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Integrere hele Norge! 
 

I Norge er nærmere 33% av innvandrere arbeidsledig. I 2019 gikk 56% av 

sosialhjelpsutbetalingene til innvandrere. Flere, spesielt eldre, sliter med å lese og skrive 

norsk. Flere innvandrerfamilier har ikke råd til å sende barna til fritidsaktiviteter. Det har 

lenge vært en utfordring for Norge å integrere våre nye landsmenn. For å løse utfordringen, 

kreves det en ny retning. 

Hvor man kommer fra og størrelsen på lommeboken burde ikke avgjøre om et barn kan være 

med å spille fotball. Likevel er realiteten i Norge en annen. I dag er den døren lukket for 

100 000 barn i Norge, hvorav mange disse er innvandrerbarn. Fritidsaktiviteter er en viktig 

arena for barn og unge. Utenforskap kan gi større risiko for psykiske lidelser og ensomhet. 

For noen kan fotballen være redningen fra kriminalitet og radikalisering. For hvert menneske 

som faller ut, koster det staten 15,9 millioner kroner. En investering for å inkludere barn, 

skape arenaer for sosialisering og integrering, bidrar ikke kun til at flere blir integrert og bedre 

folkehelse, men kan også være økonomisk sett positivt.  

Mye av problemene til dagens integreringspolitikk er at man innfører strenge tiltak som 

rammer de som trenger det mest. For at Norge skal lykkes i å integrere alle våre nye 

landsmenn, er det viktig å tilpasse de ulike kravene man stiller dem og i større grad skape rom 

for det blir lettere å integrere seg i Norge 

Oslo Unge Høyre mener derfor: 

• Gi barn som er fra lavinntektsfamilier rett til å delta på fritidsaktiviteter. 

• Legge opp til at skoler er i større grad involvert i fritidsorganisasjoner.  

• Gi arbeidsinnvandere utenfor EØS/EFTA-området rett til opplæring i norsk. 

• Legge opp til at fritidsorganisasjoner er i større grad involvert i arbeidet til asylmottak 

og enheter som jobber med innvandrere.  

• Sørge for mer effektiv godkjenning av utenlandsk utdannelse, men også klare å 

nyttiggjøre seg den uformelle kompetansen som mange innvandrerkvinner har. 



• Styrke «Jobbsjansen» – et prosjekt i regi av IMDI (integrering- og 

mangfoldsdirektoratet) for å få flere hjemmeværende innvandrerkvinner i arbeid. 

• Begrense innvandringen for å styre integreringen. 
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