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Digital PrintserviceDenne rapporten ønsker å gi et 

innblikk i tilreisende roms hverdag 
i oslos gater. Med bakgrunn 
i feltarbeid og systematiske 

samtaler med tilreisende rom vil vi gi et bilde 
av hvordan disse tas imot i Oslo. Vi tar i tillegg 
for oss hvordan rom behandles av media, og 
forsøker her å se den ofte negativt ladede 
fremstillingen opp mot romfolkets situasjon 
og perspektiver.

Rapporten er utarbeidet av Antirasistisk 
Senter i samarbeid med Kirkens Bymisjon 
og Frelsesarmeen. Kirkens Bymisjon og 
Frelsesarmeen har begge inngående 
kjennskap til tilreisende roms situasjon i 
Oslo, og har tilrettelagt for et feltarbeid blant 
romfolk i Oslo utført av Antirasistisk Senter, 
ved Christianna K. Denne, i perioden april – 
september 2012.

Hovedfokuset i rapporten er på de som 
overlever gjennom tigging, samt dels på 
gatemusikanter og gateselgere, det vil si 
såkalte gatearbeidere. Vi vil først og fremst se 
på hvordan rom blir mottatt av representanter 
for det offentlige og i det offentlige rom, det vil 
si av politi, kommune, helsetjeneste, politikere 
og handelsstanden. Rapporten vil imidlertid 
også se noe på hvordan Oslo-borgere mer 
generelt forholder seg til tilreisende rom.

Det antas å være omkring 1000 tilreisende 
rom i Oslo (se nedenfor). De fleste kommer 
fra Romania. Tilreisende rom begynte å 
dukke opp i gatene i Oslo mellom 2005 og 
2007. Allerede som et utgangspunkt for 
vår kartlegging var det på det rene at de i 
stor grad har blitt møtt med både negative 
holdninger og negativ behandling fra ulike 
deler av det norske samfunnet. Tilreisende 

rom har i offentligheten langt på vei blitt redusert til et 
renovasjonsproblem, noe som må ryddes og vaskes bort for 
at vi skal ha en «ren, ryddig og trivelig» by, både i offentlig 
debatt og offentlig politikk.1 Det har vært en rekke negative 
medieoppslag, en rekke kjølige og dels direkte sjikanøse 
uttalelser fra politikere og en betydelig mengde hatefulle 
ytringer i nettdebatten. Denne negative retorikken om rom som 
mennesker som først og fremst skal fordrives, synes langt på 
vei å ha fått sitt speilbilde i aksjonene gjennomført av Rusken, 
Oslo kommunes dugnadsaksjon for en renere by, og av politiet 
i Oslo. Romfolket blir i stor grad jagd omkring i hovedstaden, 
ofte fratas de også sine eiendeler i opprydningsaksjoner. De 
rammes kort sagt av en diskriminering som synes å stå i 
sammenheng både med at de bor på gata og med at de er rom.

Heldigvis har også motvekten til dette negative fokuset økt 
etter hvert som fokuset på rom i media har økt, blant annet 
med en tydelig advarsel fra statsminister Jens Stoltenberg mot 
tendensene til hets. Samtidig som det fra regjeringshold har 
blitt advart mot hetsen, fortsetter imidlertid Statsbyggs arbeid 
for å fordrive romfolket fra Sognsvann. Resultatet er sterkt 
blandende signaler.

I sum er det vår vurdering at det ensidige og negative fokuset 
som dels har preget offentligheten, nører opp under fordommer 
og i verste fall hat, og ofte feilinformerer istedenfor å opplyse. 
Den harde offentlige debatten påvirker politisk handling, og har 
dermed direkte innflytelse på tilreisende roms hverdag.

Vi håper at denne rapporten er et faktabasert bidrag til 
debatten om tilreisende rom som bor og arbeider på gata i Oslo. 
Ikke minst er den et forsøk på å formidle det som så ofte blir 
borte i debatten, nemlig romfolkets eget perspektiv. Rapporten 
avsluttes med noen helt konkrete anbefalinger til hvordan 
situasjonen for tilreisende rom kan bedres.  

