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Tolv år i Norge

KASTER MAT I FLENG: Hvert år kaster nordmenn 300.000 tonn spiselig mat i bosset. Nå
ønsker flere hjelpeorganisasjoner i Bergen å gå sammen om en matsentral der man kan dele
ut overskuddsmat til bergensere med dårlig råd.
Foto: Matprat.no

Vil gi bossmat
til byens fattige
BERGEN: Hjelpeorganisasjoner
vil samle inn overskuddsmat fra
butikkene og dele ut til trengende
bergensere.
av Eivind andre Pettersen

eivind@fanaposten.no

Tonnevis av mat går hvert år rett i
bosset. Nå ønsker organisasjonene
å åpne en matsentral der bossmaten kan komme til nytte, melder
NRK Hordaland.
Oslo har allerede åpnet en matsentral i regi av Fretex Øst-Norge.
Dette skjedde i september i fjor.
På en måned delte sentralen ut
100.000 måltider i hovedstaden.
Dagens innsamlingsordning i
Bergen medfører store utfordringer for de som vil lage måltider av
maten som ingen andre vil ha.

– Den ene dagen får vi inn
enorme mengder avokado, den
neste flere hundre kilo svineribbe,
forteller leder for Robin Hoodhuset i Bergen, Marcos Amano, til
NRK.no.
I dag møtes flere hjelpeorganisasjoner for å diskutere om Osloideen kan kopieres. Blå Kors og
Kafe Magdalene er også positive
til planene. Kirkens Bymisjon i
Stavanger er ikke like positive og
satser heller på andre tiltak.
En undersøkelse som Østfoldforskning gjennomførte i fjor
viste at nordmenn nå kaster 112
kilo våtorganisk avfall per person.
300.000 tonn spiselig mat går rett
i bossbøtten.

Spis frokost i ditt gamle kjøkken
Lag middag i ditt nye

NYTT KJØKKEN,
BYTT DØRER OG SKUFFER

Bytt dører og skuffer på ditt nåværende skrog og få et kjøkken
med nytt utseende og nye funksjoner i høyeste kvalitet!
Passer alle skrog, uansett konstruksjon og alder.

Ring Christer Justad på tlf. 970 53 158 for gratis prisoverslag.

www.herjedalskjøkken.no

FORTVILET: Hamid Salmani har bodd i Norge i tolv år uten å kunne jobbe. Han er en av få som har kompetanse på reparasjon av persisk

PARADIS/YTRE ARNA:

Hamid Salmani er en
av svært få i Norge som
kan reparere håndknyttede persiske tepper.
Tepperent-sjef Per-André
Wiberg fortviler: Uten
oppholds- og arbeidstillatelse er det ulovlig å sette
iraneren i arbeid.
av terje Bringsvor nilsen

terje@fanaposten.no

Hamid Salmani smiler når vi
hilser. Det er vanskelig å tro
at mannen foran oss har sittet på et mottak i snart tolv år,
uten annet å gjøre enn å vente. Et matt blikk bak smilet
vitner om en nedbrutt mann.
Salmani skjuler ikke at den
håløse situasjonen gjennom
tolv år på et norsk mottak,
har kostet ham dyrt.
– Man blir ødelagt som

person. Man mister all energi
av ikke å kunne gjøre noe.
Jeg blir sittende med mine
egne tanker fra morgen til
kveld. Det er veldig vanskelig
psykisk, sier han og peker på
hodet.

Fastlåst situasjon

Det er 17 år siden han rømte
fra regimet i hjemlandet. For
snart 12 år siden dro han til
Norge etter å ha fått avslag
på asylsøknaden i Danmark.
Også i Norge ble asylsøknaden avslått, både av Utlendingsdirektoratet (UDI) og
senere av Utlendingsnemnda
(UNE).
Men Salmani dro ikke
hjem. Han ble værende på
mottaket. Slik ble han en av
de som gjerne kalles ureturnerbare - de som ifølge UDI
kan reise, men som ikke vil.
Mesteparten av tiden tilbringer han på et rom i YtreArna, dag etter dag, år etter

» Det eneste
valget jeg har
er å sitte på
asylmottaket.
Det er et veldig
vanskelig liv.

