Innspill fra innvandrergruppe
Sted: MAKS lokaler, Kolvereid
Dato: 01.09.20

Hva er bra med å bo her:









Folk her smiler og hilser på hverandre. Folk er snille og gode med hverandre
Fin natur
Det føles trygt å bo her
Naboer snakker sammen
Bra sted for barn og ungdom å vokse opp. Gode muligheter for jobb.
Noen synes det er lett å få venner
Har fått mye god hjelp fra kommunen. Er veldig positive til det
Miljøarbeider på skolen er et godt bindeledd mellom foreldre/skole/fritidsaktiviteter

Hvis du kunne endra på noe, hva skulle det vært:










Kommunen bør jobbe mere med for å øke forståelsen blant folk om hva
innvandrere/flykninger kommer fra. Mange fordommer og misforståelser blant folk
som fører til at man ikke så lett blir inkludert/får innpass.
Det burde bli arrangert flere treffpunkter med det mål at innvandrere får fortelle om
hva de kommer/sin kultur for å skape arenaer der også folk som kommer herfra kan
komme og bli bedre kjent med de ulike kulturene. Dette kan bidra til å bygge ned
fordommer, og øke forståelsen blant folk. Det bør ikke gjøres for omfattende.
Kommunen burde bruke mer av inkluderingsmidlene til slike arrangementer
Det burde være et bedre busstilbud mellom Rørvik og Kolvereid, og bussene bør
stoppe flere steder også innenfor «by-sentrene». Nå stopper enkelte bussjåfører
flere steder, mens andre ikke gjør det. Ikke alle klarer å gå veldig langt, spesielt på
vinteren når det er kaldt og glatt er det vanskelig. Mange har ikke bil, og er avhengig
av gode busstilbud for å komme seg til og fra skole/jobb.
Lekeplassen på Kolvereid er et bra sted å møtes. Det burde være flere slike
møteplasser. Det er fine steder hvor barn kan møtes for å leke og spille. Trives barna
vil de voksne også bli. Det er ikke alle som vi gå tur i skogen.
Tilbud på B1 og B2 kurs hver dag i uka.

Hva skal til for å bli inkludert:





Lære språket
Respektere norske regler
Skaffe seg jobb
Være åpen

Andre innspill:












Det er utfordring også for etnisk norske som ikke kommer herfra å bli integrert og
skaffe seg nettverk/venner her.
Ønsker å bli kjent med folk som kommer herfra, men noen synes det er vanskelig å
komme inn på folk og skaffe norske venner.
Mandagskaffe på frivilligsentralen var et tilbud hvor folk kunne komme for å prate,
men etter hvert ble det mest bare innvandrere som møtte opp. Godt oppmøte, men
trenger at også etnisk norske deltar.
Det har vært en del negative kommentarer fra folk etter internasjonale
arrangementer som har blitt gjennomført, som fører til at motivasjonen for å dra i
gang noe forsvinner litt.
Folk er skeptiske fordi vi har en annen hudfarge. Har opplevd rasistiske utsagn.
Prioriter å ha tilgang på nok lærlingeplasser. Uten mulighet for lærlingeplass flytter
folk herfra.
Det burde vært et system for oppføling av folk i praksis hvor de gjerne må gjennom
en test etter endt praksis for å kartlegge om de har lært det de skal og om de har
gjort en god jobb/kan anbefales for videre jobb i bedriften eller i en annen bedrift. En
kommune sør i landet har et slikt system.
Invitere til åpen dag/fest på f.eks. Røde Kors huset der flere enn bare innvandrere
kan møtes. Det ble arrangert fest på Røde Kors huset i forbindelse med feiring av id
ett år. Mange barn og voksne fra barnehagen kom, og det ble veldig bra. Vi burde få
til flere slike treff. Også matkurs.

