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Gir av oG til: Agnes Merete Jansen og Linda Fauskanger syns det er fælt å se folk som må tigge på gaten i Bergen.                       Jansen forteller at det hender hun gir til tiggere, men Fauskanger sier at hun har sluttet å gi dem penger.  
 Foto: Arne ristesund

tomt: Vanligvis sitter det flere og tigger eller selger strikkeplagg i Strandgaten. 
I går var det tomt.

Dagen etter at NRK 
sendte dokumenta-
ren «Lykkelandet» 
skal flere tiggere ha 
blitt utsatt for vold og 
sjikane. Alle er imid-
lertid ikke like nega-
tive. 

Linda niLsen 
CamiLLa Fosse
nyhet@ba.no

Bergen: I går formiddag var 
gatene i Bergen sentrum nesten 
tømt for tiggere. På Lido-hjør-
net satt en ung rumener og tig-
get. Folk hastet forbi. Ingen 
stoppet for å gi penger. En eldre 
dame ristet irritert på hodet i 
det hun passerte mannen.

– Jeg liker ikke at de sitter her. 
Det er bare lureri alt sammen. 
Det er bakmenn som tar alt 
sammen, sier hun.

I Strandgaten var det tomt. 
På Torgallmenningen satt en 
kvinne. Hun så vekk da BA 
prøvde å få kontakt. 

– Jeg hadde ikke penger på 
meg i dag, men jeg pleier å gi 
dem noen kroner, sier Nikolai 
Rørdal.

– Hvorfor gjør du det?
– Jeg synes det er greit. Jeg 

bruker ikke de småpengene på 
noe fornuftig likevel, sier han, 
og legger til: 

– Jeg håper de får noe selv, og 
at ikke bakmennene tar alt.

Linda Fauskanger forteller at 
hun normalt pleier å gå forbi 
opptil femten tiggere i sentrum 
på vei til jobb.

– Jeg synes det er fælt å se 

dem sitte sånn, men jeg har 
sluttet å gi dem penger. Det er 
ikke greit å hjelpe dem på den 
måten, sier hun. 

Agnes Merete Jansen får dår-
lig samvittighet når hun ser tig-
gere på gaten.

– Jeg gir dem penger, det gjør 
jeg. Men det hender også jeg 
spør om de vil ha barneklær, el-
ler leker. Det vil de gjerne ha, 
sier Jansen.

– Flere vil dra hjem
Det er i dokumentaren «Lykke-
landet» at NRK Brennpunkt har 
avdekket at tiggernettverk i 
Bergen håver inn millioner.

Totalt 140 rumenere er sen-
trale i miljøet som driver med 
omfattende organisert tigging, 
gateprostitusjon og narkotika-
kriminalitet. Bakmenn med 
fete seddelbunker skryter på 
Facebook. Dokumentaren ble 
vist tirsdag kveld. 

Marcos Amano, daglig leder 
for Robin Hood-huset, forteller 
at rumenerne som tigger eller 
samler flasker var preget av 
frykt, bekymring og redsel da 
de kom til dem i går.

– Det er vanligvis god stem-
ning når de kommer om morge-
nen, men det var det ikke i går. 
De fortalte at det som hadde 
møtt dem ikke var det de van-
ligvis møter fra bergenserne. 

 Ifølge Amano fortalte flere at 
de hadde blitt sparket etter, 
slått, spyttet på og utskjelt.

– De hadde blitt kalt for hun-
der og «motherfucker», og bedt 
om å komme seg til helvete 
hjem, sier en rystet Amano.

– Det går rett og slett ikke an å 
oppføre seg slik. Jeg hadde 
trodd bedre om Bergens befolk-

�� Flere tiggere skal ha blitt hetset og slått etter NRK-dokumentar...

men noen velger å gi 

ning. De som gjør slikt må be-
sinne seg, og forstå at det går an 
å ha to tanker i hodet samtidig.

Han understreker at det som 
vises i filmen er veldig alvorlig, 
og at det forhåpentligvis er noe 
politiet jobber videre med.

– Men dokumentaren viser 
ikke hele sannheten om de som 
tigger og plukker flasker i Ber-
gen. Vi kan selvsagt ikke garan-
tere at ingen av dem som bru-
ker vårt tilbud er del av dette 
nettverket, men de gir ikke inn-
trykk av det. Det er viktig å hus-

ke på at uansett om man er del 
av et organisert nettverk eller er 
her selvstendig, har de som sit-
ter på gaten behov for hjelp og 
omsorg. Det som vises i doku-
mentaren er noen få personer 
som tjener seg rike på andres 
elendighet. 

Han forteller at de i går opp-
levde en jevn strøm av mennes-
ker innom hele dagen. 

– Mange gir uttrykk for at de 
ønsker å reise hjem, sier han. 

