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TIGGERE I BERGEN

– Vi som kun er her for 
å tigge til livets opphold 
må ikke tas for å være en 
del av det miljøet som 
vises i dokumentaren.
ARNE EDVARDSEN
arne.edvardsen@bt.no
CHRISTIAN NICOLAISEN
foto ROAR CHRISTIANSEN

Stan Mihan fra Jas i Romania 
var blant et 30-talls rumenere  
som i går formiddag benket seg 
foran TV-en i 3. etasje på Robin 
Hood-huset for å se NRK-doku-
mentaren «Lykkelandet», uten 
pressen til stede.

– Alle rumenere i Bergen 
kan ikke puttes i samme bås. 
Vi er sinte og opprørte etter 
å ha sett filmen. Sinte fordi 

vi mener at politiet burde ar-
restere og sende kriminelle 
ut av landet, sier Mihan. 

– Ser hva som foregår
– Det var en opprørende frem-
stilling av folk fra mitt land. 
Trist å se, men jeg skjønner at 
nordmenn reagerer. Dette var 
ikke bra. Vi er blitt behandlet 
svært dårlig her i byen etter at 
filmen ble vist på TV, men nå 
håper vi bare at ikke alle blir 
stemplet som kriminelle, fort-
setter Mihan.

Flere av dem som ville uttale 
seg til pressen etter å ha sett 
TV-dokumentaren var veldig 
tydelige på at rumenere i Ber-
gen kommer fra ulike regioner i 
hjemlandet.

– Her er det mange grupper. 
At noen er kriminelle, betyr ikke 
at alle er det. Vi er ikke blinde og 
ser hva som foregår av sexsalg 
og annet, men dette er ikke vår 
business. Vi som kun er her for 
å tigge må få være i fred. Kon-
sekvensen av denne kartleg-
gingen i Bergen burde være at 
politiet aksjonerte og arresterte 
de kriminelle, sier Mihan, som 
selv har lyst til å reise hjem slik 
stemningen er i byen.

– Frykter represalier
– Problemet er bare at jeg ikke 
har penger og ikke vet hvordan 
jeg skal komme herfra.

 Mihan sier at man ikke 
føler seg trygg som rumener 
i Bergen etter den massive 
oppmerksomheten de har fått.

– Jeg skjønner at  
nordmenn reagerer

TØFFE DAGER: Stan Mihan fra Jas i Romania vil gjerne reise hjem igjen, men har ikke penger til reisen. – Alle rumenere er ikke kriminelle, sier han.

FAKTA

«Lykkelandet»

n NRKs Brennpunkt- 
redaksjon har fulgt 
tiggermiljøet i Bergen i 
nesten to år, med skjult 
kamera og spaning.
n I dokumentaren 
«Lykkelandet », viste 
NRK tirsdag hvordan et 
nettverk på rundt 140 
rumenere tjener millioner 
på organisert tigg ing, 
prostitusjon, narkotika og 
annen kriminalitet.

Hagen 
får nei fra 
byråds- 
lederen
Flere ledende Frp-
politikere tar til orde for 
tiggeforbud. 
–  Det beste hadde vært et 
nasjonalt forbud. Men når 
det enn så lenge ikke er fler-
tall for dette på Stortinget, 
er min klare oppfordring at 
man lokalt tar tak i dette og 
fremmer vedtak om å forby 
tigging i de største byene, 
sier justisminister Per-Willy 
Amundsen til NRK.

Frp vil ha forbud 
I likhet med mange andre 
norske politikere, reagerer 
han sterkt på NRK-dokumen-
taren «Lykkelandet» som 
dokumenterer organisert 
kriminalitet i tiggermiljøet i 
Bergen, med bakmenn som 
tjener penger på blant annet 
prostitusjon og narkotika.

Carl I. Hagen og Tommy 
Skjervold, som sitter i Frps 
bystyregruppe i Oslo, har 
skrevet et forslag hvor de tar 
til orde for tiggeforbud i ho-
vedstaden.

– Det er kun et aktivt hånd-
hevet forbud mot tigging 
som kan medføre at romfolk 
avstår fra å komme til Oslo, og 
derfor fremmer vi forslag om 
umiddelbar endring av Oslos 
politivedtekter, skriver de to 
Frp-politikerne i sitt forslag.

Nei fra byrådsleder
Videre skriver Hagen og 
Skjervold at Frp mener by-
rådspartiene må se at begeret 
er fullt, og at Oslos innbyg-
gere, barnehagebarn spesielt, 
nå må spares for de mange 
negative konsekvensene 
dette har for livssituasjonen 
deres som følge av en vekst i 
romfolks bosettinger og ak-
tive tiggere. 

