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Stavanger
– Jeg kjente ikke til Norge, og jeg 
trodde at her var det alltid en meter 
med snø og at folk døde på grunn 
av kulden, sier Atefeh Eghbali og 
ler.

Da hun kom til Norge var det der-
imot ikke det kalde været, men den 
kalde nordmannen som sørget for 
det største kultursjokket.

– Ingen sier hei til deg, og ingen 
vinker tilbake når du vinker til dem. 
I starten trodde jeg at det var for-
di jeg var utlending, og at jeg burde 
holde meg på avstand. At jeg måt-
te holde meg for meg selv og ikke 
snakke med noen eller forstyrre 
noen. Jeg opplevde det som om at 
jeg var fremmed og uønsket. Det 
var veldig ukomfortabelt. Særlig si-
den jeg er en veldig sosial dame. Jeg 
tenkte at dette kommer til å bli van-
skelig å leve med. Jeg tenkte at selv 
om jeg bor her i tre år så kommer 
jeg ikke til å ha hverken nettverk el-
ler venner i Norge, sier Eghbali.

Redd for fremmede
Forskjellen fra hjembyen, Teheran, 
var stor for den 24 år gamle iranske 
ingeniøren. Hun kjente ingen i Nor-
ge, og nordmannen virket kald og 

Kulturelt kuldesjokk

Arbeidsinnvandrer Atefeh Eghbali 
begynner å finne seg til rette  
i Stavanger, men i starten følte 
hun seg veldig utilpass i møte med 
kalde og innesluttede nordmenn. 
Foto: Jonas Haarr Friestad

Arbeidsinnvandring  Ny i Norge

folkesky. Da Atefe vinket til en gam-
mel dame fikk hun et rart blikk i re-
tur. Da hun snakket med fremmede 
virket det som om at de syntes det 
var ukomfortabelt og rart. Da hun 
banket på til naboen for å introdu-
sere seg, lurte naboen på om noe 
var galt. Da hun satt på bussen på 
vei til jobb satt alle med øreklokker.

– Hjemme er jeg vant til at folk 
snakker med fremmede. Og når 
nye folk flytter inn i nabolaget så 
kommer naboene på besøk med en 
gang. De har gjerne med seg noe 
godt og en invitasjon til å komme 
på besøk. Vi sørger alltid for å in-
vitere nye mennesker inn slik at vi 
kan bli kjent med de. Her kjenner 
jeg nesten ikke naboene mine, jeg 
vet ikke hvem som bor her. Det er 
en grusom følelse, sier Eghbali.

– Er nordmenn redd for fremme-
de? spør hun seg.

– Det er ingenting å være redd 
for, slår hun fast.

Det var først på et kurs om kultu-
relle forskjeller i regi av Rosenkil-
den at Eghbali ble beroliget.

– Jeg fikk beskjed om at dette var 
en kulturell greie i Norge, og at det 
tar tid å bli kjent med nordmenn. 
Så lenge man ikke har det travelt, 

så blir man kjent med folk. Da ble 
jeg avslappet, sier Eghbali.

Bygger nettverk
Når du spør Eghbali hvor lenge hun 
har vært i Norge må hun stoppe seg 
fra å si at hun bare har vært her i 
en måned. Hun har vært her i fire, 
og hun begynner å få et nettverk i 
byen. Mye av æren gir hun til en av 
sine kolleger som alltid sørger for å 
dra meg seg Eghbali på sosiale ar-
rangementer.

– Hun er en av årsakene til at jeg 
har truffet og blitt kjent med man-
ge mennesker i Norge. Jeg har også 
fått mange internasjonale venner 
som jeg har møtt gjennom expat-
organisasjoner. Jeg har bekjente fra 
hele verden, og har til og med truf-
fet en iraner som jeg kan prate farsi 
med, sier Eghbali.

Hun er nå blitt mye tryggere på 
at hun kommer til å trives i Norge. 
Hun har fått kontakt med en av na-
boene, og hun klarer å le av sine før-
ste møter med nordmannen. 

