Bare én av disse søreuropeerne fikk jobb -Aftenposten

Side 1 av 4
Utskrift er sponset av InkClub

I begynnelsen av mars snakket Aftenposten med ni søreuropeere som hadde kommet til Norge for å jobbe. Her kan du lese
hvordan det har gått med dem FOTO: KOMBO/AFTENPOSTEN

Bare én av disse
søreuropeerne fikk jobb
I begynnelsen av mars snakket Aftenposten med ni søreuropeere som hadde kommet
til Norge for å jobbe. Her kan du lese hvordan det har gått med dem.
Frøydis Braathen, Kristin Jonassen Nordby
Publisert: 26.apr. 2012 (22:06)Oppdatert: 26.apr. 2012 (22:06)

Kun én av de arbeidssøkende søreuropeerne Aftenposten snakket med for en måned siden, har funnet seg jobb. Flere har satset alt,
men snart er sparepengene brukt opp og alt håp ute.
- Du må kunne norsk.
Dette er setningen euroflyktningene hører igjen og igjen når de søker jobb i Norge.
- Jeg skjønner ikke hvorfor språkkunnskapene er så viktige i mitt yrke, sier den greske lastebilsjåføren Atromitos Sofoulakis (34).
Han har kun råd til å være i Norge i én måned til for å lete etter jobb, før sparepengene tar slutt.

Møter stengte dører
Den samme historien er en gjenganger blant flere av arbeidsinnvandrerne fra Sør-Europa. De fleste går på norskkurs, men det tar tid å
lære språket, og på grunn av det møter de stengte dører.
Blant ni søreuropeere Aftenposten snakket med i
starten av mars, var seks arbeidsledige. Snart to
Les også
måneder etter er det bare én til som har funnet seg
jobb, mens en annen har fått en tremåneders
praksisplass.
- Jeg hadde jobb i en uke som skiltbærer på Karl
Johans gate i Oslo, men siden det har jeg vært på
leting. Jeg har fått en del tilbud om å jobbe uten
kontrakt til luselønn, men det har jeg takket nei til.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Bare-n-av-disse-soreuropeerne-fikk-jobb-6814824.html

07.06.2012

Bare én av disse søreuropeerne fikk jobb -Aftenposten

Side 2 av 4
- Da kan jeg heller reise tilbake til Spania, sier Maria
Dolores Signes Peiró (43), som er utdannet sminkør
og skjønnhetspleier.

Dette er euroflyktningene Norge har minst bruk for1
Interiørarkitekter, samfunnsvitere og journalister har flyktet fra gjeldskrisen i Sør-Europa.

- Kom kanskje for sent
Peiró og mannen som er utdannet T-banesjåfør, har reist fra barna i Spania i håp om å finne en jobb i Norge, så barna kan komme
etter. Mannen hadde allerede vært arbeidsledig i to år før de dro.

Vi har solgt begge bilene
våre for å få råd til å reise hit,
men til nå har vi ikke funnet
noe arbeid
- Vi har solgt begge bilene våre for å få råd til å reise hit, men til nå har vi ikke funnet noe arbeid. Bare noen kan gi oss en sjanse, så
skal vi bevise hva vi er gode for. Jeg er villig til å ta all slags arbeid, det samme er mannen min.

- For barnas skyld
Peiró gråter når hun snakker om barna sine.
- Det er for dem vi dro hit. Her fungerer samfunnet slik det burde fungere i Spania. Hjemme har de ingen fremtid, sier hun.
Om to måneder tar sparepengene slutt, og de må reise tilbake til Spania dersom de ikke finner jobb.
- Jeg tror kanskje vi kom hit for sent. Det er for mange søreuropeere som leter etter jobb her nå.

