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De er begge «Årets fattigmann»
Marcos Amano i Robin Hood Huset og Margreth Olin tildelt samme hederspris.

– Veldig hyggelig, sier daglig leder Marcos Amano i Stiftelsen Robin Hood Huset til BA.no. 

• Nyheter

Torsdag var Amano i Oslo for å motta prisen «Årets fattigmann» på vegne av seg selv og 
Stiftelsen Robin Hood Huset. Det skjedde under konferansen «Veien til jobb - fra ekskludering til 
inkludering» i regi av Foreningen FattigNorge. 

Juryen la særlig vekt på Robin Hood Husets arbeid for EUs arbeidsinnvandrere. 

– Etter at Marcos ble daglig leder har det skjedd veldig mye positivt. Det er imponerende hva de 
får til innenfor de ressursene der har, sier daglig leder Georg Rønning i FattigNorge. 

HEDRET I LAG MED FILMSKAPER

På samme konferanse ble filmskaper Margreth Olin tildelt utmerkelsen som Årets fattigmann 
2010. Hun er aktuell med dokumentarfilmen «De andre» om enslige mindreårige asylsøkere på 
Salhus asylmottak. 

I 2009 fikk Eddi Eidsvåg prisen for sin nytenkning i forbindelse med prosjektet Pøbelprosjektet, 
mens SV-poltiker Karin Andersen ble tildelt hedersprisen i 2008 for sitt sosiale engasjement for 
de fattige. 

STOLT

Hedersprisen Årets fattigmann er blitt delt ut siden 2008. Den skal gis til en person eller 
organisasjon som gjennom sitt arbeid har gjort en forskjell for dem som trenger det mest. 

– En anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og god inspirasjon for videre innsats for økonomisk 
vanskeligstilte, sier Amano om utmerkelsen. 

MØTESTED

Ifølge Amano har Robin Hood Huset to misjoner. 

Marcos Amano og Stilftelsen Robin Hood Huset ble torsdag tildelt hedersprisen «Årets fattigmann» av Foreningen FattigNorge.Foto: EIRIK HAGESÆTER

Stian Hæreid Espeland

Profil E-post

Margreth Olin fulgte skadeskutte sjeler på 
Salhus asylmottak som grunnlag for 
dokumentarknyttneven «De 
andre».Foto: ARNE RISTESUND
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Eiendomsnett.no 
På jakt etter ny bolig?

Spillsenteret 
Gratis eksperttips hver dag.

Anbudstorget 
Spar penger. Be om gratis anbud på det du trenger 

å få gjort.

Zett.no 
Kjøp og salg der du bor!

– Det ene er å drive et åpent hus og møtested for folk med vanskelig økonomi eller begrenset 
sosialt nettverk. 

– Vel så viktig er varslerrollen. Vi skal spille inn for ansvarlige politikere områder der det må 
gjøres tiltak, samt å synliggjøre fattigdom og økonomisk vanskeligstilte i media. 

Han viser til en fersk rapport fra Nav om fattigdom og levekår i Norge. I rapporten står det at 74 
300 barn tilhørte en husholdning som hadde vedvarende lav inntekt. 

– FOR LAV BARNETRYGD

– Når dette ikke er forbigående, blir det galt at barnetrygden ikke er justert siden 1996. 

– Ellers har vi påpekt at sosialhjelpssatsene reelt sett blir lavere hvert år, fordi de ikke justeres for lønnsveksten. Samlet gir dette en gradvis 
svekkelse av kjøpekraften for fattige og mottakere av sosialhjelp, sier Amano. 

Robin Hood Huset prøver å gjøre konkrete ting for barnefamilier i forbindelse med jul og andre høytider. Nå til advent arrangeres det 
juleverksted. 

USOSIALT BOLIGMARKED

Et annet forhold Robin Hood Huset er opptatt av er prisveksten på eie- og leiemarkedet på boligfronten. 

– Det bygges altfor lite sosiale boliger og prissettingen er helt og holdent overlatt til markedet. Det medfører at folk med dårlig råd må bo 
trangere, dårligere og usikrere, sier Amano. 

Han er også opptatt av at kampen mot fattigdom henger sammen med kampen mot sosial dumping. 

– Her har vi oppnådd et godt samarbeid med flere fagforeninger i LO-systemet. 

SPRÅKKURS

Et sentralt forhold for innvandreres situasjon er å mestre norsk språk. I den forbindelse driver Robin Hood Huset tre norskkurs med 45 
studieplasser per semester. 

– I januar starter vi opp et nytt kurs i såkalt arbeidsnorsk i samarbeid med AOF Norge. Kurset er finansiert av El og It-forbundet. De vil gi ti 
studieplasser til arbeidsinnvandrere, sier Amano. 

Marcos Amano ble torsdag tildelt hedersprisen 
«Årets fattigmann».Foto: EIRIK HAGESÆTER
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