Byrådsleder Raymond 
Johansen (Ap) i Oslo ønsker 
ikke et lokalt tiggeforbud i 
hovedstaden.

– Det vi trenger er politi for 
å løse politioppgaver. Denne 
formen for kriminalitet løses 
ikke av et kommunalt tigge-
forbud, sier Johansen. NTB

VIL HA FORBUD: Bystyre-
politiker i Oslo, Carl I. hagen 
(Frp).
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»Her fant politiet 
17 rumenere
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TØFFE DAGER: Stan Mihan fra Jas i Romania vil gjerne reise hjem igjen, men har ikke penger til reisen. – Alle rumenere er ikke kriminelle, sier han.

som er vist på TV. Jeg er her for 
å skaffe penger til mat til fami-
lien min. Jeg måtte låne penger 
av naboer for å komme meg til 
Bergen.

Den rumenske kvinnen sier 
at hun aldri har hatt noe med 
verken prostitusjon eller tvil-
somt gullsalg å gjøre. Årsaken 
til at hun har valgt Norge for sin 
tiggervirksomhet, forklarer hun 
slik:

– Vi er blitt fortalt at her blir 
vi tatt vare på. Her får vi beskyt-
telse. Her får vi mat og drikke. 
Her er det mennesker som viser 
omtanke. Nå håper jeg at bergen-
serne igjen vil være slik de var før 
denne dokumentaren ble vist.

Mange sinte utbrudd
Sebastian Schwalbach i Kirkens 
Bymisjon var til stede under 
visningen av TV-dokumentaren.

– Det var mange sinte ut-
brudd og mange spørsmål til tol-
kene. Vi ønsket å gi rumenerne 
informasjon i trygge omgivelser. 
Derfor ønsket vi ikke pressen til 
stede. Det har vært svært mange 
spørsmål etter at dokumentaren 
ble vist for det norske folk tirs-
dag, sier Schwalbach, som er 
ansvarlig for akuttovernattingen 
i Kirkens Bymisjon.

Bymisjonen og Robin Hood-
huset jobber tett sammen. De 
siste dagene har utfordringen 
med å hjelpe rumenere hatt sær-
lig fokus.

Mye engstelse
– Vi har registrert mye engstelse. 
Vi oppfordrer politi og politi-
kere til å tenke seg godt om før 
de iverksetter tiltak i forhold 
til tigging i Bergen, sier daglig 
leder Marcos Amano ved Robin 
Hood-huset.

Samtidig håper han at politiet 
vil opprettholde nødvendig sik-
kerhet rundt rumenerne som 
befinner seg på gaten.

– Mange signaliserer at de 
ønsker seg hjem, men det er ikke 
så lett når bergenserne åpenbart 
har stengt igjen giverkranene. 
Det koster tross alt rundt 1000 
kroner å komme seg hjem via 
Flesland. Med buss til Torp og 
fly derfra og hjem blir det litt 
rimeligere. Dessverre kan ikke 
vi hjelpe dem med penger, sier 
Amano.

Ekstra øye med tiggermiljøet
Visepolitimester Olav Valland 
sier at politipatruljene er ori-
entert om at det skal holdes et 
ekstra blikk på tiggermiljøet 
etter stemningsskiftet som har 
skjedd i forhold til rumenerne.

– Samtidig må vi understreke 
at det ennå ikke er kommet noen 
anmeldelser om sjikane, spark-
ing, spytting osv. slik mediene 
har referert. Slik oppførsel er 
uansett ikke akseptabelt enten 
det blir anmeldt eller ei.

– Folk har krav på respekt og 
rettssikkerhet enten de er med 
i et kriminelt miljø eller ei, sier 
Valland.

SINNE: – Jeg reagerte med sinne og frykt. Nå blir det umulig å tigge 
penger i Bergen, sier Calin Stela, etter å ha sett dokumentaren. Hun er 
hjemmehørende i Bacau i Romania.

Vi som kun er her for å 
tigge til livets opphold 
må ikke tas for å være 
en del av det miljøet som 
vises i dokumentaren.
Stan Mihan 

– Vi er redde for hva bergen-
serne kan finne på når de møter 
oss på gatene. Vi synes heller 
ikke det er særlig kjekt å uttale 
oss om innholdet i TV-doku-
mentaren. Vi frykter represalier, 
men noen må si fra.

Åtte barn hjemme
Calin Stela er hjemmehørende i 
Bacau i Romania. Hun forteller 
at hun er alene i Bergen, og at 
hun har åtte barn i hjemlandet.

