
7|  nyheter Bergens Tidende fredag 27. januar 2012

Situasjonen for euroflyktninger 
i Bergen vekker oppsikt i Spa-
nia.

IngvIld Rugland

ingvild.rugland@bt.no

De siste dagene har større span-
ske medier kontaktet Robin 
Hood-huset i Bergen etter å ha 
fått med seg reportasjer om 
skjebnen til mange spanske bor-
gere som søker lykken i Bergen. 

– Jeg synes det er positivt at 
de kan formidle i Spania hvor-
dan arbeidsmarkedet er her. At 
det ikke bare er å komme hit, 
sier Marcos Amano, daglig leder 
ved Robin Hood-huset for øko-
nomisk vanskeligstilte i Bergen.

Blant annet har storavisen El 
Pais og TV-kanalen Antena3 vært 
i kontakt. De ønsket å vite hvor 
mange spanjoler som hadde 
kommet, hvordan de klarte seg, 
om noen hadde kommet seg i 
jobb, og hvor mange som sov på 
gaten. I tillegg ønsket de å vite 
hvordan bolig og arbeidsmarke-
det var i Bergen. 

De siste ukene har flere 
medier fortalt om skjebnen til 
mange av euroflyktningene som 
er kommet til Bergen. Krisen i 
Spania har gjort at flere sto på 
bar bakke i hjemlandet. Dermed 
har de reist til Norge i håp om å 
få seg arbeid og et bedre liv. Men 
for mange er det blitt en skuf-
felse. Uten norskkunnskaper, 
stiller de bakerst i køen.

Trenger penger
Marcos Ama-
no (bildet) ved 
Robin Hood-
huset håper 
reportasjer i 
spanske medi-
er kan balan-
sere bildet som 
skapes av Nor-
ge i Spania: Mange av dem som 
kommer har sett tv-programmer 
som nærmest hyller Norge som 

et land der det er uproblematisk 
å få seg jobb.

Robin Hood-huset blir nå ned-
ringt av folk som ønsker å hjel-
pe. Først og fremst kommer folk 
med vinterklær, men mange vil 
også jobbe som frivillige.

Må intervjue
– Vi skulle gjerne tatt imot alle 
sammen, men nå skal vi inter-
vjue folk fremover og se hvem 
som passer. Det er jo litt arbeid 
med å administrere dette også. 
Vi er også blitt kontaktet av 
mange som ønsker å hjelpe 
enkeltpersoner, på ulike måter. 
Dette er en vanskelig balanse-
gang, både fordi vi ikke ønsker 
å forskjellsbehandle folk og for-
di det til en viss grad gjør oss 
ansvarlige for disse relasjonene 
og eventuelle følger, sier Ama-
no. Og legger ikke skjul på hva 
som er det aller største behovet:

– Økonomisk støtte for å drive 
dette huset.

Besøkstallene svinger veldig. 
Lunsjserveringen tirsdag og tors-
dag er ofte populær. Sist torsdag 
var 155 personer innom for å 
spise, mens det tirsdag denne 
uken «bare» var 60.

FAKSIMILE: BT fortalte om euroflyktnin-
gene lørdag 21. januar. 
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Janne hos Janus
De kler opp franske soldater, finske 
babyer og norske prostituerte. 
Janne Vangen Solheim og Janus 
sprer ullundertøy over hele Europa. 
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Helsefarlig inneklima gjør rektor 
Børje Helander ved Landås skole 
til pendler. 
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grand prix-pr: Kommuner 
bruker tusener på vertskapsrolle
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Familien flyktet fra krisen i Spania, 
men livet her ble ikke slik de hadde 
trodd. Mange euroflyktninger 
lever i fattigdom i Bergen.

MISLYKKET: Arbeidsledige Dan Giuglea trodde det ville bli lett å få jobb i Bergen. – Jeg tenkte at dette var mitt livs sjanse, sier spanjolen. Han tok med seg konen 
Catalina og sønnen Salvador Jesus. Etter seks uker har han ennå ikke fått jobb og sparepengene er oppbrukt. SIDE 10–13, DEL 1

Skandalebrev lager
bølger på rådhuset
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Når du kan velge megler...

...hvorfor ikke velge en av de beste?

KJENNDALSÅSEN 76 TAKST: 1.850.000
Solgt tirsdag!

LYDER SAGENSGATE 20 TAKST: 3.100.000
Solgt onsdag!

ZETLITZ GATE 10 TAKST: 3.100.000
Solgt onsdag!

MUNKEBOTN 43 TAKST: 3.400.000
Solgt onsdag!

SOLGT:

+ 550.000.-
OVER TAKST

SOLGT:

+ 350.000.-
OVER TAKST

SOLGT:

+ 300.000.-
OVER TAKST

SOLGT:

+ 680.000.-
OVER TAKST

euroflyktningene 
i spanske medier

Internasjonalt møte
Kommende torsdag arrangerer Bergen Næringsråd et såkalt interna-
sjonalt karrieretorg, der flerkulturelle jobbsøkere kan møte bedriftsre-
presentanter ansikt til ansikt. Karrieretorget har tett kontakt med 
Røde Kors slik at informasjon om dagen blir formidlet til aktuelle kan-
didater. I år er tredje gang karrieretorget arrangeres. – Euroflyktnin-
gene har gitt oss en ny og utfordrende arbeidssøkergruppe til regio-
nen. Vi er svært spente på hva slags utslag dette vil gi på årets 
karrieremesse, sier prosjektleder Martin Halvorsen i Næringsrådet.
Hittil har 40 bedrifter meldt seg på. 

Morgendagen er her | bkk.no

ENERGI I KULDEGRADER

700MIL TIL PALLEN
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Å bli best i det man holder på med, krever innsats. Innsats i form av utholdenhet.
Og vilje. Vilje til å komme seg frem der andre gir opp.

For å bli best i Norge eller verden på langrenn, måman trene enormt mye. 20–25 timer
med blodslit i uken. Det passer ikke for alle. Men det passer glimrende for Sjur Røthe.
Derfor er han en av våre favoritter foran årets Ski NM på Voss.

BKK er stolt sponsor av Sjur Røthe, og har veldig stor tro på hans prestasjoner i
fremtiden. Vi ønsker han og alle de andre lykke til i NM på ski.

Aker er hovedsamarbeidspartner for
NSF Langrenn

Eilersen

Wernersholmvei 33, Hop. Tlf. 55 10 95 00
www.berletaburetten.no

På lørdag møter du Glen fra Eilersen.
Flere kampanjemodeller.

Åpningstider
Man - Fre: 09 - 18
Tors: 09 - 19
Lør: 10 - 16

Nå er det

MøbELsaLG!


