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I sentrum av Bergen var det 
nesten tomt for tiggere onsdag 
ettermiddag. De få som var ute 
opplevde å bli hetset av flere. 
 Foto: Arne ristesund

Dagen etter at NRK sendte dokumentaren 
«Lykkelandet» skal flere tiggere ha blitt 
utsatt for vold og sjikane. Alle er imidlertid 
ikke like negative.
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Onsdag formiddag var gatene i 
Bergen sentrum nesten tømt for 
tiggere. På Lido-hjørnet satt en 
ung rumener og tigget. Folk has-
tet forbi. Ingen stoppet for å gi 
penger. En eldre dame ristet ir-
ritert på hodet i det hun passerte 
mannen.

– Jeg liker ikke at de sitter her. 
Det er bare lureri alt sammen. Det 
er bakmenn som tar alt sammen, 
sier hun.

I Strandgaten var det tomt. På 
Torgallmenningen satt en kvin-
ne. Hun så vekk da BA prøvde å få 
kontakt. 

– Jeg hadde ikke penger på meg 

i dag, men jeg pleier å gi dem noen 
kroner, sier Nikolai Rørdal.

– Hvorfor gjør du det?
– Jeg synes det er greit. Jeg bru-

ker ikke de småpengene på noe 
fornuftig likevel, sier han, og leg-
ger til: 

– Jeg håper de får noe selv, og at 
ikke bakmennene tar alt.

Linda Fauskanger forteller at 
hun normalt pleier å gå forbi opp-
til femten tiggere i sentrum på vei 
til jobb.

– Jeg synes det er fælt å se dem 
sitte sånn, men jeg har sluttet å 
gi dem penger. Det er ikke greit 
å hjelpe dem på den måten, sier 
hun. 

Agnes Merete Jansen får dårlig 
samvittighet når hun ser tiggere 
på gaten.

– Jeg gir dem penger, det gjør 
jeg. Men det hender også jeg spør 
om de vil ha barneklær, eller le-
ker. Det vil de gjerne ha, sier Jan-
sen.

– Flere vil dra hjem
Det er i dokumentaren «Lykke-
landet» at NRK Brennpunkt har 
avdekket at tiggernettverk i Ber-
gen håver inn millioner.

Totalt 140 rumenere er sen-
trale i miljøet som driver med 
omfattende organisert tigging, 
gateprostitusjon og narkotikakri-
minalitet. Bakmenn med fete sed-
delbunker skryter på Facebook. 
Dokumentaren ble vist tirsdag 
kveld. 

Marcos Amano, daglig leder 
for Robin Hood-huset, forteller 

at rumenerne som tigger eller 
samler flasker var preget av frykt, 
bekymring og redsel da de kom til 
dem i går.

– Det er vanligvis god stemning 
når de kommer om morgenen, 
men det var det ikke i går. De for-
talte at det som hadde møtt dem 
ikke var det de vanligvis møter fra 
bergenserne. 

 Ifølge Amano fortalte flere at 
de hadde blitt sparket etter, slått, 
spyttet på og utskjelt.

– De hadde blitt kalt for hunder 
og «motherfucker», og bedt om å 
komme seg til helvete hjem, sier 
en rystet Amano.

– Det går rett og slett ikke an å 
oppføre seg slik. Jeg hadde trodd 
bedre om Bergens befolkning. De 
som gjør slikt må besinne seg, og 
forstå at det går an å ha to tanker i 
hodet samtidig.

– Uakseptabel oppførsel
Han understreker at det som vi-
ses i filmen er veldig alvorlig, og at 
det forhåpentligvis er noe politiet 
jobber videre med.

– Men dokumentaren viser 
ikke hele sannheten om de som 
tigger og plukker flasker i Bergen. 
Vi kan selvsagt ikke garantere at 

ingen av dem som bruker vårt 
tilbud er del av dette nettverket, 
men de gir ikke inntrykk av det. 
Det er viktig å huske på at uansett 
om man er del av et organisert 
nettverk eller er her selvstendig, 
har de som sitter på gaten behov 
for hjelp og omsorg. Det som vises 
i dokumentaren er noen få perso-
ner som tjener seg rike på andres 
elendighet. 

Han forteller at de i går opplev-
de en jevn strøm av mennesker 
innom hele dagen. 
– Mange gir uttrykk for at de øn-
sker å reise hjem, sier han. 

Visepolitimester Olav Valland 
bekrefter at politiet har fått infor-
masjon om at to personer ble ut-
satt for hets og vold, og at politiet 
kommer til å etterforske dersom 
de får inn anmeldelser og ytterli-
gere detaljer.

– Dette er fullstendig uaksepta-
bel oppførsel. Disse menneskene 
har krav på beskyttelse og retts-
sikkerhet akkurat som alle andre, 
sier han. 

NRK presiserer at det i pe-
rioden de filmet, fra juni 2015 til 
desember 2016, også var tiggere 
i Bergen som ikke har noe med 
nettverket å gjøre.

Tiggerne blir hetset og slått etter NRK-dokumentaren

– Går ikke an å 
oppføre seG sånn

nyheter �


