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noen ganger er det rett og slett 
penger de trenger. Det er politiets 
oppgave å bekjempe kriminalitet. 
Så er det vår oppgave som folk å vi-
se omsorg, sier han. 

GIR ROMFOLK VERDIGHET
Det er ikke bare Frelsesarme-
en som ser verdien av å gi rom-
folk omsorg. Sosialbyråd Erlend 
Horn (V) i Bergen har vært opp-
tatt av å gi fattige og hjemløse i 
Bergen verdighet ved å bygge et 
do- og dusjtilbud for hjemløse. 
Han har sett Brennpunkt-do-

kumentaren, men ønsker ikke å 
innføre tiggerforbud eller endre 
politikk. 

– Vi kommer til å fortsette vår 
politikk, og vil ikke ha et tigger-
forbud. Men dette er en øyeåpner 
på at det finnes personer som ut-
nytter systemet som er der for å 
hjelpe de svakeste. Det må vi ta 
på alvor, og sørge for at det er de 
som trenger hjelp som får det, sier 
Horn til NRK. 

I likhet med Haugsvær i Frel-
sesarmeen håper Horn at folk 
ikke faller for fristelsen å stigma-

tisere en hel gruppe etter doku-
mentaren. 

– Vi må være edruelige og skille 
klinten fra hveten. De som begår 
kriminelle handlinger og er med 
på organisert kriminalitet skal 
tas. Det er det politiet sin jobb å 
gjøre og vi som kommune må gjø-
re det vi kan for å hjelpe med det, 
sier han. Samtidig må vi har hjer-
tevarme for dem som har et reelt 
behov for hjelp, og sørge for at de 
fortsatt møtes med verdighet, sier 
Horn til NRK. 

 ● Det er politiets 
oppgave å be-
kjempe kriminali-
tet. Så er det vår 
oppgave som folk 
å vise omsorg.
Knut Haugsvær, 
 Frelsesarmeen

TIGGING: Travle bergensere haster forbi en av byens tiggere. Bildet er tatt våren 2016.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad 

HODEPLAGG: Blidensol syke-

hjem har gitt opp kampen mot 

religiøse hodeplagg. 

  Illustrasjonsfoto: Carina Johansen, 

 NTB scanpix

Tillater  
likevel hijab
SNUR: Styret ved Blidensol sy-
kehjem i Stavanger snur i hijab-
saken og vil nå likevel tillate de 
ansatte å bruke hijab på jobb. 
Styremedlem Thomas Middelt-
hon ved sykehjemmet viser til 
at både Likestillings- og diskri-
mineringsombudet og Likestil-
lings- og diskrimineringsnemn-
da har slått fast at det er lovstri-
dig å nekte ansatte å bruke hijab.

– Dermed er slaget tapt. Vi har 
ikke tenkt å lage mer bråk rundt 
dette, vi ønsker trivsel og ro på 
 Blidensol, sier Middelthon til 
NRK.

Striden om hijabbruk ved Bli-
densol sykehjem i Stavanger har 
pågått siden høsten 2016. Styret 
ved sykehjemmet vedtok et for-
bud mot at ansatte kunne bruke 
hijab på jobb, noe som førte til at 
kommunen sa opp driftsavtalen 
med sykehjemmet.

Direktør for oppvekst og leve-
kår i Stavanger kommune, Per 
Haarr, sier han er overrasket over 
at styret snur.  NTB

«Sykle til  
jobben»  
er i gang
AKSJON: Siden 1973 har den 

årvisse Sykle til jobben-ak-

sjonen blitt arrangert. Årets 

utgave ble tråkket i gang av 

både samferdsels- og hel-

seministeren. Helseminister 

Bent Høie (bildet) var blant 

dem som tok på seg sykkel-

hjelmen på Eidsvolds plass i 

morgentimene onsdag for å 

markere starten på aksjonen 

som blir arrangert for 44. 

gang.  NTB
 Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Slått etter   
dokumentar
BERGEN: Flere av tiggerne i 

Bergen ble utsatt for voldsepi-

soder i morgentimene onsdag, 

ifølge NRK. – Det har vært ut-

skjelling, og folk som har blitt 

sparket, slått og spyttet på, sier 

Marcos Amano, lederen av Ro-

bin Hood-huset, et sted som 

tilbyr hjelp til fattige. Episo-

dene skal ha kommet som kon-

sekvens av NRK Brennpunkts 

avsløring av kriminelle nettverk 

bak prostitusjons- og tigger-

miljøet i Bergen.  DAGEN
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