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Årets hovedtema: 
 
Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon 
 

• Noen innvandrere har vi invitert fordi vi trenger dem. 
• Noen innvandrere er tvungne flyktninger og trenger oss. 
• Noen innvandrere kommer fordi de mener det er bedre her hos oss enn i hjemlandet. 

 
Utfordringene er uansett mange og vi stiller spørsmålet:  
 

Hvilken rolle kan du og jeg spille, 
• som rotarianere,  
• som yrkesaktive ledere,   
• som medmennesker?
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Lørdag 12. september 2009 
 
0830 - 0930 Registrering, kaffe, te og rundstykker  
 
0930 - 1030 Åpning av distriktskonferansen 

• Kor uten navn 
• Velkommen v/ Bente Haukland Næss, president Nittedal RK 
• Møtet settes v/ Olav Grimsbo, Nittedal RK 
• Minneord 
• Presentasjon av gjester v/ DG Ulf S. Henriksen, Nittedal RK 
• Hilsen til H M Kong Harald V 
• Hilsen fra RI presidenten v/ PDG Graham Jackson 
• Hilsen fra DG Henning Damtoft Pedersen og DG Per Joar Mediås 
• Hilsen fra Inner Wheel 
• Hilsen fra Rotaract 
 

1030 - 1100 Pause 
 
1100 - 1300 Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon. Del 1.   

 Introduksjon v/ DG Ulf S. Henriksen 
 

Er verdens befolkning på flyttefot? Myter og sannheter. 
  Professor Thomas Hylland Eriksen, UiO 
   
  Norske erfaringer gjennom 30 år med flyktninger 
  Professor Edvard Hauff, UiO og overlege/stipendiat Aina Basilier Vaage 
  
1300 - 1415 Lunsj 
  
1415 - 1530 Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon. Del 2.    
 Innvandring til Norge. Utfordringer og muligheter. 

• Avdelingsdirektør Dyveke Hamza, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi)   

• Erfaringer fra Vinje kommune v/ Tone Garnes og Hassan Samahle 
• En internasjonal arbeidsstokk v/ LEAN Manager Bernt Inge Wangberg, 

Ringnes  
 
1530 - 1600 Pause    
 
1600 - 1630     The Future of Rotary Is in Your Hands  

v/ RI presidentens representant, PDG Graham Jackson 
 
1630 - 1730    Distriktets generalforsamling.  

Ledes av PDG Johan Hovdedalen. Se egen innkalling. 
 

1630 – 1730 Ledsagerprogram Romani rakklo, kjivvra stadia pri snei!  
Om tateranes kultur, språk og historie. 

     Professor Rolf Theil, UiO 
 
1730  Møteavslutning første dag   
 
1900  Bankett  
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Søndag 13. september 2009 
 
0900 – 0920 Ord og toner for dagen  

v/ Vigdis Gjelsvik og Arild Berger 
  Åpning av møtet  

v/ Olav Grimsbo 
 
0920 – 1045   Rotaryemner 

• Mål og utfordringer v/ DG Ulf S. Henriksen  
• Orientering om Rotary Foundation og PolioPlus 
• Rotary Recreational and Vocational Fellowships 
• Hilsen fra RI Convention i Birmingham 
• Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 
• DGE presenterer seg  
• Utdeling av utmerkelser 

 
1045 – 1115 Pause 
 
1115 - 1245 Internasjonal migrasjon og nasjonal integrasjon. Del 3.  
  Rotary – på sidelinjen med hørselsvern og skylapper eller …? 

• Internasjonal fest v/ Amund Sperrud, Mesna RK  
• En flerkulturell møteplass, erfaringer fra Sørumsand v/ Svein E. Haagenrud, 

Sørumsand RK 
• Etater i samspill v/ Berit Sætersdal, Nittedal RK 
• Dialog med salen  
• ------ og når vi kommer hjem, hva da? v/ Bente Haukland Næss, Nittedal RK 

 
1245 - 1300 Avslutning annen dag  

• Oppsummering v/ RI presidentens representant, PDG Graham Jackson 
• Oppsummering v/ DG Ulf S. Henriksen 

 
1300  Lunsj  
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Litt om gjester, innledere og emner. 

Gjester  

RI president John Kennys representant, PDG Graham Jackson, har vært rotarianer fra 1988 og 
er medlem av Salford RK ved Manchester. Han kommer med sin Ann. John var guvernør i distrikt 
1280 i rotaryåret 1998/1999. Han har engasjert seg aktivt i internasjonalt arbeid og har blant annet 
ledet sitt distrikts prosjekt ”Hope and Homes for Children” i Eritrea, i tillegg til aktivt engasjement 
de siste 12 årene i prosjekter i Polen og Romania. Han er advokat av utdannelse og har sentrale 
oppdrag for Manchester by. Både Ann og John er ivrige tilhengere av Manchester United, tillegg til 
at de gleder seg over lesing, musikk og teater. 

DG Henning Damtoft Pedersen kommer som representant for rotarydistriktene i de øvrige 
nordiske land. Han kommer fra distrikt 1480 som omfatter sydvestre del av Sjælland og øyene 
sønnenfor. Han kommer med sin Kirsten. Henning er medlem av Svinninge RK. Han er utdannet 
siviløkonom og er nylig pensjonert fra stillingen som rektor ved Selandia College, ett av de eldste 
og største college i Danmark.  

DG Per Joar Mediås kommer som representant for de seks andre rotarydistriktene i Norge. Han 
kommer fra distrikt 2300 som omfatter Oppland, Hedmark og Eda kommune i Sverige. Han 
kommer med sin Elisabeth Aune. Per Joar er medlem av Raufoss RK. Han er utdannet realist og 
har vært lærer i ungdomsskolen i 25 år og er nå pensjonert fra stillingen som 
organisasjonssekretær/rådgiver i Utdanningsforbundet.  

