
MENER PROBLEMET MÅ LØSES I ROMANIA: – Men i mellomtiden må vi sørge for at de som kommer til Norge får beholde et minimum 
av verdighet, ved å gi dem tilgang på toalett og dusj, og et tak over hodet, sier Marcos Amano.
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– De vil bare sende barna på skolen, gi dem klær på 
kroppen og mat i magen
Rottereiret midt i villastrøket i Bergen er et symptom på et større europeisk problem, mener lederen for Robin 
Hood-huset, Marcos Amano. I dag møtte han mange av beboerne som ble kastet ut av politiet.

– De er villige til å gå gjennom det de går gjennom for å kunne sende barna sine på skolen, gi dem klær på 
kroppen og mat i magen, sier Marcos Amano.

Han leder Robin Hood-huset, et møtested i Bergen for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende.

NRK har gjennom flere artikler fortalt om hvordan flere titalls rumenere bodde under kummerlige 
forhold i en rønne midt i et av Bergens finere strøk, Kalfaret.
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I dag var 15 av dem som ble kastet ut da politiet aksjonerte i helgen samlet på møte hos Amano.

– Jeg ville høre hvor de har gjort av seg og hvordan de har det, og fikk snakket med dem gjennom tolk. 
De fortalte at rundt 35 personer har bodd i huset. Etter de ble kastet ut, har de bodd på togstasjonen, i 
parkeringshus og andre steder utendørs, sier Amano.

Se bildene fra huset:

– De sier huset er helt jævlig
De 15 personene forklarte at de til sammen har ansvar for 24 barn hjemme i Romania, ifølge Amano.

– De blir koblet til kriminalitet, men sier selv de er her for lovlig å tjene penger slik at de kan forsørge 
barn, ektefeller og familien generelt. I Romania tjener de 1.500 kroner måneden hvis de får seg jobb, fra 
Norge kan de sende hjem to-tre tusen kroner måneden gjennom gatemusikk og tigging, sier han.

LES OGSÅ: Rumenske tiggere: – Vi blir slått, sparket og spyttet på 

Noen skal ha flyttet inn i det falleferdige huset etter at Kirkens Bymisjon la ned sitt overnattingstilbud i Bergen, 
mens de fleste har bodd der lenger.

– De sier at huset er helt jævlig, og at de har prøvd å rydde så godt det lar seg gjøre på rommene de har 
installert seg i, sier Amano.

LES OGSÅ: Byråden om rottereiret: – Huseier har sviktet 

– Forferdelig ikke å kunne vaske seg
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Etter at Bymisjonen stengte overnattingstilbudet, finnes det ikke akuttovernattingsplasser i Bergen. Amano 
mener det bør gjenåpnes, med økt kapasitet fra de 25 plassene det forrige tilbudet hadde, utvidet åpningstid, 
og mulighet for å dusje.

– Mange av dem jeg snakket med syntes det var 
helt forferdelig at de ikke hadde kunnet vaske seg. 
Når de måtte stå i kø uten å være sikker på om de 
fikk plass, og grunnet Bymisjonens regler heller ikke 
kunne gå ut så tidlig som de ville for å samle flasker, 
valgte mange å bo i dette huset, sier Amano.

Selv om Amano vil ha på plass et 
kriseovernattingstilbud raskest mulig, mener 
han det alene ikke er en tilstrekkelig løsning på 
lang sikt.

– Hovedløsningen ligger i Romania, gjennom å 
bedre forholdene for rom. Den høye arbeidsledigheten der og i land som Spania og Hellas, som det kommer 
mange arbeidsinnvandrere fra, er et problem som må løses på europeisk nivå. Men i mellomtiden må vi sørge 
for at de som kommer til Norge får beholde et minimum av verdighet, ved å gi dem tilgang på toalett og dusj, og 
et tak over hodet.

BAKGRUNN: Bodde i rønne full av boss og ekskrementer 
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BODDE HER: 35 personer skal ha bodd ulovlig i dette huset. I 
helgen ble de kastet ut av politiet.
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