Christianna K. Denne  >> Forfatter, Tilreisende Rom i Oslo

Denne rapporten ønsker å gi 
et innblikk i tilreisende roms 
hverdag i Oslos gater. 

 introduksjon
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Romfolket er Europas største 
minoritet, og det er viktig å ha 
med seg romfolkets historiske 
bakteppe for å forstå dagens 
situasjon. 

Mens en del er kjent med at kanskje så 
mange som en halv million rom ble drept 
under Holocaust, er de færreste kjent med 
at dette bare var kulminasjonen av mer enn 
et halvt årtusen med ekstrem forfølgelse. 
Romfolket har gjennom århundrer vært 
fordrevet fra sted til sted med de mest 
brutale midler. Bare som ett eksempel som 
illustrerer denne historien, foregikk det lenge 
jakt på rom for forlystelse, inkludert gravide 
kvinner. Den siste jakten fant sted i Tyskland 
i 1835, da 300 ble drept. Dagens situasjon 
med en ekstrem marginalisering er ikke et 
tilfeldig resultat, men et forutsigbart resultat 
av en lang historie med aktiv utstøting fra 
majoritetssamfunnet. Dette er en historie 
Europas nasjoner fortsatt må anses å ha et 
klart eierskap til.

Romfolket diskrimineres og forfølges 
på tvers av Europa til den dag i dag, noe 
som ikke minst bekreftes av EUs byrå for 
grunnleggende menneskerettigheter (FRA) 
sin rapport The Situation of Roma in 11 
EU Member States - Survey Results at 
a Glance (mai 2012)2. Romfolket er ifølge 

rapporten Europas største og samtidig mest 
diskriminerte minoritet, uansett om det 
gjelder utdanning, arbeidsmarked, bosituasjon 
eller helse og velferd. En undersøkelse 
som er gjengitt i HL-senterets rapport 
Antisemittisme i Norge? – Den norske 
befolkningens holdninger til jøder og andre 
minoriteter (mai 2012)3, viste at rom kommer 
verst ut blant minoriteter også i Norge.

I HL-senterets temahefte ”Antisiganisme 
i Norge” (2012)4 får man et dypere innblikk 
i mottakelse og behandling av rom i Norge 
gjennom tidene. Heftet anbefales som et 
dystert, men viktig historisk bakteppe for 
dagens debatt. Rom er en gruppe uten eget 
land, og en utbredt myte er at de reiser av 
kultur og tradisjon. Faktum er imidlertid at 
diskriminering, fattigdom og forfølgelse både 
har vært og er en vel så sentral grunn til 
stadig å forflytte seg.5

Debatten omkring romfolket har formelig 
eksplodert i Norge etter utvidelsen av EU 
østover, og ankomsten i Oslo av tilreisende 

“viktig å ha med 
seg romfolkets 
historiske bakteppe”

BILDe > tiLrEiSEnDE rom Som 
bor og jobbEr På gAtA hAr 

LAngE DAgEr. EttEr jobb, 
bEgynnEr LEtingEn EttEr Et 

StED å LAgE mAt og SoVE.

 BAKGRUNN
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rom. Grovt regnet anslår man at det bor et 
sted mellom 1000 og 2000 tilreisende rom 
på gata i Oslo. Frelsesarmeen anslår noe i 
underkant av 1000 personer6, mens Byrådet 
hevder det dobbelte7.

