Lillehammer 13.6.2007
Til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Kunnskapsminister Øystein Djupedal
Lillehammer har hatt besøk av 45 afghanere på vandring fra Trondheim til Oslo. De har fortalt
oss om sine liv. Det har gjort sterkt inntrykk på oss. De har forskjellig status som asylsøkere
eller avviste asylsøkere. Vi som underskriver dette har ikke noen felles holdning til hva som
skal skje når det gjelder hjemsendelse eller opphold i Norge. Vårt engasjement handler om to
ting.
• at disse menneskene skal få en mer human situasjon mens de er i Norge, som bygger
disse menneskene opp i stedet for å bryte dem ned,
• at de kan få opplæring som er nyttig for dem og som de forhåpentlig kan bruke i sitt
hjemland.
Vi er også opptatt av at Norge med vårt omfattende engasjement i Afghanistan skal
kunne se på disse menneskene som en ressurs i et arbeid for fred, demokrati og utvikling.
Vi vet at dette er en vanskelig sak for myndighetene med mange kryssende hensyn. Vår
forespørsel dreier seg ikke om at regler og lover skal endres, men om man kan vurdere et
forsøks- og pilotprosjekt som så kan evalueres.
Vi skriver dette brevet nå, fordi vi ønsker å bidra til at denne pilegrimsmarsjen til Oslo
ikke eskalerer i en konflikt som gjør løsninger vanskeligere.
Vi som underskriver dette: Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune,
Høgskolen i Lillehammer og Nansenskolen sier oss villig til å samarbeide for å gjennomføre et
undervisningsopplegg for afghanske asylsøkere.
Nansenskolen med Nansen Dialog og Norsk Fredssenter har lang erfaring med kurs for
flyktninger og folk som lever i krigsområder, blant annet fra Afghanistan. Det har handlet om å
dyktiggjøre dem til demokratisk utviklings- og fredsarbeid i deres hjemland.
Høgskolen har faglig kompetanse innenfor en rekke nyttige felt. Sammen med lokale
myndigheter, støttende lokalsamfunn og flere organisasjoner med kapasitet for betydelig
frivillig innsats mener vi at vi kan skape en unik utdanningssituasjon. Det kan bli en modell
som kan brukes ovenfor asylsøkere fra land i en krigssituasjon og eventuelt for andre grupper.
En gjennomføring av prosjektet forutsetter en egen bevilgning. Dersom myndighetene
finnner dette interessant vil vi umiddelbart sette i gang arbeidet og lage et konkret forslag.
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