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Arbeidsinnvandrere bor på 
Oslos øyer og gater
I et telt på Langøyene er drømmen om et nytt liv i Norge i ferd med å dø ut. Mange sør-

europeere bor på gata mens de jakter på jobb i Oslo.
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Klokken nærmer seg 08.00. Miguel Triniño (31), Bricio Devoto (33) og Ronny (37) har nettopp tatt morgenvasken i iskaldt, småsalt 

vann utenfor toalettbygget på Langøyene.

Som fem millioner andre arbeidsløse i Spania har de tre håndverkerne stått uten inntekt i over ett år. De har sluttet å håpe på at 

krisestemningen i sør snart vil snu. Derfor satte de kursen mot verdens rikeste land, i håp om at noen her kanskje har bruk for dem.

Beintøft

- Da vi kom hit for en uke siden var vi veldig optimistiske, forteller Bricio.

Men det tok ikke mange timene før optimisme var 

snudd til iskald realisme. Uten norsk- og 

engelskkunnskaper blir jobbjakten i Oslo som å prøve 

å ta seg frem i en labyrint i mørket. Etter én natt på 

Anker Hotel var store deler av sparepengene brukt 

opp.

- Alt er så dyrt her. Den siste uken har vi stort 

sett levd på skinke på boks og brød, sier Miguel 

med et smil.

Etter en kald og søvnløs natt på Langøyene, er det tid for frokost før Bricio Devoto (33), Ronny (37) og Miguel Triniño (31) gjør 
seg klar for atter en dag på endeløs jobbjakt i Oslo. Ronny og Bricio er opprinnelig fra Peru, mens Miguel er fra Ecuador. Med 

spansk og italiensk pass har de likevel håp om å skaffe seg en jobb i Oslo.FOTO: Rolf Øhman

Ingvild Sahl, Rolf Øhman (Foto)

Les også
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Noen spansktalende katolikker kom dem til 

unnsetning, og satte opp et 12-mannstelt på 

Langøyene hvor kameratgjengen kan bo gratis. 

Likevel tviler de på at de har råd til å bli værende, hvis 
jobbjakten ikke lykkes i løpet av uken.

Stor økning

- Does anyone speak English here?
Ingen av de ventende på informasjonssenteret for arbeidsinnvandrere i Storgata fortrekker en mine. Senteret, som er drevet av den 

katolske kirkes bistandsorganisasjon Caritas opplever en stor økning i såkalte euroflyktninger som søker lykken i Oslo.

- Vi har i snitt 40 besøkende hver dag - en dobling siden vi åpnet i fjor høst. Rundt 40 prosent er spansktalende, forklarer 

leder Bernt Guldbrandsen.

Rundt hver sjette arbeidsinnvandrer Caritas er i kontakt med er bostedsløs, eller bor under svært primitive forhold. Mange oppholder 
seg på Oslo S, i biler, i telt, i enkle skjul i skogen eller ulovlig på anleggsplasser. Andre leier et rom eller en madrass i en overbefolket 

leilighet med opptil 30 personer stuet sammen på 100 kvadratmeter. Ifølge Bymiljøetaten er antall uteliggere i Oslo trolig doblet siden i 

fjor sommer.

- Vi har ingen eksakte tall. Men visse indikatorer peker på at fjorårets anslag på rundt 1000 personer i år er doblet til rundt 2000 

personer som oppholder seg mer eller mindre permanent i byens parker og friområder. I denne gruppen er det mange søreuropeiske 
arbeidssøkere, forteller Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten.

Realitetsorienterer

De fleste arbeidsinnvandrerne er ifølge Caritas seriøse arbeidssøkere med gode CV-er. De er alt fra akademikere til tannleger, leger 

og håndverkere. Men mange mangler språkkunnskaper, og er uforberedt på virkeligheten som møter dem i Norge.
- En av vår fremste oppgaver er å realitetsorientere dem. Rundt hver sjette råder vi til å reise hjem, og eventuelt forberede seg bedre 

før de kommer tilbake igjen, sier han.

Gulbrandsen mener både staten og Oslo kommune gjør 

for lite for å tilrettelegge for arbeidsinnvandrerne. Det er et 
skrikende behov for språkopplæring. Og byen burde tilby 

et korttids overnattingstilbud hvor arbeidsinnvandrerne kan 

bo de første dagene, mens de får tid til å områ seg.

- Dette er en gruppe Norge vil ha økende behov for i 

fremtiden. Vi må derfor legge bedre til rette for dem, slik at 
vi unngår at de blir en ny underklasse som sluses inn i det 

svarte arbeidsmarkedet, sier han.

Inn til byen igjen

Når båten legger til kai på Langøyene, er Miguel, Ronny og Bricio klar for en ny runddans i Oslo.
- Vi prøver å tenke positivt. Men vår eneste mulighet er å knytte kontakter til folk som kanskje kan hjelpe oss, sier Bricio.

Å jobbe svart og kontraktløst er uaktuelt.

- Vi vil ikke bryte loven. Det får vi uansett ikke betalt for.

- Et statlig ansvar

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) vil ikke bidra med mer penger for å bistå arbeidsinnvandrerne.

Bare én av disse sør-europeerne fikk jobb1

De kom til Norge for å søke arbeidslykken. Se hvordan det gikk med euroflyktningene

Les også

Denne dokumentaren fikk spanjoler til å strømme til Norge2

Men for mange endte eventyret i kulde, arbeidsledighet og fortvilelse.
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- Arbeidssøkere fra Europa som kommer til Norge har plikt til å forsørge seg selv. Klarer de ikke det, må de reise hjem igjen, sier 

hun.

I den svært krevende økonomiske situasjonen store deler av Europa gjennomlever i dag, har hun stor forståelse for at mange velger 

å sette seg i bussen eller på flyet til Oslo for å prøve lykken her. Men Oslo kommune vil ikke påta seg ansvaret med å legge forholdene 

bedre til rette for denne gruppen.

- Arbeidsinnvandring, arbeidsformidling og lover knyttet til dette er et statlig ansvar. Vi skal selvsagt ivareta våre forpliktelser. Men vi 

har ikke mulighet til å opprette kommunale hoteller for denne gruppen, sier hun.

Dersom kommunene skal tilby norskopplæring til dem som i dag ikke har denne retten, må overføringene til kommunene økes, ifølge 

Hauglie.

Sluttnoter

1. http://www.aftenposten.no/okonomi/Bare-n-av-disse-soreuropeerne-fikk-jobb-6814824.html

2. http://www.aftenposten.no/okonomi/Spanjoler-ble-lokket-til-Norge-med-et-glansbilde-6783588.html

Mest lest

Ny togstans i seks uker i sommer
Punktligheten økte etter at Oslo-tunnelen fikk full «helsesjekk» i fjor. Nå er togene igjen forsinket.

NRK politianmeldt etter kloakksafari

Vann- og avløpsetaten har anmeldt NRK etter at en journalist skal ha tatt seg ulovlig inn i byens underjordiske 

tunneler.
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