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VANSKELIG: At romfolk som er i Bergen ikke er registrert verken hos kommune eller politi er uheldig, vedgår sosialbyråd Eiler Macody Lund. – Men 
når folk ikke selv ønsker å oppgi at de er her, er det lite vi kan gjøre, sier han.  illustrasjonsfoto: ba

FARLIG: I påsken ble det avslørt at mange mennesker har bodd i falleferdige 
rønner, med fare for egen sikkerhet.   foto: Emil W. brEistEin

– Romfolk som kom-
munen har snakket 
med har en ting felles: 
De ønsker ikke kon-
takt med offentlige 
myndigheter. 

Camilla Fosse
camilla.fosse@ba.no

BERGEN: Det sier sosialbyråd 
Eiler Macody Lund til BA. 

Han refererer til en kartleg-
ging som kommunen har gjort, 
av rundt 70 personer av romfol-
ket som oppholder seg i Ber-
gen. Flertallet av de spurte opp-
gir at de holder seg unna myn-
dighetene, og at de heller ikke 
ønsker å registrere seg. 

– Da kan vi ikke akkurat løpe 
etter dem på gaten. De reiser 
innenfor Schengen, og har in-
gen plikt til å vise pass eller 
melde seg noe sted, sier Maco-
dy Lund. 

Bekymret 
I slutten av mars, før det ble 
oppdaget at så mange som tyve 
personer har bodd i falleferdige 
hus i Kalfaret, uttrykte daglig 
leder for Robin Hood-huset 
Marcos Amano bekymring for 
sikkerheten til dem som kom-
mer til byen for å tigge eller 
pante flasker.

– Det er knyttet bekymring til 
at enkelte av dem kan være ut-
satt 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, sa 
han til BA da.

Byråd Macody Lund er enig i 
at det er uheldig at man ikke har 
oversikt over hvem som be-
finner seg i Bergen, men sier at 
det ikke finnes noen enkel løs-
ning på problemet. 

– Rønnene må stenges 
Leder for SV i Bergen Oddny 
Miljeteig mener at den beste 
måten å unngå at noen blir ut-
satt for fare gjennom å gå under 
radaren, er å tilby tilgjengelige 
og gode overnattingsmulighe-
ter.

�� Bekymret for sikkerheten til romfolk, men 

de ønsker ikke 
å registreres 

– Men for at det skal gå, må vi 
holde disse rønnene stengt, for 
jeg forstår at for en som har nes-
ten ingenting kan selv ti kroner 
være mye å betale, sier hun. 

– Ved å organisere et tilbud 
som folk kan og vil benytte seg 
av, minskes sjansen for at noen 
går under jorden. 

Miljeteig har stilt en rekke 
spørsmål angående situasjonen 
med de falleferdige husene og 
romfolket til helse og sosialko-
miteen. Hun har blant annet et-
terlyst status på Eurocities-
samarbeidet, som Bergen i 2012 
gikk med i for å bedre situasjo-
nen for romfolk, som del av 
handlingsplanen for inklude-
ring og samhold. 

– Dette var byrådets eget for-
slag, så jeg er spent på hva de 
har fått til, sier Miljeteig.   

EØS-borgErE
 ■ Alle EØS-borgere med gyldig ID-

kort/pass kan komme til Norge og 
være her i inntil tre måneder. 

 ■ I denne perioden har personen 
som utgangspunkt ikke rett på vel-
ferdsytelser. Det er heller ikke krav 
til registrering.

 ■ EØS-borgere som ønsker å opp-
holde seg lenger enn tre måneder 
må registrere seg. Da må det doku-
menteres at man enten er arbeids-
taker, selvstendig næringsdrivende, 
tjenesteyter eller har midler til å 
forsørge seg selv og medfølgende 
familie. 

 ■ Kilde: Regjeringen.no

En 21 år gammel mann ble 
løslatt etter avhør i går, 
men politiet opprettholder 
fortsatt voldtektssiktelsen 
mot ham.

olav sundvor
olav.sundvor@ba.no

Rett før klokken 0200 natt til 
søndag ble politiet oppringt av 
en 22 år gammel kvinne som 
fortalte at hun hadde blitt vold-
tatt. Kvinnen befant seg i et 
bygg i Vestre Torggate i Bergen 
sentrum, og politiet rykket ut 
til stedet.

Kvinnen ble kjørt til vold-
tektsmottaket på Bergen lege-

vakt for undersøkelser mens 
åstedet ble sikret. Mannen og 
kvinnen beskrives som bekjen-
te.

– Vi fant mistenkte ikke langt 
unna. Han ble pågrepet, opp-
lyste politiet.

På adressen skal det ha vært 
en fest eller lignende denne 
kvelden, men de to skal ha vært 

alene på det aktuelle tidspunk-
tet. Politiadvokat Janne R. Hel-
tne sier til BA at det har vært 
foretatt flere avhør samt andre 
etterforskningsskritt.

Hun ønsker ikke å kommen-
tere hva som er fremkommet i 
avhørene, men sier de ikke har 
funnet grunnlag for å begjære 
siktede varetektsfengslet.

Politiet løslot voldtektssiktet 21-åring etter avhør

HER: Kvinnen ringte fra Vestre Torg-
gate og sa hun var blitt voldtatt. 