Innledere og emner. 

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har 
vært skribent i Gateavisa og redaktør for tidsskrifter som Samtiden, Norsk Antropologisk Tidsskrift, 
Journal of Peace Research og Ethnos. Hans yndlingstemaer er identitet, etnisitet, globalisering, 
kreolisering og glokalisering. Hylland Eriksen ble i 2002 tildelt Norges forskningsråds 
formidlingspris. Rådets begrunnelse var: ”Hans formidlingsinnsats er imponerende, den viser stor 
bredde og et aktivt samfunnsengasjement, og går langt ut over Norges grenser.” 

Edvard Hauff er professor og seksjonsoverlege knyttet til Universitetet i Oslo (UiO). Hauff 
gjennomførte tidlig på 1980-tallet en studie av vietnamesiske flyktninger i Norge og han har helt fra 
den tiden holdt nær kontakt med flyktningemiljøet. Fra sitt fagfelt har han produsert en rekke 
vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner – bøker, artikler og foredragsmanus. For sitt 
arbeid mottok han i 2008 prisen Fangenes Testamente.  
 
Overlege/stipendiat Aina Basilier Vaage er spesialist i voksenpsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri. Hun har arbeidet mye med flyktningbarn og familier og har transkulturell 
psykiatri som hovedinteresse. Hun jobber nå halv tid som overlege ved Barnepsykiatrisk poliklinikk 
i Sandnes, Stavanger Universitetssykehus, og halv tid som stipendiat ved Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse i Bergen. Holder på med et doktorgradsprosjekt om vietnamesiske flyktninger 
i Norge og barna deres.  

Dyveke Hamza er avdelingsdirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og leder 
Enhet for arbeid og kvalifisering. Hun er en av få toppledere i Norge med flerkulturell bakgrunn. 
Hun er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring fra integreringsarbeid. IMDi ble opprettet 1. 
januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. IMDi, med 
sine vel 200 ansatte, skal iverksette integrerings- og mangfoldspolitikken på deler av Arbeids- og 
inkluderingsdepartementets ansvarsområde - som bosetting av flyktninger, oppfølging av 
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introduksjonsloven og forvaltning av viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og 
mangfoldsarbeidet.  

Vinje kommune mottok i 2008 Amnestyprisen for sin mangeårige og vellykkede innsats for å 
integrere flyktninger. Amnesty mener at Vinje og innbyggerne i lang tid har drevet 
menneskerettighetsarbeid i praksis, ved å sørge for like muligheter for alle, motarbeide 
diskriminering og ved å gi ekstra støtte til flyktninger som blir bosatt i kommunen. 
 

Tone Svalastog Garnes var tidligere flyktningskonsulent i Vinje og er nå kulturkonsulent. 
Før dette var hun lærer ved Johannes opplæringssenter for fremmedspråklige i Stavanger. 
 
Hassan Samahle er leder for organisasjonen Flyktninger hjelper flyktninger – en 
organisasjon som driver 12 skoler med til sammen 2000 elever i et distrikt i Somaliland. Når 
det gjelder sin virksomhet i Vinje sier han: Her hjemme er jeg elektroingeniør, fotballtrener, 
far til 3 små barn, støttekontakt, osv.   

 
Bernt Inge Wangberg er LEAN Manager hos Ringnes AS med ansvar for 
forbedringsprogrammer, HMS og intern opplæring i logistikk i en lagerfunksjon med 225 
medarbeidere fra 15 forskjellige nasjoner, blant annet fra Pakistan, Vietnam og Filippinene. Noen er 
førstegenerasjons innvandrere med svært begrenset skolebakgrunn, de kan være analfabeter på eget 
språk. Andre er høyt utdannede. En slik sammensetning av medarbeidere, både kulturelt, språklig 
og kompetansemessig, gir interessante utfordringer og kunnskaper rundt kompetanseheving, 
teambuilding og lederskap.  
 
Rolf Theil er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Hans 
hovedområde er Allmenn og afrikansk lingvistikk. Han er medlem av Nittedal RK, og har på 
oppfordring fra rotaryskolen i vårt distrikt utarbeidet kåseriet Lese- og skriveferdigheter i et 
rotaryperspektiv. Dette kåseriet har han holdt i flere av distriktets klubber. Han har arbeidet med 
språk fra de fleste deler av verden, blant annet med de forskjellige samiske språkene. Dette er 
bakgrunnen for hans kåseri under Ledsagerprogrammet. 
 
Internasjonal fest, Mesna RK.  Mesna RK gjennomførte i år sin syvende internasjonale fest, med 
ca 300 deltagere, fordelt med halvparten opprinnelige lillehamringer og halvparten nye landsmenn. 
Amund Sperrud fra Mesna RK var initiativtaker til arrangementet og er fortsatt primus motor.  
 
Flerkulturell møteplass, Sørumsand Rotaryklubb er en av aktørene i en lokal 
paraplyorganisasjon som kaller seg Flerkulturell møteplass. Organisasjonens formål er å legge til 
rette for kommunens innvandrere ved å skape felles møteplasser og aktiviteter. Svein E. 
Haagenrud representerer Sørumsand RK i organisasjonen, og er svært aktiv i nærmiljøet". 
 
Etater i samspill. Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er et samarbeidsprosjekt mellom 
Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI. Målgruppen for senteret er EØS-borgere og 
fagutdannede fra land utenfor EØS som kommer hit for å jobbe, samt deres familiemedlemmer og 
arbeidsgivere. Et mål for senteret er å ha lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget 
språk. Berit Sætersdal, Nittedal RK, er jurist og har arbeidet ved servicesenteret siden starten i 
2007.  
 