Fortsatt økt arbeidsinnvandring
Arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa fortsetter å øke. Økningen i antall nye skattekort viser at frem til første mars i år har antall nye
skattekort utskrevet til grekere, portugisere og spanjoler økt med mellom 21 og 28 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
Greske Vasiliki Karali (38), som har utdanning innen filosofi og teatervitenskap, var arbeidsledig i to år før hun kom til Norge.
- Jeg har dessverre ikke funnet noen jobb her ennå. Jeg jobbet noen dager for et rengjøringsbyrå, det er det eneste. Norge er et
ekstremt dyrt land, og jeg må kjempe for å overleve. Jeg har ikke noe sted å bo, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er nesten
desperat, sier hun.
Karali vurderer å reise tilbake til Hellas.
- Men det er ingen fremtid der.

Ledige Stillinger

Prosjektcontroller
Senior Risk Analyst/Risk Analyst
Risk Management har behov for å styrke
områdets kapasitet

Daglig leder
Ansvar for daglig ledelse og drift av selskapet

utfordrende og spennende controlleroppgaver i
stor IKT modernisering

Førstekonsulent (vikariat)
Stortingets administrasjon, IKTseksjonen

General Manager OSM Africa
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Overall responsibility for the crewing activities in
Africa.

Distriktssjef/ Selger Kjøpsfinansiering - Vestfold og
Telemark
Divisjon DNB Finans - Seksjon Kort Eksterne
Kanaler

Dynamics NAV Developer
we provides all aspects of Geoscience services to
the global oil and gas industry, the mining
industry as well as other contractors.

Prosessansvarlig
Ansvar for gitt prosessområde og kunnskap om
tilhørende IT-løsninger som støtter
prosessområdet

Head of Harvey Nash
Recruitment
Ønsker du en operativ lederrolle innenfor
rekruttering?

IT Coordinator Nordic
Minimum 1-3 års erfaring innen drift og
support/helpdesk, nettverk og installasjoner innen
moderne IT styringssystemer.

Fagansvarlig Integrasjon og SOA
Utarbeide, forankre og følge opp en helhetlig
integrasjonsstrategi for Terra Gruppen

Senior driftsingeniør DBA/applikasjonsdrift

Avdelingsdirektør - Stab
Vi er i gang med omstillingsprosesser og står
ovenfor store og spennende endringer.

Vil du jobbe i selskapet som utvikler fremtidens
kraftnett?
SE ALLE STILLINGER

Prosjektleder
du vil lede spennende prosjekter for å skape nye
løsninger og forretningsverdi.
SE ALLE STILLINGER

Senior Project Manager
Strategisk merkevarebygging mot våre
målgrupper, media og intern organisasjon.
SE ALLE STILLINGER

Utenlandske skattekort pr. 1. mars 2012
Spania: 2613 skattekort, 28 prosent økning
Hellas: 654 skattekort, 23 prosent økning
Portugal: 1477 skattekort, 21 prosent økning
Italia: 2206 skattekort, 8 prosent økning
Tallene gir kun en pekepinn på antall sysselsatte, ettersom noen får skattekort uten å arbeide.
Det skrives ut mange skattekort til arbeidsinnvandrere fra europeiske land, pr. 1. mars i år 237.000 for alle EU/EØS-land og
Sveits. Det skrevet ut flest skattekort til statsborgere fra Sverige, Polen, Litauen og Danmark.
Kilde: Skattedirektoratet

Eurokrisegenerasjonen
I en ny artikkelserie setter Aftenposten søkelyset på den økende tilstrømningen av søreuropeere som kommer til Norge for å
jobbe.
Send oss tips dersom du har ideer om hva vi bør skrive om.

Mest lest økonomi
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Flyttet hjem til kjæresten og fikk regning på 47.000 kroner
- Sånn er reglene, sier Lånekassen.

Bensinprisen satt ned for syvende gang på en måned
I dag setter Statoil ned bensinprisen for syvende gang siden 1. mai. Diesel har ikke vært billigere siden oktober i
fjor.

Valutakalkulator

Fra

Til

Sluttnoter
1. http://www.aftenposten.no/okonomi/Sliter-med-a-finne-relevante-jobber-6779481.html
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