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– Farlig å være
under radaren
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Svært få av de tilreisende tiggerne registrerer seg hos politiet.
– Det gjør sårbare
mennesker enda mer
sårbare.
Camilla FOsse

camilla.fosse@ba.no

BERGEN: Marcos Amano,
daglig leder for Robin Hoodhuset, mener at politiet må gå
litt i seg selv for at denne ordningen ikke fungerer.
– Flertallet av de vi snakker
med vet ikke om at denne registreringsordningen finnes. Politiet driver jo ikke akkurat noen
informasjonskampanje rundt
dette, og de håndhever heller
ikke ordningen, sier han.

Bør registrere seg
Amano mener at det er viktig at
tilreisende som oppholder seg i
Bergen registrerer seg, ikke
minst av hensyn til deres egen
sikkerhet.
– Å være et sted uten at noen
vet at du er her, er ikke heldig
for den enkeltes sikkerhet.
Amano understreker at tilreisende romfolk er en sårbar
gruppe i utgangspunktet.
– Det er knyttet bekymring til
at enkelte av dem kan være utsatt for press eller påvirkning
av kriminelle miljøer. Når de i
tillegg ikke er registrert noen
steder, og ingen vet at de finnes
her, så øker det sårbarheten.
Ifølge Amano er dette et problem som også angår arbeidssøkende fra flere land i
Europa.
– Vi kjenner flere europeiske
borgere som har forsøkt å registrere sitt opphold som arbeidssøkere gjennom UDI og hos politiet uten å lykkes. De får vanligvis beskjed av politiet om å
komme tilbake når de har fått
en arbeidskontrakt, sier han.
– At en større gruppe mennesker som oppholder seg over
langt tid, gjerne flere år, går under radaren på denne måten er
uheldig både for dem det gjel-

BEKYMRET: Marcos Amano, daglig leder i Robin Hood-huset, mener alle som kommer til Bergen bør registreres for sin egen sikkerhets skyld.
Politistasjonssjef Olav Valland sier at politiet ikke bruker mye ressurser på å håndheve registeret over gateaktivitet.
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der, men også for det norske
samfunnet som ikke vet hvem
som oppholder seg her. Dersom
det er slik at de systemene for
registrering som finnes per i
dag ikke er gode nok til å registrere mennesker som reelt sett
bor i vår by, så er det en problemstilling som bør løftes politisk, mener han.

– Prioriteres ikke
Sjef ved Bergen sentrum politistasjon Olav Valland forteller at
antall personer som har registrert seg for å drive med tigging
har sunket dramatisk siden
2013. Politiet har laget brosjyrer
både på rumensk og engelsk
som de deler ut, der de infor-

TRYGT
OG
ENKELT
Oppgrader til et tryggere
og enklere
sikringsskap i dag!

merer om ordningen. Valland
bekrefter imidlertid at de ikke
har brukt mye ressurser på å
håndheve dette de siste årene.
– Vi mener at det er andre
oppgaver knyttet til trygghet,
lov og orden som er viktigere.
Vi er heller ikke sikker på hvilken effekt det egentlig har at de
melder seg, sier han.
Ifølge Valland kan ikke politiet bruke registeret over dem
som tigger til noe annet enn
nettopp det. I tillegg er det organisert slik at det er tidkrevende og tungvint å håndheve.
– Tigging er en lovlig aktivitet, så lenge den ikke foregår på
en aggressiv og plagsom måte,
understreker han.

Organisert tigging
– Alle som tigger er ikke
kriminelle.
Det vakte en del oppmerksomhet da Olav Valland var sitert på
NRK Hordaland at alle som tigger i Bergen er med i et kriminelt nettverk. Ovenfor BA understreker han at politiet har
klare bevis på at tiggingen i Bergen er organisert, ved at de som
tigger blir fraktet hit av noen,
og at det foregår en tildeling av
plassene de sitter og tigger på.

Kriminelle nettverk
– Og vi vet at det er tette bånd
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3 stk Jordfeilautomater 2 x 10A
4 stk Jordfeilautomater 2 x 16A
1 stk Jordfeilautomat 2 x 25A

mellom enkelte av dem som
står bak denne organiseringen
og kriminelle nettverk, blant
annet organisert prostitusjon,
menneskehandel og narkotika.
Dette foreligger det konkrete
saker på, både som er avgjort i
domstolene og saker som fortsatt er under etterforsking.
– Det er ikke det samme som
at alle som tigger er involvert i
denne kriminaliteten. Også politiet har sympati med mennesker som må tigge på gaten, men
jeg tror ikke romfolkets sammensatte utfordringer løses på
gaten i Bergen.
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