De fleste tilreisende rom i Oslo kommer 
fra Romania, selv om det finnes 
unntak. Omfattende diskriminering 

og marginalisering, med tendenser til 
segregering, gjør situasjonen prekær for 
mange rom i Romania. Norge har i flere år 
bidratt økonomisk til ulike tiltak og prosjekter 
rettet mot rom i Romania, men dels svekkes 
tiltakene av korrupsjon, dels er det snakk om å 
endre negative holdninger og sosiale mønstre 
som har blitt etablert gjennom århundrer. 
Vi ser ut fra våre samtaler at rom som 
kommer til Norge for å tigge eller i håp om å 
finne arbeid, gjør det på grunn av mangel på 
arbeid i hjemlandet og dyp fattigdom. Mange 
vil bygge eller reparere hus, trenger penger til 
ulike medisinske problemer for seg selv eller 
noen i familien eller rett og slett til mat til seg 
og sine. De fleste har familie som de forsørger 
hjemme i Romania gjennom tiggingen.

Representanter for Frelsesarmeen og 
Kirkens Bymisjon har bekreftet denne 
ekstreme europeiske fattigdommen gjennom 
sine rapporter (Kirkens Bymisjon: Folk fra 
Romania som tigger i Oslo, februar 2007, og 

Frelsesarmeen: I bønn for en bedre fremtid, 
juni 2011), etter å ha reist til Romania og 
selv samlet informasjon om situasjonen for 
rom der. Likevel betviles deres grunner for å 
komme hit til landet, og stigmatiseringen av 
og misoppfatningene om denne gruppen er 
omfattende.8

Rom fra Romania og Bulgaria har, som andre 
EØS-borgere, rett til å oppholde seg i Norge 
tre måneder av gangen uten å arbeide. Mange 
blir værende lenger, enten det er i håp om å 
finne arbeide, tjene mer penger ved å tigge 
eller samle flasker, eller rett og slett fordi de 
ikke har tjent nok penger til å reise tilbake. 
De aller fleste vi har snakket med, forteller at 
de ikke ønsker å bli boende i Norge, og at de 
vil hjem så fort de har nok penger til reisen 
og det de trenger. Under oppholdet i Norge 
har rom få rettigheter, og de faller utenfor de 
fleste hjelpetiltak som gjelder for bostedsløse 
med hensyn til overnatting, sanitet og andre 
basisbehov. Mange av hjelpetiltakene er rettet 
mot rusmisbrukere og omfatter ikke rom. 
Mens Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har 
inkludert rom i sine tilbud, har Fattighuset 
tidvis valgt å ekskludere rom fra sitt.9

Tilreisende fra Romania kommer til Oslo 
av ulike årsaker. Gruppen vi har valgt å 
konsentrere oss om i denne rapporten er rom 
som er her for å tigge, samle flasker eller selge 
småting i Oslo. I debatten rundt økningen i 
tilfeller vinningskriminalitet etter at Romania 
og Bulgaria ble EØS-medlemmer i 2007, er 
det ofte nettopp denne gruppen fokuset 
ligger på. De som tigger har dermed direkte 
eller indirekte blitt stemplet som kriminelle. 
Det i seg selv er et alvorlig overtramp mot 
en gruppe mennesker som lever noen av de 
hardeste livene i den norske hovedstaden. 
Dette tilsier også et behov for å forsøke å 
balansere de skandaliserende forestillingene 
med romfolkets egne perspektiv og historier.

Norge har i 
flere år bidratt 
økonomisk til 
ulike tiltak og 
prosjekter rettet 
mot rom i Romania, 
men dels svekkes 
tiltakene av 
korrupsjon... 
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Rapporten baserer seg på 
et fem måneders langt 
feltarbeid blant tilreisende 
rom i Oslo. Rapporten 
tar først og fremst 

utgangspunkt i samtaler med 25 
tilreisende rom utført i Frelsesarmeens 
og Kirkens Bymisjons lokaler så vel 
som på gateplan, ved hjelp av tolk. 
Feltarbeideren har blant annet jobbet 
som frivillig på Frelsesarmeens senter 
Fyrlyset10 og på Kirkens Bymisjons kafé 
Møtestedet11.

