  være  her  og  jobbe  en  liten  stund  for  så  å  ta  med  seg  norske  velferdsytelser  tilbake  til  sitt  hjemland.  I  tillegg  kan  man  også  få  med  seg  familierelaterte  ytelser

til  hjemlandet.  Dette  gjør  at  Norge  blir  det  rene  trygdeparadiset.  De  norske  velferdsordningene  ble  opprettet  for  å  sikre  norske  borgere  en  trygg  inntektssikring,  ikke  at  man  skal  være

en  honningskrukke  for  Europa,  mener  han.

Vil  redusere  trygdeytelser

Eriksson  mener  den  eneste  utveien  enten  er  å  erstatte  EØS-avtalen  med  en  frihandelsavtale  eller  sørge  for  at  det  er  fem  års  opptjeningstid  for  norske  familierelaterte  trygdeytelser,

redusere  dagpengesatsen  dersom  EU-borgeren  vender  tilbake  til  sitt  hjemland,  og  at  inntekten  fra  hjemlandet  skal  være  med  på  å  danne  grunnlag  for  ytelsene  man  får.

Eriksson  har  sendt  en  interpellasjon  til  arbeidsministeren  der  han  spør:

«Hvilke  tiltak  vil  statsråden  sette  i  gang  for  å  trygge  norske  velferdsordinger  samt  forhindre  et  økende  antall  velferdsflyktninger  fra  Europa,  og  vil  statsråden  i  større  grad  utfordre

EUs  pålegg  om  å  endre  norske  ordninger?»

-  Bli  norsk

Leder  for  kommunal-  og  forvaltningskomiteen,  SVs  Heikki  Holmås,  mener  det  blir  galt  å  se  på  folk  som  ønsker  å  jobbe  i  Norge  som  et  problem.

-  Dette  er  slik  FrP  alltid  reagerer  mot  utlendinger.  Vi  bør  heller  møte  arbeidsinnvandrerne  ved  å  si:  Velkommen,  blir  norsk  så  fort  som  mulig,  gjør  din  plikt  og  krev  din  rett,  det  er

viktig  at  vi  sier  til  grekerne  og  spanjolene  som  kommer  at  de  kan  bli  fullverdig  medlemmer  av  det  norske  arbeidslivet,  sier  han.

Holmås  er  opptatt  av  at  det  ikke  skal  oppstå  et  a-lag  og  b-lag  i  det  norske  arbeidslivet.

-  Vi   ser   allerede  at  mange  utenlandske  arbeidstagere  har   lavere   lønninger   enn  nordmenn  og   som   regel   jobber   som  vikarer.  Undersøkelser   har   også   vist   at   veldig  mange

utenlandske  arbeidstagere  i   en  bedrift   kan  føre   til  lavere  produktivitet  som   følge  av   språkforvirring.  Det   er  viktig   at  vi   jobber  for   at  folk   som  kommer  hit  skal   få  norske   lønns-  og

arbeidsvilkår,  sier  han.

Mot  sosial  dumping

Holmås  mener  en  måte  å  gå  frem  er  å  gjøre  det  enklere  å  allmenngjøre  tariffavtaler,  slik  at  det  blir  lettere  for  arbeidstilsynet  å  overvåke  arbeidsbetingelsene.

-  Vi  må  ha  et  tett  kontakt  med  fagbevegelsen  og  næringslivet  for  å  unngå  sosial  dumping,  sier  han.

Holmås  ønsker  også  å  gjeninnføre  gratis  norskopplæring  for  arbeidsinnvandrere  fra  EØS-landene.

-  FrP  og  Høyre  fjernet  denne  muligheten  og  det  var  en  stor  feil.  Norsk  er  nøkkelen  til  integrering.  Arbeiderpartiet  er  nå  enige  med  SV  om  dette,  så  dette  er  noe  som  bør  prioriteres

dersom  krisen  utvikler  seg.  God  norskopplæring  minsker  muligheten  for  at  arbeidsinnvandrerne  reduseres  til  trygdemottagere,  sier  han.

I  tillegg  mener  SV  at  det  vil  være  viktig  at  regjeringen  sier  nei  til  EUs  vikarbyrådirektiv.

Robert  Eriksson  frykter

velferdsflyktninger  som  følge

av  eurokrisen.  FOTO:  BÅRD

GUDIM

Kristin  Jonassen  Nordby
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-  Vi  trenger  ikke  flere  innvandrere

i  Nord-Norge
Frps  Per-Willy  Amundsen  mener  det  er  en  dårlig  ide  å  legge  til  rette  for  økt  arbeidsinnvandring  til  Nord-

Norge.  –  Vi  bør  i  stedet  få  norsk  ungdom  til  å  bemanne  de  nye  jobbene  i  nord.

Innvandringen  til  Norge  slo  alle  rekorder  i  fjor.  Tall  fra  SSB  viser  at  tallet  på  innvandrere  i  Norge  kan
komme  opp  i  1,3  millioner  i  2050.  Innvandrerne  vil  da  utgjøre  20  prosent  av  befolkningen.

I  1970  var  innvandringsstatistikken  i  Norge  negativ.  Det  var  om  lag  1000  flere  utvandrere  enn
innvandrere.  Ti  år  senere  var  netto  innvandring  på  4071  innbyggere.  I  2000,  9688,  og  i  2010  hele
42346.  I  3.  kvartal  i  fjor  ble  det  satt  ny  rekord  med  en  nettoinnvandring  på  14200  personer.

Lørdag  skrev  Nordlys  om  de  nye  nordlendingene.  På  Lerøy-fabrikken  på  Skjervøy  utgjør

arbeidsinnvandrere  med  utenlandsk  opprinnelse  omtrent  halvparten  av  arbeidsstokken.

LES  REPORTASJEN:  De  nye  nordlendingene.

Skaper  store  behov

Det  kommende  nordnorske  industrieventyret  vil  trolig  skape  behov  for  flere  tusen  nye  arbeidstakere
de  neste  tiårene.  I  dag  er  arbeidsledigheten  i  landsdelen  lik  null.

Per-Willy  Amundsen  er  allikevel  svært  skeptisk  til  at  innvandrere  rykker  inn  og  overtar
arbeidsplassene  i  norsk  industri.

–  Jeg  ser  ikke  at  det  skal  være  nødvendig  å  bruke  utenlandsk  arbeidskraft  for  å  bemanne  norske  arbeidsplasser.  Vi  har  nok  folk.  Utfordringen  vår  er
å  få  norsk  ungdom  til  å  utdanne  seg  til  de  jobbene  som  industrien  har  behov  for.  Da  må  vi  endre  utdanningssystemet.  I  dag  har  det  feil  innretning.
Hvor  mange  kjønnsforskere  og  sosialantropologer  har  vi  egentlig  bruk  for  i  dette  landet?

REFSER:  Per-Willy  Amundsen  (Frp).  Foto:  Håkon  Eikesdal

Ola  Solvang

E-post

HUMØR:  Spøken  sitter  løst  på  pauserommet.
Fra  v.  Florin  Molnar,  Leonicia  Tipter,  Cosmin
Serban,  Ioan  Viorel  Mic,  Maria,  og  Mirel
Stanciu.  Foto:  Ola  Solvang
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Vil  be  folk  flytte  nordover

–  Det  er  gjort  flere  internasjonale  undersøkelser  som  viser  at  stater  ikke  trenger  å  gjøre  seg  avhengig  av  utelandsk  arbeidskraft  for  å  utnytte  det
industrielle  potensialet.  Vi  har  imidlertid  utfordringer  i  utdanningssystemet,  og  de  bør  vi  nå  løse.

–  Det  er  også  slik  at  arbeidsledigheten  nå  er  størst  i  Osloregionen.  I  første  omgang  burde  man  kanskje  oppfordre  arbeidssøkere  om  å

flytte  nordover,  sier  stortingsrepresentanten.

Må  ikke  være  permanent  løsning

–  Tror  du  det  er  realistisk  å  få  dette  til  innenfor  den  tidsrammen  som  industrien  antyder?

–  Jeg  ser  at  det  på  kort  sikt  kan  være  nødvendig  å  gjøre  grep  som  innebærer  å  bruke  utenlandsk  arbeidskraft,  men  dette  må  ikke  bli  den
permanente  løsningen  på  utfordringene,  sier  Amundsen.

–  Vi  er  allerede  del  av  et  europeisk  arbeidsmarked.  Vi  bør  ikke  åpne  for  innvandring  fra  land  utenfor  dette  området.

–  Ser  du  at  det  kan  være  kulturelle  problemer  kyttet  til  økt  arbeidsinnvandring  i  Nord-Norge?

–  Ja.  Det  vil  være  er  en  fordel  om  vi  ikke  importerer  altfor  mange  etniske  minoriteter

Innholdet  i  utskriften  er  vernet  etter  åndsverklovens  regler.
Utskriften  er  kun  til  privat  bruk  og  kan  ikke  benyttes  på  annen  måte.
Kopiering  eller  spredning  av  innholdet  krever  avtale  med  rettighetshaver  eller  Kopinor.
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Hagen vil ansette spanjoler i

tolvtimersskift
Frp-veteran  Carl  I.  Hagen  foreslår  å  leie  inn  spanjoler  som  skal  arbeide  tolvtimersskift  i  14  dager  til  spansk  tariff  for  å  bygge
firefelts  veitunnel  mellom  Østfold  og  Vestfold.

Publisert:  21.aug.  2011  15:09  Oppdatert:  18.okt.  2011  16:14

Det  var  under  et  besøk  i  Gågata  i  Fredrikstad  lørdag  at  Hagen  la  fram  sitt  forslag.  Han  mener  at  Norge  bør  bruke  mer  av  oljeformuen  til  investeringer  innenlands.  Han  sa  at  det  bør
settes  av  50  milliarder  kroner  mer  av  oljeformuen  hvert  år  fram  til  år  2020,  skriver  Fredriksstad  Blad.
–  Vi  kunne  bygge  ny  firefelts  veitunnel  mellom  Østfold  og  Vestfold  og  firefelts  motorvei  videre  til  Stavanger,  sa  Hagen.
Han  forutsetter  at  norske  anleggsarbeidere  settes  i  sving  først,  men  foreslår  at  utenlandske  arbeidere  deretter  kan  settes  inn.
–  For  ikke  å  skape  press  i  økonomien  kunne  vi  fly  inn  arbeidere  fra  Spania,  der  det  er  20  prosent  arbeidsledighet,  til  brakkebyer  ved  Rygge.  De  kunne  arbeide  lange  skift  på  sitt

hjemlands  tarifflønn  før  de  ble  sendt  tilbake.  Slik  bygget  vi  ut  Nordsjøen  dere,  sa  Hagen  til  stor  applaus.
Men  LO  som  hadde  valgkampstand  lenger  nede  i  gaten  jublet  ikke.
–  Vi  tar  fullstendig  avstand  fra  den  arbeidslivspolitikk  Hagen  står  for.  Dette  er  ulovlig  i  forhold  til  arbeidsmiljøloven,  sa  LO-leder  i  Fredrikstad,  Tore  Leif  Gundersen.
Gundersen  kaller  en  slik  løsning  for  «sosial  dumping  av  verste  sort».
–  Vi  har  allerede  en  stor  arbeidsinnvandring  til  Norge  og  de  skal  ha  like  lønns  og  arbeidsvilkår  som  norsk  arbeidskraft,  sa  Gundersen.

Mest lest
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Høyre - det nye arbeidspartiet
Du  tror  det  nesten  ikke  før  du  ser  det:  Erna  Solbergs  Høyre  vil  snu  opp  ned  på  partiets  politikk  overfor  vanlig  lønnsmottagere  og
arbeidsfolk.

Publisert:  04.mai.  2012  07:50  Oppdatert:  04.mai.  2012  07:50

Et  mykere  og  mer  folkelig  Høyre  skal  erobre  velgerne  neste  år.
-  Høyre  skal  være  et  parti  for  vanlige  lønnsmottagere  i  Norge,  sier  Høyres  egen  «tenketank»  og  kronprins,  Torbjørn  Røe  Isaksen.
På  ett  område  har  Høyre  helt  skiftet  politikk  under  Erna  Solbergs  ledelse;;  arbeidslivspolitikken.  På  de  fleste  andre  områder  har  Høyre  hverken  snudd  eller  gått  i  en  ny  retning.  Men

partiet  har  fått  en  bredere  politikk  -  og  en  ny  retorikk.
Og  som  en  demonstrasjon  av  at  Høyre  også  skal  bli  partiet  for  vanlige  arbeidsfolk,  vil  partiet  i  valgkampen  neste  år  profilere  seg  på  www.arbeidspartiet.no.

Konkurransefortrinn
-  Vi  skal  bygge  ned  barrièren  mot  fagbevegelsen.  En  ansatt  i  industrien  som  mener  Høyre  har  en  god  skolepolitikk  skal  ikke  la  være  å  stemme  på  Høyre  fordi  han  oppfatter  at  Høyre
er  ”imot”  fagorganiserte.  Høyre  er  for  fagorganisering.  En  organisert  fagbevegelse  er  rett  og  slett  et  konkurransefortrinn.
Røe   Isaksen   leder   en  arbeidsgruppe,   som   også  har   representanter   fra   fagbevegelsen,   som  skal  meisle   ut   ny  arbeidslivspolitikk   for  Høyre.  Forslagene   skal   behandles  på

landsmøtet  neste  år,  og  vil  bli  Høyres  politikk  for  2013-2017.  Etter  det  Aftenposten  forstår  er  utvalget  samlet  om  forslagene,  som  også  er  i  tråd  med  ledelsens  syn.
-  Så  dere  skifter  helt  politikk  på  dette  feltet?
-  Ja,  det  gjør  vi.  Vi  endrer  ikke  på  alt,  men  på  en  god  del.
-  Er  det  en  erkjennelse  av  at  dere  har  hatt  en  for  dårlig  politikk  på  dette  området?
-  Ja.
-  Er  dette  bare  en  "markedstilpasning"  for  å  få  flest  mulig  velgere?
-  Vi  gjør  endringer  fordi  det  er  riktig.  Og  da  skifter  vi  selvfølgelig  politikk.  Det  gjør  politiske  partier  av  og  til.
Han   sier   Høyre  nå   vil   ha   "moderat   oppmyking"   av  arbeidsmiljøloven   "som  vil   møte   forståelse   på  begge   sier   i   arbeidslivet".  Og   at  Høyre   ikke   lenger   står   bak   Bondevik   II-

regjeringens  (Høyre,  Venstre,  KrF  -  2001-2005)  "frislepp"  i  bruk  av  midlertidig  ansettelser  og  overtid.  Endringene  ble  reversert  av  den  rødgrønne  regjeringen  i  2006.
-   Vi   gikk   for   langt   i   Bondevik   II.   De   endringene   vi   nå   gjør   i   arbeidsmiljøloven   er   svært   likt   det   som   Jens   Stoltenbergs   første   regjering   (2000-2001)   og   daværende

arbeidsminister  Jørgen  Kosmo  forsøkte  å  gjennomføre.
-  Vi  vil  likevel  fortsatt  ha  en  liten  oppmykning  av  muligheten  for  midlertidige  ansettelser.  Det  er  viktig  at  vi  senker  terskelen  for  en  del  grupper  som  står  utenfor  arbeidslivet.  Men

samtidig  må  vi  være  helt  klare  på  at  faste  ansettelser  skal  være  hovedregelen.  Og  vi  ønsker  å  presisere  i  loven  når  man  skal  gå  over  til  fast  stilling,  sier  Røe  Isaksen

Bevare  sykelønnsordningen
Han  sier  at  Høyre  heller  ikke  vil  gå  inn  for  kutt  i  sykelønnsordningen.
-  Sykefraværet  går  ned.  Ingen  av  de  andre  partiene  går  heller  inn  for  endringer  i  sykelønn.  Det  er  ikke  aktuell  politikk.
Høyre  har  også  fått  et  annet  syn  på  "sosial  dumping".
-  Vi  har  tidligere  sett  på  lønnskonkurranse  som  nesten  utelukkende  bra,  men  vi  ser  nå  at  den  sterke  arbeidsinnvandringen  og  økningen  av  innleid  arbeidskraft  kan  skape  en

lønnsspiral  nedover.  Vi  har  også  sett  en  del  grov  utnyttelse  av  arbeidskraft.  Vi  er  sterkt  imot  sosial  dumping,  og  ønsker  et  sterkere  arbeidstilsyn  for  å  hindre  det.

Fleksibel  turnus
Høyre  tradisjonelle  aversjon  mot  allmenngjøring  (at  tariffavtaler  gjøres  gjeldende  for  alle,  også  uorganiserte,  innen  samme  bransje)  er  også  en  saga  blott.
-  Vi  har  vært  skeptiske,  men  ser  at  allmenngjøring  har  hatt  en  disiplinerende  effekt  i  bransjer  med  useriøse  aktører  som  har  drevet  grov  utnyttelse  av  arbeidskraft.  Vi  vil

ikke  reversere  allmenngjøringen.
Høyre  vil  fortsatt  ha  mer  fleksibilitet  når  det  gjelder  arbeidstid  og  turnusordninger,  men  vil  heller  ikke  på  dette  området  gå  så  langt  som  Bondevik  II  gjorde.
-  Vi  ønsker   ikke  dramatiske  endringer,  men  mer   fleksibilitet   lokalt   til   dem  som  trenger   det.  Dette   kan  avtales  med   lokale   tillitsvalgte.  Samtidig  må  det   sikres  beskyttelse  av

arbeidstagere  som  kan  bli  "pushet".  Flere  fagforbund  sier  til  oss  at  de  ønsker  en  slik  fleksibilitet,  innenfor  visse  rammer.  Det  er  vi  med  på.  Selv  langt  inn  i  LO  ønsker  mange  litt  mer
fleksibilitet.

