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Fredsprisnominert

Regerer på voldsdom

Blant de 318 personene som er nominert til Nobels
fredspris i år, finnes også USAs nyslåtte president.
Dette er andre året på rad at Donald Trump er nominert
til fredsprisen. Ifølge direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg Harpviken, er det samme
person som har nominert ham to år på rad, ifølge
Nettavisen. – Jeg vet dette fordi jeg spekulerer på noen
prisvinnere, og da er det en del folk som bekrefter sine
nominasjoner til meg. Jeg kan si at det er en amerikaner
som har nominert Trump, sier Harpviken. (NTB)

Eksperter reagerer skarpt på at tingretten i Stavanger mener det var
«berettiget harme» da en mann banket opp konen på grunn av
angivelig utroskap. – Fullstendig uakseptabelt. Det er å legitimere
partnervold, sier jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB) til Dagsavisen. En 36 år gammel mann banket opp
konen på brutalt vis da han fant bilder på telefonen hennes som skal ha
vist at hun var utro. Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men
tingretten mente at mannen hadde handlet i «berettiget harme» og
reduserte straffen til 30 timers samfunnsstraff. Drapsforsker Vibeke
Ottesen ved UiO mener dommen sender et helt galt signal. (NTB)

NOMINERT: Den som har nominert Trump mener han
bør anerkjennes for sin «fred via styrke-ideologi». FOTO: NTB

Stor økning i fattigdom blant innvandrere:

fra nød til fa
Sammen med sønnen
kom hun til Bergen
med håp om en bedre
fremtid. I stedet ble
de en del av stadig
flere fattige.
Dag BjørnDal

dag.bjorndal@ba.no

engen: – Hjemme i Spania
var det ikke mulig å få jobb, og
for meg så Norge og Bergen veldig bra ut, sier Natalia (40).
Nordmenn forbinder Las Palmas på Gran Canaria med sol og
glede. Men de som bor der opplever stor arbeidsløshet, nød og
en stadig hardere hverdag.
Men også her på vår egen
«gullkyst» forverrer forholdene
seg. I Hordaland vokser stadig
flere barn opp i fattigdom.
I 2006 vokste 5,7 prosent av
barna i vårt fylke opp i «husholdninger med vedvarende lavinntekt», skriver SSB.
I 2015 har andelen fattige
barn økt til åtte prosent.
Det er blant innvandrere andelen øker mest:
I 2006 hadde 1,5 prosent av
barna som vokste opp i fattigdom innvandringsbakgrunn.
I 2015 er dette økt til 3,8 prosent i vårt fylke. Innvandrerbarn utgjør nesten halvparten
av de fattige barna i Hordaland.

Deler soverom
For Natalia var likevel valget
lett da hun reiste for fire år siden. Hun så ingen annen utvei
enn å ta med seg sønnen Alvaro
og reise.
I fire år har de to bodd i Bergen. Alvaro (16) er kommet inn
på videregående skole, mens
mor fortsatt ikke har fått seg
fast arbeid.
– Jeg jobber som stuepike på
et hotell. Om sommeren jobber
jeg hele juni, juli og august,
men ellers i året må jeg klare
meg på en inntekt mellom
8000 og 12 000 kroner måneden etter skatt. I tillegg mottar
hun dagpenger når hun ikke
jobber, samt barnetrygd.
Sammen med sønnen og en
venn leier hun en leilighet
utenfor sentrum. Der deler hun

LEDER: – Gjør noe med barnetrygden, oppfordrer daglig leder
Marcos Amano ved Robin Hoodhuset.
FOTO: EIRIK HAGESÆTER
soverom med sin sønn og husleien på 10 500 kroner i måneden deler hun og vennen
på.

Må spare
Hun smiler litt oppgitt når hun
forteller.
– Det er en vanskelig situasjon for oss. Klart vi helst ville
ha en bolig der vi hadde hvert
vårt soverom. Men med den
inntekten jeg har, går ikke det.
– Hvordan får du råd til klær
til sønnen din?
– Uff, det er vanskelig. Om
sommeren sparer jeg opp penger nok til at vi kan klare oss
gjennom vinteren. Dersom vi
skal kjøpe klær, må jeg spare i
flere måneder først. Det går
mest i brukt, sier Natalia.
Hun skulle gjerne også hatt
råd til å sende gutten sin hjem
til foreldre og venner på Las
Palmas noen ganger.
– Men det er ikke så lett, innrømmer hun.
Alvaro trener kickboksing
når han ikke er på skolen. Både
han og moren holder seg mest
sammen med andre utlendinger. Hun snakker godt norsk, og
takker skolen for det.
– Dersom du er uten penger
og heller ikke kan språket, får
du det vanskelig, sier hun.
Hun er fast bestemt på å utdanne seg til å bli helse- eller
tannlegesekretær.
– Hva drømmer du om?
– Jeg liker veldig godt å bo i

FRIVILLIG: Natalia (40) arbeider frivillig på kjøkkenet til Robin Hood-huset når hun ikke går på skole eller jobber.
gen for å finne lykken. Nå er de to blant byens stadig flere fattige. Til høyre rådgiver Ingrid Husevåg Døskeland.
Norge. Men jeg ønsker meg en
fast jobb, der jeg kan tjene nok
til å klare meg selv, sier Natalia
– og smiler.

