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Lykkejegerne? 

Beslutningsprotokoll 

 
1. Møtet er satt - 19:10 
2. Styreprotokoll 

- Dagsorden godkjent uten merknader 
3. Politisk femminutt 

- Ingen ytringer 
4. Innledning ved Sarah M. Przedpelska 
- Jobber som prosjektleder i Catalysts 

- Snakket litt om hva Catalysts jobber med 
- Håndsopprekning om hvor mange som er født og oppvokst i Norge 

- Veldig mange i salen rekker opp hånda, og for disse blir denne 
“lykkejeger”-situasjonen bare hypotetisk 

- Snakker om push- og pull-faktorer 
- Hva er en innvandrer? En immigrant? En flyktning? 
- “Sharing is caring”-holdningen forsvinner ved grensene 

- Folk blir fort til tall og ikke individer 
- SSBs innvandringsregnskap 

- Rapporten sier at innvandrere vil koste oss mye 
- Dog en svært kritisert rapport 

- StatCan (canadisk statistikkbyrå) har også gjort litt forskning 
- Endte opp med konklusjonen at innvandring er økonomisk sett ønsket, 

jfr undersøkelser i bedrifter med innvandrer-ansatte. 
- Mangfold som konsekvens av innvandring - er det bra? 
- Om vi tror at innvandring er utelukkende dårlig - da sliter vi. 
- Norge har svært mye å tjene på innvandring. 
5. Innledning ved William Kweku Paintsil 
- Migrerte selv som student, først til Tyskland og så til Belgia. 
- Kom til Norge etter hvert 



- Ingen kan stoppe migrasjon. 
- I Norge har vi dog regulert migrasjonen gjennom flere programmer 

- Vi har et program for retur av flyktninger med avslag 
- Dersom disse søker asyl i andre land etterpå blir de såkalte “Dubliners” 

- Frivillig retur → Ofte overleveres du rett til myndigheter i hjemlandet 
- Hvis du kommer til Norge uten intensjon om å lære språk, eller å utdanne seg 

har du dårlig sjans. 
- En annen innvandring er kvoteflyktningene som kommer via FN 

- Mange sliter med språket når de kommer til Norge 
- Det finnes også programmer for særskilte grupper, som f. eks polske 

bygningsarbeidere 
- Ideen om at de fleste innvandrere kommer til Norge for å snylte på statskassa 

er direkte feil - og “det kan du sitere meg på”. 
- Kommer jeg til å flytte tilbake til Ghana? 

- Tvilsomt. 
6. Kunstnerisk innslag ved Salongorkesteret 

- Fremfører “Oops!.. I Did It Again” av Britney Spears 
7. Pause med taffelmusikk 
8. Sofaprat med spørsmål fra salen 
- Norge har et endelig, ikke-evig, budsjett. Har vi råd til innvandring? 
- Hvorfor kan vi ikke stenge grensene? 

- Vi kan regulere migrasjon, og vi må snakke om frykt for det 
fremmede. Det er det viktigste vi kan gjøre. 

- I dag råder et fryktbasert narrativ i innvandringspolitikken 
- Innvandringsregnskapet i Norge vs innvandringsundersøkelsen i 

Canada 
- Norge har rett til å regulere sine egne grenser - hvordan ville du 

regulert grensene? 
- William: Det er ikke en oppgave jeg ville tatt på meg, men jeg 

håper mine barn vil tjene inn nok penger til å dekke over for 
det som den norske stat har brukt på meg, hehe…. 

- Canada har egne innvandringskvoter for mennesker med 
millionformuer - såkalt millionærinnvandring. 

Tyler Stewart: Hva gjøres for å sikre at arbeidsinnvandrere har god nok 
kunnskap i sine fagfelt? 
Lars Grønnestad: Hvorfor er innvandringsregnskapets tall, 10 000 
kroner per pers, så dyrt? 



Thea Harnes: Innvandrere blir ofte utnyttet fordi de er en sårbar 
minoritetsgruppe, hvordan er det i Norge? Finnes problemet i Norge? 
Hva gjør vi for å hindre det? 
Anders Såstad: Flere rapporter sier at innvandring vil koste samfunnet 
store summer. Hvordan kan innvandring være en økonomisk mulighet 
når vi ser at robotiseringen tar over jobbene våre? 
Marianne Waagen: Migrasjon og kjønn - hvorfor er så mange 
innvandrerkvinner på sosialstønad? Hvordan kan vi motarbeide dette? 
Elise Mikalsen Steinsland: Mange innvandrere sender mye av 
pengene sine til familie i hjemlandet - hvordan påvirker dette den norske 
økonomien? 
Hugo Klævold: Når vi stenger muligheten for å lovlig krysse grenser - 
oppfordrer vi ikke da til illegal menneskesmugling? 

9. Eventuelt 
- Tyler Stewart, ISFiT 

10. Kritikk av møtet 
- Marianne Waagen 

11. Møtet er hevet - 20:40 
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