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Kirkens Bymisjon setter tiggere på fly ut av Norge
Mer enn 20 personer har fått støtte til hjemreise, og flyr hjem lørdag.
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Av Anne E. Hovden

Mer om: Koronaviruset
Få full oversikt over BTs saker. ›

Kirkens Bymisjon i Bergen stenger ned alle sine tilbud, og brukerne av akuttovernattingen
har fått tilbud om hjelp til å komme seg hjem.

Fredag var det 23 som hadde søkt og fått penger fra Nav til hjemreise. De har også fått
hjelp til å bestille plasser på tre flyginger fra Flesland lørdag. Kirkens Bymisjon vil også
sørge for at de kommer seg vel av gårde, opplyser Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens
Bymisjon.
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Kristine Moskvil Thorsen er avdelingsleder for migrasjon og selvhjelp i Kirkens Bymisjon i Bergen. Fra søndag stenger organisasjonen akuttovernattingen med 32 senger. Foto: Silje
Katrine Robinson (arkiv)
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Akuttovernattingen er et tilbud for fattige tilreisende fra EØS-området, og ligger i
Hollendergaten. Det har 32 senger og et enkelt sanitærtilbud.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på
her.

Har bolig hjemme
– Vi har de siste dagene holdt akuttovernattingen i Vågsbunnen åpen, med hjertet i halsen.
Hvis det hadde oppstått mistanke om smitte hos en av gjestene, måtte alle ha blitt satt i
karantene. Og der er det ikke fasiliteter for å oppholde seg annet enn på nattetid. Det er
blant annet ikke kjøkken der, sier Thorsen.

Derfor har Kirkens Bymisjon sammen med Robin Hood-huset de siste dagene hatt
kontinuerlige samtaler med brukerne.

– Både de og vi er kommet til at det er det beste for dem at de reiser hjem. For de er
hjemløse her i Bergen, men de fleste har et sted å bo i hjemlandet sitt, sier Thorsen.

Stengt søndag
Thorsen peker på at med den unntakstilstanden som nå råder på grunn av smittefare, vil
arbeidssituasjonen til denne gruppen bli stadig mer begrenset.

– Vi kan jo se for oss at det på sikt ikke vil være lov å tigge på gaten eller pante flasker, sier
hun.

De siste dagene har det derfor blitt jobbet med å gjøre saksgangen lettere og raskere for å
få økonomisk støtte til hjemreise.

Fra og med søndag vil akuttovernattingen bli stengt. Om det blir noen igjen som ikke har
takket ja til hjelp med hjemreise, blir ikke klart før lørdag.

Vil du ha de viktigste nyhetene om virusutbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Fredag fikk 23 fattige tilreisende hjelp fra NAV til å fly hjem fra Bergen til sine respektive land. Foto: Sean Meling Murray (arkiv)
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Papirløse får hjelp
Kirkens Bymisjon har også gradvis stengt ned alle de andre tilbudene, i tråd med de
nasjonale retningslinjene.

– Noen enkeltpersoner og familier i spesielt sårbare situasjoner får spesiell oppfølging.
Men all oppsøkende virksomhet er stengt ned, det samme er alle møtesteder, sier
Thorsen.

Unntaket er helsesenteret for papirløse. Her jobber det over 100 frivillige leger, sykepleiere
og helsefagarbeidere.

– Vi strever litt med å opprettholde turnusen, siden de som jobber frivillig må prioritere sin
vanlige jobb. Men vi opprettholder tilbudet og vil tilby hjelp gjennom denne krisen, sier
Thorsen.

Åpner Korskirken
I tillegg vil kirkerommet i Korskirken bli åpnet noen timer hver dag inntil videre.

– Vi vil der ta imot gjester til samtale og sjelesorg i en vanskelig tid. Dette er en spesielt
krevende tid psykisk for mange, og vi vil derfor tilby en slags minimumsstøtte. Dette vil
gjennomføres i tråd med retningslinjer om å kunne sikre en meters avstand mellom
personer, og er avklart med biskopen, understreker Thorsen.

– Hva tenker du om at en så sårbar gruppe nå står helt uten tilbud?

– Smertefullt
– Det er veldig smertefullt og med tungt hjerte vi har igangsatt disse tiltakene. Men vi må
delta i dugnaden vi også. Inntil i går har vi forsøkt å opprettholde noe virksomhet, men med
de siste restriksjonene var det vanskelig å forsvare å fortsette.

Ingen i Kirkens Bymisjon vil bli permittert foreløpig. De kommer til å følge opp om noen av
brukerne via telefon og chattjenester.

– Ingen vil ta fri, med mindre noen skulle bli syke. På den måten vil vi forsøke å tilby noe til
de mest sårbare, sier Thorsen.
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