Fyrlyset var i utgangspunktet et tilbud 
for rusmiddelbrukere, men har siden 
vinteren 2011 / 2012 holdt åpent for 
bostedsløse på lørdager, der hoveddelen 
av brukerne har vært rom.12 På Fyrlyset 
har Antirasistisk Senters feltarbeider 
blitt kjent med mange tilreisende rom 
og fått innblikk i deres situasjon og 
daglige liv. Feltarbeideren har deltatt i 
arbeidet på senteret i forbindelse med 
besøk fra politiet og den rumenske 
ambassaden, samt utdeling av 
håndklær ved dusjtilbudet på lørdager, 
og har dessuten vært på gatevandring 
med Frelsesarmeens to rumenske 
medarbeidere, hvis tolkeegenskaper 
har vært til stor hjelp. Feltarbeideren 
har også tilbrakt flere dager på Kirkens 

Bymisjons kafe Møtestedet, der mange 
av intervjuene og samtalene er foretatt. 
I likhet med Fyrlyset var Møtestedet 
i hovedsak et sted for mennesker i 
rusmiljøet, men etter som behovet har 
oppstått, har de åpnet sine dører også 
for romfolket.13 Her har vi fått hjelp av 
den rumenske studenten Ana, som 
tidvis har tolket der på frivillig basis. 
Tolken har også bistått feltarbeideren 
som telefontolk når det har vært behov 
for det. Kontakten med Fyrlyset og 
Møtestedet har gjort feltarbeidet på 
gateplan mye enklere, da rom generelt 
har stor tillit til begge stedene.

Feltarbeideren har også vært i 
kontakt med organisasjonen Folk er 
Folk, som jobber tett med romfolket. 
Feltarbeideren har deltatt på 
gatevandring ved Vaterlandsparken, 
vært til stede under utformingen 
av anmeldelser av politiet og hatt 
samtaler med flere rom sammen med 
organisasjonens rumenske tolk.

feltarbeid blant 
tilreisende rom 
i Oslo

 metode

De mange og 
lange samtalene 
med rom har gitt 
oss et spesielt 
godt bilde av 
situasjonen for 
tilreisende rom 
i Oslo.
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I tillegg har vi vært i samtaler med 
mangfoldsrådgiver Ingjerd Hansen 
hos politiet, og med Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO). Vi har 
også hatt e-postutveksling med andre 
aktører som Fattighuset, 
= Oslo og Rusken.

Intervjuene med romfolket er foretatt 
i form av samtaler heller enn formelle 
intervjuer, da det viste seg å være den 

beste måten for å få folk i tale. 
De mange og lange samtalene med rom 
har gitt oss et spesielt godt bilde av 
situasjonen for tilreisende rom i Oslo.

Feltarbeideren har også fulgt nøye med 
på medieomtalen av tilreisende rom. En 
rekke artikler og debattinnlegg i aviser 
og på nettet har blitt gjennomgått.
Vi har videre møtt NOVA-forsker Ada 
I. Engebrigtsen, som har forsket på 

BILDe > trE gEnErASjonEr romkVinnEr På grønLAnD mED mAt, tiggErkoPP og VEkt.

rom og romkulturen i en årrekke, og 
deltatt på miniseminar og debatt om 
tigging i regi av NOVA i Oslo. Vi har også 
deltatt på en konferanse i Bulgaria 
arrangert av European Grassroots 
Antiracist Movement (EGAM) om 
rom i Europa, som en forberedelse 
til det paneuropeiske arrangementet 
Roma Pride 2012. På konferansen 
utvekslet vi ideer og erfaringer med 
representanter fra flere land i Europa 
og ulike romorganisasjoner, og kunne 
sammenligne situasjonen for rom i 
andre land med situasjonen i Norge.
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Gruppen vi har konsentrert oss 
om i denne rapporten, er de 
som hovedsakelig livnærer 
seg som gatearbeidere ved å 

tigge, samle flasker eller selge småting 
i Oslo. Romfolket beskriver en svært 
hard hverdag. Dagene er ofte lange, 
og mange er grytidlig ute i gatene for å 
rekke å være på plass før morgenrushet 
tar til, og de holder ut til sent på kveld 
/ natt. Mange kombinerer tigging med 
flaskesamling og leting etter jobb, mens 
andre kun samler flasker.

