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Mens vi  koser oss 
med påskelammet, 
tigger det unge kjæ-
resteparet på gaten. 
Det eneste de eier er 
kjærligheten – og 
håpet om et godt liv.

Dag BjørnDal
dag.bjorndal@ba.no

TORGALLMENNINGEN: I 
to måneder har rumenerne 
Anca Stancu (20) og Bobi Ion 
(22) fristet lykken på gaten i 
Bergen. 

Prisgitt hjelp
De siste ukene har de bodd på 
Bymisjonens akutte overnat-
tingstilbud for utlendinger i 
Kong Oscarsgate. 

25 senger tett i tett. Kvinner 
og menn om hverandre, og det 
var bare lov å oppholde seg i de 
trange sovesalene fra klokken 
22 til 07 neste morgen. 

Men det var en varm seng.
Onsdag ble tilbudet nedlagt 

fordi staten kuttet i bevilgnin-
gene. Vi har ikke penger til sånt 
her i landet.  

 Nå er det unge kjæresteparet 
prisgitt hjelp fra bekjente de har 
fått her. For gode folk finnes 
fortsatt i denne byen.

 – Den første uken er vi invi-
tert til å bo hos en venninne 
som har en liten leilighet i byen, 
sier Anca. 

 Hun og kjæresten livnærer 
seg med salg av bladet «Folk er 
Folk», flaskepanting og tigging. 

 Denne uken fremsto hun 
som kommunens «bevis» på at 
tiggerne ikke er en del av sam-
me organiserte gruppe som dri-
ver narkohandel og lommety-
veri.

 – Nei, jeg gjør jo ikke det. Det 
eneste jeg vil er å ha et godt liv, 
sier den kloke jenten på sitt fly-
tende engelsk.  

 Hun har bodd i Madrid siden 
hun var fire år. Far er husmaler, 
moren er vaskehjelp. Hun har 
to yngre søsken i den spanske 
hovedstaden.

 Selv studerte hun engelsk og 
turisme i Madrid. Men det gikk 

ikke rundt. Faren ble arbeids-
løs, og Anca måtte selv finne 
seg en jobb. 

Det er ikke lett i et land der 
ungdomsarbeidsløsheten er på 
55 prosent og den generelle le-
digheten er på 25 prosent.

– Det er kanskje vanskelig for 
dere i Norge å se vår situasjon. 
Men om dere prøver, så ser dere 
at vi ikke har andre valg enn å 
reise dit forholdene er bedre. 
Foreldrene mine sa det beste 
stedet jeg kunne dra til var Nor-
ge, sier Anca. 

Hun laget en CV, pakket en 
veske, fikk med seg Bobi og dro 
til Norge og Bergen.

 – Men det har ikke vært en-
kelt. Jeg tror ikke det er så bra å 
være fra Romania, sier hun.

– Hva slags jobb ønsker dere?
– Vi tar alt mulig! Men det er 

vanskelig når romfolk blir sett 
på som kriminelle. 

Han er min engel
Da Anca var mindre ville hun 
bli advokat. Nå – etter at hun 
startet med reiselivstudier – vil 
hun gjerne jobbe med turisme.

Bobi ser for seg at han klan-
skje kan få en jobb som vekter. 

Hun har overveid å si til mu-
lige arbeidsgivere at hun er fra 
Spania, der hun har bodd 
lengst.

– Men det blir feil. Jeg er jo 
stolt over å være fra Romania. 
Det er der slekten min er fra, 
det er det som er landet mitt.

Det er Anca som fører ordet. 
Bobi kan ikke engelsk. Da over-
setter Anca.

– Vi har møtt mange hyggeli-
ge mennesker i Røde Kors og på 
Robin Hood-huset. De vet 
hvem vi er, og at vi ikke er kri-
minelle, sier Bobi.

Anca smiler mot Bobi. Hun 
legger en arm på hans, og kaller 
ham sin beskytter. 

– Noen tror han er min «bak-
mann». Men han er bare min 
engel, sendt fra Gud. Når gamle 
menn kommer og ber om noe 
sånn ekkelt – du vet – er han der 
for meg.

Gud er vårt håp
Vi er på McDonald. De vil ikke 
ha mat, men gjerne kaffe.

De fremstår som svært mod-
ne og oppegående for alderen.

– Jobb er nøkkelen, sier Anca. 
– Dersom vi har jobb kan vi 
skaffe penger til et sted å bo, 
fortsetter hun.

