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 På Hytta

En dag forteller Per at han eier ei hytte noen mil nord for Trondheim. Han 
inviterer Ali, Arne og Erik på en helgetur dit. Ali, som aldri har vært på ei 
norsk hytte før, synes at det er litt spennende. De kjører bil i et par timer 
før de kommer fram. 

Per har fortalt at hytta, som han eier sammen med broren sin, ikke ligger 
ved veien. Det er et stykke å gå. «Det er slik det skal være», sier Per. 
«Hytta skal være langt fra folk og uten vei.» De parkerer bilen, tar på seg 
ryggsekkene, kikker seg litt rundt og følger etter Per, som har begynt å gå. 
De følger en sti som går gjennom en granskog, over noen myrer, rundt et 
vann og så opp langs en ås. Per stopper og peker: «Der oppe ligger hytta», 
sier han, «nå er vi framme».

Når Ali får se hytta, blir han overrasket. Den er rød, lita og lav. Vinduene 
er små, veggene er skjeve, og det er ei pipe på taket. Hytta er uten strøm, 
og vann må de hente i en bekk i nærheten. Toalettet er ute. Per peker 
på et lite skur et stykke borte fra hytta. Han kaller det  «utedo». Inne er 
det bare en benk med et hull med lokk. Det lukter ikke godt, og det er 
fluer der! Er det slike steder nordmenn drar til hver helg? Ali tenker litt 
på  flyktningleiren som han bodde i. Det var det heller ikke elektrisitet 
eller vannklosett. Der var det masse folk, uro og mye lyd, og alle ville 
bort derfra. Her på hytta er det helt stille. Dette er altså nordmenns 
favorittsted. Det er hit de drar i helgene.
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Utsikten fra hytta er vakker. De kan se høye fjell, granskog, 
et vann og en bekk. Per er stolt av den lille rødmalte hytta 
og snakker nedsettende om luksushytter med boblebad som 
ligger tett i tett rett ved siden av slalåmbakken. «Jeg drar 
på hytta for å være nær naturen», sier Per. «Her slapper jeg 
av og tar en pause fra livet i byen. Jeg kan gå ut i naturen 
eller sitte inne med ei god bok. Jeg savner verken TV eller 
internett. Ingen kan ringe meg heller, for her er det ikke 
mobildekning.»  

Ali ser på den lille, gamle hytta og utedoen, og vet ikke 
hva han skal si, men Arne nikker fornøyd: «Hyttelivet er 
avstressende. På hytta går vi i gamle klær, spiser enkel mat, 
går i naturen og gjør det vi vil.» Ali sier ingenting. Han vet 
at han kommer til å savne en varm dusj neste morgen.
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 Innafor - utafor?

Ahmed er svært sportsinteressert, og han elsker fotball. Han bruker mye 
tid på å se fotballkamper på TV, og han kjenner de beste fotballagene 
i Europa. På de forskjellige lagene er det spillere fra mange land. En 
finner europeere, afrikanere, latinamerikanere og noen få asiater. Mange 
sier: Se på fotballen, der samarbeider folk fra hele verden! Der fungerer 
integreringen kjempebra!

En dag dukker det opp en interessant sak på sportsnyhetene. En av 
de mest kjente tyske spillerne, Mezut Özil, nekter å spille på det tyske 
landslaget. Etter at Tyskland tapte flere viktige kamper, var det mange 
som kritiserte ham. Noen mente at han var en dårlig fotballspiller, mens 
andre kritiserte ham fordi han har tyrkisk bakgrunn. Özil sier at tyske 
fotballsupportere sier at han er tysk når Tyskland vinner, men at han er 
innvandrer når Tyskland taper. Özil sier også at selv om han betaler skatt 
i Tyskland og vant VM med Tyskland i 2014, er han likevel ikke akseptert 
i samfunnet. Ali synes at dette er rart siden Özil er født i Tyskland. 
Det samme er foreldrene hans. Besteforeldrene ble født i Tyrkia. I avisa 
står det at han er tredjegenerasjons innvandrer. Hvor lenge må en bo i 
Tyskland for å bli tysk? Hvor mange generasjoner må gå før en person 
som Mezut Özil blir akseptert som tysker?

