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 I åra da de første � yktnin-
gene kom til kommunen 
var det vel skolene og 
� yktningemottaket som 
tok tungtaket med integre-

ringsjobben. Vi skal heller ikke 
glømme at en god del private har 
gjort en � ott innsats. Hemnes 
Voksenopplæring betjener nå 
ungdom og voksne i språkopp-
læring.

Denne gang kunne kommu-
nen legge noe i potten, som følge 
av statlig tilskudd til bl.a. Bolyst-
prosjektet. Bygdeutvikler Marit 
Valla � kk sammen med Katrine 
Fløtnes i frivilligheten og Jasna 

Mujic Karlsen i NAV jobba fram 
et omfattende program. Med 
seg hadde de ei solid gruppe av 

nytil� ytta hemnesfolk, fra seks-
åtte nasjonaliteter, hovedsakelig 
Afrika og Østen.

Komiteen bestod av: Fra 
Eritrea: Henok, Somalia: Ayan 
og Mustafa, � ailand: Koy, Pales-
tina: Sada, Kroatia: Josipa

På fellesprogrammet var 
det � eire innslag av våre lokale 
scenefolk, det være seg sang, 
musikk og informasjon. Interes-
sen for annerledes innslag � kk 
næring da en rumensk ungdom, 
Alesandru, handterte pianoet 
med griegkomposisjoner så det 
riktig kribla i øregangene.

Seinere tok somaliske og eri-
treiske ledere over både scene og 
golv med livlig dans, som smitta 
over på mange av publikum. En 

tilfreds ordfører kunne til slutt 
takke for en meget hyggelig 
kveld, til beste for såvel innfødte 
som til� ytta hemnesværinger.

NAV-ANSATT MED 
FLYKTNINGEBAK-
GRUNN
Jasna Mujic Karlsen kom som 
� yktning fra Bosnia Herzegovina 
til Norge i 1992, som følge av de 
første stridighetene ved oppløs-
ninga av det tidligere Jugoslavia.

Ho var tre-� re steder i Norge 
før ho � ytta til Hemnesberget 
med samboer og har nå tre 
barn også.

Hennes yrkesbakgrunn er 
i kokkefaget, men seinere har 
ho tatt utdanning innenfor 

Barne- og ungdomsarbeid, samt 
høgskoleutdanning på Nesna i 
Flerkulturell forståelse. Arbeids-

Festkveld 
med indjira og sombosa

PIANOSPILL. Unge 
Alesandru Podaska 
fra Romania bor nå på 
Hemnesberget.Han 
er musikkstudent i 
Mosjøen. Pianospillet 
viste at han allerede er 
kommet langt. 
FOTO: BJØRN-TERJE NILSSEN

TRADISJONSRETTER. Servering fra et rikholdig matbord, der tradisjonsretter fra � eire land innbød til en smak.     Tross det store frammøte ble det rikelig til alle, også av eritrisk indjira og somalisk sombosa.             FOTO: JAN GAUTE BUVIK

SYNLIG. Jasna Mujic Karlsen har 
fra ho begynte i Flyktningetjenesten 
ved Nav Hemnes hatt ønske om å 
lage en internasjonal aften. Dette 
fordi � yktninger ønsker å bli synlige 
og få vist fram sin kultur. FOTO: PRIVAT

INTERNASJONAL. Disse og noen til i kjøkkentjenesta hadde jobba fram 
Internasjonal Bygdekveld på Hemnes:
Fra venstre Rahel Bokresion, Woini Habte ,Nebiat Bereket, Natsinet Ejel , 
Katrine Fløtnes og Ahmed Ali.        FOTO: JON ARNE JACOBSEN

Knapt en stol å oppdrive og plassen ved 
bordene var sprengt da Flyktningetjenesta 
og Hemnes Frivillighetssentral holdt fest 
i Aulaen på Hemnesberget i forrige uke. 
Fra scene, sal og kjøkken strømma det 
godsaker ut til de frammøtte.

«Mitt engasje-
ment overfor 
� yktninger er 
stort, mest på 
grunn av at jeg 
selv har vært 
� yktning og vet 
hva man går 
igjennom» 
 Jasna Mujic Karlsen
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– Kem e du?
– Jeg er Niyat Tesfamariam, 15 år 
og har kommet hit fra Eritrea.
– Ka kjem du fra?
– Kanskje et fattig land, der det ikke 
er trygt for alle å bo.
Sammen med min mor reiste vi hit. 
Jeg er ennå umyndig,
men har heldigvis familie.
– Ke ska du hen i livet?
– Nå er jeg elev i 10.klasse på Hem-
nes. Her har jeg mange venner,
og vi ser på TV,leser bøker, lytter til 
musikk, går turer.
Etter hvert skal jeg bli lege, kanskje 
jobbe på sykehus.
Og så drømmer jeg om å bli artist. 
Jeg liker å synge!

INNBYGGERE I HEMNES
 ■ Totalt ca 4600
 ■ Innvandrere 227
 ■ Antall nasjonaliteter 34
 ■ De � este til� ytta er fra Sverige, Eritrea 
og Somalia. FRA ERITREA. Niyat Tesfamariam, 15 år. FOTO: JAN GAUTE BUVIK

TRADISJONSRETTER. Servering fra et rikholdig matbord, der tradisjonsretter fra � eire land innbød til en smak.     Tross det store frammøte ble det rikelig til alle, også av eritrisk indjira og somalisk sombosa.             FOTO: JAN GAUTE BUVIK

Jenta med det lune smiletområdene hennes har vært 
innafor skolesektoren, først i 
Mosjøen, seinere i Hemnes og 
Rana kommune. Etter hvert 
over i Hemnes Flyktningemot-
tak og nå i Nav Hemnes. Her er 
arbeidsoppgavene mye knytta 
oppfølging av � yktninger.

FLYKNING
– Mitt engasjement overfor 
� yktninger er stort, mest på 
grunn av at jeg selv har vært 
� yktning og vet hva man går 
igjennom. Jeg har stor innsikt 
i deres situasjon. Med min bak-
grunn som � yktning, er det 
lettere å kommunisere med 
� yktninger på en måte som de 
forstår.

Utfordringene vi har kan 
løses ved å ha tålmodighet og 
lytte til hva � yktningene har å 
fortelle. Om vi snakker direkte 
til dem oppnår man lettere 
gjensidig forståelse. Flykt-
ninger har mye å gi tilbake til 
samfunnet, hvis vi bare gir 
dem sjanse. ••
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