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Moren Silvana har midlertidig opphold i Norge og hennes datter Lucia (2) er norsk statsborger. De lever av den maten Kirkens Bymisjon og Robin Hood
Huset klarer å skaffe dem. Foto: ARNE RISTESUND
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Nå skal Lucia (2) og hennes mor få økonomisk støtte inntil klagesaken er avgjort.
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– Vi tok kontakt med sosialtjenesten onsdag morgen da de i BA ble
kjent med denne saken. Det ville alle gjort. Barn i Bergen skal ikke
sulte, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).
Ulstein sier at moren og Lucia skal få økonomisk støtte inntil
det er avgjort om moren får opphold i Norge eller ikke.
BEDT FYLKESMANNEN OM HASTEBEHANDLING
Onsdag skrev BA om Lucia (2) som lever i sult i Bergen. Hennes
mor Silvana er fra Uruguay og er gift med en bergenser. Hun har
søkt om opphold i Norge med familiegjenforening som grunnlag.
I oktober ble søknaden avslått, og ektemannen stakk av. Datteren
er norsk og moren har midlertidig opphold i påvente av at
klagesaken behandles. På grunnlag av dette mener Nav at de ikke
har rett på noe som helst hjelp.
Avslaget om sosialhjelp er klaget videre til Fylkesmannen i
Hordaland.
– Vi har også vært i kontakt med Fylkesmannen for å få dem til
å hastebehandle denne saken siden det er barn involvert. Vi
forventer å få svar senere i dag eller i morgen, sier Ulstein.

http://www.ba.no/nyheter/article7008753.ece?service=print

27.11.2013

Byråden beordrer sine ansatte til å snu | ba.no

Side 2 av 3

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF) lover nå at lille Lucia og hennes mor skal få
økonomisk støtte inntil klagesaken om opphold er avgjort.
Foto: EIRIK HAGESÆTER

– Hvordan kan det ha seg at et norsk barn i Bergen må sulte?
– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere saken ytterligere. Vi
avventer nå til Fylkesmannen har gjort sin vurdering av saken, sier
Ulstein.
Les også: Jussprofessor slakter saksbehandlingen: «Jenten er
jo norsk statsborger, så hennes rettigheter er det ingen tvil
om»

LES OGSÅ

Norske Lucia (2) sulter i Bergen
To år gamle Lucia er norsk statsborger. Sosialsjefen mener hun er en turist.
Faren vil kaste ut datteren sin. Nå har hun ingenting.
27.11.13 - 10:29

– Lucia har rett på hjelp fra Nav
27.11.13 - 10:29

– KAN IKKE BORTFORKLARE ET NORSK
STATSBORGERSKAP
Gruppeleder i SV, Oddny Miljeteig, er svært opprørt over måten
kommunen har behandlet Lucia (2) og hennes mor på.
– Dette barnet er norsk statsborger og alle som oppholder seg i
Norge skal få hjelp. I denne saken driver Bergen kommune med en
ansvarsfraskrivelse som ikke er verdig i et land som har signert
barnekonvensjonen, sier Miljeteig.
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– Nav kan ikke bortforklare et norsk statsborgerskap. Nå må
byråden gripe inn slik at Lucia (2) får hjelp, sier Oddny
Miljeteig (SV).
– Mor og barn hører sammen. Barnet er norsk. Vi kan ikke utvise en norsk
statsborger selv om man kan synes det man vil om foreldrene i denne saken, sier
Miljeteig.
– UMENNESKELIG
Hun synes det er uhørt at Nav oppfatter moren som turist da hun har midlertidig
lovlig opphold i påvente av at klagesaken blir ferdigbehandlet.
– Det tyder på at sosialtjenesten i Bergen er ute og kjører, sier Miljeteig og
minner om at det tidligere er gjort forsøk på sulte folk ut av landet.
– Det er ikke lov. Under Bondevik II regjeringen ble det innført et forslag om at
asylsøkere som har fått endelig avslag ikke har rett på noen form for hjelp. Den
gangen ble det stor oppstandelse og det ble sendt et nytt rundskriv til
kommunene der det kom frem at ingen skal sulte.
– At Bergen kommune velger ikke å gi en norsk statsborger hjelp er
byrådets ansvar. Vi kan ikke ha det slik. Det sier seg selv at vi ikke kan
beholde barnet og sende moren ut. Kommunen kan ikke sitte og vente på
avgjørelsen til Fylkesmannen. De må gjøre noe med saken nå fordi dette er
svært umenneskelig, sier Miljeteig.
MANGE VIL HJELPE LUCIA
Etter at BA skrev om saken onsdag, har avisen fått svært mange henvendelser
fra folk som vil hjelpe den lille jenten og hennes mor.
Byråden har nå lovet at moren og lille Lucia og hennes mor Silvana hjelp.
Ønsker du å hjelpe flyktninger og innvandrere, kan du ta kontakt med SEIF,
selvhjelp for innvandrere og flykninger.
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