Det er – kanskje paradoksalt – 
denne gruppen det har vært mest 
fokus på når det har vært snakk om 
vinningskriminalitet, der østeuropeere 
ifølge politiet er overrepresentert. 
Menneskehandel er et tema som 
også ofte dukker opp når det er snakk 

om tigging. Selv om det finnes eksempler på 
sammenheng mellom tigging og menneskehandel, 
er det gjentatte ganger blitt avvist at dette skulle 
være normen av blant annet NOVA-forsker Ada 
Engebrigtsen og av organisasjoner som jobber tett 
på romfolket. At tiggingen skal være organisert 
på noen annen måte enn et eventuelt samarbeid 
tiggerne imellom, avvises også. Man kan merke 
seg at også visepolitimester Roger Andresen i et 
intervju med Dagsavisen (10.7.2012) har uttalt at 
han ikke tror tiggingen er organisert:

«deT vi seR eR OFTe sTORFamilieR, Og aT 
deT eR deT enesTe neTTveRkeT. aT deT eR 
bakmenn sOm HåveR inn HaR vi ikke nOe 
gRunnlag FOR å TRO, nOe sOm Også eR 
TilFelle i andRe land.»14

Også våre funn støtter opp under dette bildet.     
De vi har snakket med, gir et oppriktig inntrykk 
av å ha begitt seg hit på eget initiativ, og av at 
pengene er til dem selv og til deres familier i 
Romania. Vi har ikke funnet spor av organisering 
gjennom bakmenn. Tvert om er historiene om 
hvorfor de som tigger er her og hvordan de har 
kommet ofte både spesifikke og detaljerte.            

Organiserte 
miljøer?

BILDe > FLøytESPiLLEr 
På oLAF ryES PLASS. 
romFoLkEt Er 
kjEnt For Sin rikE 
muSikkuLtur og 
oVEr hELE EuroPA 
møtEr mAn rom Som 
tjEnEr PEngEr Som 
gAtEmuSikAntEr. 

 Romfolkets arbeid og aktivitet i Oslo

«Tigging er selve 
bruhodet inn i Norge 
for dem som har 
kriminelle hensikter.» 

Michael Tetzschner, 
stortingsrepresentant, Høyre.
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De vi har snakket med, snakker ofte åpent om 
svært vanskelige livserfaringer. Dette inkluderer 
også andre former for utnytting som de opplever 
fra andre rumenere. At de så unisont og innstendig 
skulle tildekke en eventuell organisering, er 
vanskelig å tro.

Situasjonen og miljøet rundt tilreisende rom i 
Oslo er sammensatt, og det er generelt gjort 

liten innsats for å få en mer realistisk oversikt 
over dette. Stereotypier, generalisering og 
sammenblanding av ulike miljøer og grupper preger 
ofte bildet mange har av romfolket.

Selv om det ikke fremstår som at miljøene er 
organisert gjennom bakmenn, betyr det ikke at 
det ikke foregår utnyttelse av rom. Gjennom våre 
samtaler har det kommet frem at enkelte rom 
som tigger er blitt truet til for eksempel å gi ifra 
seg deler av sin beskjedne dagsinntekt, som kan 
være et sted mellom 50-200 kroner, til personer fra 
Romania som selv ikke er rom, og som opererer i 
gjenger og utnytter romfolkets sårbarhet i forhold 
til frykt for politi og myndigheter. Enkelte rom har 
overfor oss beskrevet svært alvorlige situasjoner, 
der rumenske borgere har oppført seg truende 
og samtidig advart om at de ikke vil bli trodd 
hvis politiet skulle blandes inn. Dette og andre 
trusler, i tillegg til mange roms skepsis til politi 
og myndigheter blant annet grunnet korrupsjon 
i hjemlandet, gjør at man ikke går til politiet med 
saker som dette. Mange rom forventer rett og slett 
ikke å bli trodd, og melder derfor ikke fra når de 
utsettes for kriminalitet.

