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I møte med kommuneledelsen. Fra venstre programdirektør Adrian Raulea, prosjektleder Alexandrina Kiss,
byråd Ruth Grung, ordfører Rune Bakervik, varaordfører Oláh Emese, direktør for ADI-ZMC Zoltan Coraian,
rådgiver ved ordførerens kontor Mihaela Boc og seksjonssjef Trond Stigen.
Bilde: Ingerd Lene Nyheim

Rumenere vil lære om vårt arbeid med vanskeligstilte

En delegasjon fra Cluj-Napoca var nylig i Bergen for å lære mer om hva

vi gjør for vanskeligstilte og marginaliserte grupper i byen vår,

kunnskap de tar med i arbeidet med situasjonen til rom-folk.

I uke 45 fikk Bergen kommune besøk av en delegasjon med ti

representanter fra Cluj-Napoca i Romania. Gruppen besto av ledelsen og

feltarbeidere i Cluj Metropolitan Area Intercommunity Development

Association samt varaordfører Oláh Emese og rådgiver ved ordførerens

kontor Mihaela Boc. Det ble et hyggelig gjensyn og takk for sist etter at en

liten gruppe fra Bergen kommune var på besøk i Cluj i september. 

EØS-finansiert samarbeidsprosjekt 

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/bilder/V328717?scaleWidth=950&cropX1=303&cropY1=0&cropX2=3507&cropY2=1816
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Bergen kommune er en av samarbeidspartnerne i prosjektet Pata Rat 2.0.

Prosjektet er støttet av Norway Grants og jobber opp mot marginaliserte

grupper med rom-befolkning som mangler basale rettigheter og bor i slum. 

I prosjektet Pata Rat 1.0 ble det fremskaffet 35 boliger til 35 familier fra Pata

Rat. Pata Rat er et område ved søppelfyllingen utenfor Cluj. Det jobbes nå

med å fremskaffe boliger og bosette ytterligere 30 av familiene fra dette

området. 

Midlene mottatt for selve bosettingen er lav og det må det jobbes på flere

nivå for å sikre helsetjenester, få foresatte inn i ordnede arbeidsforhold,

sørge for at barn og unge går på skole og forebygge skolefrafall, tilby

aktiviteter etter skoletid, osv. Mange av dem som bor i områdene har ikke

papirer på hvem de er og kan ikke lese og skrive. Mer informasjon om

prosjektet finnes på hjemmesiden til prosjektet:  https://desegregare.ro/en/

 

Er tiltak i Plan mot menneskehandel 
Samarbeidsprosjektet er vedtatt av bystyret i Bergen i Plan mot

menneskehandel som tiltak 12.  

Tiltak 12: Delta i sosialt forebyggende prosjekt sammen med Cluj kommune i

Romania finansiert med EØS-midler. En viktig del av prosjektet går ut på å

spille inn behov for endringer i lovverk og systemendringer og delegasjonen

kom derfor til Bergen for å lære mer om hvordan vi jobber opp mot

marginaliserte grupper. 

Et innholdsrikt program fra mandag til torsdag
Gruppen ankom Bergen mandag formiddag og tok bybanen til sentrum og

spaserte videre til Klosterhagen Hotell. Oppholdet startet med

innkvartering, et kort foredrag om Klosterhagen hotell sin historie og den

viktige arbeidstreningen som de ansatte mottar. Deretter fulgte en guidet

byvandring på historisk term med Byantikvaren.  

https://desegregare.ro/en/
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Vincent Odour Mrimba som nå er direktør i kulturetaten, har jobbet i mange år på Ny-Krohnborg senter.
Sammen med områdesatsingen i kommunen og rektor på skolen, var det omvisning og kunnskapsdeling
med gruppen.
Bilde: Bogdan Stanciu, Cluj Metro Area

Tirsdag var gruppen først på omvisning på Høgskulen på Vestlandet og så i

møte med Institutt for byggfag. Deretter bar det videre til omvisning og

informasjon om Ny-Krohnborg skole. De var imponert over både bygget, det

mangfoldige tilbudet som gis og ikke minst de ansatte og frivillige som

jobber ved skolen.  

