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Får kun
betalt for tre
av ti timer
Arbeidsmandsforbundet
mener utenlandske rengjørere underbetales.
– Utenlandske rengjørere jobber ti timer, men betales barefor tre-fire timer,
sier organisasjonsarbeider
Bente Kulleseid i Norsk Arbeidsmandsforbund i Bergen.
– Dette er en skitten
bransje, legger hun til.
Hun arbeider daglig
med saker der utlendinger
blir underbetalt.
Den faste minstelønnen
her i landet er på 156,86
kroner timen. Det hjelper lite når renholdere ifølge Arbeidsmandsforbundet bare
får betalt for et fåtall av timene de arbeider.
Robin Hood-huset er et
møtested for mange økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Her kjenner de godt til
problemet.
– Nå er det mest spanjoler det gjelder. Tidligere var
det mest polakker, sier styreleder Wenche Berg Husebø i huset.
Hun har mange ganger
henvist folk som har jobbet
som renholdere videre til
fagbevegelsen.
Kulleseid i Arbeidsmandsforbundet sier at renholderne jobber både i private og offentlige bygg, som
skoler og barnehager.
– Av frykt for å miste
jobben, tør de ikke stå fram,
sier hun.
Hun forteller om et mindre firma, drevet av en iraker. Der skal to ansatte ha
fortalt om underbetaling.
– De tør ikke stå frem
med navn eller bilde, sier
Kulleseid.
I Robin Hood-huset forteller Berg Husebø om
spanjoler som har jobbet ti
timer, men som blir fratrukket opp til syv av timene for
å dekke transportutgifter i
forbindelse med jobben.
– Dette er et kontinuerlig problem hos oss, sier
Berg Husebø.
Både hun og Kulleseid
forteller at mange av renholderne er glade bare de
får betalt.
Kulleseid sier at Arbeidsmandsforbundet har
rundt 1.125 renholdere organisert her i Bergen.
– Men det er mange flere
som ikke er organiserte, sier hun.
(ANB)
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Mange vil ha
selskap julaften
Røde Kors: Sørger for at ingen trenger å være alene på julaften
Menn sliter mest
med ensomhet. Spesielt unge menn. Nesten samtlige i AustAgder som har registrert seg hos «Julesentralen» med ønske om et sted å være julaften, er menn.
Over halvparten av
dem er under 20 år.
- Det er ikke overraskende at
det er menn, spesielt unge
menn, som sliter mest med
ensomhet. Dette er noe vi har
visst lenge. Menn er ikke så
gode på å bygge nettverk som
kvinner, sier rådgiver i AustAgder Røde Kors, Maria Dalby.

Høytider

Hun henviser til en fersk
undersøkelse som viser at
hver fjerde nordmann har følt
seg ensom i løpet av de siste
fjorten dagene. Blant unge
har hver tredje følt seg ensom.
- Det er ganske paradoksalt når man samtidig sitter
med tusen venner på facebook, sier Dalby.
Det er rundt høytider, spesielt i julen, at ensomheten
kjennes mest trykkende for
dem det gjelder.
- Mange som er alene på
julaften, føler seg virkelig ensomme, sier Dalby.

Billmrk

«Julesentralen» kom i gang
etter en billettmerkeannonse
i Aftenposten i slutten av november.
«Ønsker noen å være
sammen med på juleaften.
Betaler godt», skrev 88 år
gamle Reidun i annonsen.
Ordene gjorde inntrykk
på mange, og snart var
kvinnen bak annonsen landskjendis.
- Jeg har mistet sønnen og
mannen min, så jeg har ingen igjen. Det er bare meg. Da
tenkte jeg i mitt stille sinn at
det må da gå an å få være hos
noen andre på julaften, forklarte hun til VG.
Med annonsen sin satte
Reidun søkelyset på ensomhet i julen. Det resulterte i at
Røde Kors i samarbeid med
VG opprettet en registreringstjeneste, der både de
som ønsker å åpne hjemmet
sitt på julaften, og de som ønsker et sted å være, kan registrere seg.
Responsen har vært stor.

- Ikke siste gang
Renholdsbransjen: Skitten,
mener organisasjonsarbeider.
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I Aust-Agder er det 9 personer som har henvendt seg
med ønske om et sted å være. Åtte av dem er menn, og
fem av dem er under 20 år.

Bryr seg om ensomme: Maria Dalby i Arendal Røde Kors er glad for at det er mange som åpner dørene for ensomme på julaften.(FOTO: PRIVAT )
En er bare 16 år.
- Gutten på 16 år kan vi
dessverre
ikke
hjelpe
gjennom «Julesentralen», for
her er det et krav at man må
være myndig, sier Dalby.
Hun forsikrer imidlertid
at henvendelser fra ikkemyndige blir særskilt godt
ivaretatt, og at de dessuten
kontaktes av Røde Kors sin
samtaletjeneste «Kors på halsen».
Dalby forteller at Røde
Kors i Aust-Agder hadde
planlagt en aksjon på ensom-

het rundt jul, men at den
landsomfattende «Julesentralen» nærmest kom dem i
forkjøpet.
- Det startet i Oslo, men
den store interessen gjorde at
det ble en landsdekkende aksjon. Mange av dem som har
henvendt seg sier de tidligere
har tenkt at de ønsker å åpne dørene for ensomme på
julaften, sier Dalby.
- Det er ikke siste gang vi
vil gjennomføre dette, legger
hun til.

Åpent hus julaften

Av tyve familier i Aust-Agder
som åpner dørene for ensomme, er to familier fra Tvedestrand.
- Vi er veldig glade for at
det er større tilbud enn etterspørsel, sier Dalby.
Hun minner om at Røde
Kors i Arendal har åpent hus
på julaften fra klokken 12 til
16, der alle som ønsker det
kan stikke innom og få seg
en god prat.
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