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INNVANDRERE GIR KOMPETANSE: Bedre samhandling med Russland krever bedre kompetanse, og mye ydmykhet mente deltakerne på Refleks-seminar. Jan Eirik Johnsen, politisk rådgiver for ordfører Arild Hausberg
i Tromsø og Olga Goldfain, seniorrådgiver Bedriftskompetanse.

–Russland-kunnskap
DÅRLIG
Norge har mentale
kart over Russland
som ikke stemmer.
Bare kompetanse
kan endre disse.
Utsagnet kom fra Jan Eirik
Johnsen, politisk rådgiver for
ordføreren i Tromsø, da han
som en av fire paneldeltakere i
går var med på en debatt om
Norges kulturelle kompetanse i
samhandling med Russland.
– Jeg opplever dessverre den
dag i dag at kunnskapen om
Russland er veldig dårlig, og
det er delvis media sin skyld,
sier Johnsen som tidligere har
jobbet
for
blant
annet
Barentssekretariatet.
Kompetanse ble et nøkkelord
da UDs Refleksprosjekt inviterte til en debatt som blant
annet fokuserte på hva russiske
innvandrere kan bety for samarbeid på tvers av grensene.

Gir fordeler
– Hva mener vi med kompetanse? Er det kompetanse bare å
være fra et annet land? undret
Olga Kamarova, rektor i
Russisk ved UiT.
Hun mener at det å oppleve
to kulturer ikke er nok til å
inneha kompetanse, men at det
kan være et viktig bidrag dersom det brukes riktig.
– Fordi jeg som tokulturell er
bevisst kulturforskjeller har
jeg blant annet kunnet forhandle med både asiatiske og
afrikanske kulturer, fortalte
Olga Goldfain, seniorrådgiver i
Bedriftskompetanse, og gjorde
det dermed klart at flerkulturelle har mer enn språk og kultur som fordeler.

Det nye norske vi
Refleks er et prosjekt som er

REFLEKS: Eiler Fleischer, seniorrådgiver i Refleksprosjektet i UD. Jobber
med hvordan UD kan bruke innvandrernes ressurser bedre.

initiert av utenriksminister
Jonas Gahr Støre, med fokus
på «det nye norske vi.» Det
handler om å se hvordan man
kan utnytte kompetansen til
innvandrere i Norge.
– Hvordan har vi råd til å
ikke gjøre bruk av deres bakgrunn? Det er helt opplagt at
tospråklige har mye å bidra
med. Det kan være tillitsskaping og brubrygging, noe UD
og andre må ta tak i, understreket Eiler Sund, rådgiver i
Refleksprosjektet.
Basert blant annet på åpne
møter rundt om i landet skal
prosjektet ende i en stortingsmelding til neste år.
Alle paneldeltakerne framhevet viktigheten av kulturkompetanse når det kommer til
samhandling mellom to svært

ulike kulturer.
– Jonas Gahr Støre har snakket om mentale kart, og i Norge
har vi noen mentale kart over
Russland som ikke passer. Jeg
reiser selv ganske mye i
Russland, men føler at jeg ikke
klarer å henge med, for det
skjer så utrolig mye, sa Jan
Eirik Johnsen.
Olga Goldfain kunne fortelle
at også hun som russer hadde
problemer med å henge med i
utviklingen.
– Etter 15 år med barentssamarbeid har vi der en unik
kompetanse som vi må benytte
oss av, fastslo Johnsen.
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