Dette utnyttes altså tidvis av kriminelle ikke-
rom, som ikke må forveksles med bakmenn. Det 
paradoksale er at denne utnyttingen gjengis så 
upresist i den offentlige debatten at det skapes 
et inntrykk av at det er snakk om bakmenn, mens 
det simpelthen er snakk om ransmenn. Dermed 
blir faktiske kriminelle handlinger som utføres mot 
rom i neste omgang brukt som et argument for en 
hardere behandling av rom, fordi tiggerne feilaktig 
oppfattes som organiserte.

 «Florica» og «Nicu»

«Florica» og hennes mann «Nicu» 
har reist frem og tilbake mellom 
Oslo og Romania i nesten tre år. 

Hver gang håper de å tjene nok penger til å være 
hjemme litt lenger av gangen, men det blir sjelden 

noe til overs. De kommer fra Gorj, byen med høyest 
arbeidsledighet i Romania på grunn av nedgang i 
gruvedriften. Hjemme i Gorj har paret to barn, en gutt på 
tre år og en jente på tolv. Florica er 25 år, og ble mor for 
første gang da hun var 13 år gammel. Begge er tydelig 
stolte av barna sine. Sønnens navn står tatovert på farens 
arm, og datterens navn på morens hånd – begge gjort ved 
hjelp av kulepenn og nål.

Florica gråter når hun snakker om sønnen sin, om hvordan 
han alltid vil ligge med hodet på brystet hennes når hun er 
hjemme, og aldri vil slippe tak i henne. Hun forteller om 
datteren som er så flink og kan gjøre «alt det mammaen 
hennes kan». Når Florica og mannen hennes reiser til 
Norge, er det Floricas mor som passer barna. Moren har 
hjerteproblemer, og paret håper å skaffe nok penger til 
medisin og behandling til henne, i tillegg til mat og klær 
til sine barn.

Ekteparet er i Oslo i flere måneder av gangen. De sover 
utendørs selv om vinteren, og tjener penger ved å tigge 
og samle flasker. Begge tigger og samler flasker fra tidlig 
morgen til sent på kveld, hver dag og uansett vær. 
De skiller lag for å få størst mulig utbytte, og møtes 
tidlig på ettermiddagen og spiser sammen, før de 
skiller lag igjen.

De synes tiggingen er veldig ydmykende, men sier de ikke 
har noe valg. Nicu leter etter arbeid mens de er i Oslo, 
men det er ikke arbeid å finne. Paret synes det er veldig 
vanskelig å ringe hjem fordi barna gråter og ber dem 
komme tilbake. Moren, som har ansvaret for dem, 
er ofte syk og dette bekymrer det unge ekteparet. 
En dag på sensommeren blir sønnen også syk, og 
ekteparet reiser hjem tidligere enn planlagt. Selv om 
bekymringene tynger og de helst ville vært hjemme med 
familien, vet de at de må komme tilbake.

BILDe <
FLASkESAmLErE På 
oLAF ryES PLASS. 
DEt Er ikkE uVAnLig At rom 
bLir nEktEt ADgAng tiL 
PAntEAutomAtEnE.

‘‘Florica gråter når hun 
snakker om sønnen sin”

Michael Tetzschner, 
stortingsrepresentant, Høyre.
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Oslo-
borgernes 
holdninger

Problemstillingene er mange for de som tigger 
på gata i Oslo, og mange opplever å bli bortvist 
av politi eller vektere fra stedene de sitter, med 

begrunnelser som ordensforstyrrelse, aggressiv tigging 
eller opphold på privat område. Ifølge politiet har dette 
ofte bakgrunn i klager fra Oslo-borgere som politiet 
dermed anser seg forpliktet til å respondere på.

