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– Det er klart for skjel
le ne øker i sam fun net 
vårt. Vi opp le ver at 
det blir sta dig fle re 
fat ti ge i Bergen som 
opp sø ker oss. 

Dag Bjørn Dal
dag.bjorndal@ba.no

en gen: Det sier Ing rid Døs ke
land. Hun er pro sjekt le der i Ro
bin Hoodhu set i Bergen.

Gjen nom ar bei det i det rus
frie og livs syns nøy tra le mø te
ste det for van ske lig stil te i Mag
nus Bar fots gate mø ter hun sta
dig nye men nes ker som sli ter 
med å få en de ne til å mø tes.

Lav inn tekt
De 100 til 200 men nes ke ne som 
kom mer inn om på én dag, er 
fra hele byen, men med et klart 
fler tall fra den sen tra le sent
rums kjer nen, som alt så er i 
Bergenhus by del.

I det som kom mu nens le ve
kårs un der sø kel se fra 2016 be
teg ner som strøket «Sent rum» 
er år lig me di an inn tekt på 
241.900 kro ner. Det er hele 
110.000 kro ner mind re enn 
snit tet i res ten av Bergen. Det er 
mi le vis unna and re strøk i by
de len også, som Fjell si den Sør 
(419.500 kr) og Nord (320.800 
kr). Det er der imot ikke så langt 
unna Ny gårdom rå det, der me
di an inn tek ten er på 259.300 
kro ner.

I sta tus rap por ten fra Bergen 
kom mu ne for 
hand lings pla nen 
mot fat tig dom, 
som kom i 2019, 
be kref tes den ne 
ten den sen: 

Mens 3,8 pro
sent av alle ber gen
se re i yr kes ak tiv al
der (2066 år) mot
tok so si al hjelp, er 
tal let på hele syv 
pro sent i Bergen
hus by del.

Kre ver pen ger
Ing rid Døs ke land pe ker på fle re 
pro ble mer med å bo i sent rum:

– Si den bo ut gif te ne er så 
høye, bor folk trangt. De har 
ikke plass til be søk. Per so ner 
med lav inn tekt har ikke råd til 
å gå på kafe, tea ter el ler pub. I 
sent rum er det ofte slik at de so
si a le are na ene kre ver pen ger 
om du skal del ta, om en ser bort 
fra ste der som Ro bin Hoodhu
set.

– Men hvor for flyt ter ikke folk 
ut av sent rum til la ve re bo ut gif
ter og bedre plass?

– Man ge job ber på til kal lings
kon trak ter ikke minst i ser ve
rings bran sjen. De må være dis
po nib le til en hver tid. Bor de 
uten for sent rum kan de ikke 
kom me på spar ket når ar beids
gi ve ren rin ger. Og om det er en 

fa mi lie el ler en ens lig mor med 
barn er det dyrt med må neds
kort til en hel fa mi lie. Dess uten 
er tje nes te ne og til bu de ne som 
de måt te tren ge, slik som oss 
der de kan spi se gra tis og tref e 
and re, Kir kens Bymisjon, bib
lio te ket og and re in sti tu sjo ner i 
sent rum, sier Døs ke land.

Spi ser bare brød
Hun sier at Ro bin Hoodhu set 
skal være et mø te sted – et pus
te rom på vei en – som de selv 
be skri ver seg som.

Her er kafe opp le vel sen sen
tral. Som and re ste der kan man 
tref e folk el ler bare være ale ne 
med seg og sine tan ker. 

– Her er alle vel kom men. Vi 
ten ker at det er enk le re å snak
ke og å bli kjent over et mål tid, 
og her får de va ri ert og sunn 
mat fra man dag til fre dag.

For man ge for tel ler at de el
lers ville hatt et 
ens for mig kost
hold, der pri sen er 
det vik tig ste.

– Vi har blant an
net hatt be søk av 
min ste pen sjo nis
ter som spi ser mest 
brød. Det blir brød 
til fro kost, lunsj og 
mid dag. Da er det 
fint at de kom mer 
hit for å få or dent
lig mat, sier Døs ke
land.

Ro bin Hoodhu set star tet i 
Hollendergaten i 2004, men 
fikk hu set i Mag nus Bar fots 
gate i 2013, året før Døs ke land 
be gyn te.

– Vi har en svært blan det 
grup pe gjes ter. Noen har gått 
her si den vi star tet opp, and re 
kom til byen i går, for kla rer 
hun.

