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BT avsluttet kontrakten
❚❚Mistet jobben etter å ha utnyttet Miguel Angel

Bergens Tidende har
avsluttet kontrakten
med en av sine
underleverandører
etter avsløringen om
sosial dumping blant
distributørene.
Kai Svellingen Flatekvål
kai@av-avis.no

Det er administrerende direktør
for Bergens Tidende, Andreas
Torsheim som forteller dette til
Askøyværingen.
Etter at AV fortalte historien
om Miguel Angel Arroyo Neila,
har Bergens Tidende tatt affære
i egne rekker. Ifølge Torsheim
tillater en ikke noen form for
utnyttelse av arbeidskraft –
særlig ikke i egen bedrift.

Har hatt opprydning

Siden saken om spanjolen som
bodde på Askøy i tre måneder,
arbeidet natt i over to og fikk
betalt 3500 kroner for jobben,
har Bergens Tidende ryddet
opp blant kontraktørene sine i
området.
–
Vi
har
avsluttet
kontraktsforholdet med en av
våre kontraktører. I tillegg har
Arkivfoto: Kai Svellingen Flatekvål
vi hatt samtaler med en annen, Fortsatt ikke lønn: Miguel Angel Arroyo Neila sitter hjemme i Spania med håp om at noen her hjemme tar ansvar og betaler ham det han har arbeidet for. 
og lagt frem våre forventninger
til ryddighet, sier Thorsheim.
Han legger til at BT kommer til kontakt med Miguel Angel
– Aldri. For all del har vi aldri
å følge opp med innstramming Arroyo Neila. Han bekrefter at gjort noe slikt. Vi har aldri
Dette er saken:
av enkeltrutiner i forhold til han ikke har fått penger av sine utnyttet ham.
■■Miguel Angel Arroyo Neila kom til Norge og Askøy sent i fjor for å bli avisbud.
distribusjonen av BT og de norske oppdragsgivere.
Spanjolen
er
en
mild
Arkitekten fra Spania har lenge vært arbeidsledig, og dette var et desperat
– Jeg har ikke sett noe til mann, selv om han forventer
andre avisene som deles ut
forsøk på å redde familiens økonomi.
pengene de skylder utbetaling. Han blir rett og
nattestid.
■■Etter tre måneders opphold, avbrutt av noen hjemreiser, dro 44-åringen
meg, forteller Arroyo slett lei seg når han hører
Det
var
rett
tilbake til Spania tidligere i mars.
Vi har avsluttet
Neila via e-post fra at oppdragsgiverne har fått
før påske at AV
■■Da hadde han fått utbetalt rundt 3500 kroner for to måneders nattarbeid.
kontraktsforholdet
Spania.
fortalte om 44
sparken.
■■Oppdragsgiverne forklarte at de ville «teste» ut spanjolen før de gav han
med en av våre
Da Askøyværingen
år gamle Miguel
– Det er synd. Jeg er en god
arbeidskontrakt. De forteller også at han fikk utlevert kontanter for at han
kontraktører.
tok
kontakt
med kristen, og jeg ønsker ingen så
Angel, som har
skulle ha råd til å kjøpe mat.

Andreas Thorsheim oppdragsgiverne til vondt at de mister jobben. Jeg
■■Nå vil Miguel Angel Arroyo Neila kjempe for å få pengene han mener
jobbet
nærmest
oppdragsgiverne skylder ham.
spanjolen, hevdet de ønsker bare å få betalt det de
gratis som avisbud
at dette bare var tull.
på
Askøy.
I
skylder meg, sier 44-åringen.
– Han har fått kontant
begynnelsen av mars dro han
tilbake til familien sin i Spania betaling. Han skulle være her – Bra at BT er resolutte
– Det er bra at BT følger Amano til AV.
uten å ha fått betalt det han var hos oss for å få opplæring, så Daglig leder for Stiftelsen Robin
Han mener BT bør ta ansvar
lovet da han kom til Norge i fjor. skulle han få kontrakt, var Hood Huset, Marcos Amano, opp sitt ansvar for sine
synes det står respekt av at BT underleverandører,
og
gir og sørge for at spanske Miguel
svaret deres.
Ikke fått betalt
– Så dere har altså ikke nå handler resolutt i denne dem klar beskjed om at sosial Angel Arroyo Neila får sin
Askøyværingen har vært i utnyttet han?
situasjonen.
dumping ikke er akseptert, sier rettmessige betaling.

Meny: Tilbud mandag til lørdag
Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Røkte

Pizza

Santa Maria

Meloner

kjøttpølser

450g, u/skinn, Gilde
(44,22/kg)

19

90

ord.pris
26,90/pk

26% rabatt

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer. Tilbudene gjelder f.o.m 8/4 t.o.m 13/4

580-610 g, ass. utvalg
Big One

39

90

ord.pris
51,9079,90/stk

23-50% rabatt

taco produkter
taco sauce og tortilla

12

90

ord.pris
19,5031,90/stk

33-59% rabatt

utvalgte typer

14

90
pr kg

