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Sjeldent besøk i vannet utenfor Skagen
C Farvannet rundt Skagen fått overraskende besøk av dypvannsfis-
ken Notoscopelus kroeyeri, oppkalt etter maleren P.S. Krøyers stefar.
Fisken ble i påsken funnet på stranden i Skagen. Det er tredje gang at
fisken er funnet i danske farvann. Krøyers fisk kan bli opptil 17 cm
lang, den er vanlig i Atlanterhavet.

Hysj-romskip
skytes opp
C Hva skal det militære romfar-
tøyet «X37-B» brukes til? 20. april
skyter det amerikanske forsvaret
opp et romfartøy som i praksis er
en liten ubemannet romferge.
Det skal lande på samme måte
som romfergen og kan bringe
med seg og hente ned nyttelast.
Fartøyet veier ca. 5000 kilo, er 8,8
meter langt og har et vingespenn
på 4,2 meter. Analytikere tror for-
svaret til enhver tid vil ha opp-
skytningsklare fartøyer, slik at det
i spesielle situasjoner kan sette ut
overvåkingssatellitter med mer.

Advarsel:
Hval forut!

Retthvaler truet med utryddelse

De få gjenlevende retthvalene trues av
supertankere langs kysten av Nord-Atlanteren.
Sensorbøyer hjelper skipene å unngå hvalene.
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Vitenskapelige fakta

Nord-Atlanteren
Bare 300-400 igjen

Nord-Stillehavet
Bare 200 igjen

Sørhavet
8000-10 000 igjen

To av tre arter retthvaler er nær ved å dø ut

10-20 m

Signal
til satellitt

Hydro-
fon

Til ankeret

Ankerbøye

1 Bøyer utenfor Cape Cod lytter hele tiden
etter lyder under vann og registrerer
hvalenes signaler til hverandre

2 Bøyen kontakter bakkestasjoin
via satelittradioforbindelse

3 Operatører kontakter skipets
kaptein og advarer om hvaler forut1

2

Hvalene svømmer
nær overflaten,

der de spiser krill

Innvandring.
Norge lykkes bedre enn flere andre europeiske
land med å integrere unge voksne med inn-
vandrerbakgrunn, ifølge ny EUstudie. Likevel
føler mange seg utenfor.

OLGA STOKKE

Vellykket integrering av unge
voksne innvandrere og deres et-
terkommere avhenger av juri-
diske, politiske, økonomiske og
kulturelle faktorer. Norge kom-
mer godt ut i en sammenligning
med seks andre land i Europa.
Det viser en ny EU-finansiert
forskningsundersøkelse, EU-
MARGINS, ledet av sosiolog
Katrine Fangen ved Universite-
tet i Oslo.

Med velutviklede velferdssys-
temer lykkes Norge og Sverige
bedre enn land som Spania,
Frankrike, Italia, Storbritannia
og Estland i integreringen av mi-
noriteter, ikke minst Norge som
er mindre rammet av finanskri-
sen. Her er en større andel unge i
jobb eller under utdannelse
sammenlignet med de andre
landene.

I Spania er arbeidsledigheten
blant unge i alderen 15–24 år
skyhøy, over 33 prosent. Tilsva-
rende i Italia er 24, 9 prosent,
Sverige 24,2, Estland 24, 1,
Frankrike 22, 3 prosent og Stor-

britannia 17,9 prosent. Tilsva-
rende tall for Norge er 10, 5 pro-
sent. Unge voksne med innvand-
rerbakgrunn er gjerne de første
til å miste jobben på grunn av fi-
nanskrisen.

Norge kan skilte med at like
mange etterkommere av ikke-
vestlige innvandrere tar utdan-
nelse som resten av befolknin-
gen. Samtidig minner Katrine
Fangen om at det slett ikke er al-
le unge som stiler etter høysta-
tusyrker og lange utdannelser.
En del av de unge innvandrere i
studien føler seg inkludert i
samfunnet, selv om de har en
jobb som ikke krever høyere ut-
dannelse, som i en kiosk.

Kolonistater. Storbritannia
og Frankrike er begge tidligere
kolonistater med en lang inn-
vandringshistorie – men med
svært forskjellig tilnærming til
innvandrere. Frankrike prakti-
serer i stor grad assimilerings-
modellen som innebærer at det i
liten grad blir lagt til rette for
kulturelle forskjeller.

– Kan det være noe positivt
med den franske assimilerings-

Ord for
dagen
FERDSKRIVER. Apparat som
brukes i fly for å automatisk
og kontinuerlig registrere
data som kan bidra til å
klarlegge årsakssammen-
hengen ved for eksempel
havari.
På grunn av dette kreves det
at apparatet tåler påkjen-
ningene som kan oppstå
ved en flyulykke. Normalt
lagres data for minimum
30 minutter bakover i tid.

Frankrike
Inkluderende: Har som kolonimakt

lang erfaring med
innvandrere.
Assimilering kan være
positivt for dem som

assimilerer seg, de blir
tatt inn i varmen.