Her er EUmi gran ter og len
ge væ ren de flykt nin ger, men 
også norsk fød te al ders pen sjo
nis ter, ene for sør ge re, ufø re, el
ler folk som har vært len ge på 
so si al hjelp. Man ge har svært 
dår lig råd. 

På kvel den er det kurs el ler 
fa mi lie og bar ne ak ti vi te ter. I 
hel ge ne er det ut fluk ter for fa
mi li er. På søn da ger det en ten 
fa mi lie kafe el ler pen sjo nist
kafe.

Om det duk ker opp pro ble
mer i ar beids li vet er det Døs ke
land og fle re and re sin jobb og 
hjelpe.

– Man ge ut set tes for use ri ø se 
ak tø rer i ar beids mar ke det. Vi har 
god kon takt med or ga ni sa sjo ne
ne i ar beids li vet og Ar beids til sy
net, og hen vi ser folk til dem der
som det er nød ven dig.

Val get
– Er kom mu nen flink nok over
for de fat ti ge?

– Det er van ske lig å si. Kom
mu nen gjør mye. De for sø ker å 
gjø re by ens til bud til gjen ge lig. 
Det er inn ført ak ti vi tets kort 
som gir barn i fa mi li er med so
si al hjelp gra tis ad gang fle re ste
der, og den kom mu na le bo lig
kø en blir sta dig mind re. Bergen 
er også en av få kom mu ner som 
hol der bar ne tryg den uten for 
når so si al hjel pen skal be reg
nes.

– Har dere tenkt at det kan skje 
også er men nes ker som egent lig 
ikke tren ger gra tis mat som kom
mer hit?

– Vi ten ker at alle som opp sø
ker Ro bin Hoodhu set har be
hov for oss på en el ler an nen 
måte, men vi spør ikke et ter 
bak grunn, yr kes liv el ler na sjo
na li tet over for gjes te ne våre. 
Her stil ler alle likt. Alle kan fin
ne en venn her, sier Døs ke land.

– Hva tel ler mest for deg når 
du skal stem me på man dag?

– Det er vik tig for meg å jobbe 
for et sam funn der vi ikke bare 
set ter plas ter på symp to me ne, 
men ad res se rer og end rer de 
struk tu re ne som ska per ulik he
te ne. For å over dri ve litt: Man 
kan ikke spark le en råt ten vegg.

�� Bergenhus sliter med store forskjeller: 

– Stadig flere fattige

SKAL PUSSE OPP: Snart skal Robin Hood-huset skifte kjøkken og gjøre                      kafeen enda koseligere. 26. november er det 25-årsjubileum, og det blir markert på dagen og 14. og 15. november. – Her er alt gratis fra havregrøten til frokost til 
sunn middagsmat, sier prosjektleder Ingrid Døskeland. Her er hun sammen med                      andre ansatte på huset: Fra v. Malin Kleppe, Esther Zijerueld, Cidalia Caldeira, Døskeland og Marianne Espelid.  FOTO: EIRIK HAGESÆTER

FLERE: – Vi opplever at det blir 
stadig flere fattige i Bergen som 
oppsøker oss, sier Ingrid Døskeland.

Bergenhus

– Når næ rings mi nis te ren sier 
at folk ikke går over i ar beid for
di de får bedre trygd enn lønn, 
er det ikke vel fer den som er 
pro ble met, men si tua sjo nen i 
ar beids li vet, sier Døs ke land. 
l PS1 – Me DI An Inn TeKT: Den 
inn tek ten som de ler be folk nin
gen i to like grup per: hal ve be
folk nin gen tje ner mind re enn 
me di a nen, hal ve tje ner mer.
l PS2 – FAT TIg DOM: Når vi 
snak ker om fat tig dom i Norge 
er det of test re la tiv fat tig dom 
vi mener. Det drei er seg ikke 

om over le vel se og til freds stil
lel se av grunn leg gen de be hov, 
men om det som trengs for å 
leve et an sten dig liv sam men
lig net med and re men nes ker i 
sam me sam funn. EU de fi ne rer 
en hus hold ning som har un der 
60 pro sent av me di an inn tek
ten, som fat ti ge. 

Ved Ro bin Hoodhu set opp
ly ser Ing rid Døs ke land at det 
også fin nes folk med ab so lutt 
fat tig dom i Bergen, som alt så 
ikke har det som skal til for å til
freds stil le ba sis krav.