Noe av dette skyldes erkjennel-
sen om at hun selv må ta ansvar 
for å skaffe seg et nettverk. Eghbali 
har ingen planer om å bli inneslut-
tet, men har tro på at hun vil klare å 
tilpasse seg.

– I Norge kan du ikke vente på at 
andre tar kontakt med meg, men 
jeg må selv være utadvent å snak-
ke med mennesker. Jeg merker at 
etter hvert som jeg snakker til an-
dre og de forstår at det ikke er noe 
galt med meg, så snakker de jo med 
meg. Etterhvert som jeg lærer meg 

å forstå kulturen så vil jeg nok tri-
ves bedre. Jeg skal bo her i tre år, 
og jeg vil jo ha det bra mens jeg er i 
Norge sier Eghbali.

Integrert
Helt siden hun kom har Eghbali 
sørget for å tilpasse seg Norge så 
godt hun kan. Noe av det første hun 
gjorde var å melde seg inn i turistfo-
reningen, og hun meldte seg straks 
på tur.

– Det jeg ikke viste da jeg meldte 
meg på var at det var en turgruppe 
for 60 pluss, men det var uansett 
utrolig morsomt. Jeg ble tatt godt 
imot og alle virket å være glade for 
at jeg var med. For meg  var det en 
god erfaring, sier Eghbali.

Hun har også byttet ut bussen 
som fremkomstmiddel når hun 
skal til jobb.

– Det er en ting som er annerle-
des med Norge. Alle gjør noe. Alle 
er aktive. Folk løper og sykler, det 
er jeg ikke vant med fra Teheran. 
Hjemme gikk jeg rett hjem etter 
jobb og så på tv resten av kvelden. 
Her er alle så sportslige, jeg tenkte 
at jeg like gjerne kunne la meg in-
spirere og få litt trim, så jeg begynte 
å sykle til jobben, sier Eghbali.

Eghbali har også begynt å lære 
seg norsk, og hun ser positivt på 
fremtiden sin i verdens rikeste land. 

Den kalde nordmannen skal hun 
lære seg å leve med.

Marius B. staveli
marius.b.staveli@aftenbladet.no

Bidra  
til trivsel

hhStikk gjerne 
innom og ønsk  
naboen velkom-
men. Ikke vær 
redd for å slå av 
en prat når dere 
møtes.
hhVis interesse og 

vær behjelpelig. 
Gi gjerne tips som 
kan gjøre hverda-
gen enklere.
hhVær inklude-

rende på arbeids-
plassen og i fritida.

hhDa iranske Atefeh Eghbali takket ja til jobb i Norge 
var hun bekymret for det kalde været. Vel fremme 
opplevde hun den kalde nordmannen som 
det største problemet.
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Nord-Norge
– Vi kan åpne opp for olje- og gass-
virksomhet utenfor Lofoten. Risi-
koen er akseptabel, men vi må for-
bedre oljevernberedskapen betrak-
telig, sier Forbundsstyremedlem 
Per Helge Ødegård i Lederne.

Forbundsstyremedlemmet me-
ner det er på høy tid at oljevernbe-
redskapen, på lik linje med resten 
av bransjen, blir høyteknologisk.

– I dag er utstyret i oljevernbered-
skapen primitivt. Skulle noe skje er 
det hansker, sagmugg, kjemikali-
er og bøtter som er verktøyene for 
å rydde opp. Det er på tide at olje-
vernberedskapen også blir høytek-
nologisk, sier Per Helge Ødegård.

Må forbedres
I en rapport Lederne har bestilt fra 
Menon pekes det på at miljørisiko-
en er liten, men at konsekvensene 

ved et uhell kan være store. Det er 
på bakgrunn av denne rapporten at 
Lederne nå er klare på at de vil åpne 
for olje- og gassvirksomhet, med 
forutsetning om at det etableres et 
kompetansesenter på oljevernbe-
redskap.

– Oljevernberedskapen må forbe-
dres. Vi mener at det både er viktig 
og riktig at man bygger opp et kunn-
skaps og kompetansesenter på olje-
vernberedskap. Dette er noe politi-
kere, næringsliv, fagmiljøer og miljø-
vernere kan enes om, sier Ødegård.

