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Livet på asylmottak 



Ingen skole; ingen jobb



Hva vet vi om innvandrerbefolkningen?

- Flere undersøkelser viser at ikke-vestlige  innvandrere fra Øst Europa, Asia, 
Afrika og Latin- Amerika har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen.

- Forekomsten av psykiske problemer er tre ganger så høy blant ikke-
vestlige innvandrere.

- Barn og unge med innvandrerbakgrunn ser ut til å ha flere symptomer på 
angst og depresjon enn andre barn.

 overrepresentasjon av minoritetsbarn i barnevernet 

 overrepresentert ift dårlig skoleprestasjon og skole frafall

 Ungdommer er sårbare for utvikling av atferdsproblemer og 
marginalisering osv.



Yrkesdeltakelse- Sosioøkonomisk status og Helse Forskjeller 

Ikke-vestlige innvandrere er sterkt 
overrepresentert blant arbeidsledige og 
sosialhjelpsmottakere.

Mange sysselsatte har ustabile 
arbeidsforhold

Mange er utsatt til dårlig arbeidsmiljø





Mestring av migrasjonskriser

1. Migrasjon og eksilrelaterte kriser

 - Fortid preget av traumatiske hendelser

 - Nåtid preget av ensomhet, angst, skyldfølelse, uro

 - Tap av sosialnettverk 

 - Å Være ”fremmed” og sosialisolasjon

- Lengsel, bekymring for  andre familiemedlemmer og sorg

- Forsørgelsesbyrde til andre familiemedlemmer

- Migrasjon fra kollektivistisk til individualistisk samfunn –
Ensomhet/sosialisolasjon



Tap av sosial status/ Identitet

• Jeg husker ikke hvem jeg 

var lenger

• Mine kunnskaper og 

erfaringer er ubrukelige

• Jeg føler meg som 

analfabet og udugelig

• Det er ingen som bekrefter 

meg på en positiv måte

• Jeg føler meg uønsket 

(etnisitet og hudfarge)



Akerselva område

 Http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/10/20/381367.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/10/20/381367.html


Tilpasningsvansker og utvikling av 
risikoatferd blant minoritetsbarn 
og ungdom -

Unngå vanskelige 

oppgaver

Søke tilhørighet med

andre som mislykkes

Aktiviteter som bryter 

med

samfunnets

Normer og regler

Rus, kriminalitet

Vansker med å
forholde seg til

krav fra 

omgivelsen

Hjemme, skole, 

hjelpeapparater



Å hjelpe ungdommer til å 
finne sine positive sider, 
styrker, talent og ressurser
Å utvikle et positivt selv-
bilde gjennom økt 
bevisstgjøring av egen 
bakgrunn, land, språk, 
kultur, historie.

Skape «Yes I can!» følelse 



Mestring av migrasjonskriser - Sosial- og 

kulturkapital
 Sosial kapital er et samlende begrep for en rekke forhold; sosial 

støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, 
deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at 
sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale 
nettverk. Slike nettverk kan mobiliseres om man ønsker å oppnå noe, for eksempel å skaffe 
seg en jobb.

 Den kulturelle kapitalen består i å ha tilegnet seg og å mestre 
den dominerende kulturens kulturelle koder, noe som erverves 
gjennom oppveksten og gjennom utdannelse. Den kulturelle kapitalen er 
symbolske goder med både bruksverdi og bytteverdi, det vil si akkumulerte ressurser som 
legitimerer statusforskjeller. Eksempler på kulturell kapital kan være kunnskaper, språk, 
verdier, «god» oppvekst og «gode» vaner. Den kan forekomme i objektivert form (bøker, 
paradigmer og metoder), kroppsliggjort form (habitus og livsstil) og som institusjonalisert 
form (titler, diplomer, legitimasjon).



Å fremme mestringstro
Å hjelpe individer til å finne sine positive sider, styrker 

og ressurser

Å utvikle et positivt selv-bilde

Ja, jeg kan og ja, vi kan!
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Deltakelse er medisin for knust 

hjerte og sjel!

• Afrikansk filosofi Ubuntu: Sosial 
integrering

• «Jeg er hva jeg er, på grunn av hva vi alle er»

• «En person blir menneskelig gjennom andre personer»

• «En person er en person på grunn av andre personer»

• En definisjon er «troen på et bånd som er universelt og knytter all 
menneskelighet sammen.»



Er kvalifisering nok for å bekjempe levekår- og 

deltakelsesproblemer?

* Psykososialtilbud bør styrkes

* Holdningsskapende lokalsamfunnsarbeid bør 
styrkes

* Tiltak bør settes til å styrke sosialintegrasjon

* Tiltak for foreldreveiledning og involvering

* Barn og ungdommer  bør få gode muligheter til 
deltakelse for å øke mestringsopplevelsen 

* Etablerte innvandrere bør brukes som 
brobyggere og rollemodeller i synlige 
samfunnsposisjoner



Metoder/ Teoretisk forankring

Empowerment

Ressursorientert

Brukermedvirkning

Relasjonsbygging og dialog

Rollemodellæring 

Ung til ung formidling



Mother Teresa

 “The greatest disease in the West today is not TB or 
leprosy; it is being unwanted, unloved, and uncared 
for. We can cure physical diseases with medicine, but 
the only cure for loneliness, despair, and hopelessness 
is love. There are many in the world who are dying for a piece of bread but there 

are many more dying for a little love. The poverty in the West is a different kind of 
poverty -- it is not only a poverty of loneliness but also of spirituality. There's a hunger 
for love, as there is a hunger for God.” 

 ― Mother Teresa, A Simple Path: Mother Teresa



Takk!!!

Takk for oppmerksomheten!
 leoul.mekonen@r-bup.no