Massive  brudd
Røe  Isaksen  minner  om  siste  års  avsløringer  av  massive  brudd  på  arbeidstidsbestemmelser  både  i  privat  og  offentlig  sektor.
-  Knapt  noen  større  bedrifter   kan  si   at  de   ikke  bryter   arbeidsmiljølovens  arbeidstidsbestemmelser.  Arbeidsmiljøloven  er  Norges  mest  brutte   lov,   ved  siden  av   taxfree-

kvotene  og  fartsgrensene.  Ap  sier  loven  er  hellig.  Vi  sier  at  vi  ikke  lenger  kan  lukke  øynene  for  alle  lovbruddene.  Samtidig  skal  arbeidsmiljøloven  bevares  som  en  grunnplanke
i  norsk  arbeidsliv.  Høyre  kommer  ikke  til  å  rokke  ved  det.
Røe  Isaksen  mener  Høyres  nye  arbeidslivspolitikk  vil  samle  opposisjonen.

Venstre  om:  Høyres  Torbjørn
Røe  Isaksen  sier  at  Høyre  skal
bli  et  parti  for  lønnsmottagere.
Partiet  foretar  en  snuoprasjon  i
arbeidslivspolitikken.  FOTO:
MONICA  STRØMDAHL

Robert  Gjerde
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-  Det  er   tett   dialog  om  dette.  Og   får  vi   flertall   i  2013   vil   dette   bli  gjennomført,   og   ikke  reversert,   slik  Bondevik  II-regjeringens   forslag  ble.  Dette  er  moderate   forslag  som   flere
fagforbund  er  enige  med  oss  i.
-  Borgerlige  regjeringer  har  alltid  kuttet  i  skattefradraget  på  fagforeningskontingenten.  Vil  dere  slutte  med  det  også?
-  Det  forslaget  er  faktisk  spilt  inn  til  arbeidsgruppen.  Det  er  naturlig  at  vi  også  ser  på  om  vi  bør  slutte  med  å  redusere  dette  fradraget,  som  jo  ikke  dreier  seg  om  store  beløp,  sier

Røe  Isaksen.

Høyre

Konservativt,  liberalt  parti,  stiftet  1884.
Erna  Solberg  partileder  siden  2004.
Har  ikke  hatt  statsministeren  på  22  år  (Syse  1989-1990)
Ønsker  å  danne  regjering  med  Venstre,  KrF  og  Frp.
Gjorde  i  2005  sitt  verste  stortingsvalg  noensinne  med  14,1  %.
Fikk  en  oppslutning  på  17,2  %  i  2009.
Beste  stortingsvalg  i  moderne  tid:  31,7  %  i  1981.

Høyre-landsmøte

Åpner  i  dag,  På  Radisson  Blu  Scandinavia  Hotel,  Oslo.  Til  søndag.
2012  er  mellomvalgår,  først  neste  år  vedtas  nytt  partiprogram.
Hele  partiledelsen  er  på  valg  søndag.  Valgkomiteen  foreslår  gjenvalg.
Resolusjoner  om  bærekraft  (bevare  velferd/klimautfordringen),  livskraft  (styrke  sivil  sektor)  og  konkurransekraft  skal  vedtas.

Mest lest

-  De  melder  seg  ut  av  arbeidslivet  og  inn  i  trygdesystemet
-  Mange  møter  utrolige  barrièrer.  De  skriver  CV,  ringer  på  jobber,  søker  på  jobb,  men  får  ingenting,  sier  Bashe  Musse.  Han  har  jobbet  med  integrering  i
Norge  i  en  årrekke.
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Mathilde  Fasting

Mathilde  Fasting  (f.  1965)  er
prosjektleder  i  Civita  og  fast
skribent  i  Minerva.

Ingen  tar  ansvar
Hverken  myndigheter,  arbeidsliv  eller  fagbevegelse  tar  ansvaret  for  å
gjøre  Norge  attraktivt  for  arbeidsinnvandrere.

Vi  trenger  mer  vellykket  arbeidsinnvandring  til  Norge,  men  den  kommer  ikke  gratis.  Hvem  skal

betale  for  arbeidet?  Og  hvordan  sørge  for  å  få  rett  person  på  riktig  sted?

Nordmenn  tror  v i  bor  i  et  annerledesland,  et  paradis  i  Europa,  men  for  en  polakk,  spanjol,  greker

eller  slovaker  er  ikke  Norge  det  første  de  tenker  på  som  paradis.  Snarere  får  de  nok  tanker  om

mørke,  kulde,  ukjente  steder  og  høyt  prisnivå.

Ingen  tar  ansvaret

I  dag  er  det  ingen  av   partene  i  arbeidslivet  som  v irkelig  satser  på  å  tiltrekke  seg  arbeidstakere.

Myndighetene  satser  mer  på  tiltak  mot  sosial  dumping  enn  på  tiltak  som  kan  forenkle  og  forbedre  arbeidsinnvandringen.

Norske  bedrifter  –  arbeidsgiverne  –  er  urealistiske  når  det  gjelder  hva  som  skal  til  for  å  få  god  utenlandsk  arbeidskraft.  Mange  av

dem  lener  seg  helst  på  v ikarbyråer  som  bare  i  varierende  grad  skolerer  sine  arbeidstakerkandidater  skikkelig.

Og  fagbevegelsen  tar  heller  vare  på  de  som  er  innenfor  enn  å  jobbe  for  at  de  som  er  utenfor,  skal  komme  inn.  LO  skulle  nok  helst

hatt  et  arbeidsliv   uten  v ikarbyråer  og  utenlandske  arbeidstakere.

Beintøft  å  komme  hit

Samtidig  som  få  jobber  for  å  legge  til  rette,  er  det  knallhardt  å  komme  hit  som  arbeidsinnvandrer.

Aftenposten  skrev   6.  juni  2012  om  spanjolene  som  var  kommet  til  Norge  og  bodde  i  telt  på  Langøyene  mens  de  søkte  arbeid.

Men  «drømmen  om  et  ny tt  liv   i  Norge  [var]  i  ferd  med  å  dø  ut».  Det  er  beintøft  å  komme  til  Norge  uten  å  være  godt  forberedt,  og

det  er  særlig  språkkunnskaper  som  er  v iktig,  enten  engelsk  eller  norsk.

De  fleste  har,  ifølge  den  katolske  kirkes  bistandsorganisasjon  Caritas,  gode  CV-er,  arbeidserfaring  og  høy   utdannelse,  men  de

mangler  en  realitetsforståelse  av   hva  som  skal  til  for  å  få  jobb  i  Norge.

Å  migrere  er  en  stor  beslutning  for  et  menneske,  så  motivasjonen  må  være  genuin  og  sterk.  Det  holder  ikke  bare  med  en

kompetanse  som  etterspørres  i  Norge  og  drømmer  om  bedre  lønn,  selv   om  det  er  en  v iktig  motivasjonsfaktor  å  bedre  sine

livsv ilkår,  noe  jeg  har  skrevet  om  i  Civ ita-rapporten  Sosial  jumping.

Kompetanse  og  språk

I  utgangspunktet  v il  en  norsk  arbeidsgiver  se  etter  arbeidskraft  i  Norge.  Finnes  ikke  den,  som  tilfellet  er  med  for  eksempel

førskolelærere,  farmasøyter,  sykepleiere  og  ingeniører,  er  det  muligheter  for  europeere.

Men  en  vellykket  ansettelse  krever  mye  både  av   arbeidsgiver  og  arbeidstaker.  For  det  første  må  arbeidsgiver  være  sikker  på  at

arbeidstakeren  har  riktig  kompetanse.  Det  er  mange  yrker  som  krever  spesiellgodkjenning  i  Norge.  En  norsk  mastergrad  i

pedagogikk  er  ikke  uten  v idere  sammenlignbar  med  en  spansk  eller  polsk.

Deretter  er  språkkunnskaper  avgjørende,  enten  norsk  eller  engelsk,  men  i  mange  yrker  er  norsk  helt  avgjørende.  Akkurat  som  v i

sier  at  noe  er  «helt  gresk»,  v il  en  greker  si  det  samme  om  norsk.  Språkopplæring  kan  ta  flere  måneder.

Jeg  har  akkurat  sett  hvordan  en  norsk  bedrift  satser  på  språkopplæring  for  ulike  yrkesgrupper,  og  det  var  ingen  kjære  mor.  Etter

en  uke  med  kurs,  åtte  timer  hver  dag,  var  det  test.  Passerte  du  ikke  den,  var  det  rett  hjem.  For  som  bedriften  sa:  Det  er  bedre  å  få

den  beskjeden  før  du  har  begynt  å  jobbe,  enn  å  mislykkes  i  jobben.  Etter  en  uke  var  det  forbudt  å  snakke  morsmål  overhodet.

Kulturelle  koder

Neste  utfordring  er  arbeidskultur  og  sosiale  forhold.  Hvordan  er  det  å  jobbe  pHar  du  så  klart  å  knekke  både  kulturelle  og

språklige  koder,  er  du  klar  for  det  norske  arbeidsmarkedet  som  verdifull,  etterspurtå  en  norsk  arbeidsplass?

For  mange  er  det  vanskelig  å  forstå  at  sjefen  har  lite  kontor  og  står  mer  eller  mindre  på  likefot  med  sine  ansatte,  og  at  man  ikke

mister  ansikt  dersom  man  spør  når  man  ikke  skjønner  hva  som  blir  sagt  eller  skal  gjøres.  Høy ly tt  diskusjon  og  gestikulering  er

ikke  vanlig  på  norske  arbeidsplasser,  og  har  man  hilst  ordentlig  en  gang,  så  er  hei  nok  neste  gang.  I  Norge  er  dessuten  tiden  mer
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verdifull  enn  materiellet,  derfor  behøver  man  ikke  bruke  spikeren  to  ganger.

Utenfor  arbeidsplassen  er  det  også  mange  kulturelle  koder.  Av   de  morsomste  jeg  hørte  om,  var  en  som  trodde  at  man  kunne  by

politimannen  på  middag  hv is  man  ble  tatt  for  å  kjøre  for  fort.  Hypotesen  var  at  politimenn  alltid  var  sultne  og  ikke  v ille  si  nei  til

et  godt  måltid.  Men  i  Norge  er  politimenn  stort  sett  mette  på  jobb.

Koster  mye,  verdt  innsatsen

Har  du  så  klart  å  knekke  både  kulturelle  og  språklige  koder,  er  du  klar  for  det  norske  arbeidsmarkedet  som  verdifull,  etterspurt

og  kompetent  arbeidskraft.  Sosial  jumping  er  ikke  for  pyser,  så  den  som  har  motivasjon  og  v ilje  til  å  stå  løpet  ut,  har  gode  sjanser

for  et  bedre  liv .

Norske  arbeidsgivere  kan  ikke  forvente  å  få  tak  i  godt  kvalifisert  arbeidskraft  fra  Europa  uten  å  være  forberedt  på  den  ekstra

skoleringen  som  skal  til.  Derfor  er  motivasjon  og  v ilje  vel  så  v iktig  for  dem.  Bedrifter  som  setter  i  gang  egne

rekrutteringsprogrammer,  som  Kanvas  og  Boots,  forteller  at  det  koster  mye,  men  er  verdt  innsatsen.

Vikarbyråer  har  også  samme  rekrutteringsfunksjon,  noe  som  demper  risikoen  for  feilansettelser  for  de  bedriftene  som  mottar

arbeidskraften.

Men  så  lenge  holdningene  er  at  arbeidsinnvandrere  kun  kommer  for  å  tjene  penger,  og  at  bedriftene  kynisk  by tter  ut

arbeidstakere  etter  behov ,  v il  Norge  ikke  klare  å  tiltrekke  seg  kompetent  arbeidskraft  fra  Europa.

En  offensiv   rekrutteringsprosess  er  kostbar,  men  en  mislykket  arbeidsansettelse  er  dyr,  en  god  ansettelse  kan  vare  i  mange  år.
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Tysnes	  frir	  til
euro lyktningar
Søreuropearar  på  jobbjakt  kan  bli  redninga  for  mange  fråflyttingskommunar,  meiner
Tysnes-ordførar  Kjetil  Hestad  (Ap).  Han  tilbyr  jobb,  bustad  og  språkopplæring.
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-  Me  treng  innbyggjarar  og  arbeidskraft.  Dei  treng  jobb.  Dette  er  ein  vinn-vinn-situasjon,  seier  ordførar  Kjetil  Hestad  (Ap).
Medan  partikollega  og  arbeidsminister  Hanne  Bjurstrøm  i  januar  bad  blakke,  arbeidslause  søreuropearar  om  å  reisa

heim,  reklamerer  Ap-ordføraren  på  Tysnes  for  at  dei  skal  bli.
-   Dei   er   på   desperat   jakt   etter   jobb.   Me   er   desperate   etter   innbyggjarar,   seier   Hestad,   som   sist   veke   inviterte

euroflyktningar  på  jobbjakt  til  Tysnes.
22  par  spente  auge  er  retta  mot  ordføraren  som  står  framfor  eit  kart  over  øykommunen  Tysnes  sør  for  Bergen
-  Øya  er  forma  som  eit  hjarte.  Og  me  har  eit  stort  hjarte  for  dykk,  seier  han.

-  Enorm  pågang
Ein  dag  i  vinter  høyrde  han  eit  radioinnslag  om  euroflyktningar  på  jobbjakt  i  Bergen  som  hadde  søkt  tilflukt  i  Robin  Hood-
huset.  Då  blei  ideen  til.
Han  tok  kontakt  med  Marcos  Amano  på  Robin  Hood-huset.  Saman  har  dei  no  etablert  eit  pilotprosjekt  med  ein  CV-

database  for  arbeidssøkjande  europearar.
For  tida  saumfer  Tysnes  Næringsråd  denne  databasen  på   jakt  etter  folk  med  relevant  kompetanse.  Dei  kartlegg  òg

behovet   for   arbeidskraft   i   alle   verksemdene   i   kommunen.  Trond  Tvedt   i  Næringsrådet   seier   elektrikarar,   tømrarar   og
røyrleggjarar  er  blant  fagfolka  som  trengst  no.
-  Det   har  vore  ein  enorm  pågang.  Ikkje  alle   har  realkompetanse,  men  me  ser  at  fleire   og  fleire   kjem  frå  Spania  og

Lena  Vermedal,  Ove  A.  OlderkjærAV:

12.05.13 Tysnes  frir  til  euroflyktningar  -  Bergens  Tidende
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Hellas  med  god  utdanning,  seier  Hestad.

Seks  millionar  arbeidslause
To  som  har  kome  for  å  høyra  om  øykommunen  er  ekteparet  Sonia  Gonzalez  Martinez  og  Titus  Emeka  Okeke  frå  Asturias
nord  i  Spania.  Ho  er  sjukepleiar  og  han  murar.
-  I  Spania  er   nesten  seks  millionar  menneske  arbeidsledige.  Folk  mister   huset  og  må  selja  bilen.  No  vil  me  berre

starta  på  nytt,  seier  Titus.
Paret  veit  lite  om  Tysnes,  men  konstaterer  at  det  er  ein  vakker  stad.
-  Alt  eg  ønskjer  meg  er  ein  slik  stille  stad,  kor  eg  kan  gå  på  jobb  og  koma  heim  til  kona  og  dottera  mi,  seier  Titus.

Norsk  landsbygd  lokkar
Ved  Robin  Hood-huset  i  Bergen  er  besøkstala  meir  enn  dobla  sidan  mars  i  fjor.  Dagleg  er  mellom  80  og  150  personar
innom.  Arbeidsinnvandrarar  utgjer  halvparten.  Sidan  mars  i  fjor  har  cirka  400  spanjolar  vore  innom.
-  Mange  slit  med  å  få  endane  til  å  møtast  i  Noreg.  Ein  del  bur  i  periodar  på  gata,  dei  aller  fleste  nyttar  matutdelinga  i

Korskirken  og  ved  Slumstasjonen,  seier  Marcos  Amano,  dagleg  leiar  ved  Robin  Hood-huset.
I   CV-databasen   finst   bygningsarbeidarar,   lastebil-   og   bussjåførar,   sveisarar,   sjukepleiarar,   juristar,   økonomar,

skreddarar  og  møbelsnikkarar,  for  å  nemne  nokre.
-  Veldig  mange  ønskjer  seg  det  livet  landsbygda  i  Noreg  tilbyr,  seier  Amano.
Han  kjenner   ikkje  til  andre  kommunar   som  har  gjort  liknande   framstøyt  for  å  rekruttera  arbeidsinnvandrarar.  Amano

set  stor  pris  på  initiativet  frå  Tysnes.
-  Dette  er  nybrotsarbeid  og  utanfor  det  me  vanlegvis  arbeider  med.  Ønskjer  fleire  kommunar  eit  liknande  samarbeid,

får  me  sjå  nøye  på  om  me  har  kapasitet  til  å  utvida  tilbodet.  Eventuelt  kan  det  vera  aktuelt  å  gå  inn  på  meir  forpliktande
prosjektsamarbeid  om  det  følgjer  noko  finansiering  med,  seier  Amano.

