Integrering,
inkludering
og mangfold
Arbeid, ansvar og felles norske
verdier

Vi tror på Trysil

Vår integreringspolitikk bygger
på arbeid, ansvar og felles norske
verdier.
Norge har plikt til å hjelpe
mennesker i nød og til å gi
beskyttelse fra forfølgelse.
Trysil kommune må bidra
med å ta imot vår andel av
landets innvandring.
Vi har også ansvar for å gi dem
som kommer hit, et best mulig
utgangspunkt for å etablere et nytt
liv i Norge. Asylsøkere som får
innvilget opphold, må inkluderes på
en god måte i det norske samfunnet
basert på verdier som demokrati,
tillit, likestilling og likeverd.
De som kommer til Norge
og til Trysil, må selv bidra
til å bli integrert.
Arbeid og gode norskkunnskaper
gir tilhørighet, felleskap,
forankring, nettverk og
mulighet til selvhjulpenhet.

sentrale aktører for å lykkes
med hverdagsintegreringen.
Det er særlig viktig at barn og unge
med innvandrerbakgrunn kan
delta i aktiviteter på lik linje med
andre barn. Tiltak som fremmer
møteplasser mellom innvandrere og
de andre tryslingene må prioriteres.
Norsk språk er nøkkelen inn
i store og små fellesskap i det
norske samfunnet. Regjeringen
vil styrke norskopplæringen med
mål om at alle som bor i Norge
kan snakke norsk. Trysil Høyre
vil følge opp regjeringens mål.
Integreringspolitikken skal gi
rom for frihet og mangfold,
men også fremme oppslutning
om grunnleggende verdier
og normer som det norske
samfunnet er bygget på.

Vellykket integreringsarbeid
forutsetter at norskopplæring
og yrkesrettet veiledning
kommer i gang tidlig.
For å lykkes må vi ha god
hverdagsintegrering i Trysil.
Frivillige organisasjoner, idretten,
kulturlivet og trossamfunn er

TRYSIL HØYRE VIL:

Klasse 10D (grunnskole for voksne) ved Trysil Ungdomsskole i 2019 har fått vitnemålene. Fra venstre: Biniam Welday
Gebremikael, Abdu Yasin Saleh, Marleen Kort (lærer), Hannah Ibrahim, Shafiqullah Laghmani og Filmon Berhe Gebremeskel.

1.
2.

Trysil kommune skal ta imot vår andel av den norske innvandringen.

3.

Vi vil at flest mulig skal trives og bli boende i Trysil og at
alle skal bli del av små og store fellesskap i Trysil.

4.
5.
6.
7.

Vi skal bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter.

8.

Personer som står utenfor av ulike årsaker,
må sikres tilrettelegging og hjelp.

9.

Alle skal kunne delta på fellesarenaer som barnehage,
skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner.

Vi skal stille krav både til de som kommer, og
til tryslingene som bor her fra før.

Vi skal ha en god og omfattende integreringsplan for kommunen.
Vi skal legge til rette for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.
Innvandrere i Trysil må få mulighet til å forsørge seg selv
og sine, og bidra aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

10. Alle som bor i Norge skal kunne snakke norsk.

”De sa det var
vanskelig å få jobb
i Trysil. Jeg har hatt
mange utfordringer
bare med å komme
meg hit. Det finnes
ingenting som er
vanskelig her. Hvis
man jobber hardt,
klarer man alt.”

Saron Abraha
8. kandidat
Trysil Høyre
Født: 1987
Bosted: Innbygda
Fra Eritrea, bodd 9 år i Trysil.
Hjertesaker:
Integrering, skole og barnehage.
Forbilder:
Martin Luther King og mamma.

Fotokreditering: forside:Lise Bjelland, side 3:Simen Borgen, bakside:Anders Nyhuus.

Hva er viktig for deg? Fortell oss hva du mener, eller følg oss:

@trysilhoyre

trysil_hoyre

@trysilhoyre

trysilpodden.no

