
Deilig å være polsk i Norge? 



Integrering

”Begrepet integrering innebærer at 

minoritetskulturer tar del i samfunnet på lik 

linje med majoritetskulturen, samtidig som 

de ikke gir slipp på sin egen kultur og sine 

røtter.”



Innvandring kan gi folkedobling?... 

”Innen 2060 kan vi kanskje bli så mange 

som 8, 5 millioner nordmenn. Høy 

innvandring vil sørge for eksplosiv vekst i 

folketallet de nærmeste årene.” (SSB)

http://www.forskning.no/artikler/2008/mai/181459

http://www.forskning.no/artikler/2008/mai/181459


Arbeidsinnvandrere er 

mennesker…  

”Den offentlige diskusjonen omtaler 

arbeidsinnvandrere altfor kynisk som 

brikker i et økonomisk puslespill”.

”Myndighetene må være offensive i 

debatten og sørge for at de menneskelige 

aspektene kommer tydeligere fram”

Jon Rogstad forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.



Vil polske integreres i Norge?...

• Tidsperspektiv 

• Målet for oppholdet

Motivasjon 



Integrering?... 



Behovet

• Informasjon 

• Språkkopplæring 

• Godkjenning av utenlandsk utdanning 

• Samfunnsfag

• Boligmarked 

• Banker, institusjoner?... 



Tiltak  

• Servicesenter for utenlandske arbeidstakere: åpnet i Oslo 

12.11.2007 

• Arbeidstilsynet: infolinje på polsk, informasjon på webside på polsk

• UDI: arbeidsgiverservice

• Fellesforbundet: informasjon på flere språk  

• ”Til høsten vil det bli utredet et tilbud om norskopplæring til alle 
arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som er over 16 
år, og som er registrert bosatt i Norge” 

statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet



En utfordring for abeidsgiver… 

• Språket 

• Bistand med praktiske forhold 

• Liten selvinnsikt om egne kunnskaper innenfor yrket 

• Krav fra myndighetene 

• Arbeidstidsbestemmelsene 

”På tross av utfordringene har vi allikevel veldig positiv 
erfaring med våre polske ansatte. De er flittige, ærlige og 
arbeidsvillige. De har god arbeidsmoral og er villig til å 
lære nye ting, med unntak av språk kanskje. Vi opplever 
at det skal mye til for at de blir hjemme fra arbeid”

Daglig leder Bjørn Christensen



Ukultur - svart arbeidskraft 

• ”Tre av fire ungdommar meiner at svart arbeid er 
greitt”

• ”Rike menn kjøper håndverkertjenester svart i 
store mengder”

• ”Hver tredje nordmann har kjøpt varer eller 
tjenester svart”

• ”1200000 mennesker over 15 år har betalt svart”

• ”46 prosent av de spurte synes at det er greit å 
betale svart for mindre arbeider utført på hus 
eller hytte”



"er man polsk, så skal man 

tjene mindre"