"

Det er 
vik tig for 
meg å 

jobbe for et sam funn 
der vi ikke bare set ter 
plas ter på symp to
me ne.
ingrid døskeland, 
prosjektleder robin Hood-
huset

 ■ By de len om fat ter strøke ne Ytre 
Sandviken, Sandviken, La de går den, 
Sku te vi ken, Bergenhus, Bryggen, 
Stølen, Eide mar ken, Skan sen, Fjel
let, Vågs bun nen, Marken, Sent rum, 
Strand si den, Nord nes, Verf tet, 
Nøs tet, Engen, Syd nes, Møh len pris, 
Ny gård, Kal fa ret og År stad.

 ■ Bergenhus om gis av Ås ane i 
nord, Arna i øst, År stad i sør, Lak se
våg i vest, og av Ask øy i nord vest.

 ■ I ja nu ar 2015 had de by de len 
41.329 inn byg ge re.

 ■ By de len har 15 re pre sen tan ter i 
by sty ret i in ne væ ren de pe ri ode.

 ■ Det var 34.610 stem me be ret ti ge
de i Bergenhus i 2015. 62 pro sent 
av dis se avga stem me.



   | nyhet |  | 9
Bergensavisen ONSDAG  4. SEPTEMBER 2019

Min hjertesak 
for bydelen

ROGER VALHAM-
MER, Ap: Sentrum 
må bli et mer attrak-
tivt sted å bo. Flere 
lekeplasser, ny park og bystrand 
ved Store Lungegårdsvann, 
flere gatetun og tiltak for ren 
luft. Innfør cruiseskatt og krav 
om landstrøm. Vi er garantist 
for bybane til Åsane – som sik-
rer bil- og trailerfri Bryggen og 
forbedrer luft, støy og trafikksi-
tuasjonen i Ytre Sandviken. 
OVE SVERRE BjøR-
dAL, Sp: Store Lun-
gegårdsvann etable-
res som grønn lunge. 
Nei til Bybane over Bryggen! 
Bedre luftkvaliteten, parker og 
grøntarealer må tas vare på. 
Tilrettelegg for et statsfinansi-
ert havsenter på Dokken med 
Akvariet, Havforskningsinstitut-
tet og Fiskeridirektoratet.
HARALd VictOR 
HOVE, HøyRE: Vi 
vil bygge byarena i 
sentrum, reise en ny 
og miljøvennlig bydel på Dok-
ken og være garantist for at 
Bybanen ikke går over Bryggen. 
tOR WOLdSEtH, 
fRp: Vi vil øke barne-
hagekapasiteten slik 
at vi får barnehager 
i gangavstand. Øk parkerings-
kapasitet og fremkommelighet 
for bil. Bidrar til at næringslivet 
ikke flytter ut av sentrum.
SOfiE MARHAuG, 
Rødt: Rødt vil ha 
politisk styrt, rimelig 
husleie i kommunale 
boliger. Vi vil begrense cruise-
skipstransport og muligheten 
for Airbnb-utleie.
tRyM AAfLøy, 
fNB: Øke antall plas-
ser i Kulturskolen. 
Idrettshall, barne-
hage med mer i Mulen må 
realiseres. Byarena i eller nær 
sentrum
tOR HAAkON 
BAkkE, MdG: – 
Gjøre store deler 
av sentrum bilfritt, 
bygge aktivitetsplasser for alle 
aldre, frukttrær og bærbusker 
og grøntarealer, og friluftssce-
ner der kulturaktører kan møte 
bergenserne.
MikkEL GRüNER, 
SV: Gi alle barn rett 
til barnehageplass i 
egen skolekrets. Barnehager 
skal ikke fjerne grøntområder. 
Trafikksikre områder rundt 
barnehager, skoler og idretts-
anlegg. Ruste opp grønta-
realer. Bygge nye lekeplasser. 
Vil ha et mest mulig bilfritt 
sentrum, og vil avvikle 2000 
parkeringsplasser. Forby kort-
tidsutleie av bygårder i regi 
av profesjonelle utleieaktører. 
Kritisk til økende hyblifisering 
av leiligheter i sentrum. Kom-
munen bør utføre flere tilsyn 
i byggesaker og av utleiebo-
liger, og slå ned på useriøse 
aktører.
ERLENd HORN, V: Vi 
vil redusere biltrafik-
ken. Mindre trafikk 
gir mindre forurensing og en 
grønnere og mer levende by.
HåkON pEttERSEN, kRf: Har 
ikke svart.
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– Stadig flere fattige
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