
Kopier eller skriv ut dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning!

 Visste du at…
• … nesten 24 000 elever av de litt over 59 000 elevene i grunnskolene i Oslo har såkalt 
minoritetsspråklig bakgrunn (dvs. de prater et annet språk enn norsk og samisk)?

Andelen fremmedelever i skoleåret 2014/2015 lå på 40,2 prosent.
7 grunnskoler i Oslo kommune har over 90 prosent fremmedelever. F.eks. Gran og Mortensrud 
har under 5 prosent etnisk norske. I tillegg har 8 grunnskoler mellom 80 og 90 prosent fremmed-
elever. 12 skoler mellom 70 og 80 prosent fremmedelever. 18 skoler mellom 60 og 70 prosent 
fremmedelever. 10 skoler mellom 50 og 60 prosent fremmedelever. (For flere tall les referansene.)

• … Europa utgjør sju prosent av verdens befolkning, tjuefem prosent av verdens verd-
iskapning og mottar åtti prosent av asylsøknadene?

I 2012 innvilget Portugal null asylsøknader per 100 000 innbyggere. Frankrike innvilget 22 og 
Danmark 38. De tilsvarende tallene for Norge og Sverige var respektive 123 og 161.

• … Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine befolkningsframskrivinger av mennesker med inn-
vandrerbakgrunn presenterer tall som er avgrenset til bare 1. og 2. generasjons innvandrere? 
Og at f.o.m. 3. generasjon går inn i statistikkene som nordmenn?

Per 1.4.16 er folketallet i Norge på vel 5 220 000 personer. Ifølge SSB har knapt 850 000 av disse 
innvandrerbakgrunn (per 1.1.16). (700 000 er innvandrere og 150 000 er norskfødte med inn-
vandrerforeldre.) Tallet 850 000 er sterkt misvisende (pga. medregnet kun 1. og 2. generasjon). 
Innvandrerbefolkningen er trolig på nærmere 1 200 000 inkl. vestlige. Dette pga. lave fødsels-
rater hos norske kvinner og masseinnvandring.

Referanser: http://goo.gl/KLqzKN 
(FMIs nettside – Flygeblad – Referanser til løpesedlene.)
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