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Det er ikke bra at
tilbudet blir dårligere.
Mange er helt alene her.
Ioannis Krampatsos

Innbyggere fra EØS-land kan
oppholde seg i Norge i seks måneder mens de leter etter jobb. .
Etter at Caritas åpnet i Bergen
1. september i fjor, har 430 personer vært innom kontoret. 15 av
disse har fått jobb siden nyttår,
men Solheimsnes regner med at
det gjelder minst ti til.
– I stedet for at de blir sosiale
kasus, prøver vi å få dem fortest
mulig inn i arbeid eller hjem
igjen. Etter min mening, burde
myndighetene se nytteverdien,
sier Solheimsnes, som fremhever at mange av dem som kommer har fagbrev og arbeidserfaring som trengs.

Pengekutt
truer jobbkurs
ARBEIDSINNVANDRER: Ioannis Krampatsos studerte norsk i tre år i Aten før han flyttet til Norge. Caritas hjalp ham til å få jobb i SiBs barnehager.
Nå planlegger han å studere til å bli førskolelærer.

Den katolske hjelpe
organisasjonen Caritas
hjelper innvandrere å få
jobb i Bergen. Nå må de
trolig kutte i tilbudet.
Kjersti Kvile
kjersti.kvile@bt.no
Kristin jansen
foto vegar valde

Etter syv måneder må informasjonssenteret Caritas trolig gi et
langt dårligere tilbud til arbeidsinnvandrere fra EØS-land, fordi
de mangler penger.
Regjeringen har bestemt at de
10 millioner kronene som utgjør
«tiggerpakken» ikke skal gå til
rådgivningstjenester, men kun

til akutte tiltak som overnatting.
– Vi fikk dette som en overraskelse etter nyttår, sier styremedlem Gunnar Solheimsnes i
Caritas.
Støtten holder ut april. Etter
det har ikke organisasjonen råd
til husleie eller lønninger.

– Reddet livet mitt
Greske Ioannis Krampatsos og
rumenske Pitu Ionel Flaviu slet
med å få seg jobb da de kom til
Norge. Etter utallige søknader,
fikk de begge hjelp fra Caritas.
Nå er Krampatsos tilkallingsvikar i barnehage og Flaviu kjører
lastebil for selskapet Franzefoss.
– Caritas reddet livet mitt,
og de reddet familien min. Alt

går nedover i Romania, og jeg
trengte penger for å betale hus,
bil og alt. Dette er godt arbeid,
sier Flaviu.
Han tror ikke han ville fått
jobb uten hjelp, fordi systemet
er så annerledes.
– Jeg har fått hjelp til oversettelser, referanser og de har forklart norske regler, sier Flaviu.

– Forhindrer sosiale kasus
Også Krampatsos er takknemlig. Han søkte jobb uten hell i
tre måneder før han hørte om
Caritas. Etter en måned var han
blitt tilkallingsvikar.
– Det er ikke bra at tilbudet
blir dårligere. Mange er helt
alene her, sier han.

fakta
Caritas st. Paul
Katolsk organisasjon.
Startet informasjonssenter
for arbeidsinnvandrere fra
EØS-land 1. september 2013.
n Gir informasjon om arbeid,
rettigheter og plikter og bolig, tilbyr språkopplæring og
rådgiving.
n Siden nyttår har de også
drevet med arbeidsformidling, og etter det har
besøkstallene økt kraftig.
n Holder til i tredjeetasje på
Robin Hood-huset.
n
n

Skuffet
Caritas har sendt inn flere
søknader både til offentlige og
private, som de venter svar på.
De trenger 300.000 kroner for
å opprettholde dagens tilbud.
Bergen kommune har gitt Caritas 100.000 kroner for 2014.
Politisk rådgiver Tor Andre
Ljosland (KrF) er skuffet over
regjeringens beslutning.
– Det overrasker meg at regjeringen ikke ser behovet for tiltak
som kan gi ærlige tilbakemeldinger til EØS-borgere om deres
muligheter til arbeid i Norge,
sier han.
Kristelig Folkeparti jobber å
få ekstra bevilgning i et revidert
budsjett.
– Vi hjelper også Caritas med
anbefalingsbrev når de søker om
andre midler, sier Ljosland.
Prioritering
Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet forteller at det var
helt nødvendig for regjeringen å
prioritere.
– I tillegg til Caritas var det en
rekke organisasjoner som ønsket
å starte rådgivningsprosjekter.
Det ville ikke bli midler igjen til
overnattingstilbud dersom man
skulle støtte disse, skriver han i
en e-post.
Han understreker at den
rødgrønne regjeringen kuttet ut
«tiggemidlene» i sitt forslag til
statsbudsjett.
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NYTT DESIGN. MER UTSTYR.

NYE PEUGEOT 3008
Peugeot 3008 Allure 1.6 115 hk diesel – PRIS KUN KR. 329.900,GODT UTSTYRT MED BLANT ANNET:

• 17” aluminiumsfelger • Bi-Xenon med svingbare lykter
• Navigasjon • Delskinn interiør • Panorama glasstak • Ryggekamera
• Head-up display og avstandsvarsling • Hill assist og el-håndbrems
• Klimaanlegg, automatisk 2-sone • Ekstra fargede sidebakvinduer
• Automatisk vinduspusser og automatisk tenning av lys
• Elektrisk innfellbare sidespeil

5 ÅRS

INTRODUKSJONSTILBUD! VERDI 20.100,Vinterhjul og metallic lakk inkludert ved kjøp av Peugeot 3008 innen 30. april

GARANTI

Inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Bergen. CO2 utslipp 125 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,48 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

Bertel O. Steen Bergen - Åsane
Liamyrane 3 • 5132 Nyborg • Tlf.: 55 39 31 60
Fax: 55 39 31 61 • www.bosbergen.no

Bertel O. Steen Bergen - Minde
Kanalveien 51 • 5068 Bergen • Tlf.: 55 20 54 00
Fax: 55 20 54 01 • www.bosbergen.no

