
 

BEGRUNNELSE: ANNETTE THOMMESSENS MINNEPRIS 2016 TIL REFUGEES WELCOME NORWAY 

Det norske registrerings- og mottaksapparatet var uforberedt på å møte den sterke økningen i 

asylankomster fra sommeren 2015. 

Politiets utlendingsenhet hadde flyttet inn i lokaler på Tøyen, som var uegnet til å huse større 

grupper over lengre tid, med behov for både mat og overnatting. Politiets praksis med omfattende 

registreringsintervjuer var lite egnet i møte med store, daglige ankomster og bidro til å skape lange 

køer og kaos ved Politiets utlendingsenhets kontorer. Utlendingsdirektoratet hadde heller ikke 

beredskap for å kunne huse store grupper asylsøkere som ventet på registrering.  

Situasjonen i august var kaotisk, med svært vanskelige forhold for særlig sårbare asylsøkere og for 

barn, kvinner og enslige mindreårige. En gruppe enkeltpersoner, med Mona Bentzen i spissen, startet 

på eget initiativ et praktisk hjelpearbeid for å bistå asylsøkere med mat, klær og tak over hodet. 

Flere ville gjerne gjøre noe konkret og praktisk for å vise flyktningene at de var velkomne i Norge. 

Men hvordan kunne folk hjelpe? Hva trengte asylsøkerne mest og hvor kunne man levere og samle 

klær, tepper, vannflasker, barnevogner og andre ting mennesker på flukt kunne  

Lørdag 22. august etablerte Mona Bentzen, Linn Landro, Hilde Hagerup og noen flere Facebook - 

gruppen Refugees Welcome Norway for å skape oppmerksomhet om asylsøkernes situasjon og å 

svare på spørsmål om hvordan frivillige kunne bidra. Gjennom Facebook-gruppen ble det delt 

informasjon om tilgang til lagerlokaler, organisering av vaktordninger og samarbeid om mat fra 

restauranter, kafeer og matvarebutikker. Innsamling, utdeling og praktisk hjelp ble organisert over 

hele landet, med start på Tøyen i Oslo. Restauranter, snekkerverksteder, helsepersonell, sjåfører, 

kirker og moskeer – alle ville hjelpe. Initiativet resulterte raskt i over 80 000 medlemmer på 

Facebook, samt en rekke lokale avdelinger over store deler av landet.  

I Oslo hadde gruppen kontinuerlig kontakt med Politiets utlendingsenhet og det utviklet seg et 

nødvendig samarbeid mellom politiet og de frivillige.  

Måler vi den frivillige innsatsen etter arbeidstimer med gjennomsnittslønn og personalkostnader for 

statlig ansatte, ble det de første fem ukene i august og september lagt ned dugnadsarbeid for minst 

fem millioner kroner. Omregnet i årsverk ble det brukt minst sju årsverk i løpet av disse første ukene 

av gruppemedlemmenes aktivitet. 

Gruppen vokste mye fortere enn initiativtakerne hadde forestilt seg, og et styre er etablert.  
Organisasjonen fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for en rekke lokale frivilliggrupper, 
bestående av mange tusen frivillige over store deler av landet. Styret i Refugees Welcome Norway 
arbeider for å sikre gode vilkår for flyktninger og frivillige lokalt.  

Like viktig som det konkrete arbeidet, har gruppenes engasjement og informasjonsdeling vært viktig 

for hvilket bilde som dannes av asylsøkerne og deres situasjon. De lokale Refugees Welcome-

gruppene har bidratt til å formidle asylsøkernes ønske om å ta ansvar for egen situasjon og å bidra 

tilbake i det norske samfunnet.  Lokale initiativ og asylsøkernes positive aktiviteter har vært en viktig 

motvekt til regjeringens retorikk, som gjennomgående har problematisert at mennesker på flukt 

kommer til Norge, og til hatefulle ytringer fra deler av befolkningen. 

Styret i Annette Thommessens Minnefond understreker betydningen av at privatpersoner engasjerer 
seg, tar initiativ som muliggjør både konkrete bidrag fra flere og etablerer nødvendige kanaler for 
formidling av kontakt mellom mennesker og organisasjoner, bedrifter og institusjoner. 



Initiativtakerne og dagens ansvarlige i Refugees Welcome Norway har tatt og tar ansvar for 
informasjonsutveksling og praktisk organisering som gjør det mulig for både nordmenn og asylsøkere 
å bidra med det de kan, både i akutte ankomstsituasjoner og i løpende, lokalt integreringsarbeid. 

Minnefondets styre berømmer måten Refugees Welcome-nettverket har justert og tilpasset sitt 
arbeid til en endret situasjon med reduserte ankomster. I stedet for å avslutte sitt engasjement, har 
Refugees Welcome Norway opprettholdt og videreutviklet ide- og informasjonsformidling. Slik har de 
inspirert mennesker over hele landet til å kontakte lokale mottak og sammen med asylsøkerne skape 
gode aktiviteter og møteplasser for integrering.  