-  Kofferten  er  klar
Ordførar  Hestad  lovar  at  kommunen  vil  hjelpa  med  å  finna  bustad  og  språkopplæring,  dersom  nokon  av  spanjolane  får
jobb  på  Tysnes.  Han  forsvarer  bruken  av  skattekroner  til  opplæring.
-  Det  er  ei  investering  i  menneske  som  kan  gje  noko  tilbake  til  kommunen.
At   norsk   språk   er   viktig,   stadfestar   Atle   Andersland,   dagleg   leiar   ved   Andersland   Bygg   AS.   Det   tradisjonsrike

byggjefirmaet  treng  to  til  seks  bygningsarbeidarar  i  haust  og  kanskje  fleire  utover  våren.
-  Dei  treng  ikkje  ha  fagbrev.  Me  er  også  ute  etter  folk  som  har  lang  erfaring  frå  byggjebransjen,  seier  Andersland.
Tobarnsfar  Guillermo  Marquez  Diaz  frå  Alicante  likar  det  han  har  sett  både  i  produksjonshallen  og  kommunen.
-  Eg  er  så  klar  at  eg  kan  henta  kofferten  og  koma  tilbake  i  morgon.

FAKTA

Møtestad  for  økonomisk  vanskelegstilte,  opna  i  Bergen  i  2004.

Frå  mars  2011  har  det  vore  stor  tilstrøyming  av  arbeidsinnvandrarar.  Flest  frå  Spania,  men  også  mange  frå
Romania,  Polen,  Baltikum,  Bulgaria,  Frankrike,  Italia,  Hellas,  Portugal  og  Tyskland.

For  tida  er  halvparten  av  brukarane  EØS-migrantar,  resten  norske.

Robin  Hood-huset  driv  workshop  om  norsk  arbeidsliv,  CV  og  jobbsøking  og  held  tre  norskkurs  i  veka.
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Kommune  vil  skaffa  jobb  og  hus  til  euro-

flyktningar

Euro-f lyktingar  som  søker  lukka  i  Noreg  kan  bli  redninga  for
fråf lyttingskommunar.

Hordaland

Forsiden

Finanskrisa  har  fått  mange  søreuropearar  til  å  trekka  nordover,  og  det  siste  året  har  Noreg

fått  mange  arbeidsinnvandrarar  frå  søreuropeiske  land.

Fleire  av  arbeidsinnvandrarane  har  slite  med  å  skaffa  seg  jobb  i  Noreg.  Spanjolar  som  har

kome  til  Vestlandet  håpar  no  at  Tysnes  kommune  i  Hordaland  kan  bli  redninga.

–  Akkurat  no  ser  eg  på  Tysnes  som  den  einaste  moglegheita  me  har  til  å  starta
eit  nytt  liv,  seier  Gilermo  Marcus  til  NRK.no.

  

Ingrid  Hognaland

  

Kaspar  Knudsen

Publisert  17.07.2012,  kl.  19:55
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Tysnes-ordførar  Kjetil  Hestad  diskuterer

jobbmoglegheiter  med  arbeidssøkarar  frå  Spania.

Han  kjem  frå  Alicante  i  Spania  og  er  villig  til  å  gjera  ulike  typar  jobbar  i  Tysnes.  I  dag  helste
Marcus  på  Tysnes-ordførar  Kjetil  Hestad  på  Robin  Hood  huset  i  Bergen.

Pilotprosjekt  med  cv-database
Saman  med  Tysnes  kommune  har
Robin  Hood  Huset  starta  opp  eit
pilotprosjekt  for  å  prøva  å  få  folk  ut  i
arbeid.

Det  er  blitt  etablert  ein  cv-database  for
arbeidssøkande  euroflyktingar,  og  fleire
hundre  cv-ar  er  allereie  blitt  registrerte  i
databasen.  Tysnes-ordførar  Kjetil  Hestad
møtte  i  dag  fleire  av  dei  som  har  søkt  jobb  i
kommunen  hans.

–  Eg  skulle  ønska  av  heile  mitt  hjarta  at
eg  kunne  tilby  alle  som  er  her  arbeid,  men  det  er  sjølvsagt  ikkje  mogleg,  sa
Hestad  til  dei  han  helste  på.

LES  OGSÅ:

Endte  opp  på  gaten
Har  ikkje  oversikt  over  fattige  arbeidsinnvandrarar
Bjurstrøm  ber  blakke  innvandrere  reise  hjem

Jobbtilbod  til  fire  familiar
Fire  familiar  som  har  flykta  frå  krisa  i  Spania  har  fått  tilbod  om  jobb,  bustad  og
språkopplæring  i  Tysnes  kommune.

–  Ein  familie  kjem  til  Tysnes  i  august,  og  målet  vårt  er  at  me  i  løpet  av  året  kan
tilby  tre  familiar  til  arbeid,  seier  ordføraren  til  NRK.no.

Tysnes  kommune  har  særleg  behov  for  eletrikarar,  tømrarar  og  røyrleggarar.  Ordføraren
trur  søreuropearar  som  er  på  jobbjakt  kan  bli  redninga  for  kommunar  som  slit  med
fråflytting.

–  Me  gjer  dette  fordi  me  har  behov  for  arbeidskraft  i  Tysnes,  og  me  har  behov
for  fleire  innbyggarar.  Me  ser  at  det  her  er  hundrevis  av  europearar  som  treng
jobb,  seier  Kjetil  Hestad.

Vil  dela  databasen  med  andre
Tysnes  kommune  ønskjer  å  gjer  cv-databasen  dei  har  bygd  opp  tilgjengeleg  for  andre
hordalandskommunar.

Ordføraren  meiner  Noreg  og  nordmenn  har  eit  ansvar  for  å  hjelpa  dei  som
12.05.13 Vil  skaffa  jobb  til  euroflyktningar  -  Hordaland
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Tysnes-ordførar  Kjetil  Hestad  er  klar  på  at

norske  kommunar  har  eit  ansvar  ovanfor

arbeidsinnvandrarar.

prøver  å  starta  eit  nytt  liv  her  i  landet.

–  Det  kviler  eit  stort  ansvar  på  oss  alle  til  å

sørgja  for  at  dei  som  kjem  frå  Europa  og

prøver  å  få  seg  jobb  i  Noreg  blir  møtt  og  sett.

Kommunane  må  bruka  tid  på  å  sjå  om  det  er

noko  dei  kan  gjera  for  å  få  tilsett  nokon  av

desse,  seier  Kjetil  Hestad.
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På  sykepleierjakt  i  Spania
Spania:  Øyer  kommune  drar  til  Spania  for  å  finne  100  sykepleiere.  -  Bare  begynnelsen,  sier  Kjell  Tore
Bjørnhaug  og  Thor  Bjarne  Aarstad  i  AB  Bemanning.  Blir  pilotprosjektet  vellykket,  står  veien  åpen  for
massiv  import  av  spansk  arbeidskraft,  mener  de  to.

-  Oppdraget  er  -  på  sikt  -  å  finne  100  sykepleier  som  vil  til  Norge  for  å  få  jobb,  sier  Aarstad  og  Bjørnhaug.  Går  det  slik  de  håper,  vil  de  første  spanske

sykepleierne  være  på  plass  i  Lillehammer-regionen  allerede  i  januar  neste  år.

På  oppdrag  fra  Øyer  kommune  var  de  to  denne  uka  i  Sør-Spania  for  å  møte  representanter  for  provinsregjeringen  i  Andalucía  og  flere  sørspanske

kommuner.

Flere  enn  400  ledige  sykepleiere
Det  spanske  helsevesenet  har  svært  godt  rykte,  og  både  sykepleiere  og  leger  regnes  for  å  være  høyt  kvalifisert  arbeidskraft.  Men  også  innenfor  det

spanske  helsevesenet  er  det  krise,  og  i  bare  i  Sevilla-provinsen  er  det  nå  mer  enn  411  arbeidsledige  sykepleiere  og  146  leger,  ifølge

provinsregjeringens  egne  tall.

Etter  at  Frifagbevegelse.no  i  mars  skrev  om  nordmannen  og  pensjonisten  Lasse  Mejlænder  Finstad  (70)  som  driver  norskopplæring  for  arbeidsløse

spanjoler,  tok  Thor  Bjarne  Aarstad  og  Kjell  Tore  Bjørnhaug  i  AB  Bemanning  kontakt  med  Lasse.  Målet  er  å  få  til  et  samarbeid  om  å  skaffe

arbeidsledige  spanjoler  jobb  og  Øyer  kommune  kvalifisert  arbeidskraft  til  sine  sykehjem  og  andre  helseinstitusjoner.

-  Alt  henger  på  språket
-  Men  det  er  en  helt  klar  forutsetning  at  de  som  vil  jobbe  i  Norge,  må  kunne  norsk  på  et  minimumsnivå,  i  tillegg  til  engelskkunnskaper.  Ellers  nytter

det  ikke,  sier  Lasse  som  til  nå  har  hatt  100  arbeidsledige  spanjoler  på  sine  norskkurs.

-  Derfor  skal  de  første  aktuelle  sykepleierne  gå  to  måneders  kurs  i  norsk  hos  Lasse  før  de  setter  seg  på  flyet  til  Norge,  forklarer  de  to  headhunterne.

-  Målet  er  at  de  skal  komme  opp  på  et  basisnivå  i  norsk,  godt  nok  til  å  få  seg  jobb  i  Norge,  sier  Lasse  som  tidligere  har  sørget  for  at  flere  spanske

sjåfører  nå  har  fått  jobber  i  Norge.

Tilrettelagt  opplegg

På  oppdrag  fra  Øyer  kommune  i  Lillehammer-regionen  dro  Kjell  Tore  Bjørnhaug  og  Thor  Bjarne  Aarstad  (midten)  i  AB  Bemanning  til  Sør-Spania  for  å

finne  100  arbeidsledige  sykepleiere.  Prosjektet  ble  presentert  for  sentral  representanter  for  provinsregjeringen  i  Andalucía.  Foto:  Arne  Bjørndal

Av  Arne  Bjørndal
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I  det  opplegget  som  Bjørnhaug  og  Aarstad  nylig  presenterte  for  sentrale  spanske  delstatspolitikere,  får  de  spanske  sykepleierne  betalt  flybilletten  til
Norge,  de  blir  hentet  på  flyplassen,  får  bolig  til  disposisjon  fra  dag  én,  forskuddslønn  etter  en  uke,  i  tillegg  til  at  bemanningsselskapet  sørger  for  å
skaffe  nødvendig  autorisasjon  og  skattekort.  Grunnlønna  vil  være  3.500  euro  i  måneden,  knapt  26.000  kr.

Ifølge  AB  Bemanning  vil  de  nye  sykepleierne  få  seks  måneders  kontrakter  med  14  dagers  gjensidig  oppsigelsesfrist.  Etter  de  første  seks  månedene
kan  kontraktene  fornyes  for  ytterligere  seks  måneder,  men  sykepleierne  står  da  også  fritt  til  å  inngå  en  direkte  avtale  med  kommunen  om  fast
arbeid.

Stort  behov  for  arbeidskraft
-  Øyer  kommune  har  stort  behov  sykepleiere,  og  vi  håper  vi  raskt  kan  komme  i  gang  med  dette  pilotprosjektet.  Dersom  vi  i  første  omgang  klarer  å
skaffe  to  til  fire/fem  spanske  sykepleiere  som  kan  begynne  å  arbeide  i  januar,  er  vi  godt  fornøyd.  Da  kan  vi  bygge  opp  «en  stamme»  med  spanske
sykepleier,  forklarer  Thor  Bjarne  Aarstad.

Han  mener  at  ved  å  skape  et  spansk-norsk  arbeidsmiljø  i  Øyer  kommune  og  Lillehammer-regionen,  blir  det  etter  hvert  lettere  å  fylle  opp  behovet  for
100  sykepleiere.

Blir  dette  prosjektet  vellykket,  kan  det  være  starten  på  en  bølge  av  arbeidsinnvandring  fra  Spania  til  Norge.

Ifølge  AB  Bemanning  er  det  enorme  behov  for  arbeidskraft  i  Norge,  særlig  innenfor  bygningsfagene  er  det  store  behov.  Etter  at  den  spanske
boligboblen  brast  i  2007,  har  arbeidsledigheten  innenfor  bygg-  og  anlegg  vært  skyhøy  i  Spania.

Positiv  mottakelse
De  sju  spanske  delstatspolitikerne  som  ble  presentert  for  det  nye  opplegget,  er  positive.  Ifølge  Francisco  Gallardo  García  som  representerer
provinsregjeringen  i  Sevilla,  er  det  fullt  mulig  å  gjennomføre  et  slikt  prosjekt.  I  tillegg  er  de  sørspanske  myndighetene  opptatt  av  et  tettere  samarbeid
mellom  norske  og  spanske  kommuner  innenfor  helse-  og  sosialsektoren,  bl.a.  kan  det  være  aktuelt  å  tilby  pleietrengende  nordmenn  kortere  eller
lengre  opphold  på  spanske  helseinstitusjoner.

Spania  har  i  dag  Europas  høyeste  registrerte  ledighet  på  over  25  prosent.  For  å  kunne  tilby  flere  arbeidsledige  spanjoler  jobb  i  Norge,  har  Lasse
Mejlænder  Finstad  sammen  med  spanske  venner  etablert  den  ikke-kommersielle  foreningen:  «Asociación  por  el  Empleo:  Objetivo  Noruega».
Lederen  er  spanske  Jose  Ruiz  Arjona,  og  han  forteller  at  medlemmene  arbeider  uten  lønn.  Målet  for  foreningen  er  å  kunne  tilby  spanjoler  norskkurs
og  deretter  jobber  i  Norge.

Lasse  Mejlænder  Finstad  (t.h.)  har  gitt  norskopplæring  til  innpå  100
arbeidsledige  spanjoler.  Nå  starter  han  nye  kurs  for  spanske  sykepleier  som  vil
til  Norge.  Kjell  Tore  Bjørnhaug  (midten)  og  Thor  Bjarne  Aarstad  (t.h.).
Foto:  Arne  Bjørndal

Sju  spanske  provins-  og  lokalpolitikere  ble  presentert  for  pilotprosjektet  til  Øyer
kommune.  Ifølge  Francisco  Gallardo  García  som  representerer
provinsregjeringen  i  Sevilla,  er  det  mulig  å  skaffe  arbeidsledige  spanske
sykepleiere  til  Norge.  Foto:  Arne  Bjørndal
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Riksvei  7  Oslo-Bergen  via  Hardangervidda.  Om  knappe  to  år  slipper  trafikantene  den  store  omveien
via  Noresund.  Nå  legges  det  moderne  vei  fra  Sokna  til  Ørgenvika  som  korter  ned  riksveien  med  20

kilometer.  Bilistene  sparer  20  minutter.  Veien  åpner  før  sommerferien  2014.

NORFILM

Jeg  har  en  vill  idé:

La  spanjolene  bygge  vei
i  Norge
Kanskje  Stoltenberg  og  Spanias  statsminister  Rajoy  bør  bli  enige  om
at  spanjoler  bygger  vei  i  Norge?

AV:  TOM  STAAVI
Publisert:  03.10.2012  16:11,  Oppdatert:  03.10.2012  16:13

Spania  er  et  land  i  fullstendig  krise.   Arbeidsledigheten  er  skyhøy.  Om  det  ikke  strømmer,  så

kommer  det  i  alle  fall  mange  arbeidsledige  spanjoler,  portugisere  og  grekere  til  Norge  for  å

finne  arbeid.  Spanias  krise  stammer  fra  en  overdreven  tro  på  sterk  etterspørsel  etter  kontor-  og
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utenlandske
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arrangert  av
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EURES,  NAV

boligbygg.  Alt  ble  finansiert  av  svært  utlånsvillige  banker  helt  til  finanskrisen  kuttet
pengestrømmen  inn  i  bankene.  Landets  byggebransje  står  nå  mer  eller  mindre  stille.  Det  må
antagelig  bety  at  landet  kan  by  på  enorm  kapasitet  av  både  folk  og  maskiner  til  ulike
byggeoppdrag.

Norge  trenger  bedre  infrastruktur.   I  Norge  er  vi  alle  enige  om  at  vi  har  mange  utfordringer
knyttet  til  infrastruktur.  Det  er  vel  ikke  helt  urimelig  å  anta  at  et  stort  flertall  av  Norges  befolkning
vil  mene  at  det  å  knytte  sammen  Norges  4-5  største  byer  med  et  skikkelig  veisystem  er  en
meget  god  idé.  Det  betyr  gode  og  effektive  veier  mellom  byer  både  i  Sør-  og  Nord-Norge.  På
mange  av  disse  strekningene  foregår  det  klatting  på  veistandarden.  Men  landet  trenger  et
ekstremt  løft  på  dette  området.  Jeg  har  derfor  et  forslag.

