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Rumenerne Tinca 
og Mihai stiller som 
levende bøker. De 
håper deres svar 
kan være et lite 
bidrag til mindre 
fordommer.

SENTRUM

Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

– Så lenge det finnes ulike religi-
oner og folk med ulik hudfarge i 
verden, vil det finnes rasisme og 
fordommer. Jeg er veldig glad for 
dette prosjektet, for det er viktig å 
kjempe mot dette, også i det små, 
sier Mihai Stan.

Du kan låne dem
Rumeneren er i Norge for å tje-
ne penger ved å samle flasker. 
Sammen med rumenske Tinca 
Gutuie og andre innvandrere stil-
ler han i dag opp på Hovedbiblio-
teket for å svare på spørsmål fra 
dem som «låner» dem.

Det er Norsk Folkehjelp, i sam-
arbeid med Bergen Offentlige 

Bibliotek og Robin Hood Huset, 
som arrangerer det såkalte Men-
neskebiblioteket.

– Vi opplever at mange har for-
dommer. Gjennom Menneskebi-
blioteket kan de få luftet dem ved 
å stille dem de har fordommer 
mot spørsmål, og slik få avkreftet 
eller bekreftet fordommene, sier 
Jorge Dahl i Norsk Folkehjelp Ber-
gen til BA.

Både Tinca og Mihai tror nord-
menn har mer fordommer mot 
dem enn andre innvandrere.

– Jeg har sett reportasjer på TV 

her om at rumenere er tyver, men 
en nordmann stjal mobilen min i 
går, forteller Mihai.

– Jeg opplever at folk ser stygt 
på meg, jeg tror kanskje 70 pro-
sent har fordommer mot meg, 
sier Tinca.

Klare for å svare
Begge to sier de er klare for å sva-
re på alle spørsmål fra dem som 
måtte låne dem.

– Vi er klare på at de ikke tren-
ger å svare på alt, understreker 
Jorge Dahl.

Mihai har opplevd å bli skjelt 
ut og skreket til av en ung norsk 
gutt, og at et barn ristet koppen 
sin mot ham som en tigger.

–  Jeg vokste opp med at vi skul-
le ha respekt for andre, særlig el-
dre. Jeg lurer også på hvorfor bar-
net gjorde det med koppen. Det 
må jo ha blitt fortalt av voksne at 
vi er tiggere, sier han.

Verken Tinca eller Miha har 
noen fordommer mot nordmenn. 

– Det finnes bra folk og mindre 
bra folk både her og i Romania, 
konstaterer Tinca nøkternt.

SVARER MOT 
FORDOMMER

MØT FORDOMMENE DINE: Rådgiver og tolk Aurelia Retegan (f.v.) ved Robin Hood Huset, rumenske Tinca Gutuie og Mihai Stan (t.h.) 
møter i Hovedbiblioteket i dag og neste tirsdag og svarer på spørsmål. Marcos Amano fra Robin Hood Huset og Jorge Dahl fra Norsk Folke-
hjelp arrangerer Menneskebiblioteket sammen med Bergen offentlige bibliotek. FOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

BOK: Funksjonshemmede Mats Bendiksen har tidligere stilt opp 
som levende bok i Menneskebiblioteket. ARKIVFOTO: BA

Fordommer: Norsk Folkehjelp inviterer til Menneskebibliotek

»» Menneskebiblioteket er et 
interaktivt bibliotek hvor 
du kan låne et menneske på 
samme måte som du låner en 
bok på biblioteket.

»» I «boksamlingen» finner du 
levende mennesker vi ofte 
har fordommer mot.

»» Blant bøkene finner du for ek-
sempel homofile, muslimer, 
hiv-positive, personer med 
spiseforstyrrelser, blinde, rul-
lestolbrukere, asylsøkere og 
flyktninger.

»» Kilde: Norsk Folkehjelp

FaKTa
Menneskebiblioteket

FEIl: Fylkesmannen mener at 
kvinnen skulle vært under-
søkt her. 
 ARKIVFOTO: ARNE RISTESuND

Ikke lenge etter at hun 
ble avvist på Haukeland, 
døde den eldre kvinnen.

bERgEN

anne Huso
anne.huso@ba.no

– Hun kom inn med en akutt ma-
getilstand, men ble ikke under-
søkt etter sykehusets rutiner, 
forteller assisterende fylkeslege 
Jo Kåre Herfjord til BA.

Kvinnen skal ha blitt dår-
lig i sitt eget hjem og vurdert 
av lege. Legen mente kvinnen 
trengte øyeblikkelig hjelp, og 
henviste henne til sykehuset.

Herfjord forteller at kvinnen 
ble sett til i ambulansen på sy-
kehuset, men at dette bare var 
en overflatisk vurdering før hun 
ble sendt tilbake til et kommu-
nalt sykehjem.

Den eldre kvinnen ble avvist 
av sykehuset «uten å få god nok 
undersøkelse eller behand-
ling», skriver Fylkesmannen i 
Hordaland i en pressemelding.

Ble sendt hjem
Sykehjemmet kvinnen ble sendt 
til hadde midlertidig inntaks-
stopp på grunn av et magevi-
rus. Pasienten fikk derfor tilsyn 
hjemme hos seg selv.

– Kvinnen ble sendt tilbake 
midt på natten. Morgenen etter 
ble hun funnet død i sitt hjem, 
sier Herfjord.

Fylkesmannen har i tilsyns-
saken kommet til at pasienten 
burde vært tatt imot i akuttmot-
taket for å bli undersøkt og be-
handlet i spesialisthelsetjenes-
ten.

Fylkesmannen mener også 
at sykehuset burde tatt kontakt 
med kommunen for å sikre at 
hun fikk oppfølging der.

– Misforståelser
På Haukeland er de lei seg for 
det som skjedde.

– Årsaken er en rekke uhel-
dige omstendigheter og misfor-
ståelser. Dette bunnet i at man 
trodde at pasienten bodde på 
et sykehjem, ikke et bo- og om-
sorgssenter som hun faktisk 
gjorde, sier klinikksjef ved Hau-
keland sykehus, Trond Haugst-
vedt, til BA.

Han er enig i at kvinnen bur-
de vært tatt inn i akuttmottaket.

– Kvinnen ble undersøkt inne 
i ambulansen, men det blir ikke 
en like god undersøkelse som 
om man hadde tatt henne inn i 
akuttmottaket, sier han.

Nå ønsker han at sykehuset 
skal lære av det som skjedde, 
slik at det ikke gjentar seg.

Avvist på 
akutten


