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Innvandrere har liten politisk makt
Av: Linda Reinholdtsen

Staten har bestemt at innvandrerorganisasjoner skal høres og tas med i styre og stell. Men
organisasjonene blir ikke kontaktet og har liten politisk innflytelse.

– Det er et betydelig misforhold mellom den formulerte statlige politikken og virkeligheten, påpeker
forsker Line Nyhagen Predelli ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Nyhagen Predelli har gjort den første større studien av innvandrerorganisasjoner i Norge. Hun mener
myndighetene har en klar politikk på at de vil ha med innvandrerorganisasjoner. I virkeligheten snakker
de bare med et fåtall.

Flere enn 300 av Norges 1.000 forskjellige innvandrerorganisasjoner deltok i undersøkelsen. Et sentralt
spørsmål i studien var om foreningene har mulighet til å påvirke holdninger og saker.

Blir ikke hørt
Svært mange av innvandrerorganisasjonene mener at de ikke blir hørt, og et stort flertall av foreningene
mener at de i liten grad har politisk innflytelse. De fleste har ingen kontakt med politikere, verken på
lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton deLeon, mener at
myndighetene vegrer seg for å snakke med innvandrerorganisasjonene og dermed bidrar til at
foreningene ikke har politisk påvirkningskraft av betydning.

– Mange sier at de ikke blir hørt og opplever avmakt, mener de Leon.

– Kan ikke gi opp
Nyhagen Predelli tror den lave gjennomslagskraften skyldes to ting:

" Myndighetene tar i liten grad kontakt med innvandrerorganisasjoner.

" Innvandrerorganisasjonene mangler trening på hvordan demokratiet fungerer og føler avmakt.

DeLeon mener innvandrerforeningene selv må bli mer offensive.

– Det nytter ikke å gi opp. Vi kan ikke la være å delta og samtidig sutre på puben over at ingen hører
på oss, sier han.

De fleste foreningene i Norge er små og lokale. De fokuserer mest på kulturelle og sosiale aktiviteter.
Vel halvparten deltar i minst én type politisk aktivitet, men dette er kun sporadisk.

– Innvandrergrupper er ofte segregert, jobber veldig etnisk og har begrenset kontakt over landegrensene,
sier deLeon.



Han mener paraplyorganisasjoner kunne gitt foreningene mer makt.

I Sverige er det et 50-talls store organisasjoner, mens det bare er en håndfull landsdekkende
interesseorganisasjoner i Norge.

– Støtten favoriserer kultur
Mange mener de offentlige støtteordningene i seg selv favoriserer kulturelle aktiviteter, og styrer
foreningene bort fra politiske aktiviteter.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn (Ap), sier at utgangspunktet
for støtte er deltakelse.

– Jeg har ikke lest rapporten, men jeg kan ikke skjønne at støtteordningen skulle stimulere til kulturelle
aktiviteter framfor politiske aktiviteter, sier hun.

Statssekretæren understreker at regjeringens mål er større politisk deltakelse fra folk med
innvandrerbakgrunn på alle politiske nivåer.

– Innvandrerne må også benytte seg av de mulighetene til påvirkning som faktisk er til stede, sier hun.
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