Ekskluderende: Assimilerende til-
nærming til innvandrere. Lite aksept
for ivaretagelse av etnisk bakgrunn.
Diskriminering av muslimer er utbredt.

Storbritannia
Inkluderende: Multi-

kulturell
tilnærming.
Derfor føler
mange

innvandrere
seg vel i Stor-

britannia.
Ekskluderende: Utvikling
av etniske ghettoer.

Norge
Inkluderende: Godt

utbygget vel-
ferd. Høy
deltagelse i
arbeidsliv

og
utdannelse.

Ekskluderende: En stor del
føler seg annerledes, synes
nordmenn er reserverte.

❞Vi må være
oppmerk-
somme på
problemer
med å leve
på sosial-
penger

Katrine
Fangen,
sosiolog

Titanbeboere vil stinke
C Det er få steder i vårt solsystem fors-
kerne fortsatt tror det kan finnes liv –
men Saturns måne Titan er et slikt sted. –
Vær forberedt på at eventuelle livsformer
vil stinke, sier biokjemiker William Bains
ved MIT. Titans atmosfære og sjøer be-
står nemlig av kjemiske forbindelser som
er dårlig tilpasset jordiske neser, blant
annet hydrogensulfid og fosforforbindel-
ser. Titan er omtrent dobbelt så stor som
Jordens måne, den har en overflatetem-
peratur på minus 180 grader celsius og
har hav bestående av flytende metan og
etan.

Sonden Huygens landet på
Titan i 2005. Den sendte
hjem bilder av hav beståen-
de av metan og etan.

Illustrasjon: ESA



Integrert, men utenfor . . .
modellen?

– Det positive er at det offisielt
sett føres en politikk som bygger
på tanken om at når man har
fransk statsborgerskap, blir man
ikke lenger sett på som innvand-
rer, men som fransk.

Men hun påpeker at franske
myndigheter sjelden anerkjen-
ner diskriminering som en årsak
til at mange med minoritetsbak-
grunn sliter på arbeidsmarke-
det.

– Jeg har mer sansen for den
multietniske tilnærmingen i
Storbritannia. Landet tar ad no-
tam at folk har ulik bakgrunn og
at det skal gjenspeiles i etater og
institusjoner. Mange innvandre-
re føler seg vel i Storbritannia, si-
er Fangen.

Men hun ser også at det er en
utvikling der minoriteter samler
seg i adskilte etniske ghettoer.

Italia og Spania hadde for inn-
til 20–30 år siden større netto ut-
vandring enn innvandring, slik
tilfellet fortsatt er i Estland. En
stor andel av befolkningen i det
baltiske landet er statsløse. Inn-
byggere blir gjerne omtalt som
estere og ikke-estere. Sistnevnte
er minoriteter og russiskspråk-
lige minoriteter som ble definert
som innvandrere etter Sovjet-
unionens fall. De sliter med å bli
godtatt som likeverdige borgere
i det landet de er vokst opp i, og
som de opplever som hjemste-
det sitt. Frustrasjon over dette
har ført til opptøyer blant unge,

slik Frankrike har opplevd de se-
neste årene.

Syndebukker. Statsborger-
skap utløser mange rettigheter,
og kan gi en følelse av tilhørig-
het. Men i noen av landene kan
man leve et langt liv uten å bli
statsborger, barna har ofte sam-
me statsborgerskap som foreld-
rene. Vanskeligst er det i Italia.
Mest liberalt er det i Sverige.
Norge og Storbritannia ligger
midt på treet i så måte. De fleste
landene krever språktester, unn-
tatt Sverige. Men i alle landene
går det stort sett greit å få stats-
borgerskap for tredje genera-
sjon.

Forskerne påpeker at jobb kan
være minst like viktig for å føle
seg inkludert som statsborger-
skap. Manglende følelse av tilhø-
righet kan få dramatiske konse-
kvenser. Ofte blir kriminalitet el-
ler voldelige opptøyer omtalt i
samme åndedrag som minorite-
ter, særlig unge med minoritets-
bakgrunn. Det gjelder i alle de
syv landene. I Frankrike blir un-
ge med nordafrikansk bakgrunn
(Maghrebins) gjort til synde-
bukker, i Spania immigranter fra
Latin-Amerika, i Italia albanere
og i Norge er nyheter om somali-
ere sjelden av det positive slaget.

– Italia peker seg ut som lan-
det med det tøffeste klimaet for
innvandrere og deres etterkom-
mere, konstaterer hun.

I Italia og Spania som har hatt

en strøm av illegale innvandrere
de siste årene, er det forholdsvis
lett å finne arbeid på et stort,
svart arbeidsmarked. Slik får det
negative en positiv slagside.

I Norge har innvandrere med
lovlig oppholdstillatelse et solid
sikkerhetsnett i form av vel-
ferdsordninger. Både forskere
og politikere er opptatt av at det
ikke må utnyttes eller virke mot
sin hensikt.

