
En fremmed er en venn du ikke kjenner 
 
-Fryktelig banalt. Det er sånne ting en sier til barn. Og antagelig også en god leveregel for 
voksne. 
  
Hvert år flytter det nye innbyggere til Nes. Ikke veldig mange. Nes er ikke av kommunene med 
størst tilflytning.  Men noen kommer for å bli nye nesbuer, og de har som mål å bo og trives på 
det nye hjemstedet. Noen opplever Nes-samfunnet som vanskelig å komme inn på og bli kjent 
med. Andre opplever det stikk motsatt. For folk som allerede bor i Nes er ikke så ulike folk andre 
steder. 
I år har sentrale myndigheter anmodet Nes kommune om å ta i mot og bosette 60 flyktninger. Et 
stort flertall av kommunestyret tok i mot anmodningen, og bestemte at Nes skulle ta sin del av 
ansvaret den situasjonen som har oppstått. Det er det også mange andre nesbuer som har 
forstått. Fra tidlig i fjor høst har det kommet henvendelser til flyktningkontoret og til 
frivilligsentralen fra enkeltmennesker og fra lag og foreninger som ønsker å hjelpe til. Det viser at 
vedtaket er godt grunnfestet i Nes-befolkningen. 
  
Integrering og inkludering 
I en årrekke har flyktningkontoret i Nes bosatt, skaffet jobber, praksisplass og norskopplæring for 
rundt 20 -25 flyktninger i året. Gode rutiner og effektivt arbeid gjør at kontoret vil klare denne 
jobben også når antallet øker. Men trivsel og tilhørighet avhenger av flere ting enn husrom og 
jobb. Det største ansvaret for å få dette på plass hviler på de som kommer, men dette blir lettere 
når noen kommer dem i møte. Et forbilledlig eksempel på dette er enkeltpersoner og lag og 
foreninger i Fenstad, som stiller opp når en stor flyktningfamilie ble bosatt i deres nærmiljø. Det 
fenstadsokningene vil oppleve er at dette ikke vil bli et enveistiltak. De vil oppleve kontakt med 
mennesker som nok er ukjent med livet i Fenstad, men som til gjengjeld har andre erfaringer og 
tanker som er berikende både for lokalmiljøet og for de de kommer i kontakt med. 
  
Ta kontakt med naboen 
Når integreringstiltakene er på plass, gjenstår det viktigste arbeidet, og det kan ikke noe kontor 
hjelpe oss med. Derfor vil kommunens flyktningkontor og Nes frivilligsentral i nærmeste framtid 
invitere alle som har lyst til å være med i denne dugnaden til et møte for å se nærmere på hva det 
er mest behov for slik at dette skal bli mest mulig berikende for oss alle. Det er ingen ting som 
tilsier at slike kulturmøter ikke inneholder utfordringer. Men utforinger er til å leve med. De fleste 
utfordringene er lette å løse, og handler om ting som lett «går under radaren» for hva en i 
utgangspunktet tenker seg. Hva er «ranselpost» som blir sendt med barna hjem fra skolen? 
Hvordan installerer en internett hjemme? Hvordan håndterer en avfall i beholdere med 
fargekoder? Hvordan kan en lære å svømme?  Hva betyr ordene i barnas skoleoppgaver? Sånne 
ting. Det kan de fleste hjelpe til med, og flyktningkontoret og frivilligsentralen vil være med å legge 
til rette for å formidle kontakt mellom gamle og nye nesbuer. I mellomtiden kan en jo ta kontakt 
med naboen. Det gjelder forresten uansett, om den nye naboen kommer fra Sollia eller fra 
Somalia. 
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daglig leder i Nes frivilligsentral 
 
 