I avisartikkelen sier Özil at det er stor forskjell mellom ham og andre 
landslagspillere. Han spør  om hvorfor folk sier at han er tysk-tyrkisk, 
mens Lukas Podolski og Miroslav Klose, som han har spilt med, aldri 
blir kalt tysk-polske? Özil mener at at kritikken kommer av rasisme og 
manglende respekt, så derfor vil han ikke spille mer for landslaget.
Ahmed setter seg ned for å tenke. Hva betyr det å være norsk, syrisk, 
norsk-syrisk eller syrisk-norsk? Hva mener vennene hans om dette? Føler 
de at de er en del av Norge, eller føler de at de er utafor? Og hva med barn 
av syriske foreldre som blir født her i Norge? Hva skal man kalle dem? Er 
de andregenerasjons innvandrere eller førstegenerasjons nordmenn? Eller 
hva? Og hva med barnebarn? Dette må han diskutere med Jon og Ingvild. 
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 Identitet

Ali sitter sammen med Rana og forteller om hytteturen.  De ler litt over 
at nordmenn drar til fjells for å leve primitivt. De har hørt at det finnes 
nesten en halv million hytter i Norge, så de forstår hytta er typisk norsk 
og en viktig del av nordmenns liv. Rana og Ali blir sittende og snakke om 
hva som er typisk norsk.  

Rana:   Skiløping er viktig for nordmenn. De er også opptatt av  
  likestilling, og så er de litt uformelle. De snakker alltid  
  dialekt, og de kler seg ofte uformelt selv om de skal på  
  et viktig møte. Og så holder de litt avstand. De sitter  
  alltid alene på bussen hvis det er mulig.

 Ali:   Nordmenn er også opptatt av hvor man kommer fra. 
  De spør ofte om det. Jeg tror at de tenker at stedet du  
  vokste  opp på, er det stedet du kommer fra, selv om du  
  har bodd det  meste av livet et annet sted. En person fra  
  Oslo som har bodd i Trondheim i 40 år, kommer fra Oslo.  
  For utlendinger er det enda strengere. Hvis du er født i  
  Trondheim og foreldrene dine er fra Aleppo, da er du  
  egentlig fra Syria. Det er ganske rart.
 

De blir sittende lenge og snakke. Det er så mange spørsmål, og så 
vanskelig å finne ett svar. Et av ordene som stadig dukker opp i 
diskusjonen er «identitet». De kjenner ordet godt, men er litt uenige om 
hva det betyr. Ali tar fram mobilen og slår opp «identitet» på nettordboka 
de brukte på norskkurset. Den sier at «identitet» er «hvem eller hva noen 
eller noe er», men er det et godt svar? 

Rana bruker ordet «identitet» ofte. Hun mener at det egentlig er snakk 
om flere ting. Identitet kan være det som skiller en person fra alle andre 
personer. Identitet kan også bety det som mange personer har felles. Noen 
ganger blir hun irritert når de to blandes sammen.

Rana:  Hør her! Jeg er en syrisk kvinne, men er alle syriske   
  kvinner like? Er det ikke forskjell på unge og eldre,   
  eller kvinner fra landet og kvinner fra byene? Er alle   
  nordmenn like? Hva med samene? De er jo norske,   
  men er deres identitet den samme som trøndernes?   
  Og hva med norske menn og kvinner? Har de samme  
  identitet?
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Ali:   Det er rart at du må ha samme identitet hele livet. Jeg blir  
  aldri norsk, men hva med barna våre? Hva skal vi si om   
  dem - er de norske, syriske eller norsk-syriske, eller syrisk-  
  norske? Og hva med barnebarna, hvis jeg får noen,    
  inshallah, hva blir de? 