La  oss  tenke  oss  at  Jens  Stoltenberg  tar  en  telefon  til  Mariano  Rajoy,  Spanias  statsminister,
og  spør  ham  om  han  kan  hoste  opp  en  dugelig  maskinpark  og  folk  som  egner  seg  for
veibygging.  Jeg  tipper  Rajoy  vil  si  at  det  skal  han  nok  kunne  løse  og  organisere  på  et
fornuftig  vis.

LES  OGSÅ:Du  ble  128.000  kr  rikere  i  fjor

Idag  går  det  uhyre  treigt.   Dernest  finner  vi  hvilken  veistrekning  vi  skal
begynne  med.  Oslo-Kristiansand  er  et  godt  eksempel.  Her  foregår  det  arbeid  litt
hist  og  her,  men  det  foreligger  planer  om  fire-felt  på  hele  strekningen.  Men  det
går  uhyre  tregt.  Vi  etablerer  en  stor  brakkeleir  et  eller  annet  sted  i  nærheten  av
Torp,  skiper  maskiner  og  utstyr  inn  via  Larvik  havn,  og  setter  i  gang  med
veibygging  i  ekspressfart.  Så  setter  vi  opp  flygninger  fra  et  oppsamlingssted  i
Spania  til  Torp,  og  flytter  folk  på  ukentlig  basis.  Spanske  veibyggere  kan  for
eksempel  gå  i  en  2  uker  på  og  1  uke  av  turnus  på  dette  prosjektet.  En  ganske
stor  mengde  arbeidsledige  spanjoler  kan  få  arbeid  i  Norge  uten  at  de  må  rive
sin  familie  opp  fra  gård  og  grunn  og  flytte  hit  for  å  søke  lykken.  Jeg  antar  de  aller
fleste  spanjoler  som  i  disse  dager  kommer  til  Norge  for  arbeid,  kommer  hit  av  nød  og  ikke  fordi
de  absolutt  vil  flytte  til  denne  kalde  steinrøysa.

LES  OGSÅ:Slik  vil  partiene  skattelegge  veier  og  samferdsel

Der  det  lønner  seg  mest.   Samtidig  som  vi  jobber  med  strekningen  Oslo-Kristiansand,  lar  vi
vegdirektoratet  og  andre  planmyndigheter  sprengjobbe  med  å  tilrettelegge  en  helhetlig  plan  for
neste  prosjekt.  Hvor  det  bør  være,  vet  jeg  ikke.  Men  vi  velger  i  retning  av  det  prosjektet  som  har
størst  samfunnsøkonomisk  lønnsomhet  og  som  har  kommet  lengst  i  planleggningsfasen
allerede.  La  oss  si  at  det  blir  mellom  Oslo  og  Bergen.  Vi  flytter  brakkebyen  og  alt  utstyr  til  et
fornuftig  sted,  og  fortsetter  flygning  av  våre  spanske  gjestearbeidere  på  turnusbasis.  

LES  OGSÅ:Har  gjort  deg  3  mill  rikere  siste  år

Vil  koste  blod.     Dette  kommer  til  å  koste  blod,  sier  du.  Hvor  skal  vi  finne  pengene?  Et
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åpenbart  alternativ  er  oljefondet.  Da  Dine  Penger  intervjuet  avtroppende  vegdirektør  Olav
Søfteland  i  2008,  påpekte  han  at  Norge  kunne  utbedre  8000  km  stamveinett  til  normal  standard
for  om  lag  230  milliarder  kroner.  Vel,  la  oss  tenke  oss  at  vi  tok  fullstendig  av.  Gikk  helt  banans
med  å  bygge  veier  og  brukte  400  milliarder  kroner!  Da  kunne  vi  fått  gjort  mye  bra.  Et
vederstyggelig  beløp,  selvfølgelig.  Og  ikke  minst  en  sterkt  kjettersk  tanke  mot  den
sosialøkonomiske  trosbekjennelse  også  kalt  handlingsregelen.  Handlingsregelen,  som  det  er
mange  gode  grunner  for  å  forsvare  med  nebb  og  klør,  åpner  for  å  bare  ta  ut  inntil  4  %  av  fondet  i
året.  La  oss  likevel  utfordre  den  litt.

Fondet  er  i  skrivende  stund  på  3  744  milliarder  kroner.  Med  60  %  av  pengene  i  aksjemarkedet,
er  400  milliarder  papirtapet  vårt  hvis  verdensindeksen  skulle  falle  med  17  %.  Et  scenario  som
slett  ikke  er  usannsynlig.  Det  sier  litt  om  risikoen  vi  har  tatt  på  oss  gjennom  et  av  verdens  største
fond.

LES  OGSÅ:Vi  lever  i  en  gullalder!

Jasså,  Staavi  vil  slakte  honningkrukken?   Det  er  særlig  to  argumenter  som  er  brukt  for  å
forsvare  handlingsregelen.

1.  Ikke  bare  våre  penger.   Oljefonde  er  ikke  bare  våre,  men  også  våre  etterkommeres  penger.
Nye  tider  krever  nye  tanker.  Vi  lever  ikke  i  en  egen  boble.  Store  deler  av  fondet  er  allerede
plassert  i  ulike  instrumenter  for  å  hjelpe  Europas  pengesystem  gjennom  krisen.  Hvis  europeisk
økonomi  går  til  grunne,  går  også  vår  økonomi  til  grunne.  Store  deler  av  oljefondet  vil  da  likevel
være  tapt.  Et  tiltak  som  skissert  over  ville  skape  mange  gode  ringvirkninger  av  pengene  via
spanske  gjestearbeidere  som  i  sin  tur  bruker  pengene  i  Spania.  Dessuten,  det  å  bygge
infrastruktur  som  et  velfungerende  veinett  er,  er  jo  ikke  det  samme  som  å  tenne  på  pengene.
Gode  og  effektive  veier  gir  avkastning  i  et  samfunnsøkonomisk  perspektiv.  Man  kan  alltids
diskutere  størrelsen  på  avkastningen,  men  den  er  over  0.  Og  i  dag  plasserer  vi  store  deler  av
fondet  til  renteavkastning  ikke  langt  fra  0.  Selv  om  mange  politikere  benekter  det,  er  det
selvfølgelig  fullt  mulig  å  sammenligne  det  å  investere  i  tyske  statsobligasjoner  eller  koreanske
iskremfabrikker  med  det  å  investere  i  et  velfungerende  veinett  i  Norge.  Faren  ved  en  slik
omlegging  av  synet  på  oljefondet,  er  hvis  alt  blir  ansett  som  investeringer.  Da  er  vi  på  ville  veier.

LES  OGSÅ:7  av  10  tror  på  fortsatt  pengefest

2.  Vi  må  passe  oss  for  inflasjon .  I  disse  dager  fortoner  inflasjon  seg  som  noe  de  slet  med  for
lenge  siden.  Men  den  kan  komme  tilbake.  Og  det  bør  alltid  bekymre  oss.  Men  idéen  beskrevet
over  skaper  neppe  inflasjon.  Mesteparten  av  pengene  vil  bli  brukt  på  arbeidskraft  og  utstyr  fra  et
land  der  begge  deler  står  ubrukt.

Kryssende  interesser.   Mulig  det  er  slik  at  mange  kryssende  interesser  og  manglende
prosjektplaner  begrenser  hvilke  mulighetsrommet  for  å  gjøre  et  skikkelig  krafttak  for  veibygging.
Mulig  anbudsregler  innenfor  EU/EØS  gjør  at  prosjektetene  må  organiseres  på  annet  vis  enn
som  en  direkte  bestilling  av  tjenester  via  det  spanske  NAV.  Men  jeg  er  helt  sikker  på  at  vi  kunne
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Kjøp  digitalt  abonnement  på  Dine  Penger!

Ved  å  kjøpe  abonnement  på  DP+  får  du  tilgang  til  alt  dette:

Dine  Pengers  skoler,  for  eksempel    

Utleieskolen

Firmabilskolen

Boligkjøperskolen

Arveskolen

Artikler  fra  Dine  Pengers  magasin

Nettmøter

Egne  kalkulatorermm

For  firmaeiere:Valg  av  selskapsform

Les  mer  og  kjøp  abonnementet  her

Vil  du  ha  bladet  Dine  Penger?Test  oss!  Få  tre  Dine  Penger  i  postkassen  for  kun  129  kroner.  Send

SMS:  PRØVDP  til  2030

gjort  veldig  mye  mer  enn  det  vi  gjør  i  dag,  på  veldig  mye  kortere  tid  og  med  en  minst  like  god

avkastning  på  pengene  enn  der  de  står  i  dag.  Vi  har  uansett  planlagt  å  bygge  bedre  veier,  men

vi  har  planlagt  å  gjøre  det  i  løpet  av  de  neste  50  årene.  

Tenke  nytt.   Hovedpoenget  i  teksten  du  nå  har  lest,  er  diskusjonen  knyttet  til  om  vi  skal  tenke

nytt  når  det  gjelder  statens  samlede  utgifter.  Alle  utgifter  over  statsbudsjettet  anses  som  forbruk,

det  føres  intet  investeringsregnskap  med  avskrivninger  slik  alle  bedrifter  gjør.  Ergo  anses  en

krone  i  lønn  til  en  NAV-ansatt  akkurat  likt  som  å  bruke  1  krone  på  å  bygge  en  bro.  Ingen

bedrifter  tenker  slik.

Men  veier  skal  vedlikeholdes,  det  vil  si  som  investeringsprosjekter  skal  de  avskrives  og

kostnadene  fordeles  over  år.  Det  påfører  staten  kostnader  etter  at  veien  er  bygget.  Hva  om  vi

satt  bompengene  likt  som  vedlikeholdskostnaden?  Staten  forskutterer  veien,  brukerne  betaler

vedlikeholdet.

Uansett  skala  på  operasjonen,  vil  en  fly-turnus  prosjekt  som  beskrevet  gi  oss  bedre  veier,  gi  god

avkastning  på  investert  kapital  og  kriseøkonomier  på  kontinentet  et  verdifullt  vekstbidrag.

For  flere  nyheter  om  privatøkonomi,  følg  oss  på  våre  Facebooksider

LES  OGSÅ:Du  ble  128.000  kr  rikere  i  fjor

Legg  til  en  kommentar70  kommentarer
  

Andreas  Øyås  Bergquist  ·     Toppkommentator  ·  Tromsø,  Norway

Mener  å  huske  at  Siv  Jensen  dro  fram  akkurat  denne  ideen  for  ca.  et  år  siden.  Da  ble  den  slaktet  som
forferdelig,  inflasjonsskapende  og  "usosial".  Nå  snapper  sikkert  Ap  opp  ideen  og  kaller  det  god
gammeldags  Ap-politikk,  slik  som  i  så  mange  andre  tilfeller  :-)

Svar  ·     ·  Liker  ·  Følg  innlegget  ·  3.  oktober  2012  kl.  17:06102
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SALTDAL: – Samhandlingsreformen  kan gi  økt press på hjemmetje-
nesten. Der må vi  leie inn ekstra bemanning, svarte helse og om-
sorgsleder Åge  Kristoffersen og lege Kjell G Skodvin på spørmål
fra Ole Bøhlerengen (H). Kommunestyret har vedtatt å kutte mer
enn fem millioner kroner på pleie og omsorg i 2012. Bøhlerengen
mente at reformen  vil føre til at ansatte får flere arbeidsoppgaver
og økt press. Målet for kommunen er å unngå dyre døgnbøter fra
sykehuset.  – Får vi fem pasienter fra sykehuset samtidig, har vi en
utfordring, sier ordfører Finn O. Bentsen.

Reformen øker presset
SALTDAL: Mye av jernbanen fra Kjemåga stasjon og
sørover er bygd under 2. verdenskrig. Her finnes
det rester etter mange  krigsminner, som brofun-
damenter og rester etter en fangeleir. Krigs og
jernbanehistorien er spennede for mange, og syk-
kelstien gjennom bygda skal by både på natur og
andre opplevelser, mener prosjektleder Elin
Kvamme i sykkelprosjektet. Hun har fått 95.000
kroner til registreringsarbeid på krigsminner.

Sykkelsti med krigsminner

Arbeidsledige inge-
niører fra Sør-Europa
kan bli redningen for
norske bedrifter. Men
de må lære norsk
først.

Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

BODØ: Det kan Universitetet i
Nordland ta ansvar for, mener
Tom Pettersen i KS. 

Med høy
arbeidsledig-
het i Spania og
andre euro-
peiske land,
kommer så-
kalte euro-
flyktninger til
Norge i håp
om jobb. Bøygen er at de ikke kan
norsk.

Norsk i Spania. Tom Pettersen i
Bodø er seniorrådgiver i tilflyt-
tingsprosjektet i KS – kommu-
nenes interesse- og arbeidsgiver-
organisasjon. Han mener løs-
ningen er å tilby arbeidsledige eu-
ropeere gratis norskopplæring
mens de ennå bor i sitt hjemland.
Da vil de kunne gå inn i ledige job-
ber i Norge.

– Og her kan Universitetet i
Nordland ta en rolle. Det er nem-
lig ingen som foreløpig har tatt
den, sier Pettersen.  

Billigere. Han mener den norske
stat bør finansiere
språkopplæringen.
Dette er langt billigere
og raskere måte enn å
for eksempel etablere
en ny ingeniørutdan-
ning i Bodø. 

– Dessuten har vi
ikke selv nok ungdom
til å fylle jobbene. Og en stor del
av de unge velger bort de mest
krevende utdanningene, sier Pet-
tersen.  

Han er spesielt opptatt av
kommunenes problemer med å
skaffe seg nok arbeidskraft.

– De kan ikke konkurrere på

lønn med det private næringsliv.

Dyrt å kjøpe. Følgene er at kom-
muner må sette ut oppgaver til
privat næringsliv eller leie inn ar-
beidskraft via byråer.

– Det blir langt dyrere enn om
de kunne brukt egne
ansatte.

Arbeidsinnvan-
dring er tema i NHO.
Sjeføkonom Tor Steig
sier til Teknisk Uke-
blad at mange inge-
niører i kriselandene
sliter med å få jobb,

mens vi mangler folk. Dette bør vi
utnytte og ha glede av.

Norsk i Tyskland. Også regje-
ringen er opptatt av arbeidsinn-
vandring. Men Tom Pettersen sli-
ter med å få gjennomslag for for-
slaget om gratis norskopplæring.

– Jeg møter en mur av velvilje.
Folk sier at dette er viktig, dette
må vi gjøre. Og så peker de på et
annet departement.

Ifølge Pettersen er norskkurs i
utlandet prøvd for flere år siden, i
Tyskland, for at Norge skulle få le-
ger og tannleger derfra. Nå er det
på høy tid å prøve samme metode
igjen, mener han. 

Rektor Pål Pedersen på Univer-
sitetet i Nordland synes ideen er
interessant.

– Dette er et kortsiktig tiltak
som jeg tror må være mulig å få
til. Vi vil ta det med når vi skal ut-
rede eventuell ingeniørutdan-
ning. 

Vil hente fra utlandet

Ingeniører nok. – Den arbeidskraften vi mangler er på billigsalg rundt om i verden. Nøkkelen er norskopplæring, sier seniorrådgiver Tom Pet-
tersen i KS. Illustrasjonsfoto: Johan Røed

Foreslår
norsk-
opplæring
i utlandet.

n Ledere i Kunnskapsparken, Rapp
Marine Group og Dips utfordrer
Universitetet i Nordland til å eta-
blere ingeniørutdanning.

n Mangelen på ingeniører hindrer
næringsutvikling i landsdelen, sier
de.

n Rektor Pål Pedersen åpner for å
utrede ingeniørutdanning.

n Universitetet har allerede for-

kurs til ingeniørutdanning i sam-
arbeid med Høgskolen i Narvik.

n Studenter på kurset sier at de
gjerne inngår avtaler som binder
dem opp til jobb i landsdelen når
de er ferdig utdannet.

n NITO, ingeniørenes organisa-
sjon, støtter ikke en ny ingeniørut-
danning, men mener Tromsø og
Bodø bør støtte opp om Narvik.

Ingeniørmangelen

Faksimile.
AN onsdag
16. januar
2012.

- Trodde aldri det 
skulle bli så lett...
Oddgeir fra Bodø, 
-15 kilo på tre uker

www.xtravaganza.no

Uke 3 og 4: Fullt

På grunn av stor pågang starter vi nye vekt-
reduksjonsgrupper i uke 7. Meld deg på NÅ!

Ring 904 79 944 eller send e-post:
kirsti.gustafson@friskhuset.no

Ned i vekt, du også?
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Gjennom Arbeidsrettsrådets innstilling i 1996 og Sta-
bel-utvalget i 2001 ble behovet for materielle lovendrin-
ger drøftet. Etter lange og opphetede diskusjoner ble det
imidlertid kun gjennomført mindre materielle endringer.