– Vi må være oppmerksomme
på problemer med å leve på sosi-
alpenger. Det rammer først og
fremst innvandrere som ikke
klarer å tilpasse seg arbeidslivet,
som ikke har struktur på livet
sitt, som søker og søker uten å få
jobb. Det gjelder ikke så ofte de
unge, men snarere godt voksne
innvandrere, sier Fangen.

Men en del unge med kort
fartstid i Norge pendler mellom
mange kortvarige jobber og vel-
ferdsstønader i perioder. Den
samme løse strukturen kan ram-
me unge som er vokst opp her
uten særlig støtte hjemmefra, og
som i stedet fanges opp av sub-
kulturer.

Medienes rolle. I alle de syv
landene får mediene en del av
skylden for at unge med minori-
tetsbakgrunn føler seg utenfor i
storsamfunnet. Mediene blir
kritisert for å gi for stor og ensi-
dig oppmerksomhet til negativ
adferd hos unge med minoritets-
bakgrunn. Fangen mener det er

en motreaksjon når unge med
minoritetsbakgrunn i både Nor-
ge og Sverige tar i bruk skjellsord
som svartskalle og utlending om
seg selv.

Terrorhandlinger begått av
muslimer i New York (2001),
London (2005) og Madrid
(2004) har ført til at mange i
vestlige land forbinder islam
med terror. Mange muslimer i
Europa føler seg mistenkelig-
gjort, også i Norge.

– Nordmenns reserverte være-
måte, skepsis til det fremmede
og vern om det nasjonale kan av
minoriteter og utlendinger opp-
fattes som ekskluderende. Vi
kan godt være mer interessert i
de som er annerledes enn oss
selv.

– Er Norge blitt mer rasistisk
de siste 10–15 årene?

– Ikke egentlig. Men holdnin-
gen til innvandrere er blitt mer
restriktiv etter finanskrisen.

EU-studien konkluderer med
at det ikke er tvil om at innvand-
rere spiller en betydelig rolle i
arbeidet med å opprettholde eu-
ropeiske velferdsstater.

– Europas befolkning eldes og
yngre krefter trengs for å ta job-
bene. Derfor burde vi være mer
åpne for flere innvandrere, sier
Fangen.

olga.stokke@aftenposten.no

❞Vi kan godt
være mer
interessert i
de som er
annerledes
enn oss selv

Katrine
Fangen,
sosiolog

Hvordan står det egentlig til med
integreringen her til lands? En del
svar gis i en EU-undersøkelse, der
Norge og seks andre land har del-
tatt. Bildet er fra innvandrerbydelen
Grønland i Oslo. ARKIVFOTO: ROLF ØHMAN
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stor skade: I 1783 forsvant nesten solen. Det kan skje igjen.

Sverige
Inkluderende: Gode

velferdsord-
ninger.
Lett å få
statsbor-

gerskap
(ikke krav om

å snakke svensk).
Ekskluderende: Høyere
arbeidsledighet enn i Norge,
rammer ikke minst innvand-
rere. Følelse av utenforskap.

Estland
Inkluderende: Ser på landet som sitt

hjemsted siden de har
vokst opp der.
Ekskluderende:
Mange russisk-

språklige minoriteter
føler seg ikke som

innvandrere, men de blir definert som
det. Vanskelig å få statsborgerskap på
grunn av strenge språkkrav. En stor
del av befolkningen er statsløs.

Spania
Inkluderende: Ganske lett å få

jobb, det er «fordelen»
med at myndighete-
ne er slepphendte
med å slå ned på

svart arbeid.
Ekskluderende: Svært

mange lever og arbeider illegalt.
Innvandrere blir konsentrert i visse
deler av arbeidsmarkedet der
lønningene er dårlige.

Italia
Inkluderende: Lett å få arbeid, selv om det ofte

er kortvarige jobber i et illegalt
marked.
Ekskluderende: Mangler inklu-
deringsprogram. Regjeringen er

svært kritisk til ikke-vestlige inn-
vandrere. Stigmatiserende og rasis-

tisk omtale av minoriteter i mediene. Vanskelig
å oppnå statsborgerskap.

Kilde: Boken «Inclusion and exclusion of young adult
migrants in Europe», EUMARGINS.

Inkludert
eller ekskludert
EU-prosjektet (EUMARGINS) studerer
inkludering og ekskludering av unge,
voksne innvandrere og etterkommere av
innvandrere i syv land: Norge, Sverige,
Italia, Spania, Frankrike, Storbritannia,
Estland.
Forskning fra og intervjuer med unge
innvandrere i alderen 18–25 år i disse
landene.
De unge har bakgrunn fra land som
Pakistan, Somalia, India, Polen, Bosnia,
Tyrkia, Marokko, Irak.
Redaktører er prosjektleder Katrine
Fangen, foruten Kirsten Fossan og
Ferdinand Mohn ved Universitetet i
Oslo. Boken kommer på engelske
Ashgate i juni.
Minimum 30 informanter i hvert land,
ca. 45 i Norge. Prosjektet kommer med ny
bok neste år som bygger på intervjuer
med mer enn 250 unge i disse landene.
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