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FLYKTNINGKRISEN: Justis
departementet har nedjustert 
anslaget over hvor mange asylsø
kere som kan ventes til Norge i år. 
Tallet kuttes fra «maksimalt 
60.000» til «mest sannsynlig 
rundt 25.000».

Det er i forbindelse med forbe
redelsene til behandlingen av 
revidert statsbudsjett i mai at 
Beregningsgruppen for utlen
dingsforvaltningen (BGU) har 

endret anslaget over hvor mange 
asylsøkere som trolig kommer til 
Norge i år. I september i fjor, da 
statsbudsjettet ble lagt fram, 
viste prognosene at det ville 
komme mellom 10.000 og 60.000 
asylsøkere til Norge i år, med 
rundt 33.000 som det mest sann
synlige. Nå opplyser departe
mentet at anslaget er justert ned 
til mellom 5.000 og 50.000, med 
rundt 25.000 som mest sann

synlig utfall. Ifølge Justis og 
beredskapsdepartementet er 
usikkerheten fremdeles stor, men 
departementet viser til at grense
        kontrollene som er satt i verk i 
Europa har medført lave søkertall 
i Norge. Sannsynlig heten for at 
grensekontrollene vil vedvare har 
også økt. I forrige uke sa UDI
direktør Frode Forfang til NRK 
at han regner med at anslagene er 
«høyst usikre», men at antallet 

asylsøkere vil blir vesentlig lavere 
enn tidligere anslått.

I de tre første ukene i mars har 
Utlendingsdirektoratet (UDI) 
registrert til sammen 230 asylsø
kere. I forrige uke kom det 73 
asylsøkere til Norge, fem flere enn 
uken før. Bare 37 av de 230 om er 
kommet til Norge i mars, er fra 
Syria. Den største gruppen, 40 
personer, er fra Afghanistan. 
  (NTB)

Kraftig kutt i asylsøkeranslaget for 2016

FLYKTNINGKRISEN: En «akademisk dugnad» 
initiert av UiO skal hjelpe flyktninger tilbake til  
universitetet.

 ■ HANNE S. FREMSTAD

Jaafar Alahmad har videregående skole 
fra Syria, to år med bedritsøkonomi fra 
Universitetet i Aleppo, samt tre år med 
journalistikk fra Damaskus. Likevel får 
han ikke begynne å studere i Norge. Løs
ningen kan være praksisplass ved Uni
versitetet i Oslo.

Samarbeidsprosjekt
– Alle er enige om at de som har avbrutt 
sitt studieløp i utlandet bør komme så 
fort som mulig inn i et akademisk miljø 

her i Oslo, sier rektor ved Universitetet 
i Oslo, Ole Petter Ottersen. 

Prosjektet ble påtenkt i høst da den 
største lyktningstrømmen nådde 
landet. Universitetet i Oslo samarbeider 
med Oslo kommune. 

– Vi regner med at det er 30–50 lykt
ninger i som deltar i introduksjonspro
grammet i Osloområdet som kan bli 
med i en slik ordning, sier Ottersen.

Fleksibel ordning
De aktuelle lyktningene skal få en prak
sisplass hos et relevant fakultet, men ut 

over det er ordningen leksibel.
– Det skal være lett å bruke denne ord

ningen, fakultetet står fritt til å forme 
praksisplassen etter sine 
og lyktningens behov og 
kompetanse, sier den 
optimistiske UiOrek
toren.

– Dobbel gevinst
Jaafar Alahmad forteller 
at han er fortvilet over sin 
situasjon. Manglende 
papirer gjør at utdan
nelsen hans ikke kan god
kjennes for opptak til 
høyere utdanning i Norge, 
og VGSkapasiteten i Oslo er sprengt.

– Jeg har lyst til å fortsette utdan
nelsen min for å få jobb i Norge, sier han.

Ottersen sier at et av formålene med 
dugnaden er å hindre at de med litt eller 
mye utdannelse utkonkurrerer de ufag

lærte på arbeidsmar
kedet. 

– Det blir dobbel 
gevinst – lere jobber til 
ufaglærte, samt at lykt
ningene gis en mulighet 
til å bruke utdannelsen 
sin. De vil få innblikk i 
universitetssystemet i 
Norge, og lære seg norsk. 
Praksisplassen vil ikke 
alene kvaliisere til 
opptak på universitetet, 
men forhåpentligvis 

være kvaliiserende på arbeidsmarkedet, 
sier Ottersen.

hanne.sofie.fremstad@dagsavisen.no

Inviterer flyktninger
• UiO tilbyr praksisplasser ved fakultetene

BRETTER OPP ERMENE: Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo inviterer flyktninger med akademisk bakgrunn til sine fakulteter. En praksisplassordning skal 
bidra til norskopplæring og beskjeftige flyktningene med relevante oppgaver.   FOTO: JOACIM JØRGENSEN

Praksis-
plassen vil forhå-
pentligvis være 
kvalifiserende på 
arbeidsmarkedet.

Ole Petter Ottersen,  

rektor ved UiO