Forbipasserende kan også by på 
problemer for de som tigger i form av 
skjellsord, tilrop som for eksempel «dra 
hjem!», spytting, sparking av koppene, 
med videre. Dette er forhold romfolket 
har fortalt oss om, i tillegg til at vi selv 
har bevitnet det. Feltarbeideren var 
for eksempel vitne til at en ung mann 
spyttet på en eldre romkvinne som satt 
utenfor Oslo City. Flere som tigger har 
fortalt at de også føler seg fornedret 
når forbipasserende holder veskene tett 
til brystet eller passer ekstra godt på 
sakene sine når de går forbi dem.

Bildet er naturligvis sammensatt. 
Det er selvsagt bare en andel av 
de forbipasserende som behandler 
romfolket på denne måten. Det finnes 
også en del som stopper opp og 
viser støtte, sympati og interesse for 
situasjonen til de som tigger. Likevel er 
det på det rene at de som oppfører seg 
fiendtlig og til tider direkte aggressivt 
mot tiggerne, i alt for stor grad får prege 
livssituasjonen deres.

Selv om det finnes unntak, oppleves 
arbeidet på gata generelt både 
nedverdigende og til tider risikabelt. 
Siden Folk er folk tidligere i vår ga ut 
sitt gatemagasin ved samme navn, har 
flere rom enten gått over til å selge 
dette, eller gjort det som et supplement 
til å tigge, fordi det anses tryggere og 
mindre uglesett.

«Når jeg sitter på gaten, 
er det alltid på samme 
sted. Det hender at folk 
stopper og legger penger 
i koppen, for senere å 

komme tilbake og beskylde 
meg for å ha stjålet fra 
dem. Jeg svarer at «om 
jeg hadde stjålet noe, 
hadde jeg da fortsatt 
sittet her?» Det er 

nesten umulig å unngå 
anklager, derfor sitter 
jeg alltid på samme 

sted…» Mann i 30 åra, Møtestedet

10 TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012 
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Omsorg for 
familie i 
hjemlandet

En fellesnevner for nesten alle vi 
har snakket med, er at de har 

barn eller annen familie de forsørger 
der de kommer fra ved hjelp av 
tiggingen og gatearbeidet. Mange har 
dessuten måttet etterlate barna sine 
i hjemlandet med besteforeldre eller 
andre familiemedlemmer, og ofte har 
de eller barna behov for medisiner 
eller operasjoner som de som jobber 
her i Oslo har ansvaret for å skaffe 
penger til. Det er et stort ansvar, 
og savnet etter barna i tillegg til 
utryggheten rundt deres situasjon der 
hjemme, bidrar til ytterligere stress.

BILDe > bLiD kVinnE Som tiggEr i mArkVEiEn. 

11TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012
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A samle og pante flasker fra morgen til kveld er en 
krevende jobb, men for mange er det likevel et alternativ 
til å tigge. Mange plukker heller flasker for å unngå 

problemene og ydmykelsen ved å tigge, men møter hindre også 
her, ettersom mange butikker ikke slipper inn rom eller nekter å la 
dem pante flaskene i automatene. 

Feltarbeideren var selv med da en mann ble stoppet i døren 
til en butikk med en enkelt bærepose med flasker, med den 

begrunnelse at han hadde «for mange». På spørsmål om dette 
gjaldt alle kunder, svarte jenta bak kassa: 
Grunnen til at feltarbeideren var med til butikken, var at mannen 
og hans familie tidligere også skal ha blitt nektet å kjøpe mat der.

I et annet supermarked i Oslo sentrum skal medlemmer av 
samme familie ved flere anledninger ha pantet flaskene sine, 
for så å få pantelappen revet i stykker av personen bak kassa 
og deretter bli kastet ut. I samtale med daglig leder i dette 
supermarkedet nektet hun for at dette skal ha skjedd, men 
innrømmet samtidig at det hender at de ber folk gå dersom de 
«kommer med en søppelsekk full av flasker». 