– Dersom vi hadde hatt så 
mye penger som dokumentaren 
viser, hvorfor skulle vi da dra til 

Bergen, sitte på gaten og tigge 
etter mynter? Hadde jeg vært 
i besittelse av bare brøkdeler 
av det som ble vist frem på TV, 
så ville jeg selvfølgelig vært 
hjemme og tatt meg av mann og 
barn.

Stela sier at hun ikke kjenner 
til prostitusjonsmiljøet, men at 
hun er overrasket og skremt over 
å høre hva som er blitt fortalt.

– Her får vi hjelp og omtanke
– Jeg håper bare Gud og ber-
genserne ser i nåde til oss som 
ikke er involvert i det nettverket 

– Registrering av 
tiggere bør fortsette

Politiet i Bergen har 
slutt  et å registrere tiggere 
fordi de er i tvil om det er 
hjemlet i lov. Feil, mener 
både departementet og 
Politidirektoratet.

Stortingspolitiker Peter Chris-
tian Frølich (H) stiller seg 
uforstående til at Vest politi-
distrikt mener registreringen 
av tiggere kan være ulovlig.  

Han mener at politiet bør 
tenke seg godt om før de skro-
ter meldeplikten for tiggere.

– Jeg er usikker på hva 
politiet bygger sin tolkning 
på, men hvis det er uklarhet 
om dette må det ryddes opp i. 
Registreringen av tiggere bør 
fortsette. Det er ett av mange 
virkemidler for å få bukt med 
en kynisk utnyttelse av folks 
givervilje, sier Frølich. 

– Bør være uproblematisk 
Som BT skrev torsdag er 
bergenspolitiet i tvil om lov-
ligheten av en syv år gammel 
ordning med meldeplikt for 
tiggere. 

Ordningen har vært hjemlet 
i de lokale politivedtektene, 
men politiet er usikre på om 
tigging faller inn under begre-
pet «innsamling av penger».

– Vi vurderer om melde-
plikten er tilstrekkelig hjemlet 
i lov, om den juridisk sett er 
for skjørt forankret, sa vise-
politimester Olav Valland til 
BT torsdag.

Frølich, som sitter i Stor-
tingets justiskomité, mener i 
utgangspunktet at Bergen bør 
innføre forbud mot tigging, 
men at det uansett bør være 
uproblematisk å gi politiet den 
nødvendige hjemmelen til å 
føre et slikt register.

– Det vil være nyttig for 
politiet for å holde oversikt 
over miljøet, og det vil ha en 
avvisende effekt. Alle monner 
drar, og alt som kan bidra til 
å bekjempe kriminaliteten 
i kjølvannet av tiggingen vil 
være positivt.

Verdiløs ordning 
Visepolitimester Olav Valland 
uttalte torsdag at den relativt 
ferske politiregisterloven av 
2014 setter store begrens-
ninger for hva politiet lovlig 

kan samle inn og bruke av 
informasjon.

Lokalt politi har derfor 
slutt et å registrere tiggere.

– Dermed har ordningen i 
praksis vært nærmest verdiløs 
for oss, sa Valland til BT tors-
dag.

Meldeplikten ble innført i 
2010, da politiet vekket til live 
en gammel paragraf i kom-
munens politivedtekter. Den 
første tiden etter innføringen, 
karakteriserte politiet ordnin-
gen som en suksess. I årene 
etter ble den imidlertid mindre 
og mindre brukt. 

Departementet: Fullt lovlig 
Justis- og beredskapsdeparte-
mentet opplyser i en e-post 
at en kommune står fritt til å 
kreve at den som vil tigge må 
melde seg for politiet. Departe-
mentet viser til at en endring i 
politiloven fra 2014 åpner for 
det.

Politidirektoratet viser til 
nøyaktig den samme lovend-
ringen.

Senterpartiets Kjersti Toppe 
sendte torsdag inn et skrift-
lig spørsmål til justisminister 
Per-Willy Amundsen (Frp). 
Bakgrunnen var BTs oppslag.

«Hva har politiet i dag 
lovhjemmel til å foreta seg 
når det gjelder kartlegging 
og registrering av mennesker 
som tigger?», spør Toppe, som 
til vanlig sitter i helse- og om-
sorgskomiteen på Stortinget.

Toppe skriver videre at «det 
er viktig å få klarhet i om poli-
tiets tolkning er korrekt og i så 
fall hva i loven som er til hin-
der for en registrering som kan 
bidra til at politiet har oversikt 
over hvor mange og hvem som 
tigger.»

– BØR REVURDERE: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich 
(H) ber politiet tenke seg om en gang til før de skroter registreringen 
av tiggere i Bergen.  ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Alt som kan bidra til 
å bekjempe kriminali-
teten i kjølvannet av 
tiggingen vil være  
positivt.
Peter Christian Frølich (H)