Eksportvare
Han mener at om man satser like 
mye på teknologi innen oljevernbe-
redskap som det gjøres innen re-
sten av oljebransjen, så kan man 
både gjøre store fremskritt og ska-
pe en ny eksportnæring for Norge.

– Vi er verdensmestere i tekno-

logi i oljebransjen, det kan vi også 
bli innen oljevernberedskap. Dess-
verre har ikke oljevernberedskap 
fått like mye fokus som resten av 
oljebransjen. Vi er gode på teknolo-
gi, og kan få til god teknologi også 
innen oljevern. Dette kan ekspor-
teres, og da vil det ikke bare være 
med på å øke beredskapen i Norge, 
men i hele verden, sier Ødegård. 

Kan åpnes raskt
Lederne ser på risikoen for et uhell 
i havområdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja som aksepta-
bel og mener at man derfor ikke be-
høver å vente på et gjennombrudd i 
oljevernteknologien for å åpne.

– Så lenge man får på plass kunn-
skapssenteret og har som mål å 
forbedre beredskapen betraktelig 
så kan man åpne for olje og gass. 
Her bør man forske på utstyr, be-

Oljevernberedskap  Lofoten

Krever bedre beredskap
hhFagforbundet lederne vil åpne havområdene utenfor 

 Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet.

redskap og teknologi som vil være 
mer effektiv på oppsamling av olje-
utslipp enn hva vi har i dag. Målet 
må være å få en god og effektiv be-
redskap, sier Ødegård.

Ikke for moro skyld
Lederne peker på at de potensielle 
verdiene en åpning av havområde-
ne utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja har for AS Norge er så sto-
re at vi ikke kan holde områdene 
stengt.

– Vi er helt avhengige av å tjene 
penger om vi skal opprettholde da-
gens velferdsstat, og det skal vi jo. 
Det er jo ikke sånn at vi ønsker å 
åpne disse havområdene for moro 
skyld, sier Ødegård.

Derfor ønsker de også å sikre 
seg mot store konsekvenser på ek-
sempelvis sjøfugl om uhellet skulle 
være ute.

– Oljevernberedskapen må forbe-
dres. Hvis det for eksempel er høye 
bølger er det ingenting som virker, 
sier Ødegård.

Marius B. staveli

Omstridte 
områder

hhHavområdene 
utenfor Lofoten, 
Vesterålen og 
Senja er stengt for 
oljevirksomhet.
hhLederne ønsker 

at områdene blir 
åpnet, men stiller 
krav om bedre  
beredskap.
hhVenstre, Rødt, 

Kristelig folkeparti 
og SV er mot  
åpning.
hhSenterpartiet, 

Arbeiderpartiet, 
Høyre og Frem-
skrittspartiet er for  
åpning.
hhOmrådene vil 

tidligst bli åpnet i 
neste regjerings-
periode.

EH… CAN I PAY
WITH KREDITTKORT?

Glem ikke å veksle før du reiser på ferie. Det er ikke
bare piccoloer og strandselgere som ikke tar kort, det er
også forbausende mange taxisjåfører, restauranter og barer
som bare aksepterer kontanter. Veksler du hos
oss før du reiser, blir reisen enda herligere.
I tillegg slipper du vekslingsgebyrer, eventuelle
valutapåslag ved kortkjøp og avgifter ved
minibankuttak.

som bare aksepterer kontanter. Veksler du hos 
INGENGEBYR VEDVALUTA-KJØP!

Nordens største valutaveksler

Du veksler gebyrfritt på åpningstider som passer deg i Bergen, Drammen,
Kristiansand, Lillestrøm, Oslo, Stavanger, Fredrikstad og Trondheim. Vi har
alltid 60 valutaer på lager. www.forex.no

Velkommen til FOREX Bank Stavanger.
Jernbaneveien 3. Man–Fre 8–19, Lør 9.30–17.
Tel: +47 51 91 66 84.
Klubbgaten 1. Man–Fre 9.30–17. Tel: +47 51863323.


