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SynSPunkT

klarane i Sandviken bør tenkja 
sjøvegs transport.  

Helsing Vidar Sætre

Nøstet, byens bakgård?

Pensjon 2
– Arne Ellingsen slo fast i BA 18. 
juni at hadde en summer jobbet 
i et privat firma før hun ble AFP-
pensjonist, ville hun kunne slup-
pet tilbakebetaling til Nav. Dette 
stemmer ikke! De som tok ut AFP 
etter «gammel ordning» (før 2011) 
har et toleransebeløp på 15 000 
kroner, et beløp som aldri har 
vært justert. Tjener en over dette 
beløpet (enten det er lønn i et ar-
beidsforhold eller honorar fra for 
eksempel verv i et borettslag eller 
lignende) har en fått for mye ut-
betalt i pensjon. Når Nav får tal-
lene fra ligningskontoret hvert år, 
regner Nav ut hvor mye en har 
fått utbetalt for mye i trygd i for-
hold til «toleransebeløpet» som er 
vedtatt av Stortinget. Pensjonisten 
har altså ikke tjent for mye, men 
fått for mye utbetalt i trygd. Stor-
tinget burde for lengst ha justert 
dette toleransebeløpet eller gitt 
«amnesti» for de få som er igjen på 
gammel ordning. Nav bør ha stør-
re arbeidsoppgaver enn å regne 
ut, og kreve inn, småbeløpene fra 
dem som er så heldige at de kan 
spe på trygden med en liten sum. 

Hilsen Vigdis

Lykke til!
– Vi skulle gjerne hatt Bård Finne 
i Brann så lenge som bare mulig. 
Han er et talent uten like, men det 
er klart utlandet frister, og det må 
alle respektere. Lykke til uansett 
hvor du fortsetter videre, Bård! At 

du har en knalltid foran deg, 
er det ingen tvil om.

Hilsen Erik M.

Søndag 16. juni lot Bergensa-
visen sine lesere bli kjent med 
de rumenske tiggere Claudia, 
Adelina, Sabina og Ionelia. De 
ga klart uttrykk for at de alle 
ønsket et helt annet liv. Det er 
stikk i strid med hva enkelte 
nordmenn innbiller seg.

Innbilningene er mange og 
idiotiske. Enkelte hevder at tig-
gerne egentlig er steinrike, og 
sitter på flere penger enn «oss». 
Andre hevder at de alle lever 
som dyr, og ikke nøler med å 
svikte sine egne barn som er 
overlatt til seg selv hjemme i 
Romania. Hvis de har barna 
med seg mens de tigger, så do-
per de dem ned slik at de skal 
ligge og sove hele dagen. Poen-
get med dette er å ikke stresse 
opp foreldrene som er travelt 
opptatte med å sitte på sin late 
bakdel og fylle koppen med al-
misser. Dessuten vekker synet 
av sovende barn medlidenhet 
hos naive nordmenn som ikke 
gjør annet enn å finansiere 
et liv i luksus for et folk uten 
skrupler.

Borte er forståelsen av at 
også romfolk består av indi-

vider med hver sin livshisto-
rie. Det er derfor det er så vik-
tig det BA og journalist Camilla 
Fosse gjorde. Kommunikasjon, 
nysgjerrighet og fakta er viktige 
ingredienser om man ønsker å 
forstå bedre. Fatter man ikke 
dette enkle premisset, bærer 
det lett galt av sted. Da får for-
dommer, folkesnakk og forban-
net løgn plass, og i prosessen 
sviktes folk som har like mange 
og forskjellige drømmer som 
oss selv.

Gravide Claudia (22) gjorde 
det klart at hun tjente rundt 
tusen kroner i måneden på å 
tigge. Av dette sendte hun 200 
kroner hjem. Ionelia (25) be-
gynte å gråte da hun snakket 
med BAs utsendte. Hennes mor 
hadde nylig dødd hjemme, og 
svigermoren var mye syk. Aller 
mest ønsket hun seg en jobb, 

og hun ville gjort hva som helst 
fremfor å sitte og tigge. Sabina 
(35) så ikke annerledes på det. 
Hun sa seg villig til å vaske eller 
plukke boss i gatene, bare hun 
slapp å tigge.

