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Greske Maria (24) er i
Norge for å prøve lykken
Mer enn halvparten av unge grekere vil vekk fra et hjemland i dyp krise.
Maria Theodoraki (24) har nesten ingen venner igjen i Hellas, og nå er hun
selv på plass i Bergen for å prøve lykken.
For to uker siden gikk Maria på norskkurs i Hellas, og Norge var fremdeles
bare en drøm. Nå er hun på Robin Hood Huset i Bergen, der hun får vite
hvordan hun best kan klare seg som jobbsøker i Norge. Jobbtype er hun ikke
kresen på.
LES OGSÅ: TV 2s utenriksreporter tar bladet fra munnen: – Skjerp dere,
grekere! (http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/tv-2s-utenriksreporter-tar-bladetfra-munnen-skjerp-dere-grekere-3812428.html)
– Det er ikke noe problem for meg å jobbe i oppvasken. Der tjener jeg mer enn
på en kontorjobb i Hellas med min utdanning, sier 24-åringen til TV 2.
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Doblet besøkstallene
Maria deler nå leilighet med to andre i Bergen. Hun har spart opp nok penger
til å holde ut fram til jul.
– Familien min ønsket at jeg skulle dra
og få en bedre fremtid, et bedre liv og
selvsagt et anstendig liv, sier Maria.
LES OGSÅ: Kriserammede forlatte
barn i Hellas trenger hjelp

Ordfører i Tysnes, Kjetil Hestad,
savner en overordnet strategi.
FOTO: TV 2 / JAN KÅRE GÅSEMYR
(http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/kriserammede-forlatte-barn-i-hellas-trenger
-hjelp-3814842.html)
Men hun er langt ifra den eneste som er innom Robin Hood Huset. Det siste
året har de doblet besøkstallene sine, og halvparten av de som kommer er
utlendinger.
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– Jeg vet at både grekere og andre har kommet hit uten engang å snakke
engelsk. De har likevel klart seg, sier den optimistiske 24-åringen.
Arbeidsledigheten i de Søreuropeiske landene er enorm. I Spania er 25
prosent uten arbeid, i Hellas er det 22 prosent, mens det i Portugal er 15
prosent arbeidsledighet.

– Savner en overordnet strategi
Ordføreren i Tysnes, Kjetil Hestad, står sammen med Robin Hood huset bak
en CV-bank, der jobbsøkende utlendinger kan registrere seg.
Slik skal virksomheter på Tysnes kunne søke seg fram til arbeidskraft, noe
som kan være vanskelig for en liten
kommune som Tysnes å få tak i.
Hestad savner likevel et lignende
engasjement ellers i landet.
– Det burde vært en mer overordnet
strategi for hvordan en møter disse
som nå kommer fra Europa.
LES OGSÅ: Spår ledighet på 26
prosent i Hellas

Daglig leder ved Robin Hood huset,
Marco Amano. FOTO: TV 2 / JAN
KÅRE GÅSEMYR
(http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/spaar-ledighet-paa-26-prosent-i-hellas3596196.html)
Daglig leder ved Robin Hood Huset, Marcos Amano, forteller at de har hatt
besøk av mange grekere den siste tiden.
– Jeg skulle ønske at det var flere ordførere som tok det initiativet og ansvaret
for å prøve å hjelpe arbeidsledige som kommer til Norge, sier Amano.

http://www.tv2.no/TV2/do/print

07.08.2012

