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Uten utlendinger stanser Norge
Av Arne Strand, Dagsavisen 16.4.2008

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen åpner grensen for folk fra den tredje
verden. Har de jobb her i landet er de hjertelig velkomne.
Buljik Singh er daglig leder på den indiske restauranten Bombay Darbar i
Oslo. Han fortalte i Dagsavisen i går at han er nødt til å stenge i lunsjen fordi
han mangler gode, indiske kokker. Han gleder seg over at det skal bli lettere å
hente kvalifisert arbeidskraft utenfra.
Regjeringen vil fredag foreslå at det i praksis skal bli like lett for en kineser,
en inder, en russer eller en afrikaner å få jobb i Norge, som det er for nordiske
statsborgere og folk fra EU-land. Den byråkratiske kverna skal byttes ut med
et smidig opplegg, der arbeidsgiveren får et hovedansvar for at tingene går
riktig for seg. Det er nok at man har en jobb å gå til her i landet og at arbeidsgiveren går god for vedkommende.
Dermed overlater regjeringen mye av håndteringen av arbeidsinnvandringen til arbeidsgiverne. Det representerer en dramatisk forandring av norsk
innvandringspolitikk, som siden 1970-tallet har vært blant de strengeste i
verden. Omleggingen er fornuftig. Myndighetene legger seg ikke opp i bedriftenes ansettelse av norske og nordiske statsborgere. Hvorfor skal det være
forskjell på en elektriker fra Bombay og en elektriker fra Borås og på en kokk
fra Stockholm og en kokk fra Singapore?
Hvis næringslivet trenger elektrikere og kokker spiller det ingen rolle hvilket land de kommer fra så lenge de er kvalifisert. Slik har det ikke alltid vært.
Tradisjonelt har ikke nordmenn vært kjent for sin raushet overfor utlendinger.
Vi aksepterte danske og svenske snekkere på 1950-tallet og 1960-tallet, men
hvis en «neger» viste seg i byens hovedgate ble det oppslag i lokalavisen.
Nordmenns holdning til utenlandske arbeidere er i ferd med å forandre
seg. Undersøkelser gjort av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2005 viste
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at flertallet var negative til økt arbeidsinnvandring fra land utenfor Europa.
Året etter viste samme undersøkelse at nærmere 80 prosent mente at personer
som får jobb i Norge må få komme hit, uansett hvilket land de kommer fra.
Folk har etter hvert forstått sannheten i påstanden om at Norge stanser
uten utenlandsk arbeidskraft. Helsevesenet knekker sammen uten innvandrede leger og sykepleiere. Byggearbeidene stanser, busstrafikken stopper og
renholdstjenester blir ikke utført uten utlendingene.
Folk er blitt engstelige for at vi i framtiden vil mangle arbeidskraft. Engstelsen er vel begrunnet. Hovedpoenget med det nye pensjonssystemet er å få
oss til å jobbe lenger. Det er prisen vi alle nå må betale for at etterkrigstidens
«dessertgenerasjon» ikke tok seg bryet med å produsere det antallet barn som
var nødvendig for å holde hjulene i gang og levestandarden på et høyt nivå.
Vi trenger ikke bare utenlandsk arbeidskraft. Vi er også avhengige av kulturelle impulser utenfra. Et mangfoldig kulturelt fellesskap er en verdi i seg selv.
Våre største kunstnere og vitenskapsmenn ville ikke ha vært så store hvis de var
blitt sittende hjemme og sture og ikke hadde reist ut i verden. Vårt politiske
system og vår politiske kultur er i stor grad importert fra Frankrike, USA og
Storbritannia. Den maten vi spiser i dag er ofte importert, særlig fra Asia. […]

Oppgaver til «Uten utlendinger stanser Norge»
1. Svar på spørsmålene til teksten. Du kan svare med dine egne ord.
1. Hvorfor måtte Buljik Singh stenge restauranten sin i lunsjen?
2. Hva menes med at den byråkratiske kverna skal byttes ut med et smidig opplegg? (Setningen er understreket i teksten.)
3. I artikkelen snakkes det om en dramatisk forandring av norsk innvandringspolitikk. Hvilken dramatisk endring tenker man på?
4. Hvordan har nordmenns innstilling til utenlandske arbeidere forandret
seg?
5. Hva er mange mennesker i dag redde for?
2. Fortsett setningene slik at de blir grammatisk riktige. Innholdet i setningene
skal samsvare med tekstens innhold og du kan bruke ord fra teksten. Ordene er
understreket i teksten.
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