Den gamle loven bærer likevel preg av at den snart er
100 år. Gjennom de siste årene har dessuten arbeidslivet
endret seg, og det er kommet til mange nye organisasjo-
ner. Nye og uerfarne brukere synes at det er vanskelig å
finne fram i arbeidstvistloven, og det er mange spørsmål
den ikke gir direkte svar på.

På denne bakgrunn har departementet foretatt en tek-
nisk og språklig modernisering av loven. Det er laget
en ny lovstruktur, og titler og begreper i loven er gjort
kjønnsnøytrale. Vi får nå, som nevnt, vår først riksmekler.

Loven er forenklet ved at bestemmelser i loven av 1927
som ikke har praktisk betydning, er opphevet. Sammen
med et forslag om å oppheve en foreldet paragraf om riks-
meklingsmannens virksomhet ble også gjeldende bestem-
melser som åpner for å kunne innkalle til mekling uten at
alle lovens vilkår var oppfylt, foreslått opphevet. Dette var
en misforståelse, noe LO også påpekte under høringen den
8. desember. I mange lokale saker er det slik at en fagfor-
ening prøver å få opprettet en tariffavtale med arbeidsgi-
ver uten å lykkes. Det kan da innkalles til mekling i den
aktuelle kretsen, og tvister kan løses uten at det blir nød-
vendig å varsle plassoppsigelse. Jeg er fornøyd med at ko-
miteen foreslår å ta en bestemmelse som åpner for dette,
inn igjen i den nye loven.

Prosessreglene for Arbeidsretten i gjeldende arbeids-
tvistlov kopierte i noen grad bestemmelser i den gamle
tvistemålsloven, som nå er erstattet av ny tvistelov. Vi
har gått gjennom den nye tvisteloven og sett på hvilke
bestemmelser der som det er nødvendig eller ønskelig å
ta inn i den nye arbeidstvistloven. Et viktig siktemål har
vært å bidra til å effektivisere avviklingen av saker for
Arbeidsretten.

Spørsmålet om Arbeidsrettens administrative tilknyt-
ning er vurdert på bakgrunn av de omfattende endringene
i organiseringen av norske domstoler som er gjennomført.
Blant annet på bakgrunn av innspill i en høring fra 2007
foreslår regjeringen at Arbeidsretten fortsatt skal ha ad-
ministrativ tilknytning til Arbeidsdepartementet. Arbeids-
retten er en liten domstol, og det er viktig å sikre at den
er en så robust og faglig attraktiv arbeidsplass som mulig.
Dette er bakgrunnen for forslaget om at Arbeidsretten skal
ha tre fast ansatte dommere på fulltid.

Regjeringen foreslår også en ny lov om lønnsnemnd i
arbeidstvister. Det er foretatt relativt omfattende forenk-
linger og språklige og tekniske endringer i forhold til den
gjeldende loven.

Avslutningsvis vil jeg peke på at det har vært en viktig
premiss for arbeidet at den nye loven skal bli mer over-
siktlig, lettfattelig og enklere å finne fram i. Jeg mener at
vi har fått dette til uten å svekke avtalefriheten og parte-
nes handlingsrom. Jeg regner derfor med at den nye loven
blir like slitesterk som den gamle har vært.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.
(Votering, se side 2003)

S a k n r . 3 [11:17:46]

Interpellasjon fra representanten Robert Eriksson til
arbeidsministeren:

«Europa står overfor store utfordringer der vi allerede
ser en sterkt økende arbeidsledighet. Tall fra 2. kvartal i
år fra Eurostat forteller om en ungdomsledighet i Spania
og Hellas på henholdsvis 45 og 43 pst. Nav EURES har
oppgitt at det bare i Oslo har hatt en økning på 60 pst.
i henvendelser fra arbeidssøkende utlendinger. Samtidig
som ledighetstallene i Europa går i taket, har regjeringen
gitt etter for presset fra ESA om å gi utlendinger dagpen-
ger etter kun én dags arbeid i Norge. Én dags arbeid i
Norge er også nok for å få tilgang på andre velferdsgo-
der. Rask opptjening av velferdsgoder og eksportmulighe-
ter for arbeidsinnvandrere fra EØS-land øker presset på
enkelte ordninger.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å trygge
norske velferdsordinger samt forhindre et økende antall
velferdsflyktninger fra Europa, og vil statsråden i større
grad utfordre EUs pålegg om å endre norske ordninger?»

Robert Eriksson (FrP) [11:19:25]: Opp mot 500 mil-
lioner mennesker har nå muligheten til å oppnå rett til
norske velferdsgoder.

«En dags arbeid i Norge er nok. Det må norske
politikere ta inn over seg.»
Det er ikke et sitat fra meg. Det er forsker og med-

lem av Brochmann-utvalget, Knut Røed, som sier dette til
Dagsavisen den 26. mai 2011.

Vi vet at EØS-avtalen, som ble inngått i 1994, har ført
til en norsk tilpasning til EU som langt overgår det man
da så for seg. Uten at jeg skal gå inn på den debatten nå,
venter vi selvfølgelig spent på Stortingets europautvalgs
sluttrapport, som er varslet å komme i slutten av denne må-
neden. Da vil vi sikkert få et nærmere innsyn i de avtalene
som Norge har inngått siden 1994 og frem til i dag.

Det jeg er opptatt av ved å reise denne interpellasjo-
nen, er ikke å gå til angrep på at vi har arbeidsinnvand-
ring fra EØS-land. Fremskrittspartiet er positiv til at man
har et fritt arbeidsmarked, at folk med ulik kompetanse
flytter fritt over landegrensene og bidrar til verdiskaping.
Det synes vi er positivt. Vi vet at norsk kunnskap reiser
ut av Norge, er i Europa, i andre land, og bidrar til ver-
diskaping, og vi vet at det motsatte skjer. Men det som
kanskje er det aller viktigste, er å være bevisst på hvil-
ken type arbeidskraft Norge bør tiltrekke seg i fremtiden.
Hvilke typer mennesker er det man ønsker inn i det nors-
ke arbeidsmarkedet? Er det ikke de som man ser har mye
å bidra med? Jeg registrerer at også Abelia tidligere har
reist den debatten.

Så ser vi, og det er den store utfordringen, at gjennom
EØS-avtalen tas det stadig sterkere grep ikke bare om
hvordan det norske arbeidslivet skal utformes, men også
om hvordan norsk velferdspolitikk skal utformes. Hvis jeg
ikke husker feil, har vi fra 2004 til 2008 hatt en dobling
av eksport av trygdeytelser ut av Norge og inn til EØS-
området – fra 2,2 mrd. kr til 4,3 mrd. kr Så vil nok kan-
skje mange si at mye at dette skyldes at nordmenn tar med

12. jan. – Interpellasjon fra repr. Eriksson om å trygge norske velferdsordninger1994 2012
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pensjonene sine ut. Ja, hovedvekten er nordmenn som tar
med seg pensjonen sin ut, men vi har også hatt en betyde-
lig økning i form av arbeidsrelaterte ytelser. La meg der-
for, uten å tegne et skremmebilde eller et mørkt bilde, ta
for meg to–tre problemstillinger innledningsvis. Samtidig
som Norge har gode velferdsordninger – noe vi skal være
glade for, noe vi skal fortsette å videreutvikle og ta godt
vare på; det tror jeg samtlige i denne salen er enige om – så
ser vi en økende uro i Europa. Vi ser at arbeidsledighe-
ten øker, vi ser at man endrer, reduserer og svekker vel-
ferdsytelsene, og vi ser at stadig flere fra land som Spa-
nia, Hellas og Italia går på norskkurs og søker å komme
til Norge. Samtidig ser vi at mange kommer hit på kor-
tere opphold og ser muligheten for å få norske velferds-
ytelser, som kontantstøtte og barnetrygd, sendt hjem til sitt
hjemland.

Det er en utfordring vi skal ta på alvor, for jeg tror ikke
at vi klarer – for å sette det på spissen – å være Europas
nye trygdekontor, samtidig som vi skal opprettholde vel-
ferden i vårt eget land. Den oppgaven blir for krevende,
også for Norge, og derfor tror jeg vi må være villige til
å ta en del grep. Tidligere hadde vi regler når det gjaldt
dagpenger, som vi gjennom EØS-avtalen ble tvunget til å
endre. Hvis man har forutgående opptjeningstid i Europa,
kan man komme til Norge og i teorien jobbe én dag – jeg
understreker at det er hvis man har forutgående opptje-
ningstid – og skulle man da bli arbeidsledig i Norge etter
én dag, tar man med seg de norske ytelsene tilbake til
sitt hjemland, og det norske nivået på ytelsene vil f.eks. i
Hellas eller Spania gi en helt annen kjøpekraft enn i Norge.

Vi kan se på kontantstøtten, som vi vet gir én månedlig
inntekt tilsvarende 18 timers arbeid for en norsk industri-
arbeider, 28 timer for en svensk, 49 timer for en spansk
og 150 timer for en polsk industriarbeider. Barnetrygden
gir en månedlig inntekt tilsvarende 5 timers arbeid for en
norsk industriarbeider, 14 timer for en spansk og 44 timer
for en polsk. Vi ser også at for en bulgarer som kommer til
Norge, kan kontantstøtten som man sender hjem utgjøre
nærmere en og en halv årslønn i Bulgaria.

Dette er ting man skal ta på alvor, og som man skal,
og bør, se nærmere på – hvordan man unngår å tiltrekke
seg velferdsflyktninger. Jeg ønsker at vi skal tiltrekke oss
kvalifisert arbeidskraft fra Europa, og de som kommer til
Norge – la det være klinkende klart – skal ha de samme
rettighetene som en nordmann. En som kommer fra Polen,
eller fra Bulgaria eller Spania, som bosetter seg i Volda
og jobber i Volda – en som kommer som arbeidsinnvand-
rer fra EØS-området, blir arbeidsledig i Volda og fortset-
ter å være i Volda – skal selvfølgelig ha de samme ytel-
sene som Nilsen som bor i Volda. Det er ikke det denne
saken handler om. Den handler om at hvis han da drar ut
igjen fra Volda og tar med seg ytelsene hjem – f.eks. til
Bulgaria – bør man da utfordre EØS og si at her ønsker
vi en kostnadsregulering, at vi da regulerer ytelsen slik at
den svarer til kostnadsnivået i hans hjemland? Det er det
ikke muligheter til i dag. Jeg mener at det kunne ha vært
en grei måte å begynne å forhandle på.

Jeg registrerer at EU-ambassadør János Herman sier
i Klassekampen den 13. desember i 2011 at han varsler

endringer om den omstridte EØS-avtalen. EU ser for seg
at EØS kan bli et «venterom» for land som vil bli med-
lem av EU, og da viser han til eksempler som Hviteruss-
land og Ukraina. Det betyr at det også er en debatt internt
i EU, og en vilje i EU, til at man ser på siden av EØS-
regelverket. Da bør det også være helt legitimt og mulig
for Norge å ta opp dette til debatt med EU og si at på
grunn av våre forhold må vi få andre typer løsninger – og
da en slik kostnadsregulering. Så kan man si at det vil EU
aldri bli med på. Men jeg registrerer at statsråden tidlige-
re, før jul, var nedover og diskuterte lønnsnivået. Der sier
jo EU i utgangspunktet akkurat det samme – men motsatt
vei – at du kan komme fra EU-området inn til Norge og
jobbe for den lønnen som du har i ditt hjemland. Vi skjøn-
ner alle at det vil være en stor utfordring. Jeg er glad for
at arbeidsministeren tok den turen nedover, men det viser
at det også må gå an å føre samtaler den motsatte veien
når det gjelder velferds- og trygdeytelsene, for å finne de
gode løsningene.

Samtidig bør man også begynne å vurdere å ha en de-
batt knyttet til om kontantstøtte og barnetrygd i utgangs-
punktet er en ytelse som er linket til det å være i det norske
arbeidsmarkedet. Eller er det en familierelatert velferds-
ytelse som vi har designet i det norske velferdssystemet?
Jeg mener det siste, og det er også noe som man bør de-
battere, for i dag er det linket opp mot at man har kommet
hit og jobbet og dermed har krav på ytelsen. Jeg håper i
hvert fall at vi kan få en god diskusjon. Så blir det sikkert
mulig å komme tilbake med flere runder etter i dag, men
jeg håper vi kan få en god diskusjon om de utfordringsbil-
dene som er, og at vi møter dette med et åpent sinn og kan
ha en kreativ debatt om hvordan vi skal møte den stadig
økende utfordringen med at vi eksporterer trygdeytelser
ut til EØS-området.

M a r i t N y b a k k hadde her overtatt presidentplas-
sen.

Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm [11:29:44]: Ja, jeg
håper at vi skal få en god og konstruktiv debatt. Det er
et viktig spørsmål som er satt på dagsordenen, og jeg kan
forsikre Robert Eriksson om at også regjeringen er grunn-
leggende opptatt av å ivareta det norske velferdssystemet.
Det er også en av grunnene til at vi satte ned Brochmann-
utvalget, som vi nå følger opp. Det er en av grunnene til
at vi allerede på budsjettet for 2012 gjorde noe med dette
knyttet til bl.a. overgangsstønaden. Det er én ting.

Så skal vi ha den debatten, men da må vi også passe på
at vi er veldig etterrettelige når det gjelder hva som er den
reelle situasjonen. Representanten sier det, men det er noe
med måten det blir sagt på. Det er altså ikke slik at man
kan være én dag i Norge. Man må ha jobbet én dag i Norge,
man må ha hatt et ansettelsesforhold i Norge. Men forut
for det må man også ha hatt et ansettelsesforhold i sitt eget
hjemland som må kunne dokumenteres, og som skal do-
kumenteres med et offisielt stempel fra det landet. Det er
veldig viktig. Så skal man være tilgjengelig for det norske
arbeidsmarkedet og ta enhver jobb som det norske arbeids-
markedet tilbyr. Det er viktig at vi har det klart for oss.
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Norge har de siste årene opplevd høy arbeidsinnvand-
ring. Arbeidsinnvandringen har vært positiv for det norske
arbeidsmarkedet og for norsk økonomi. Arbeidsinnvand-
rerne bidrar til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft,
de bidrar til at viktige oppgaver blir utført, og de tilfø-
rer nyttig kompetanse. Grunnlaget for dagens arbeidsinn-
vandringspolitikk ble lagt i arbeidsinnvandringsmeldingen
som regjeringen la fram i 2008, og som har vært fulgt opp
med flere konkrete endringer. Prinsippene for arbeidsinn-
vandringspolitikken er at den skal legge til rette for at be-
drifter og virksomheter kan rekruttere arbeidskraft fra ut-
landet på en enkel og effektiv måte, når det er behov for
det.

Den relativt høye prosentvise økningen av arbeidsinn-
vandrere fra Sør-Europa til Norge det seneste året, 14 pst.,
må ses i sammenheng med at det var få innvandrere fra
disse landene i 2010. Det jeg mener å si med dette, er at
den prosentmessige veksten er stor, men det er ikke vel-
dig, veldig mange i antall mennesker – bare så vi er enige
om det.

Men de store arbeids- og tjenestevandringene vi har hatt
de siste årene, fører også med seg en del utfordringer som
vi ikke skal være blinde for, bl.a. knyttet til å opprettholde
et ordnet arbeidsliv. Regjeringen er opptatt av hvilke kon-
sekvenser innvandring og internasjonal mobilitet har på de
norske velferdsordningene og det norske velferdssystemet.
Derfor, som jeg nevnte, satte vi ned Brochmann-utvalget
i 2009. De leverte, som kjent, sin rapport i fjor. Utrednin-
gen har nå vært på høring og departementet vil vurdere
forslagene i lys av den høringsrunden. Det kan også nev-
nes at tiltakene under handlingsplanen mot sosial dum-
ping bidrar til å ivareta den norske arbeidslivsmodellen,
hvor heltids lønnsarbeid gir en inntekt som muliggjør selv-
forsørgelse på et rimelig nivå. Allmenngjøringsordningen
kan f.eks. forhindre at det utvikler seg et lavlønnsmarked
i de allmenngjorte områdene hvor utenlandsk arbeidskraft
får tilgang til det norske velferdssystemet gjennom å ak-
septere arbeid til lønns- og arbeidsvilkår som ligger under
norske arbeidsavtaler, altså at man kan komme i en situa-
sjon hvor man må ha trygde- og velferdsordninger i tillegg
til arbeidslønn. Det er noe av det viktigste vi må hindre
gjennom bl.a. allmenngjøringssystemet.

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å
legge til rette for at personer som flytter mellom land,
skal kunne få med seg trygderettigheter som er tjent opp
i ett EØS-land, til et annet EØS-land. Vi står fritt til å
bestemme hvilke trygdeytelser vi skal ha i Norge, og til
å bestemme vilkårene for å kunne få de ulike ytelsene.
Men når det gjelder spørsmål om overføringer eller sam-
menlegging av rettigheter som er opptjent i andre EØS-
land, er vi forpliktet av de reglene som følger av rådsfor-
ordning nr. 1408/71, trygdeforordningen, med tilhørende
gjennomføringsforordninger. Trygdeforordningen regule-
rer også hvilke land som er ansvarlig for utbetaling av
trygdeytelsene. For dagpenger under arbeidsløshet er dette
normalt det landet som vedkommende arbeidet i da han
eller hun ble arbeidsledig.

