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Få vil avlegge troskapsløfte
Av: EIRIK NERGÅRD

Oslo (ANB):

Interessen for å feire norsk statsborger skap med nasjonalsang og troskapsløfte er laber blant
innvandrere.

Over 1.200 nye nordmenn er invitert til å avlegge troskapsløfte i høytidelige seremonier rundt om i
Norge. Men det ser imidlertid ut til at bare et fåtall vil komme.

Seremoniene er en prøveordning i Oslo og Akershus, Vest-Agder, Hordaland, Hedmark og Troms, og
skal holdes på rådhusene i innvandrernes hjemkommuner.

I Oslo og Akershus er det bar en av ti innvandrere som er interessert, skriver Dagsavisen. I Vest-Agder,
der interessen er størst, vil 29 prosent av de nye statsborgerne avlegge høytidelig troskapsløfte.

Seremoniene omfatter avlegging av troskapsløfte, og i tillegg skal det være kulturinnslag og taler, og det
skal deles ut gavebok til de inviterte. Det hele avsluttes med to vers av «Ja, vi elsker».

Etter årets prøveordning, skal det neste å bli seremonier i alle fylker.

Sa nesten nei
Hos familien Abdulla på Romsås i Oslo holdt invitasjonen på å gå rett i søpla. Da familien fikk mer
informasjon om hva det gikk ut på, valgte de likevel å takke ja.

Far Abdulla Yousif Abdulla (59) satt tre år i fengsel i Irak, før han flyktet til Norge på grunn av krigen.
Med seg tok han kona Askhol (61) og døtrene Rasha (20) og Jowan (28).

Familien på Romsås tror det vil bidra til bedre integrering, men mener departementet kunne vært
flinkere til å informere om begivenheten.

– Andre innvandrere fikk sjokk da vi fortalte dem om invitasjonen. De lurte på hvorfor ikke de var
invitert, og spurte om vi var kongelige, ler Rasha.

Departementet fornøyd
Statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet synes ikke påmeldingstallene
er lave.

– Vi må huske at det er første gangen vi gjennomfører noe slikt. I tillegg ble invitasjonene sendt ut sent,
sier hun.

Hun tror seremonien vil bidra til å styrke båndet mellom de nye borgerne og Norge og oppfordrer flest
mulig av de inviterte til å takke ja.



Også lederen for SOS-rasisme, Trond Thorbjørnsen, har tro på prosjektet.

– Selv om ikke alle kommer, vil symboleffekten nå langt ut. Dette er et flott integreringstiltak, mener
han.

Thorbjørnsen er ikke overrasket over at Oslo og Akershus ligger an til å få dårligst oppslutning.

– Oslo kan bli for stort. Det er lettere å føle tilknytning til lokalmiljøet på mindre steder, hevder han.

Vil fjerne troskapsløftet
Lederen for Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) Akhenaton De Leon tror krav om
troskapsløfte kan være årsak til at så mange sier nei.

– Det er helt greit med en seremoni, men jeg setter spørsmålstegn til at man skal avlegge ed, sier han.

De Leon tror ikke han ville avlagt noen slik ed selv, og understreker at en slik seremoni ikke må være
støtende.

– Det er litt smør på flesk at man skal sverge troskap til demokrati og menneskerettigheter, i tillegg til
norsk lov. Alt dette henger jo sammen, mener han.
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