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Ukens navn

Marcos amano

– Det hender at det
går en kule varmt

SakSet
i Uken
De som nå protesterer
mot en
fi nale i
Jerusalem, hva
ville de
sagt om det var
Tyrkia som vant?
Eller Hviterussland?
Avisa Dagen kaller kritikken av
Eurovisjon-vinneren «hykleri»
Jeg er
alvorlig
redd for
at den kurs Israel
nå fører er en
kurs mot katastrofe
også for Israel. Det vil komme
en situasjon der verden ikke
lenger finner seg i dette.
Kåre Willoch, til Dagsavisen

De ante ikke hvordan
de kunne skaffe Robin
Hood-huset et nytt
kjøkken. Daglig leder
Marcos Amano fikk
ideen litt før sin egen
40-årsdag: I stedet
for gaver til seg selv,
ønsket han penger til
et nytt kjøkken.

Giske-saken dekkes nå
som en
pingpong-kamp
mellom VG og
Dagbladet.
Bjørn Kristiansen i
Frifagbevegelse

dag Bjørndal

dag.bjorndal@ba.no
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■ Marcos Amano (40).
■ Singel og barnløs.
■ Utdannet sosionom, daglig leder

Skam og
ydmykelse er
nøkkelfølelser for å
utøve vold. Dersom en
person føler seg liten,
øker sannsynligheten
for at han ønsker å få
andre til å føle seg små
også. Det tror jeg er en
viktig årsak til mye
seksuelle trakassering.
Michael Kimmel,
maskulinitetsforsker, til
Aftenposten

for Robin Hood-huset, et møtested
for vanskeligstilte, siden 2011.
■ Far fra Brasil, mor fra Nordmøre.
Opprinnelig fra Oslo, men har
bodd tre år i Bolivia og et halvt år i
Brasil. Kom til Bergen i 1997.
■ Har mottatt både fattigmannsprisen og Laksov-prisen for sitt arbeid.
■ Aktuell: Som 40-årsgave ønsket
han seg en halv million til nytt
kjøkken på Robin Hood-huset, som
serverer over 40.000 måltider i året.

– Det var en ganske vill idé du
hadde?
– Nja, vi har hatt bruk for et
nytt kjøkken lenge, men ante
ikke hvordan vi kunne skaffe
penger til det. Så slo det meg:
Kunne jeg få til noe på min egen
bursdag?
– En halv million kroner. Det
er et ganske hårete mål for en
Facebook-innsamling?
– Ja, det er ikke lett å raske
sammen i full fart, og det var
selvsagt en sjanse for at det ikke
gikk. Men så tenkte jeg at om vi
lager nok «fuzz» rundt det, om
innsamlingen ble delt tilstrekkelig, så kunne det gå. Og nå
nærmer vi oss. Innsamlingen
går ut måneden.
– Hvis det fortsetter i samme
farten kan det se ut som om det
kommer inn mer enn 500.000.
Hva skal de pengene gå til?
– Her på huset er det dessverre alltid uforutsette utgifter. Vi
har blant aktivitetstiltak for
barne- og barnefamilier som
trues av nedleggelse. Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet ga oss i fjor 450.000 til dette.
I år fikk vi svært overraskende
avslag på søknaden. Nå er vi i
kontakt med kommunen for å
finne en løsning.
– Du har alltid jobbet med å
hjelpe folk, tidligere blant annet i Utekontakten. Hva driver
deg?
– Jeg har alltid vært opptatt
av arbeid mot urettferdighet og
ulikhet. Jeg ble sosionom fordi
jeg da kunne gjøre noe for van-

Bergensavisen

Det er alltid
noen
sure
gamlinger som
klager på
endringer i språket.
La kj-lyden dø i fred!
Nina Kristiansen, redaktør for
Forskning.no til Aftenposten

KJØKKENHJELP: Marcos Amano ønsket se nytt kjøkken til Robin Hood-huset i bursdagsgave. Nå er målet
for Facebook-innsamlingen i ferd med å oppnås.
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skeligstilte. Nå jobber jeg tett
med dem som trenger oss mest,
samtidig som vi er med å belyse
problemene i samfunnet overfor myndigheter og politikere.
Det siste er også veldig viktig.
– Hva slags mennesker det
som oppsøker dere?
– Det er veldig sammensatt.
Her er uføre i alle aldre, minstepensjonister, asylsøkere og
flyktninger. For ensomme er
det et kjærkomment sted å bruke som kafe, og det er mange
enslige forsørgere. Dessuten er
det en økende andel av arbeidende fattige, som har små stillingsbrøker og gjerne flere barn.
Her er også de som sitter på gaten og tiggere.

– Flest utlendinger?
– Nei, flest norske, selv om
mange ikke er norskfødte
– Dere gir råd og veiledning
også?
– Ja, Vi er fem ansatte. I tillegg til meg er det to sosionomer, en jurist en sosialantropolog og en som er utdannet
innen administrasjon og organisasjon. Vi er 4,6 årsverk og
det frivillige arbeidet utgjør ni
årsverk.
– Opplever dere mye vold?
– Ingen slipper inn her om de
er ruset. Likevel hender det at
det går en kule varmt i all fortvilelsen, men vold på huset er ekstremt sjeldent. For øvrig opplever vi stadig at noen er utsatt

for familievold, og at tiggere utsettes for sjikane eller voldslignende adferd.
– Er Bergen verre eller bedre
enn andre byer?
– Vanskelig å si. Den sosiale
nøden er jo landsomfattende,
og er overrepresentert i de største byene. For 10–15 år siden var
kommunen raus når det gjaldt
sosialhjelp. Det har den gått
bort fra, og følger den mer «de
veiledende satsene» fra staten.
Men jeg tror vi fortsatt er litt
bedre enn Oslo.
– Hva gjorde du 17. mai?
– Da var det fullt trøkk her
med 150–200 gjester. Vi serverte rømmegrøt, pølser og spekemat. Etterpå dro jeg på fjellet.

Jeg skal ikke juge og si
at livet er lett. Livet kan
være
skikkelig
vanskelig til
tider. Sånn, da
var det sagt, det
er greit å vite!
Guri Schanke, artist, på NRK
Ytring

Denne regjeringen
fratar landets 800.000
pensjonister elementære rettigheter. Vi får ikke
engang forhandle. Jeg synes det
er skandaløst å behandle
landets pensjonister, som har
jobbet og slitt gjennom et langt
liv, på en slik måte,
Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til VG