Vi kan ikke ha mer restriktive vilkår i dagpengeord-
ningen for EØS-borgere som arbeider i Norge, enn det vi

har for våre egne borgere. I tillegg til å oppfylle det tid-
ligere kravet om å ha jobbet i Norge åtte uker forut for
ledigheten måtte EØS-borgere også ha hatt en minste ar-
beidsinntekt på 1,5 G siste kalenderår eller 3 G de tre siste
kalenderårene eller ha jobbet i et annet EØS-land i minst
16 uker siste kalenderår eller 32 uker de tre siste kalen-
derårene. For personer som har opptjent sine dagpengeret-
tigheter gjennom arbeid i Norge, har det bare vært et krav
om opptjent minsteinntekt ved arbeid og ikke et krav om
åtte ukers arbeid forut for ledigheten.

Jeg har vurdert arbeidskravet veldig nøye – det er
grunnleggende juridisk ekspertise som ligger bak
dette – og kommet til at dette ikke er i samsvar med like-
behandlingsprinsippet som følger av trygdeforordningen.
Det var altså derfor regjeringen opphevet dette arbeids-
kravet. Opphevingen av arbeidskravet innebærer at EØS-
borgere – også de som har jobbet her mindre enn åtte
uker – nå vil kunne overføre sine opptjente rettigheter til
arbeidsløshetsytelser fra andre EØS-land, om de blir ledige
fra arbeid i en virksomhet i Norge.

Endringene kan medføre økt risiko for trygdemotivert
innvandring. Arbeids- og velferdsetaten arbeider målret-
tet og systematisk med kontroll av dagpengeutbetalingene
generelt. I løpet av 2012 skal etaten legge til rette for re-
gistrering av saker som gjelder innvilgelse av dagpenger
til EØS-borgere på grunnlag av trygdeforordningen. Re-
gistreringen vil gi grunnlag for en generell kartlegging av
disse dagpengesakene og for å gjennomføre kontroll med
sikte på å avdekke mulig misbruk.

Jeg vil gjerne presisere – det har jeg for så vidt gjort al-
lerede, men kan gjerne gjøre det en gang til – at endringen
ikke betyr at en EØS-borger nå vil ha rett på norske dag-
penger etter én dags arbeid i Norge. Det er en forutsetning
for å kunne få innvilget dette at søkeren fyller de generel-
le vilkår til dagpenger, herunder kravet om minsteinntekt.
Arbeidssøkere som har jobbet svært kort tid i Norge, må
altså ha hatt arbeid i andre EØS-land forut for ledighe-
ten som kan regnes med ved vurderingen av rett til norske
dagpenger. Deres tidligere arbeidsforhold må kunne doku-
menteres for å få dagpenger. Fyller man ikke disse min-
stekravene gjennom arbeid i Norge eller i et annet EØS-
land, vil man altså ikke få innvilget dagpenger.

Jeg har lyst til å avslutte med at jeg er oppmerksom
på problemstillingen. Vi følger den. Derfor er jeg opptatt
nettopp av at vi nå får på plass en registreringsordning,
sånn at vi hele tiden kan følge med på om dette innebærer
at man får en økning av tilfeller av utbetaling av dagpen-
ger hvor personer har vært ansatt f.eks. én dag i Norge.
Hvis det skulle skje en stor økning knyttet til dette, må
vi selvfølgelig agere, for da vil det dreie seg om regelrett
misbruk.

Robert Eriksson (FrP) [11:37:17]: Jeg takker for
svaret.

Statsråden er inne på veldig mange av de momentene
og poengene som jeg selv er inne på, og er tydeligvis klar
over en del av utfordringene. Jeg hadde blitt svært over-
rasket hvis statsråden ikke hadde vært klar over dem, med
tanke på at man har hatt en stor offentlig utredning av det,
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nemlig fra Brochmann-utvalget, som man også har hatt en
grundig debatt om tidligere – i fjor vår.

Så er det hvordan vi følger dette opp videre. Én ting
er at vi har fått en god utredning og hatt noen debatter,
men hva skjer så videre? Statsråden peker på at man der-
for i budsjett for 2012 har gjort grep med hensyn til over-
gangsstønaden. Da håper jeg at det ikke er det eneste gre-
pet regjeringen har tenkt å gjøre, for man kan – etter mitt
skjønn – gjøre to viktige ting.

Det ene er å sette seg ned ved forhandlingsbordet og
se på om det er mulig – i alle fall undersøke om det er
mulig – å ta et initiativ til å få reforhandlet EØS-avtalens
bestemmelser knyttet til velferd og arbeid. Det er den ene
måten man kan gjøre det på. Eller man kan redefinere de
norske velferdsordningene. Hvis man velger å gå for det
andre sporet, blir mine ufordringer:

Ønsker statsråden å sette seg ned og reforhandle EØS-
avtalen, ta et initiativ til det, i forhold til både arbeid og vel-
ferd? Hvis svaret er nei, når kan vi forvente å få en bredere
oppfølging av regjeringens arbeid når det gjelder å redefi-
nere de norske velferdsordningene? Når får vi oss forelagt
en stortingsmelding? Hva tenker regjeringen i forhold til
det? Vil regjeringen – for å ta noen eksempler – se for seg
å kunne innføre en trygdetid på f.eks. fem år før man får
rett til kontantstøtte, og ønsker man å inngå forhandlinger
med EU for å se på om den inntekten man har hatt før
man kom til Norge, også er med i beregningsgrunnlaget
for beregning av f.eks. dagpenger i Norge?

Det er også en utfordring – som jeg ser Knut Røed
i Dagsavisen 26. mai 2011, som jeg siterte tidligere, og
som jeg siterer på nytt, sier – at trygdesystemet kan til-
trekke seg mange. Det var også statsråden i og for seg
inne på. Det samme sa Ruud Koopmans, en av Europas
fremste velferdsforskere, da han var her for en tid tilbake.
Han sa at de norske velferdsordningene og det systemet
vi har, fort kan tiltrekke seg flere på grunn av velferds-
ordningene, også den ukvalifiserte arbeidskraften. Det er
en utfordring vi nå står overfor, og vi må ha gode svar på
det, ellers frykter jeg at vi kommer dit at vi kan risikere
at norske velferdsordninger blir såpass hardt presset at det
vil bli reduserte ordninger.

Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm [11:40:37]: Jeg kan
forsikre om igjen at vi er opptatt av å ivareta de nors-
ke velferdsordningene. Men jeg er veldig opptatt av å
gjøre det på en forsvarlig måte. Det innebærer for meg
ikke å gjøre noe som innebærer at vi sier opp EØS-avta-
len. Derfor er det slik at vi utfordrer EØS-avtalen på en
del ting. Norge utfordrer EØS-avtalen bl.a. i forhold til
ILO 94, og vi utfordrer EØS-avtalen knyttet til enkelte
sider ved barnetrygdspørsmålene. Men jeg er ikke inn-
stilt på å utfordre EØS-avtalen på det frie arbeidsmar-
kedet, for det er en helt grunnleggende del av avtalen.
Når det gjelder å tro at man kan få reforhandlet de de-
lene av avtalen, tror jeg man skal tro om igjen. I det
store og hele er det et veldig godt redskap for Norge.
Vår vekst og velferd framover kommer til å bygge på at
vi har et fritt arbeidsmarked innad i EU. Vi trenger på
lang sikt arbeidskraft i Norge, og vi er derfor helt av-

hengig av at vi har et godt og ordnet forhold på det
området.

Så er det riktig at vi har gjort en ting i 2012-budsjet-
tet knyttet til overgangsstønad, akkurat i tråd med anbefa-
lingene fra Brochmann-utvalget, ved at vi i stedet for å gi
passive penger er opptatt av å gi direkte aktivitet. Det er
en innretning i velferdssystemet som nettopp hindrer at vi
får en type misbruk av velferdskroner, og som jeg tror vi
er veldig enige om er veien vi skal gå.

Så etterlyser representanten: Når kommer det mer? Det
kommer mer, vi skal ha en ordentlig gjennomgang av dette
i etterkant av Brochmann-utvalget. Men man må også er-
kjenne at dette ikke er enkle ting, for hvis man er – som jeg
mener man må være – seriøs på dette og ikke tror at man
kan reforhandle hele EØS-avtalen på dette punktet, tror jeg
man også må skjønne at da må man gå gjennom ytelsene
og se på hva man kan gjøre med ytelsene, for eventuelt å
få en annen innretning på dem. Da betyr det også – og det
skal Robert Eriksson være klar over – å utfordre en del
av norske borgeres forhold til disse velferdsytelsene. Det
er et mye vanskeligere politisk og faktisk spørsmål som
krever grundig gjennomgang.

Så jeg er opptatt av at vi må være raske, men vi må ikke
gjøre dumme ting, og vi må ikke gjøre ting som har kon-
sekvenser for folk som vi ikke er klar over. Derfor følger
vi opp dette, vi kommer til å følge opp meldingen. Man
kan forvente at man relativt snarlig kommer tilbake med
enkeltdeler fra Brochmann-utvalget, for det er den tanke-
gangen som er førende for den politikken regjeringen nå
skal føre. Jeg deler bekymringen, men jeg er ikke enig i
måten man vil løse det på, for det tror jeg er kortsiktig og
ikke klokt.

Anette Trettebergstuen (A) [11:43:27]: Det er greit
å forholde seg til fakta før man uttrykker bekymring i en
interpellasjon på Stortingets talerstol. Det er veldig bra at
statsråden, og for så vidt interpellanten, har ryddet opp i
misforståelsene. Men det tjener ingen at man skaper et inn-
trykk av at arbeidsløse spanske ungdommer kan komme
til Norge, jobbe én dag og så få rett på dagpenger.

Vi er en del av et felles europeisk arbeidsmarked. Med
adgangen til det indre markedet er EØS-avtalen for nors-
ke arbeidsplasser og for norsk næringsliv vår livslinje og
derfor helt nødvendig. Gjennom det europeiske arbeids-
markedet har om lag en halv milliard mennesker formelt
rett til å komme til Norge, arbeide og bo her uten særli-
ge restriksjoner. De mange millioner nordmenn som måtte
ønske det, står fritt til å gjøre det samme i andre land. Det
er en grunnleggende god frihet som vi skal hegne om. Se
bare på hvem som gjør det ærlige arbeidet vi selv ikke har
nok folk til gjøre her hjemme: arbeidere fra EØS-områ-
det. Mange sektorer her i landet hadde ikke gått rundt
de siste årene, hadde det ikke vært for arbeidsinnvandrin-
gen fra de nye EU-landene. Vi skal takke dem, vi skal
sette pris på dem, og vi skal sørge for at de behandles
skikkelig.

Fremskrittspartiet er tydeligvis på en annen linje, for
interpellasjonen kan ikke tolkes på noen annen måte. Po-
lakkene, eksempelvis, skal komme hit, de skal få gjøre
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jobben, men de skal gjøre det med dårligere vilkår enn oss
andre.

«Gjør din plikt og krev din rett» er et viktig prinsipp.
Arbeid skaper velferd. Jobber man i Norge og betaler
skatt, har man krav på de ytelser man opparbeider seg ved
å jobbe. De reglene er like og skal gjelde alle som job-
ber i Norge. Fremskrittspartiet mener altså at dette skal
være annerledes for arbeidsinnvandrerne: De skal gjøre
sin plikt, men ikke ha mulighet til å hevde alle sine ret-
tigheter, f.eks. retten til dagpenger, som denne interpella-
sjonen peker på. Det er useriøst, det er usolidarisk, og det
er i strid med de reglene som EØS-avtalen pålegger oss
om likebehandling. Men det synes ikke å bekymre Frem-
skrittspartiet nevneverdig, og akkurat det har jo interpel-
lanten uttrykt i dag også. Han ønsker å reforhandle disse
punktene i EØS-avtalen. I Aftenposten før jul, da inter-
pellanten varslet interpellasjonen, gikk han lenger og sa
sågar at hvis man ikke fikk til det, måtte man gå ut av
EØS-avtalen og opprette frihandelsavtaler – for å kunne
skape et A-lag og et B-lag i arbeidslivet, der vi nordmenn
fortsatt skal kunne nyte våre velferdsordninger knyttet til
arbeidet vårt, mens utlendingene kun skal ha plikten. Det
er utopi. Å gjøre det grepet ville definitivt medføre fata-
le konsekvenser for norsk eksportindustri, næringsliv og
arbeidsplasser. Konsekvensen av det ville vært et Norge
i dårligere stand til å opprettholde velferdsnivået. Hjule-
ne ville rett og slett ikke gått rundt. Vi skal ikke si opp
EØS-avtalen. Vi skal ikke lage et A-lag og et B-lag i ar-
beidslivet. Men det betyr ikke at regjeringen er blinde for
velferdsstatens bærekraft.

Brochmann-utvalget nevnes i alle disse debattene.
Brochmann-utvalget stiller opp gode og viktige dilemma-
er når det gjelder framtidens bærekraft for velferdsstaten,
som også vi diskuterer og følger opp – ja, vi har begynt i
dette budsjettet. Men det interpellanten tar til orde for av
løsninger i dag, er slett ikke i Brochmann-utvalgets ånd.
Det Brochmann-utvalget peker på i sin rapport, er viktig-
heten av å stille krav knyttet til stønader og også det å vri
noen ytelser over til aktiviteter. Det er det Brochmann-
utvalget blir mest sitert på, og det er det som er blitt mest
diskutert.

Men det Brochmann-utvalget legger vel så mye vekt
på, men som Fremskrittspartiet snakker svært lite om, er
nødvendigheten av arbeidsinnvandringen, nødvendigheten
av å satse på integrering, på språkopplæring, på å avvik-
le kontantstøtten, nødvendigheten av å opprettholde et ar-
beidsliv som er seriøst for alle, motarbeide sosial dum-
ping. Dette er Brochmann-utvalget vel så opptatt av, og
dette er områder hvor Fremskrittspartiet har sviktet – og
svikter – i sin politikk. Det å ville la utlendinger komme
hit og jobbe på andre vilkår enn nordmenn er altså Frem-
skrittspartiets svar, og det er tydeligvis slik at interpellan-
ten ikke helt har gått bort fra ideen om å rokke ved EØS-
avtalen. Jeg vil utfordre ham på om han fortsatt mener at
et godt alternativ er å gå ut av EØS-avtalen dersom man
ikke får reforhandlet EØS-avtalen, og om dette er innenfor
det partiet hans står samlet om og mener.

Jeg mener at denne interpellasjonen nok en gang ty-
deliggjør forskjellene mellom Fremskrittspartiet og Ar-

beiderpartiet i arbeidslivspolitikken. Vi jobber for et
rettferdig arbeidsliv og mot sosial dumping, men Frem-
skrittspartiet vil systematisere sosial dumping.

Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:48:25]: La meg først
si takk til interpellanten for en interessant og aktuell
interpellasjon.

Så har jeg lyst til bare å slå fast at for Høyre er det ikke
aktuelt å gå inn for en total reforhandling av EØS-avtalen.
Det er ikke Høyres politikk.

Denne diskusjonen er preget av to – hva skal man
si – dilemmaer. Det ene er intensjonen og problembeskri-
velsen. Jeg tror de fleste i denne sal kan være med på at
det er en relevant problembeskrivelse her. Man har et åpent
arbeidsmarked. Det er til stor fordel for Norge på mange
måter. Samtidig har man også et åpent arbeidsmarked i
det øyeblikket det er nedgangstider i Europa, men fortsatt
relativt gode tider i Norge, selv om også norsk økonomi
står og vakler og sannsynligvis vil komme til å slite mer i
årene som kommer. Da kan man være enige om at inten-
sjonen selvfølgelig må være at vi skal ta vare på de gode
sidene her. Vi skal ha et arbeidsliv som er anstendig og
skikkelig. Vi skal ta inn arbeidsinnvandrere fordi det gag-
ner Norge, men også fordi det er viktig for europeisk so-
lidaritet og for å utjevne inntektsforskjeller i Europa. Det
skal selvfølgelig også være sånn at arbeidstakere i Norge,
som jobber i Norge, og som oppholder seg i Norge, skal
ha like rettigheter, uavhengig av hvor de kommer fra. Det
tror jeg heller ikke det er noen uenighet om.

Så er spørsmålet: Hva slags handlingsrom har man i
realiteten? Det er der denne diskusjonen blir vanskelig,
nettopp fordi vi ved å si A på mange måter har godtatt
også B, C, D, E og F. Ved å si at vi er en part i EØS – vi
ønsker arbeidsinnvandring fra EØS-området – har vi også
godtatt en del begrensninger på det norske politiske hand-
lingsrommet. Det er det også et bredt flertall i det norske
storting som har stilt seg bak.

Høyre har også til tider vært litt mer utålmodig enn
statsråden i en del saker, bl.a. i den siste omleggingen av
retten til dagpenger, selv om jeg er helt enig med statsrå-
den og andre som sier at det er viktig å presisere hva det
egentlig innebærer. Det er ikke sånn at man kan komme
som arbeidsledig spanjol til Norge, jobbe én dag og så
få utbetalt dagpenger. Det er ikke tilfellet. Samtidig inne-
bærer alle disse tingene at man må slåss med EØS – man er
nødt til å fremme norske interesser og norske synspunkter
i EØS.