Heldigvis finnes det huma-
nistiske tiltak som Robin Hood-
huset og Folk er folk. På Robin 
Hood-huset ønsker man å få 
kommunen med på laget, og 
starte opp kurs i for eksem-
pel språk. Folk er folk trykker 
opp blader som rumenere kan 
selge, og fungerer i tillegg som 
en arbeidsformidling. Der har 
man forstått at tiggerne fore-
trekker å ta strøjobber fremfor 
å tigge, og prøver å gjøre noe 
med det. De har hjulpet mange 
allerede.

Tidligere nestleder og tolk i 
Folk er folk, Nicolae Stoica, har 
brutt ut og dannet sin egen or-
ganisasjon – Romfolk. De selger 
også gatemagasin, og deler av 
overskuddet går til barnehjem 
hjemme i Romania. På sikt 
vil han starte opp et gartneri. 
På den måten kan han skape 
mange arbeidsplasser, og nord-
menn får brukt penger til å 
pynte opp hjemme hos seg selv 
eller glede en de er glad i. Hvor-
for ikke satse på å legge til rette 
for flere slike vinn-vinn situasjo-
ner fremfor å hate og mistro? 
Romfolk er tross alt folk.

Anna Kathrine 
Eltvik jobber 

innen bar-
nevern. Hun 

er politisk 
aktiv og bor på 

Minde

Diskriminert i  
tusen år

FAKSIMILE AV BA SØNDAG 16 JUNI: – Enkelte hevder at tig-
gerne egentlig er steinrike, og sitter på flere penger enn «oss», 
skriver Anna Kathrine Eltvik. 

 noen 
hevder at 

tiggerne lever som 
dyr, og ikke nøler 
med å svikte sine 
egne barn som 
er overlatt til seg 
selv hjemme i  
Romania.

BÅT: Fylkeskom-
munen foreslår 
å flytta Askøybå-
ten «Snarveien» 
frå Nøstet.

Ros 
– Jeg vil rose John Normann 
Mandelid og Terje Haugom 
for deres debattinnlegg om 
islamisering (BA 12. juni). 
Godt skrevet!

Hilsen Helge Høgelid

TV til fanger

– Betaler fanger 

NRK-lisens på lik 

linje som alle andre?

Hilsen BA-leser

SMS
Du kan sende inn SMS-melding. Send 
kodeord basum og meldingen til 2229. 
Det koster tre kroner å sende SMS.

ENIG: Leseren er begeistret 
over Erling Gjelsviks debattinn-
legg i BA lørdag 15. juni. 

HERb: f ERiEland

BÅRD 
FINNE

Bra, Gjelsvik!
– Angående Erling Gjelsviks inn-
legg i BA 15. juni. Jeg kunne ikke 
vært mer enig! Gjelsvik burde 
gått inn i politikken. Jeg har alltid 
stemt Arbeiderpartiet, men jeg er 
ikke fornøyd med de samarbei-
dende partiene. Ingen kan føre 
seg bedre enn Jens Stoltenberg, 
både i klesveien og med intellek-
tet sitt. Alle bør stemme Arbei-
derpartiet, men de trenger å en-
dre innvandringspolitikken sin, 
for nå stemmer mange Frp bare 
på grunn av den. Dessuten bør 
vi ta oss bedre av de svake 
her i landet. 

Hilsen Anna (88)

Ha tål-
modighet!
– Etter min mening er det 
en kjempetabbe av Bård Fin-
ne (bildet) å reise utenlands al-
lerede nå. Han er frem-
deles meget ung, 
og har garantert 
godt av å holde seg 
i Brann et par se-
songer til. Dessuten 
er det viktig for fotballspil-
lere å lære seg å sette klubben 
foran seg selv. Det er viktig å 
tenke «oss», ikke bare «jeg», når 
man spiller fotball. Gjør man det 
kommer man lengst, det er helt 
sikkert. Heia Brann!

Hilsen Leon