Øk barnetrygden
Hun vil hjelpe andre også, og
jobber frivillig på Robin Hoodhuset når hun kan.
Og hjelp har de bruk for på

Robin Hood-huset, som opplever at stadig flere oppsøker det
rusfrie og livssynsnøytrale møtestedet for økonomisk vanskeligstilte i sentrum.
Daglig leder Marcos Amano
sier at mange av de fattige forsørgerne jobber ufrivillig deltid
eller er ansatt som ekstravakter.
– Vi ser at for eksempel del-

tidsarbeidende stuepiker som
mottar barnetrygd og bostøtte,
så vidt kommer seg over sosialhjelpsnormen, som er på rundt
8500 kroner i måneden til livsopphold for en enslig forsørger
med et barn, sier han.
Flere hele faste stillinger, økning av de laveste trygdesatsene og tiltak for å senke bokost-

fattigdom: les på mandag om Sportsklubben
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Vil kriminalisere import av sexdukker som ligner barn
Tollvesenet har de siste månedene
beslaglagt 21 sexdukker som er
fremstilt som barn. Nå ønsker
regjeringen og KrF å kriminalisere
import av slike dukker.
De tre partiene varsler at de vil
fremme et forslag i forbindelse
med opptrappingsplanen mot vold
og overgrep som ber regjeringen
om å tydeliggjøre straffeloven på

dette området. – Vi ser at straffeloven ikke sier tydelig nok at det er
kriminelt å importere sexdukker
som ser ut som barn. Vi er bekymret over at bruken av disse dukkene
øker, og for at det kan føre til flere
overgrep, sier Margunn Ebbesen,
medlem i justiskomiteen for Høyre.
Tolletaten oppdaget i 2016 at
nordmenn bestilte og importerte

sexdukker fremstilt som svært
naturtro barn og ser at importen av
sexdukker utformet som barn øker.
Etaten valgte på eget initiativ å
anmelde disse sakene.
– Jeg blir rett og slett uvel, sier
Jørn Ferner Bergersen, fungerende
avdelingsdirektør i Tolletatens
etterretningssenter, til NRK som
først skrev om saken.

Dukkene er bestilt av menn i
alderen 18 til 60 år. Noen av
mottakerne er tidligere domfelt for
seksuallovbrudd, flere har tilgang
til barn via jobb eller familie, og
flere har hittil vært ukjente for
politiet for lignende forhold,
skriver Kripos i en pressemelding.
Dukkene er rundt en meter lange,
og noen har hatt barneklær på.

BESLAGLAGT: 21 sexdukker som

ligner barn.

FOTO: NTB ScANpIx

attigdom
TILLEGG: Audun Lysbakken vil
innføre det gamle søskentillegget i
barnetrygden.
ARKIVFOTO: BA

– Gjør
noe nå!

– Om ikke politikerne gjør
noe med den økende
fattigdommen, kommer
den bare til å vokse.
sentrum: Det sier SV-leder
Audun Lysbakken til BA.
Han sier at barnetrygden har
stått stille siden 1996, og at den
– om den hadde fulgt den vanlige prisveksten – hadde gitt
18 000 færre fattige her i landet.

Søskentillegget
– Nå trenger vi et løft som vil gi
alle fattige mer å leve for, sier
han.
Lysbakken foreslår to helt
konkrete ting:
1. Barnetrygden må økes.
2. Innfør et ekstratillegg til enslige forsørgere, og gjeninnfør
det gamle søskentillegget på
250 kroner fra barn nummer
tre.
– Det er spesielt disse to gruppene som blir fattige i Norge i
dag, sier SV-lederen.
Han synes det er ekstra opprørende at fattigdommen øker
mens forskjellene bare blir større her til lands.

Rigge om
Sammen med sønnen kom hun til BerFOTO: SKJALG EKELAND

nadene mener han er det som
må til om man skal begrense
fattigdommen.
– Man kunne jo begynne med
å gjøre noe med barnetrygden,
som har stått stille siden 1996.
En indeksregulering ville løftet
mange familier ut av fattigdom,
sier han.

Andelen barn som
vokser opp i fattigdom:
2006

Hordaland
Oslo
Rogaland
Akershus
Sør-Trøndelag
Landet
TALL I pROSENT

5,7
14,7
5,6
4,7
6
7

2015
8
17,6
6,7
7,5
7,3
10,1

Endring
2,3
2,9
1,1
2,8
1,3
3,1

Andelen fattige barn med
innvandringsbakgrunn:
2006

Hordaland
Oslo
Rogaland
Akershus
Sør-Trøndelag
Landet

1,5
11,3
1,9
1,8
1,6
2,7

2015
3,8
13,8
3,6
4,2
4,4
5,4

Endring
47,5
78,4
53,7
56,0
60,3
53,5

– Vi har en økonomisk elite som
får alt de peker på, for eksempel mest kutt i skattene. Samtidig øker bare lønnsforskjellene.
I stedet vil Lysbakken ha en
politikk som bekjemper fattigdom og ulikhet.
– Det er på tide at vi rigger
om. Vi må ta fra dem som har
mest og gi til dem som har
minst, konkluderer SV-lederen.

TALL I pROSENT

djerv som bidrar mot barnefattigdom i Bergen