Høyre er åpen for at vi skal prøve det på flere for-
skjellige felt. Vi har bl.a. fremmet en merknad i forbindel-
se med behandlingen av uførepensjonsmeldingen, hvor vi
sier at vi er åpne for en diskusjon om man burde forsøke å
indeksregulere trygdeytelser og offentlige ytelser som tas
med ut av Norge, på en eller annen måte. Noen ytelser er
det i dag forbud mot å ta med ut av Norge. For eksempel
gjelder det – hvis jeg ikke husker helt feil – overgangsstø-
naden. Det kan vi gjerne se på – mer enn gjerne – men
det er altså noen begrensninger som vi må være klar
over.

Det betyr at vi i denne debatten burde fokusere mer på
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de områdene vi faktisk kan gjøre noe med, og da har jeg
lyst til å nevne fire ting.

Det ene er selvfølgelig den overordnede innvandrings-
og integreringspolitikken. Den har mindre å si for EØS-
området, men er relevant utenfor. Det er viktig at vi har en
streng og rettferdig innvandringspolitikk, men det er også
viktig at vi har en innvandringspolitikk som oppmuntrer
gode hoder til å velge Norge. Én ting er at vi tar imot folk
som trenger beskyttelse. Det skal vi fortsette å gjøre. Men
vi er ikke gode nok til å rekruttere de gode hodene. Det er
litt av utfordringen vår.

Den andre diskusjonen dreier seg om ytelsessystemet
vårt overordnet sett, altså hele ytelsessystemet vårt. Broch-
mann-utvalget har jo dokumentert at det i mange tilfeller
er sånn at det lønner seg for lite å jobbe, eller at forskjel-
len mellom det å jobbe og det å ikke jobbe er marginal.
Noen kan til og med tape penger teoretisk sett – reelt sett
også – på å gå fra trygd til arbeid, eller vinne penger på
å gå fra arbeid til trygd.

En annen ting er om kravene utnyttes. For eksempel
har man i dag full anledning til å redusere i ytelsene til
f.eks. sosialhjelpsmottakere som ikke fyller kravene som
stilles, eller som ikke stiller opp på aktivitetstiltak, men
undersøkelser viser at det benyttes i veldig liten grad.

Det er også verdt å stille spørsmål ved om kravet til
at man skal ta egnet arbeid som arbeidsledig i realiteten
praktiseres. Det er et ganske strengt krav som også inne-
bærer at man f.eks. kan kreve at folk flytter på seg, og at
de får støtte til det.

Den tredje tingen som er verdt å nevne, er selvfølgelig
kampen mot sosial dumping. Det er også en del av denne
diskusjonen. For samtidig som vi ønsker å ha arbeidsinn-
vandrere i Norge, er vi også opptatt av at det ikke skal være
sånn at man systematisk underbyr og underbygger norsk
lønnsnivå og norsk arbeidsnivå. Nå er det også forskjel-
ler i norsk lønnsnivå, men da snakker man om i det store
og hele. Det er en diskusjon som er mye større enn det
vi dessverre får plass til i løpet av disse minuttene, eller
denne halvannen time.

Karin Andersen (SV) [11:53:56]: Først vil jeg si at
friheten til å kunne flytte på seg og søke arbeid, også i
dårlige tider, er noe av det aller viktigste vi har. Det har
nordmenn benyttet seg av, og det skal vi være glade for at
eksisterer, og vi har, som flere har sagt, hatt stor nytte av
det.

Nå har vi en eksplosjon i arbeidsledighet i Europa. Det
er unge folk, de er velutdannet, og de er mobile. Jeg tror
det er helt riktig at vi må ha mye fokus på hvordan dette
skal fungere framover. Jeg tror vi kommer til å se ganske
store mobilitetsendringer framover på godt og vondt, men
jeg tror vi skal holde veldig hardt fast i at disse som nå må
flytte på seg, ikke har skapt disse problemene sjøl. Det tror
jeg er viktig også å si. Dette er folk som trenger jobb. De
har vært ofre for en manglende økonomisk styring og en
politikk der man har sendt regningen for festen til vanlige
folk, som vanlig. Nå er det mange av dem som må prøve
seg i andre land, og det forstår jeg godt at de gjør.

Rett før jul besøkte jeg Robin Hood Huset i Bergen.

Det er et senter for vanskeligstilte. Der var det nå et fler-
tall av spanjoler og mennesker fra Øst-Europa stort sett.
Dette var ikke folk som hadde hatt jobb før de kom, for å
si det sånn. Dette var folk som ikke har krav på noe som
helst når de er her, annet enn at de får lov til å være her
for å søke jobb, punktum – det er det de har rett til – og
akutt helsehjelp. Det er ganske alvorlig, for de hadde altså
ikke noe annet sted å henvende seg enn et tiltak for sosialt
vanskeligstilte.

Jeg tror ikke jeg spår for sterkt hvis jeg sier at det kan
øke noen sosiale konflikter i Norge hvis vi ikke greier å
adressere noe av det problemet som oppstår blant vanske-
ligstilte folk når de skal greie seg her. De har altså ikke noe
rett til dagpenger. Jeg ser ikke for meg at noen spanjoler,
italienere eller folk fra Hellas som har fast jobb, i dag sier
opp den og reiser til Norge for å spekulere i det norske
velferdssystemet. Sånn er det altså ikke. Det vi forholder
oss til, er nok folk som ikke har noen rettigheter, og som
får problemer når de kommer til Norge. Da er det sånn:
Skal vi bare se på velferdsytelsene og se at det er noen
problemer med det? Ja, det er det. Der har vi Brochmann-
utvalget, og vi skal se på hva vi kan gjøre innenfor likebe-
handlings- og rettferdighetsprinsippet. Det aller viktigste
vi kan gjøre, handler om arbeidsmarkedet.

Hvis vi blir kjent i Europa for å ha et arbeidsmarked
som er regulert og seriøst, der det ikke nytter å trikse, er vi
mye bedre stilt. Kampen mot svart arbeid og sosial dum-
ping er det aller viktigste i denne saken. Der må Frem-
skrittspartiet revurdere sin politikk, for de er imot de vik-
tigste tiltakene. Dette mener jeg også er lakmustesten på
om vi som samfunn og enkeltmennesker forstår at svart ar-
beid er tyveri fra fellesskapet, og at det er det som kommer
til å true velferdsstaten.

Når det gjelder de landene som nå opplever en økono-
misk katastrofe, f.eks. Hellas: Problemet der har ikke vært
at folk er late og ikke jobber. Problemet har jo vært at man
ikke har hatt et system der folk har betalt skatt eller hatt
orden på finansene og arbeidslivet sånn at de hadde hatt
en bærekraft for velferdssamfunnet og fellesskapet. Hvis
Norge ikke passer på nå og sørger for at det norske ar-
beidslivet er seriøst, risikerer vi å ende opp som Hellas,
fordi noen da kanskje – for å si det sånn – har lyst til å spe-
kulere i å utnytte noen av dem som kommer hit, til svart
arbeid.

Jeg vil ta til orde for ett tiltak: Vi har noe som heter
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Det er Ar-
beidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirekto-
ratet som har etablert flere servicesentre for utenlandske
arbeidstakere i Norge. Der kan arbeidsgivere og arbeids-
takere få veiledning og rask behandling av søknader. Slike
sentre finnes det noen steder, men det mangler flere ste-
der. Det er et sted som folk kan henvende seg til og få se-
riøs veiledning og ikke bli lurt, slik som noen blir nå, der
de på flyplassen i Spania får en lapp i hånden som sier:
Gå til Robin Hood Huset i Bergen, så får du kanskje litt
mat.

Jeg vil oppfordre statsråden til å se på om ikke dette
vil være et av de aller viktigste virkemidlene vi har
framover, for å sikre at arbeidsinnvandringen foregår på
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en ordentlig måte til gagn både for landet og for den
enkelte.

Geir Pollestad (Sp) [11:59:18]: Jeg vil også starte med
å takke for interpellasjonen. Jeg opplever at interpellasjo-
nen tar opp et viktig tema, men har feil inngang.

Nå mener jeg også at Erikssons innlegg var mer kon-
struktivt enn det teksten i interpellasjonen ga uttrykk for.
Jeg vil også gi ros til statsråden for et veldig ryddig og
godt svar.

I starten av denne uken var jeg på en konferanse i Ro-
galand for næringslivet og politikere. Der opplevde jeg
at temaet ikke var velferdsflyktninger, men næringslivets
behov for mer arbeidskraft – arbeidskraft som ikke finnes
i Norge.

Senterpartiet ønsker å løse dette ved å få økt yrkesdel-
takelse i den norske befolkningen, men vi ser også beho-
vet for arbeidsinnvandring for å løse dette. Jeg reagerer
når det blir sagt 500 millioner au-pairer, tilgang til nors-
ke velferdsordninger, blir brukt begrep som «Europas nye
trygdekontor» og «velferdsflyktninger». Det synes jeg vi
skal holde oss for gode til.

Så er det interessant at flere i debatten har vært inne på
EØS-avtalen. Det er sånn at en sentral del av EØS-avtalen
er den frie bevegelsen av arbeidskraft. Da kan en ikke først
si det og så si at en er overrasket over at arbeidsledige i
Europa nytter den muligheten.

Jeg hadde ingen tanke om å måtte gå tilbake til det po-
litiske ordskiftet på tidlig 1990-tall, men når det blir hev-
det at EØS-avtalen har utviklet seg til å bli mer omfattende
enn det en trodde, er det det å si at EØS-avtalen har utvik-
let seg til å bli akkurat så omfattende som det de partiene
som var mot avtalen, advarte mot. Det er ikke mulig å gi
garantier i EØS- og EU-systemet. Det er domstolen som
styrer etter de overordnede prinsippene. Det går heller ikke
an, det som jeg får inntrykk av at Fremskrittspartiet er, å
være for EØS, men mot alt EØS innebærer.

Jeg må også avlegge representanten Trettebergstuen en
visitt. Hun beskrev konsekvensene av å si opp EØS-avta-
len, slik som Senterpartiet ønsker å gjøre. Ordene opplev-
des for meg som en blåkopi av de truslene som Arbeider-
partiet framsatte i 1994, da de ønsket å tvinge det norske
folk inn i EU. Det er heller ikke nå grunn til å tro på de
truslene som kommer om konsekvensene av å si opp EØS-
avtalen.

På bakgrunn av representanten Erikssons innlegg fin-
ner jeg også grunn til å utfordre Fremskrittspartiet på
deres holdning til EØS. Jeg har alltid oppfattet det slik
at Fremskrittspartiet har stått på for EØS-avtalen. Det er
nå interessant å få en avklaring av om det er en beveg-
else også i Fremskrittspartiet når det gjelder å se på EØS-
avtalen og dens betydning for viktige verdier i det norske
velferdssamfunnet.

Senterpartiet ønsker å stå sammen om – og stå opp
for – å trygge norske velferdsordninger. Det mener vi at
en rød-grønn regjering er den beste garantien for. Vi har
gjort mye, og vi skal gjøre mer. Det har andre også nevnt
i debatten. Det gjelder spesielt innsatsen mot sosial dum-
ping. Det er ikke bare en innsats for å sikre viktige kvali-

teter i det norske arbeidslivet, det er også viktig for å sikre
viktige verdier i det norske samfunnet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [12:03:40]: Jeg vil også
få lov til å takke interpellanten for en viktig interpellasjon.

Det er viktig å skape legitimitet og ha bærekraft i vel-
ferdsordningene, og det er viktig å ta debatter som media
ofte skaper, eller det som blir diskutert i media, også i
denne sal. Jeg er glad for å ha anledning til det.

Det har vært tydelig gjennom debatten, og mange har
vært inne på det, at denne utfordringen har mange momen-
ter knyttet til seg. Vi har en dramatisk situasjon i Europa.
Aldri før i EUs historie har så få ungdommer vært syssel-
satt. I juli 2011 var ungdomsledigheten på 20,7 pst. Det
tilsvarer ca. 5 millioner ungdommer. EU kartlegger ung-
dom som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring, og
tallene for denne gruppen er svært høye. I 2010 var det
12,8 pst. av all ungdom mellom 15 og 24 år som var i
den gruppen, noe som tilsvarer 7,5 millioner ungdommer.
Antallet varierer selvsagt fra land til land, men totalen er
dramatisk.

Dette er krise, dette er vanskelig og gir EU store ut-
fordringer. Men det gir også, som interpellanten var inne
på, Norge utfordringer. Paradoksalt nok gir det oss også
muligheter, sånn som andre for så vidt også har vært
inne på. Vi trenger flere hender – det er blitt nevnt f.eks.
200 000 i helse- og omsorgssektoren innen 2050. Vi tren-
ger kompetanse. Teknologibedriftene etterlyser og prøver
å få tak i flere ingeniører, bl.a. I forbindelse med NHOs
årskonferanse sa Rema 1000 i media at de kom til å anset-
te 1 000–2 000 i 2012. Stordalen sa at bare han kom til å
ansette 500–600 i 2012. Dette er bare noe av det som på
en måte er oppsiden. Det går bra, vi trenger flere ansatte,
og vi trenger flere ansatte med høy kompetanse.

Det er en mulighet for Norge. Det betyr at den drama-
tiske og vanskelige situasjonen for EU kan det godt være
at Norge kan nyte godt av, fordi – egentlig dessverre, men
heldig for Norge isolert sett, når vi bare tenker på oss selv –
ungdommer som har utdannelse, som kunne hjulpet lan-
dene sine, ute i Europa, kommer til Norge, og så er det vi
som nyter godt av det.

Det er også utfordringer. Som interpellanten beskriver,
kan du være kort tid i Norge, reise tilbake til hjemlandet
og ende opp med en god utbetaling – det er selvsagt et
problem. EØS og EU har stor innvirkning på norsk poli-
tikk. Og når debatten først er dratt opp, klarer heller ikke
jeg å la være å touche inn på den. Jeg vil si til Senterpar-
tiet – og for så vidt SV – om alternativet til SV og Senter-
partiet da de hadde kjempet mot EØS: Hvis vi ikke hadde
hatt EØS-avtalen, hadde vi vært i EU. Det hadde blitt re-
sultatet i 1994. Det hadde helt sikkert blitt resultatet etter-
på også. Så vi er avhengig av EØS-avtalen. Men Kriste-
lig Folkeparti mener vi også må være opptatt av å bruke
handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss, og utfordre re-
gelverket. Derfor er jeg også glad for at statsråden er ty-
delig på at hvis dette blir et mye større problem, må det
selvsagt ses på. Jeg vil be statsråden forklare logikken i
at du, hvis du har opparbeidet deg de andre rettighetene,
kan jobbe et par dager, eller en stund, i Norge og så få lov
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til å ta hjem rettighetene. Det er klart at vi må diskutere
om det eventuelt er mulighet for å kunne tilpasse ut fra
kjøpekraft.

Den andre utfordringen som jeg synes er viktig, er de
mer lykkesøkende, som kommer til Norge som turister, og
som vet at hvis de kan få en jobb i Norge, har de kanskje
endelig fått oppfylt en stor drøm. De kommer til Norge
uten jobb, og mange av dem som jobber med rusmisbru-
kere og vanskeligstilte, opplever at det kommer innbyg-
gere fra Europa som trenger mat, trenger hjelp, fordi de
ikke har klart å få jobb. Derfor er jeg veldig glad for det
Karin Andersen sa om servicesenter for utenlandske ar-
beidstakere, der Arbeidstilsynet, politi, skattetat og bl.a.
UDI jobber sammen for å hjelpe disse menneskene. Jeg
tror denne utfordringen, nemlig de menneskene som kom-
mer til Norge for å søke lykken, men som ikke klarer å få
jobb – og da er det ikke snakk om noen velferdsordnin-
ger – og som blir her uten noen jobb, er vel så stor som
den interpellanten tar opp. Jeg er glad for at Karin Ander-
sen løfter dette opp. Det er Oslo, Stavanger og Kirkenes
som har disse senterne. Det er flere byer som trenger det
for å fange opp de menneskene som faller utenfor.

Trine Skei Grande (V) [12:09:05]: Venstre er et libe-
ralt parti. Det betyr at menneskets behov og menneskets
frihet til å bevege seg er en grunnleggende frihet vi er vil-
lig til å kjempe for. Vi har også den troen at mobilitet hos
mennesker faktisk skaper velferd. Det har historien vist
oss. Enhver som prøver å stenge mennesker inne bak lan-
degrenser eller annet, er faktisk ikke med på å skape vel-
ferd, mens mobilitet alltid har skapt det. Norge eksporter-
te 50 pst. av sin befolkning på et tidspunkt da vi var blant
Europas fattigste. Det skapte velferd i Norge, det skapte
velferd der de kom. Så mobile mennesker har alltid skapt
velferd.

