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Hva er 
integrering?

«Integrering er en toveis prosess hvor myndighetene skal sikre gode 
muligheter, og den enkelte innvandrer må stille opp med egeninnsats. 
Målet for integrering er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids-
og samfunnsliv. De som skal leve og bo i Norge, skal inkluderes og ta del 
i store og små fellesskap i samfunnet».

Kunnskapsdepartementet (2021). Hverdagsintegrering – strategi for å styrke 
sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021 – 2024, s.9.



Hvilke aktører kan bidra?

➢ Ved inngangen av 2022: 6510 ukrainske innvandrere i Norge.
➢ 35. største gruppe med innvandrerbakgrunn.
➢ Foreningen eksisterer siden 2004.
➢ Foreningens formål er å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner og fremme kontakt og

samhandling mellom ukrainere og nordmenn.

➢ Stort nettverk av frivillige med ulike bakgrunn.
➢ Mange års erfaring med praktiske tiltak på integreringsfeltet.
➢ God kommunikasjon med offentlige etater.

➢ Har jobbet i Ukraina siden 2013.
➢ Har hatt tett samarbeid med Utdanningsdepartementet i Ukraina.
➢ Har bidratt i arbeidet med å utvikle utdanningspolitikk.
➢ Har jobbet med over 120 000 lærere og 400 skoler gjennom ulike seminarer, 

skoleutviklingsprogram og nettkurs.
➢ 5 eksperter i Oslo og 9 i Ukraina.



Frivillighet i Norge og 
Ukraina

• Lang tradisjon i det norske samfunnet: ca. 60 
prosent av innbyggerne i Norge bidrar som frivillige 
minst en gang i året. 

• Ca. 10 prosent av innbyggerne deltar i frivillig 
arbeid i Ukraina (2019).

• Etter 2014 ble antall ukrainere som donerer penger 
til ulike behov nesten doblet (fra 26 til 47 prosent)

• Tilliten til frivillige organisasjoner i Ukraina etter 
2014 har blitt høyere enn til de fleste sosiale og 
politiske institusjoner.

• Den ukrainske forening i Norge deltar aktivt i 
frivilligheten men mange medlemmer referer ikke 
til sitt engasjement som frivillig arbeid.



Hverdagsintegrering for 
ukrainske flyktninger

• Integrering gjennom frivillighet.

• Dobbel integreringsmekanisme –
hjelp-til-selvhjelp prinsippet. 

• Frivillighet som en mulighet for 
alle til tross for språknivå.



Flyktninger som 
frivillige: fordeler

Språk Kultur Arbeid

Referanser Erfaring Attester

Nettverk 
Psykisk 
helse 



Frivillighet på integreringsfeltet: 
anbefalinger

Organisert frivillighet bør skje i tettere 
samarbeid med forskning.

Frivillig tilbud bør være kunnskapsbasert. 

Tiltakene utviklet av frivillige organisasjoner 
bør komplimentere tilbudet fra staten.
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