Ali leter videre på internett, og det dukker opp mange ord og begreper 
som brukes når man snakker om identitet: «Etnisk norsk, første-, andre- 
og tredjegenerasjons innvandrer, norskfødt, tilhørighet, lojalitet, hudfarge, 
morsmål, flerspråklig, flerkulturell, norske verdier, kulturelt fellesskap» og 
mange flere. Det er så mye å diskutere. Dette kommer de til å prate mer om.

Skiløping er viktig for nordmenn.
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 Ensomhet

Jon har vært på jobb og tar bussen hjem. På en holdeplass kommer det på 
en passasjer han ikke har sett på lenge. Jon vinker og smiler:
 
Jon:  Hei, takk for sist, Husker du meg? 

Amir:   Ikke helt, men det er noe kjent med deg.

Jon:     Jeg er Jon, journalisten som intervjuet deg da du flyttet  
  inn på asylmottaket her for noen år siden.

Amir:   Ja, nå husker jeg deg. Du skrev om oss i avisa.

Jon:     Bor du her ennå? Mottaket er jo lagt ned.

Amir:   Ja, jeg fikk oppholdstillatelse og bor her fremdeles. Jeg er  
  den eneste av oss som er igjen her. De andre flyttet til  
  forskjellige steder, og noen måtte reise tilbake. Jeg bor på  
  hybel hos en norsk familie.

Jon:    Går det bra med deg? 

Amir:   Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bra her, men jeg har  
  ikke fått meg jobb, og jeg har liten kontakt med folk.  
  Noen ganger lurer jeg på om det var lurt å komme hit i  
  det hele tatt.

Jon:     Betyr det at du har hjemlengsel?

Amir:   Ja, jeg lengter tilbake til den tida da alt var rolig i   
  hjemlandet mitt. Da var det godt å leve der. Så ble det  
  krig, og jeg måtte flykte. I dag er det ganske rolig der,  
  men mye har forandret seg. 

Jon:     Tenker du på å dra tilbake? 

Amir:   Ja og nei. I hjemlandet mitt har jeg venner og familie.  
  Her er jeg ganske ensom, og jeg savner familien. Det  
  er vanskelig å finne et levebrød der, men jeg har heller  
  ikke jobb i Norge. Før jeg kom til Norge, jobbet jeg som  
  lærer, men i Norge har jeg ingenting å gjøre. Jeg har   
  ikke god økonomi heller, men jeg overlever. Hvis jeg   
  returnerer, kommer det til å bli mye vanskeligere, så hva  
  skal jeg gjøre? Jeg er redd for at jeg kan bli deprimert  
  og syk av å bo her, men jeg vet ikke om løsningen er å  
  returnere. 

Jon

Amir
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Jon:     Det var trist å høre. Det er viktig å møte folk, og viktig å  
  ha en jobb! Vi kan kanskje ta en kopp kaffe en dag?

Amir:   Gjerne. Det hadde vært hyggelig.

Jon:     Jeg kom på en ting. Jeg er jo journalist. Kunne du tenke  
  deg å stille opp på et nytt intervju i avisa og fortelle litt  
  om hvordan det har gått med deg? Det kan jo hende at  
  det gir noen nye muligheter.

Amir:   Jeg vet ikke, det er vanskelig å snakke om dette, og jeg  
  vil ikke klage. Jeg hadde så mange drømmer da jeg   
  kom, nå ser jeg mørkt på hele situasjonen. Jeg skylder  
  ikke på noen, og jeg har heller ikke lyst til å kritisere. 

Jon:     Vi tar en kaffe en dag og så snakker vi litt mer om dette. 
  Ring til avisa og spør etter meg når du har tid.

Amir:   Greit, det skal jeg gjøre.
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