Jeg er for lykkesøkende mennesker. Det er mulig Kris-
telig Folkeparti er litt kritisk til dem, men jeg som libera-
ler er grunnleggende for lykkesøkende mennesker. Jeg vil
at mennesker skal søke lykken. Jeg vil at mennesker skal
strekke seg for å få det bedre. Jeg vil at mennesker skal
gjøre alt de kan for at livssituasjonen deres skal bli bedre.
Det tror jeg skaper bedre samfunn. Derfor er jeg også for
lykkesøkende mennesker. Jeg tror de er med på å lage vel-
ferd for oss alle. De er med og utvikler samfunnet, det er
de som er drivkraften i et samfunn.

I julen fikk jeg, hvis jeg skal være litt personlig, et møte
med helsevesenet – som pasient på sykehus. Jeg må si at
det hadde blitt en traurig opplevelse hvis det ikke hadde
vært for arbeidsinnvandringa. Det hadde vært veldig få sy-
kepleiere på jobb på det sykehuset den julen hvis det ikke
hadde vært for EØS-avtalen. Det hadde vært veldig få til
å ta den pleie- og omsorgsoppgaven som ble gjort.

Hvis du reiser rundt på sykehjem i Oslo og sier at du er
mot arbeidsinnvandring, vil jeg nesten si at du er litt ond-
skapsfull. Det å være mot arbeidsinnvandring, som er med
på å skape så mange gode velferdstjenester i denne byen,
er ganske korttenkt. For meg er EØS-avtalen og mennes-
kets mobilitet i Europa med på å gjøre Norge rikere, det
øker verdiskapingen i dette landet. Det hadde f.eks. vært

veldig vanskelig å drive restaurantnæring i denne byen hvis
det ikke hadde vært for alle de unge svenskene som drar
hit for å få yrkeserfaring på norske serveringssteder. Det
er vanskelig å bli servert av en nordmann i denne byen.
Derfor er det faktisk sånn at verdiskapingen i dette lan-
det øker på grunn av EØS-avtalens arbeidsinnvandrings-
muligheter. Det er faktisk sånn at velferden i dette landet
er bedre på grunn av EØS-avtalens arbeidsinnvandrings-
muligheter. Det er faktisk sånn at EØS-avtalen er med på
verdiskaping, den er med på å gi bedre velferd, den er
med på å gi mange muligheter til ungdommer fra f.eks.
Sverige, der ungdomsarbeidsledigheten nå er veldig stor,
gi dem en mulighet samtidig som det er et gode for oss.
Derfor er det for meg helt uforståelig å formulere setnin-
gen som Robert Eriksson formulerte, at det er ikke mulig
«å være Europas nye trygdekontor» og samtidig opprett-
holde den norske velferden. For meg er det å stille ting
helt på hodet. Problemet er jo ikke at vi oversvømmes av
dem som har såkalt én dags rettigheter. Jeg har aldri møtt
noen av den typen. Men det vi ser, er at helsevesenet vårt
og norsk næringsliv faktisk er helt avhengig av de rettig-
hetene som er med på å gjøre Norge til et attraktivt sted å
jobbe. Norge er faktisk et attraktivt sted å jobbe, og hvis
vi ikke klarer å være attraktive i det arbeidsmarkedet, er
det ikke sånn at hele verden har lyst til å bo i Norge. Det
er ikke sånn at alle syns at de kalde gatene rundt oss ak-
kurat nå er det beste stedet å tilbringe livet sitt. Så vi må
ha gode velferdsordninger for å klare å konkurrere om den
arbeidskraften som vi faktisk ønsker.

EØS-avtalen er viktig for velferden vår, og den er vik-
tig for europeiske borgeres frihet. Vi vil ikke si opp EØS-
avtalen. Vi vil ikke si opp Schengen-avtalen. Vi vil ikke
si opp de internasjonale avtalene som gjør at vi har sik-
kerhet også som norske borgere når vi jobber rundt om-
kring i andre europeiske land, for dette er gjensidige avta-
ler, og det er gjensidige avtaler som er grunnleggende for
velferden vår.

Laila Marie Reiertsen (FrP) [12:14:07]: Takk til in-
terpellanten for å ha teke debatten inn i denne salen i staden
for at han går føre seg på utsida.

Det eg har lyst til å seia noko om, er: Har vi ei infor-
masjonsutfordring, eller har vi ei kommunikasjonsutford-
ring? For det er klart at det kling jo litt spesielt når ein
seier at éin dag med arbeid her i landet utløyser ufatteleg
med midlar, i alle fall viss ein bur i eit land der det ikkje
kostar så mykje å leva som det gjer her i landet.

I Noreg har vi låg arbeidsløyse, noko som vi skal vera
svært glade for. Men dette gjer også sitt til at vi faktisk er
attraktive for menneske i resten av Europa, spesielt i Sør-
Europa, som no er i ein vanskeleg situasjon. Samtidig til-
fører mange av desse god kompetanse som Noreg treng,
det er bra. Slik skal det faktisk framleis vera.

Vi kunne den 5. januar i år lesa ein artikkel i Dagsavisen
om unge arbeidsledige menneske frå EU-land som kjem
til Noreg i håp om å kunna få jobb. Nokre av dei hadde
familie i heimlandet, andre var unge og einslege, men fel-
les for dei alle var at dei søkte lykka her for å kunna få
seg arbeid, fordi deira eige heimland er ramma av økono-
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misk krise. Resultatet blei arbeidsledige europearar utan
bustad, mat eller inntekt som blir avhengige av frivillige
organisasjonar.

Vi er altfor opptekne av å skryta av at Noreg er eitt
av verdas beste land å bu i, men vi gløymer at det gjeld
for dei som allereie er etablerte med jobb, og som har ei
inntekt som ein kan klara seg på. Ryktet om at Noreg er
eit godt land å koma til, der det er lett å få seg jobb, der
jobben er godt betalt, og der det er velferdsgode ein opp-
arbeider seg frå første dag, er sjølvsagt forlokkande. Det
desse rykta ikkje seier noko om, er at det blir stilt krav til
dei som skal ta arbeid her, bl.a. at det er heilt nødvendig
med språkkunnskapar sjølv om ein har god utdanning, og
at det er formalkrav gjennom eigne søkjarprosessar, med
jobbintervju og krav til kvalifikasjonar, attestar og refer-
ansar. Det er faktisk ikkje alle som er klar over dette når
dei kjem hit i håp om å få seg ein jobb.

Noreg er avhengig av å få kvalifisert arbeidskraft frå
utlandet til ulike sektorar. Det skal vi vera takknemlege
for. Utfordringa ligg i at vi ikkje er flinke nok til å gjera
oss attraktive for å tiltrekkja oss arbeidstakarar med den
kompetansen vi treng. I staden er vi interessante fordi vi
har velferdsgode som er lette å opparbeida og å eksporte-
ra, noko som isolert sett gir betre økonomi enn det mange
ville hatt med ei månadsinntekt i sitt eige heimland.

Når vi ønskjer å selja Noreg som ei merkevare til ut-
landet, må vi også visa at vi er eit land som set krav til
sine arbeidstakarar for at dei kan oppnå velferdsrettar.

På NRK den 9. januar fekk vi høyra om Gonzalo Ma-
rina, som var arbeidsledig i Spania. Han reiste til Noreg
for å søkja arbeidslykka. Dessverre var han ikkje i jobb
då han kom hit, noko som medførte at han ikkje hadde
rett på noko som helst. Har vi på ein eller annan måte lurt
Gonzalo? I så fall er det dette ein må gjera noko med, og
det ganske så snart, for mange står og bankar på dørene
våre. Mange av dei har faktisk ikkje jobb og kanskje hel-
ler ikkje kompetanse, men hadde dei fått god informasjon
på førehand, hadde vi kanskje gjort nytte av dei på en god,
høveleg og skapleg måte.

Når ein har sett dette innslaget om Gonzalo, er det på
ein måte slik at ein på ein skapleg måte heller ville ha
tilbydd denne mannen først og fremst arbeid, men også
tak over hovudet i ein arbeidssøkjarprosess – dette fordi
han verkar oppriktig engasjert og klar for eit arbeidsliv i
Noreg. Han hadde brukt opp alle sparepengane sine og var
overlaten til seg sjølv på gata.

Sjølvsagt kan dette skapa presedens, men når ein veit
at nokon bevisst utfordrar lovverket og til dels utnyttar det,
burde ein heller gitt denne mannen ein jobb, for vi treng
hans kompetanse og utdanning, og i ettertid dei velferds-
gode som han ville ha opparbeidd seg, på lik linje med
alle oss andre.

Interpellanten stiller spørsmål om ein vidare vil få eit
større press på dei ulike velferdsordningane våre, og kva
vi skal gjera med det. Først og fremst må vi få eit svar på
om ein vil gjera noko, eller om ein vil la det vera.

I og med at vi har låg arbeidsløyse, treng vi på ulike
område dei neste åra mange tilsette. Vi må erkjenna at vi
innanfor enkelte sektorar ikkje har nok arbeidstakarar, og

vi må ta imot dei frå andre land som har den rette kompe-
tansen. Då skal vi sjølvsagt ta imot desse på ein god måte,
og dei skal på lik linje med oss andre ha dei same retta-
ne innanfor våre ulike trygdeordningar. Men vi treng då å
marknadsføra oss på ein god måte, for kva inneber det å
søkja arbeid i Noreg? Det er det som er spørsmålet.

Robert Eriksson (FrP) [12:19:03]: La meg først få
takke for mange gode innlegg og interessante innspill og
også for interessant meningsbryting.

La meg vie representanten Trettebergstuen litt opp-
merksomhet. I sitt innlegg tok hun frem det gamle slagor-
det til Arbeiderpartiet: «Gjør din plikt og krev din rett».
Jeg er helt enig med representanten Trettebergstuen i at det
er et meget godt slagord, og jeg mener at vi fortsatt skal
bygge samfunnet etter den holdning. Men når represen-
tanten Trettebergstuen begynner sitt innlegg med å påstå
at Fremskrittspartiet ønsker et A-lag og et B-lag i arbeids-
livet, presenterer hun i sitt innlegg feil på feil på feil. Hun
kan tydeligvis ikke ha hørt hva jeg har sagt i mitt ho-
vedinnlegg. Det minner meg litt om en gammel – han er
vel over 60 år, så han er vel «litt gammel», jeg kan vel
ikke kalle ham gammel – trønderrockeartist som i alle fall
har holdt på lenge, Terje Tysland. Representanten Trette-
bergstuens innlegg minner meg litt om en av hans viser,
«Samme Gamle Leksa» – man tar frem de samme, gamle
innleggene og presenterer dem på nytt, uten at man hører
hva som egentlig blir sagt.

Noe av det jeg sa i mitt innlegg, var: Vi ønsker ikke
å ikke gi folk som kommer fra EØS, dagpenger. Det jeg
sa, var at om du kommer fra Polen, eller om du kommer
fra Bulgaria, Spania, Italia eller hvor det måtte være, og
du bor i Volda og blir arbeidsledig, skal du ha de samme
ytelsene som Nilsen som kommer fra Volda. Det var jeg
ganske tydelig på. Men hvis du tar med deg dagpengene
ut av landet, stiller jeg spørsmålet om det kan være for-
nuftig å få til forhandlinger som tilsier at de skal regule-
res til det kostnadsnivået som er der du tar dem med, slik
at det ikke blir så lukrativt å ta ut trygdeytelsene. Det er
noe helt annet. Når representanten Trettebergstuen sier at
Fremskrittspartiet ikke i det hele tatt er interessert i å gjøre
noe med de andre sidene av det som Brochmann-utvalget
tar opp, nemlig integrering, språkopplæring og sosial dum-
ping, vil jeg si at det er vel ikke noe parti i denne salen
som har stått mer på denne talerstolen og snakket om in-
tegrering, fremmet forslag om integrering og vært opptatt
av språkopplæring, enn Fremskrittspartiet. Jeg registrerer
at Arbeiderpartiets integreringsutvalg, som ble ledet av
Jonas Gahr Støre, kommer Fremskrittspartiet langt i møte
på veldig mange av våre gamle forslag.

Når det gjelder sosial dumping, har Fremskrittspartiet
vært opptatt av det. Vi er opptatt av at vi skal begrense
svart arbeid, at vi stenger portene for det, samtidig som
vi begrenser sosial dumping. Derfor har vi også et annet
representantforslag som er til behandling i komiteen, og
som vi kommer tilbake til, med hensyn til å innføre en
nasjonal minstelønn, som kan være et tiltak.

Jeg vil bare helt avslutningsvis utfordre statsråden på
når vi kan forvente videre oppfølging. Statsråden sa at det
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er komplisert, det kan ta tid, men vi må være raske. På
folkemunne var det det jeg kaller et typisk politikersvar,
så hvis statsråden kunne være litt mer konkret, hadde jeg
satt pris på det.

Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm [12:22:16]: Dette
er en veldig viktig debatt. Jeg gjentar hva jeg sa: Det er
komplisert. Vi må gjøre tingene ordentlig, men vi skal
komme raskt tilbake. Så kan man karakterisere det som et
politikersvar. Vi er jo alle i samme båt her, tror jeg.

Så mener jeg at denne debatten langt på vei kan opp-
summeres dit hen at det er bred enighet – opplever jeg – om
at EØS-avtalen er et viktig redskap for å sikre oss, Norge,
den arbeidskraften vi trenger og kommer til å trenge. Ikke
minst er EØS-avtalen et veldig viktig redskap for å sørge
for å trygge norske arbeidsplasser. Det er veldig viktig.
Den biten av det synes jeg Fremskrittspartiet overser. Det
hjelper på en måte ikke at vi får orden på velferdsordnin-
gene våre, hvis vi bare får enda flere folk som trenger dem,
også blant norske borgere.

For meg er det altså ikke – og jeg er glad for å høre
at veldig mange i denne salen har gitt uttrykk for det – et
alternativ å gå inn og reforhandle EØS-avtalen på EØS-
avtalens helt grunnleggende punkter.

Så er jeg helt enig med dem som sier at vi selvfølgelig
skal utfordre EØS-avtalen på en del punkter. Vi gjør det,
og vi kommer til å fortsette å gjøre det. Når det gjelder dag-
pengeordningen, er det en av de helt grunnleggende reg-
lene for den frie arbeidsflyten, og etter en gjennomgående
vurdering kom regjeringen til at der var det en tapersak, for
å si det rett ut, å konfrontere EØS. Og tapersaker er bare
dumt å ta opp, for det ødelegger en «standing» i forhold
til de andre sakene man skal ta opp. I tillegg mener jeg
grunnleggende sett at folk som ikke misbruker ordningen,
skal ha samme rettigheter som andre har. Men det er mis-
bruket vi nå skal følge med på, og det kan jeg garantere
denne sal at vi skal gjøre.

Det er to store utfordringer knyttet til denne diskusjo-
nen. Den ene er innretningen på de norske velferdsord-
ningene. Der har vi satt ned Brochman-utvalget. Vi skal
komme tilbake til det, men jeg tror ikke vi skal komme
tilbake med én stor pakke. Men dette må ligge til grunn
for hele utformingen når det gjelder velferdspolitikken
vår – vi må tenke på hvordan vi skal ha et bærekraftig
velferdssystem.

Den andre store utfordringen vi har, er sosial dumping,
at arbeidsinnvandringen kan undergrave hele vårt velferds-
system. Det er veldig mange ulike måter det kan skje på,
men der må jeg bare si at jeg savner opposisjonens enga-
sjement. Alle her står og sier – og jeg vet hva dere ville ha
svart hvis dere hadde hatt mulighet til å si noe igjen – at de
er mot sosial dumping, men når det kommer til de viktige
tingene for å motarbeide sosial dumping, savner jeg den
støtten i denne salen. Solidaransvar og allmenngjøring er
det Fafo sier er de viktige tingene for å få bukt med sosial
dumping.

Presidenten: Dermed er debatten i sak nr. 3 avslut-
tet.

Etter at det var ringt til votering, uttalte
presidenten: Stortinget går da til votering.
I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to
forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Laila Marie
Reiertsen på vegne av Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen innføre ordningen med

rettsmekling på lik linje som ved øvrige domstoler.»
Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige
forslag til lovendring slik at det må foretas et valg mel-
lom enten Arbeidsretten eller de ordinære domstoler.»

Vo t e r i n g :

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 25
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.33.09)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt
vedtak til lover:

A.
L o v

om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1 Definisjoner

I denne lov menes med:
a) arbeidstaker: enhver som utfører arbeid i en annens

tjeneste og som ikke går inn under lov om offentlige
tjenestetvister.

b) arbeidsgiver: enhver som har ansatt arbeidstaker for å
utføre arbeid i sin tjeneste.

c) fagforening: enhver sammenslutning av arbeidstake-
re eller av arbeidstakeres foreninger som har til for-
mål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres
arbeidsgivere.

d) arbeidsgiverforening: enhver sammenslutning av ar-
beidsgivere eller arbeidsgiveres foreninger som har
til formål å vareta arbeidsgivernes interesser overfor
deres arbeidstakere.

e) tariffavtale: en avtale mellom en fagforening og en ar-
beidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og
lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

f) streik: hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i
fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter
for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fag-
forening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.
Som ledd i en streik regnes også når vedkommende
bedrift søkes sperret for arbeidskraft.

g) lockout: hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgi-
ver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist
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