Visepolitimester Olav Val-
land bekrefter at politiet har 

fått informasjon om at to perso-
ner ble utsatt for hets og vold, 
og at politiet kommer til å etter-
forske dersom de får inn anmel-
delser og ytterligere detaljer.

– Dette er fullstendig uaksep-
tabel oppførsel. Disse mennes-
kene har krav på beskyttelse og 
rettssikkerhet akkurat som alle 
andre, sier han. 

NRK presiserer at det i perio-
den de filmet, fra juni 2015 til 
desember 2016, også var tiggere 
i Bergen som ikke har noe med 
nettverket å gjøre.

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør 
for sin innsats for en kunnskapsba-
sert og saklig offentlig debatt, og 
for å ha gjort tankesmier til en 
viktig del av denne. – Gjennom den 
liberalkonservative tankesmien 
Civita har hun løftet frem nye 
problemstillinger, trukket nye og 
unge stemmer inn i samfunnsde-
batten, og vitalisert ideologisk og 

politisk diskusjon både i og utenfor 
partiene, skriver stiftelsen Fritt Ord 
i begrunnelsen for tildelingen.
Clemet har vært daglig leder i 
tankesmien Civita siden 2006. Hun 
er utdannet siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole i Bergen, og har 
hatt en rekke politiske verv og posi-
sjoner. Hun har blant annet vært 
statsråd i to regjeringer, og var 

arbeids- og administrasjonsminister 
i Syse-regjeringen fra 1989 til 1990. 
Fra 2001 til 2005 var hun utdan-
nings- og forskningsminister i 
Bondevik-regjeringen.
Clemet var dessuten viseadminis-
trerende direktør i Næringslivets 
Hovedorganisasjon fra 1998 til 
2001. Prisen Fritt Ords Honnør er 
på 100 000 kroner og en krystall-

vase. Det er en påskjønnelse som 
tildeles en person for verdifullt 
virke i det frie ords tjeneste, gjerne 
i tilknytning til en aktuell sak. 
Stiftelsen Fritt Ords styre deler også 
ut Fritt Ords Pris. Tildelingen fant 
sted på Civitas mottakelse for 
Clemet i anledning hennes 
60-årsdag, på Café Christiania i 
Oslo i går ettermiddag.

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Gratulerer: Erna Solberg gratu-
lerer Kristin Clemet som markerte sin 
60-årsdag på Café Christiania i går.
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Torstein Dahle (Rødt) ber 
om at det avholdes et 
ekstramøte i komité for 
helse og sosial i Bergen 
kommune. 
Bakgrunnen er NRK-dokumen-
taren, og meldingene som kom 
om tiggere som ble utsatt for 
hets. 

– Reaksjonene rammer utvil-
somt også tiggere som ikke har 

noe med dette nettverket å gjø-
re, men som rett og slett er nød-
stedte mennesker, skriver Dah-
le i et brev han har formidlet til 
sine politikerkolleger i helseko-
miteen. 

– Jeg ber derfor om at det sna-
rest mulig tas initiativ til et ek-
stramøte i komiteen, der vi kan 
diskutere saken og hva som er 
riktige tiltak fra Bergen kom-
munes side – utover det som al-

lerede gjøres, skriver han vide-
re.

Også andre politikere har rea-
gert på dokumentaren. Silje 
Hjemdal (Frp) har fremmet et 
forslag til bystyret om å forby 
tigging. Ifølge Midtsiden.no vil 
Os-ordfører Marie Bruarøy (H) 
og varaordfører Laila Marie Rei-
ertsen (Frp) innføre tiggerfor-
bud i Os kommune når politi-
vedtektene skal oppdateres. 

Vil ha ekstramøte om tigging

Gir av oG til: Agnes Merete Jansen og Linda Fauskanger syns det er fælt å se folk som må tigge på gaten i Bergen.                       Jansen forteller at det hender hun gir til tiggere, men Fauskanger sier at hun har sluttet å gi dem penger.  
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men noen velger å gi 

Rudolf Christoffersen, 
sambandspolitiadvokat i 
Eurojust, tror man kunne 
avdekket en menneske-
handelsak om dagen 
dersom ressursene var 
tilgjengelige.  
I dokumentaren «Lykkelandet» 
avslører NRK Brennpunkt at 
mange av de unge rumenske 
kvinnene som selger sex på 
kveldstid i Bergen er under 
streng bevoktning fra både 
mannlige og kvinnelige slekt-
ninger. 

Bergenspolitiet har også av-
dekket flere tilfeller der kvin-
nene har blitt utnyttet til prosti-
tusjon av bakmenn, og så sent 
som i mars i år ble en 23 år gam-
mel mann dømt for å ha utnyt-
tet en 17 år gammel jente. 

I NRK-dokumentaren kom-
mer det frem at Kirkens Bymi-
sjon har hjulpet en kvinne som 
har brutt ut av miljøet i Bergen, 
og som i dag lever på hemmelig 
adresse. 