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/bilder/V328718?scaleWidth=1400
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Besøk i 14.etg på Rådhuset som er under ombygging. Fra venstre Ingerd Lene Nyheim og Elisabeth Franzen
(Bergen kommune), sammen med juridisk rådgiver Oana Abrudean og sosialarbeider Maria Stoleru.
Bilde: Bogdan Stanciu, Cluj Metro Area

Kanskje blir det snart en egen rumensk variant av Ny-Krohnborg? Siste

stopp på dagen var omvisning i Rådhuset der de blant annet fikk se den

flotte utsikten fra 14. etasje, og der nye begreper som free seating og clean

desk ble introdusert.  Dagen ble avsluttet med båttur og middag på

Cornelius Sjømatrestaurant.  

Etat for boligforvaltning fikk besøk av delegasjonen på onsdag formiddag,

og ga gruppen et innblikk i hvilke arbeidsområder de har ansvar for,

inkludert omvisning på Slettebakken og sambrukshuset “Femmeren” i

Joachim Lampes vei. Her fikk de gode innspill til hvordan de selv kan endre

regelverk og retningslinjer for eget arbeid.  

Ordfører Rune Bakervik tok seg også tid til å møte gruppen, sammen med

byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung. Dette var et godt møte der de

begge ble invitert til å komme på offisielt besøk til Cluj. Både ordføreren og

byråden var imponert over det gode arbeidet som gjøres for vanskeligstilte i

Cluj. 

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/bilder/V328722?scaleWidth=1400
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“Vi er glade og stolte over å kunne bidra for at disse gruppene skal oppleve

en forskjell og en bedring i hverdagen. Gjennom samarbeid og

kunnskapsutveksling har vi fått innsyn i den vanskelige arbeidshverdagen til

de ansatte. Å vite at Bergen kommune gjør en forskjell og at gjestene ser

viktigheten av å ta vare på vanskeligstilte og sikre like rettigheter for alle er

viktig for oss", sa byråd Ruth Grung.

Senere på kvelden var de som tok utfordringen med på gåtur til Fløyen. Selv

om turen var lang og til tider våt, var utsikten på toppen vel verdt det. Dagen

ble avsluttet med pinnekjøttmiddag på Dr. Wiesener, som ligger i lokalene til

det tidligere folkebadet i Sandviken.  

Rumenere i aksjon, her fra møte med Husbanken og Statsforvalteren.
Bilde: Ingerd Lene Nyheim

Torsdag var delegasjonens siste dag med besøk, og startet hos

Statsforvalteren og Husbanken i Statens hus. Her fikk de god informasjon

om hvordan Statsforvalteren og Husbanken hjelper kommunen med

bosetning av vanskeligstilte. Gruppen ble veldig fasinert av ordningen med

Startlån for vanskeligstilte grupper og ønsket seg en egen ordning lik vår i

Romania. 

https://www.bergen.kommune.no/api/rest/bilder/V328732?scaleWidth=1400
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En aldri så liten kakefest som avslutning på besøket.
Bilde: Bogdan Stanciu, Cluj Metro Area

Siste post på programmet var møte med Introduksjonssenteret for

flyktninger, samt omvisning på Robin Hood Huset og hos Kirkens bymisjon.

Dagen ble avsluttet med kaffe og «hvit dame» og med seg i sekken fikk de

«Et lite stykke Norge» og et kunstverk fra ALF as som viser Bryggen.  

Gruppen uttrykker at de har hatt en lærerik og nyttig tur til Bergen og har

gjort seg mange erfaringer, både profesjonelt og personlig. Under følger

noen utsagn fra deltagerne etter besøket i Bergen. 

Zoltan Coraian, general manager of Cluj Metropolitan Area:  

„Every day in Bergen was an opportunity to learn new models of support for

vulnerable communities. The way the local community deals with these

people, at the level of authorities, NGOs and individual volunteers is

impressive. Community ecosystems to support people with problems,

central and local public policies in the field of housing - all these will

certainly be sources of inspiration and motivation to change things for the

better at home. Also, I was glad to see a similarity between the public

policies in Bergen and Cluj-Napoca, namely the commitment taken by the

society, as a whole, to leave no one behind.”  
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Oláh Emese, deputy mayor of Cluj-Napoca:   

„A valuable knowledge that was shared with us throughout our visit was the

symbiosis between the social services provided by authorities and non-

governmental organisations. The best ideas in supporting vulnerable

people can be implemented only through such close collaboration between

these actors, and with adequate funding.” 
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