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Derfor står folk i matkø
Av WENCHE BERG HUSEBØ, AKSJONSGRUPPEN MOT SOSIAL NØD I BERGEN
09. februar 2016, kl. 11:26 

Stadig flere får også hjelp av Slumstasjonen, Robin Hood Huset og Røde Kors og
andre tilsvarende organisasjoner, skriver Wenche Berg Husebø i dette
innlegget.
Skriv ditt leserbrev her

«

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å
bidra med sine meninger, både på nett og i papir

«Sosialhjelp er ment å være midlertidig, men
virkeligheten er at veldig mange får supplerende
sosialhjelp resten av livet.»

Det kan bli slutt på at Kirkens Bymisjon deler ut mat ved Korskirken. (Foto: ARNE
RISTESUND)
ANNONSE

DEL



LESERBREV Onsdag 3. februar og leser jeg i BA at Kirkens Bymisjon har lagt ned matutdelingen i

Korskirken med virkning fra 1. februar. Lørdag 6. februar kommer den gledelige nyheten at de
prøver å få til en matsentral der butikkene kan levere mat som ikke kan selges. Matsentralen
skal fordele det de får av mat og annet, til de ulike hjelpeorganisasjonene Bergen.
Les også: Kirkens Bymisjon slutter å dele ut mat til fattige
Les også: Vil etablere matsentral som kan gi bort mat i stor stil
Ifølge statusrapporten for sosiale tjenester i Bergen kommune er det 2747 personer med
hovedinntekt trygd som må få supplerende sosialhjelp. Cirka 890 av disse er uføre og
alderspensjonister på minsteytelser. Noen av disse finner vi igjen i køen utenfor Korskirken, og
et sted mellom 150 og 220 har mottatt mat fra Kirkens Bymisjon hver uke.
Hovedproblemet er at de har for lite penger, og at de ulike støtteordningene som
kommunal og statlig bostøtte ikke er samordnet med den nye uførereformen.
Bostøtten regnes ut fra brutto inntekt og med en maksimal grense for tillatt boutgift i Bergen på
cirka 6500 kroner. Boutgifter over dette er ikke med i regnestykket. Hva er grunnlaget for dette
tallet?
Når mennesker på varige trygder har så lite penger at de ser seg nødt å stå i matkø eller søke
økonomisk sosialhjelp, kommer de inn under NAV kommune og deres satser per dags dato
cirka 5850 kroner for en enslig voksen etter at husleie og strøm er betalt.
Sosialhjelp er ment å være midlertidig, men virkeligheten er at veldig mange får supplerende
sosialhjelp resten av livet. Stadig flere får også hjelp av Slumstasjonen, Robin Hood Huset og
Røde Kors og andre tilsvarende organisasjoner. To dager etter BA-reportasjen leser jeg på TV 2
sin side at Fattighuset i Oslo mangler mat å gi vekk, 1800 mennesker har fått mathjelp hver uke
– nå kan det bli slutt.
Les også: Det er på tide det blir slutt på matkøen utenfor Korskirken
Hva skjer med disse menneskene, er det ingen som lurer på hvorfor de står der ?
Et samlet storting vedtok en ny uførereform, det skulle bli lettere for dem med restarbeidsevne
å jobbe. At de samtidig gjorde det mye verre for mange tusen som ikke har helse til å gå ut i

å jobbe. At de samtidig gjorde det mye verre for mange tusen som ikke har helse til å gå ut i
jobb igjen prøver de å forbigå i stillhet. Robert Erikson (Frp), tidligere arbeids- og
inkluderingsminister uttalte at de var klar over at det vil bli flere barn med fattige foreldre på
grunn av reformen, men de barna ville de holde øye med.
Hva hjelper det å holde øye med barna ?
Antallet fattige barn i Norge øker hvert år på tross av ulike særordninger spisset mot utpekte
grupper. Min påstand er at det ikke ville vært fattige barn hvis ikke det var fattige foreldre. Og
det kan vi gjøre noe med hvis det er politisk vilje til det.
1. januar 2018 er det slutt på overgangsordningene – hva skjer da?

Wenche Berg Husebø er leder i Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen (Foto: DAG
bjørndal)
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Skal dette være nødvendig i verdens rikeste land nei det skal det
ikke.De kongelige kjøper designervesker til flere tusen de tapper
ut penger som gress.Få vekk de kongelige melkemaskinene og
bruke pengene på de fattige og de som trenger det.Politikere
også de tenker bare på seg selv,vi er mange fattige jeg er en av
dem og vi bor i et av verdens rikeste land også skal en stå i kø
for gratis mat.Fytti rakkern fordel godene og få vekk kongelige
og politikere med sugerør i statskassen de gjør ingen ting de

bare trekker ut penger og andre må sulte.
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Tips oss.
Send inn videotips.
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