Hun forteller at hun setter sin 
lit til Gud. At hun hver eneste 
dag ber om at han må løse den-
ne situasjonen.

– Vi må tro på det, sier Anca 
og ser på sin kjære. – Det er i alle 
fall vårt håp, sier hun.

Da vil de kanskje etablere seg 
her. For de har lyst på barn, og 
tror Bergen er et flott sted å 
vokse opp. 

Har du et tips om jobb til 
Anca eller Bobi? Ta kontakt 
med dag.bjorndal@ba.no

�� Bobi (22) og Anca (20) tigger og drømmer om å få jobbe

Nå eier de bare håpet

FELLES FREMTID: Bobi (22) og Anca (20) satser på en felles fremtid, og gjerne her i byen. Nå er de på utkikk etter jobb slik at de kan skaffe seg bolig. – Jobb er nøkkelen til et godt liv, mener de. FOTO: EIRIK HAGESÆTER

OppEgåEnDE: Hun studerte reiseliv og engelsk hjemme i Spania. 
Her samler hun tomflasker, selger blader og tigger.   

Situasjonen i Ukraina ble omtalt i 
11 543 medieoppslag i årets tre 
første måneder, men det var 
nyhetene om terror som gjorde 
mest inntrykk på folk.
Ukraina toppet nyhetsbildet 
gjennom fjoråret, og den pågå-
ende krisen var også suverent mest 
omtalt i norske medier i årets tre 
første måneder. 

11 500 oppslag om Ukraina er 
nær 30 prosent mer enn ski – VM i 
Falun, som med 8200 oppslag var 
nest mest omtalte hendelse i første 
kvartal 2015.

Sterkest inntrykk på folk gjorde 
imidlertid medieoppslagene om 
terrorangrepene i Frankrike, 
Danmark og ikke minst Boko 
Harams herjinger i Nigeria. 

Det viser AgendaTracker, en 
undersøkelse som gjennomføres av 
meningsmålingsinstituttet YouGov 
i samarbeid med kommunikasjons-
byrået PR – operatørene og 
medieanalysebyrået Retriever.

Undersøkelsen tar for seg 1006 
nordmenns meninger om de 15 
mest omtalte nyhetene i første 
kvartal. 

Frankrike – terroren var tredje 
mest omtalte hendelse i de tre 
første månedene i år, mens Boko 
Haram og terroren i Danmark 
endte på 11. og 12. plass med 2500 
og 2400 medieoppslag. 

Målt etter engasjement, vekker 
Boko Harams herjinger mest 
harme. 81 prosent av de spurte sier 
at de blir svært opprørt over 
medieoppslag om denne saken. 

Til sammenligning har oppsla-
gene om situasjonen i Ukraina bare 
gjort inntrykk på 38 prosent av de 
spurte. Nyhetene om Frankrike – 

terroren etterlot sterke følelser hos 
63 prosent, og terroren i Danmark 
gjorde inntrykk på 52 prosent. 

Kunde – og analysesjef Kristina 
Nilsen i Retriever mener det er 
interessant at nordmenn blir mer 
opprørt over Boko Haram enn 
terroren i Paris, selv om sistnevnte 
ble dobbelt så ofte omtalt.

– Det viser et sprik mellom 
medienes prioriteringer og folks 
reaksjoner. Noe som også gjenspei-
les i de spurtes mening om 
nyhetsdekningen. 41 prosent 
mener dekningen av Boko Haram 

kunne vært bedre, mens tilsvaren-
de tall fra dekningen av Paris kun 
er 9 prosent, sier Nilsen. 

Norwegian – streiken endte som 
fjerde mest omtalte hendelse i 
årets tre første måneder. 

Mobbedebatten, striden mellom 
Frp – nestleder Per Sandberg og 
KrF – leder Knut Arild Hareide samt 
mistillitsforslaget mot justisminister 
Anders Anundsen (Frp) og 
stormene Nina og Ole er alle på 
topp 10 – listen.
(ANB–NTB)

Disse sakene fikk mest oppmerksomhet i media så langt i år
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Mandag skrev BA om tobarnsmo-
ren Benedicte Vik Oanes som har 
opplevd flere farlige situasjoner 
som oppstår langs Håkonshella-
veien, der det mangler gang- og 
sykkelvei. 