Rudolf Christoffersen jobbet 
i mange år som politiadvokat 
ved daværende Hordaland po-
litidistrikt, og jobbet særlig opp 
mot saker som omhandlet 
menneskehandel. 

I dag jobber han ved det eu-
ropeiske samarbeidsorganet 
Eurojust, og er også medlem av 
ekspertgruppen for tiltak mot 
menneskehandel, GRETA.  

GRETA publiserte i januar i år 
en rapport der kvinner og barn 
fra roma-familier spesifikt nev-
nes som spesielt sårbare for å 
bli utnyttet i menneskehandel. 
Det siste året har man avdekket 
flere tilfeller av dette over hele 
Europa. 

Disse sakene er imidlertid 
svært krevende å etterforske. 

 – Politiet og påtalemyndighe-

ten må ha tilstrekkelig kunn-
skap og kompetanse til å avdek-
ke utnytting. I Bergen har man 
gjennom mange år arbeidet 
målrettet for å bygge slik kom-
petanse. Det gir resultater, og 
ikke i noe annet politidistrikt 
avdekkes det så mye menneske-
handel som i Bergen, sier han.

 – Menneskehandel er ofte 
grenseoverskridende krimina-
litet. Det medfører at politi- og 
påtalemyndighet må samarbei-
de på tvers av landegrenser for 
å ta bakmannsapparatet. Effek-
tivisering av dette samarbeidet 
er viktig for å lykkes. Heldigvis 
jobbes det aktivt i Eurojust og 
Europol for å lykkes med nett-
opp det.

Han er ikke i tvil om at det er 
enorme mørketall. 

– Det er få andre kriminali-
tetsformer som gir så høy pro-
fitt som menneskehandel. Risi-
koen for å bli tatt er liten og 
straffenivået er fremdeles lavt. 
Selv om det selvsagt ikke er slik 
at alle som tigger og alle som 
selger sex er ofre for menneske-
handel, er det dessverre mange 
som er det. Det store antallet 
sårbare mennesker som er på 
flukt i Europa gjør at risikoen 
for å bli utnyttet er stor, særlig 
gjelder dette kvinner og barn. 

Christoffersen mener at et 
forbud mot tigging vil gjøre det 
lettere å beskytte barn og sår-
bare mennesker mot utnytting.  

– I tillegg er jeg sikker på at et 
slikt forbud også vil gjøre det 
vanskeligere å bruke tiggere 
som skalkeskjul for annen kri-
minalitet. Erfaringene både 
Norge og Sverige har etter inn-
føringen av sexkjøploven un-
derbygger det.

– Kunne avdekket 
en sak om dagen

Mørketall: Sambandspolitiadvokat i Eurojust Rudolf Christoffersen tror det 
foregår adskillig mer menneskehandel enn det politiet og påtalemyndighet har 
ressurser til å etterforske.  ArkivFoto: MAgne turøy 

Assisterende fylkeslege Sjur 
Lehmann blir ny sjef ved Kvinnekli-
nikken.

Lehmann er i dag assisterende 
fylkeslege hos Fylkesmannen i 
Hordaland, en stilling han har hatt 
siden 2013.

Han er spesialist i i fødselshjelp 
og kvinnesykdommer. Tidligere har 
han jobbet ved Sørlandet sykehus 

og på Haukeland. Han er også 
utdannet jurist. Siden 2015 var han 
seksjonsleder for helseseksjonen 
ved Fylkesmannen.

Lehmann overtar etter at Ingrid 
Johanne Garnes ga seg i desember i 
fjor. I dag er det Susanne Albrecht-
sen som er konstituert som 
klinikkdirektør. Hun søkte også 
jobben, men fikk den altså ikke.

– Kvinneklinikken ved Hauke-
land er blant landets fremste innen 
fødselshjelp og kvinnehelse, med 
engasjerte og dedikerte fagfolk. 
Jeg er glad for muligheten til å 
være med og utvikle virksomheten 
ved Kvinneklinikken videre, og ser 
frem til å begynne i stillingen, sier 
Lehmann i en kommentar på Helse 
Bergen sine nettsider.

Administrerende direktør Eivind 
Hansen er fornøyd med ansettel-
sen. 

– Vi har hatt en lang og grundig 
prosess med flere gode  kandidater 
før vi nå har ansatt Lehmann. Han 
har solid faglig bakgrunn, erfaring 
fra Fylkeslegen og vil bidra  med 
god og viktig kompetanse inn i 
denne jobben, sier Hansen.

Fylkeslege blir ny direktør ved Kvinneklinikken

ny sjef: Sjur Lehmann starter i 
jobben som klinikkdirektør etter som-
merferien.

Se og så leder, side 2 og 
debatt, side 26 og 27!