Statens vegvesen jobber for 
tiden med å ferdigstille et forslag 
til reguleringsplan for å utbedre 
kjøreveien og bygge gang- og 
sykkelvei, men det vil ta flere år før 
dette kan være på plass. I mellomti-
den har veivesenet allerede lagt 
planer for å bedre sikkerheten på 
veien allerede i inneværende år. 

– Vi vil gjennomføre strakstiltak 
for å bedre trafikksikkerheten i 
påvente av større tiltak i Håkons-
hellaveien, sier senioringeniør Tor 
Høyland i Statens vegvesen.

Høylands ansvarsområde i 
veivesenet er trafikksikkerhet, og 
han er ikke fornøyd med dagens 
tilstand på strekningen på 780 
meter mellom Alvøen og Bjorøy-
tunnelen der veien er smal og 
svingete, og gang- og sykkelvei 
mangler. Der er heller ikke 
alternative omveier fotgjengere 
kan velge på strekningen. 

Høyland opplyser at strakstilta-
ket inngår i en større utredning om 
Alvøen skolekrets, der flere tiltak 
allerede er satt i verk. Blant annet 
ble fartsgrensen på denne streknin-
gen redusert til 40 km/t, men det er 
ikke godt nok for å sikre alle 
trafikanters trygghet, mener 
Høyland.

– I løpet av 2015 vil Statens 
vegvesen supplere med seks 
fartssumper på strekningen for å 
redusere farten på trafikken ytterli-
gere og gjøre det tryggere for alle 
trafikanter på veien, sier Høyland.

Iverksetter strakstiltak på Håkonshellaveien

Farlig: Benedicte Vik Oanes har opplevd flere farlige situasjoner langs Hå-
konshellaveien. Nå skal fartsdumper bedre sikkerheten.  Foto: Magne turøy

�� Bobi (22) og Anca (20) tigger og drømmer om å få jobbe

Nå eier de bare håpet

FEllES FrEMTiD: Bobi (22) og Anca (20) satser på en felles fremtid, og gjerne her i byen. Nå er de på utkikk etter jobb slik at de kan skaffe seg bolig. – Jobb er nøkkelen til et godt liv, mener de. Foto: eIrIK HageSÆter

Villmannskjøring, 
fyllekjøring, rus og vold 
preget natten til langfre-
dag landet rundt.
Mens den årvisse rånefesten 
i svenske Strömstad skjær-
torsdag etter politiets syn 
gikk rolig for seg, var det til 
tider veldig hektisk for poli-
tiet i norske byer og tettste-
der natten etter. «Ampert» er 
et ord som går igjen på politi-
ets Twitter-oppdateringer.

– Mann i 30 årene innsatt i 
varetekt etter at han ville 
kaste en drosjesjåfør på sjø-
en i forbindelse med beta-
ling. Han var åpenbart beru-
set, kan operasjonssentralen 
i Haugesund fortelle i 4-ti-
den natt til i går.

Biting
Tidligere samme natt gikk 
det en kule varmt da en 
mann i 30-årene ble plassert 
i «drukkenskapsarresten» og 
anmeldt for ordensforstyr-
relse ved et utested i samme 
by. 

– Da mannen skulle settes i 
arresten forsøkte han å bite 
en politimann. Han anmel-
des for forsøk på vold mot 
offentlig tjenestemann, kan 
operasjonsleder opplyse.

Men dette var slett ikke de 
eneste tilfellene av vold og 
ordensforstyrrelser. I Sande-
fjord ble en mann i 20-årene 
satt i arresten etter å ha fun-
net det for godt å både slå og 
skalle til en annen person.

Politiet i Rogaland fortel-
ler om en natt der flere beru-
sede personer måtte bortvi-
ses fra Stavanger sentrum 
fordi de «ikke kunne oppføre 
seg». Både unge som gamle 
måtte overnatte i arresten.

Andre var i det destruktive 
hjørnet. Politiet i Trondheim 
kan fortelle at en eller flere 
personer ødela toalettene på 
Oppdal Bowling, og at det 
ble gjort skader for flere ti-
talls tusen kroner.

En fuktig natt på byen før-
te ellers til utallige meldin-
ger om urinering på offentlig 
sted. Alkohol og narkotika 
bidro til å gjøre det utrygt på 
veiene. Promille- og ruskjø-
ring er gjengangere.

Politiet kan ellers melde 
om rakettoppskytinger og 
altfor høy, og kanskje også 
upassende, musikk en rekke 
steder.  (ANB-NTB)

Mye fyll 
og bråk 