Via e-postutveksling med ledelsen i denne supermarkedkjeden 
får vi likevel opplyst, på spørsmål om en eventuell øvre grense 
for antall flasker man kan pante, at de ikke har noen grense fordi 
de har kapasitet til å ta unna – ekstreme mengder er unntakene. 
Loven sier at butikker som selger bokser / flasker med 
pantemerke, er forpliktet til å gi pant.15 Likevel nektes rom å pante 
flasker, uavhengig av mengde, i en rekke dagligvarebutikker i Oslo. 
Dette har vært et vedvarende problem gjennom flere år.

12

Felles for de aller fleste vi har snakket 
med, er et ønske om en vanlig 
jobb. Frem til juni 2012 gjorde 

overgangsreglene for arbeidstakere fra 
Romania og Bulgaria dette nærmest umulig, 
da man måtte fremvise tilbud om fulltidsjobb 
til tarifflønn for i det hele tatt å kunne søke 
om oppholds- og arbeidstillatelse hos politiet. 
Samtidig som disse overgangsreglene ble 
avviklet, lanserte organisasjonen Folk er folk 
sitt gatemagasin som selges av romfolket 
selv og har sysselsatt i overkant av 30 
personer. På våre gatevandringer har vi selv 
sett hvordan dette har gitt verdighet, smil om 
munnen og løftede hoder hos selgerne.

Folk er folk har også i større eller mindre skala 
fungert som en slags arbeidsformidling for 
tilreisende rom, der arbeidsoppdrag er blitt 
tilbudt og utført med utelukkende positive 
tilbakemeldinger. En av mytene om romfolket 

BILDe > tiLrEiSEnDE 
rom mED SELVFAngEt 

FiSk Som hAn ForSøkEr 
å griLLE På En brukt 

EngAngSgriLL.

«Vanlige folk tar med 
flasker hjemmefra og panter 
– de der går ute hele dagen 
og samler også kommer de og 
vil pante…» 

Panting

Ønsket 
om ordinært 
arbeid

TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012 
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er at de er arbeidssky, en myte som ikke 
skulle behøve motbevisning gitt innsatsen 
det krever å overleve gjennom tigging eller 
samling av flasker, og som faller på sin egen 
urimelighet gjennom eksempler som de over.

Rom vi har snakket med forteller at det 
per i dag ikke finnes jobber for dem i 

landene de kommer fra. De tegner gjerne 
et bilde av dette som en kontrast til tiden 
før kommunistregimets fall på slutten av 
1980-tallet, da de var tilnærmet likestilt 
med andre på arbeidsmarkedet. En sterkere 
likestilling, i tillegg til at det fantes flere 
jobber, gjorde at mange flere var i arbeid. 
Dette generelle bildet bekreftes av annen 
informasjon vi har samlet, blant annet under 
vår deltagelse på EGAM-seminaret om 
europeiske rom.

Lav utdanning, analfabetisme og dårlige 
språkkunnskaper er ofte et problem blant 

rom, noe som gjør det enda vanskeligere å 
komme i jobb. Praksisen med segregerte 
skoler i mange europeiske land, der rom-barn 
blir separert fra de andre barna og i noen 
tilfeller til og med plassert i spesialklasser for 
tilbakestående, har ført til lav standard på 

utdanningen og at mange foreldre har tatt 
barna ut av skolen før tiden. Mange har ikke 
gått på skole i det hele tatt, kanskje på grunn 
av skepsis til myndigheter, tidligere tiders 
tvangsassimilering, at man reiser mye rundt 
eller rett og slett et ønske om å holde fast ved 
sin kultur.

Uansett årsak er konsekvensen at en ofte 
lav utdanning i tillegg til diskriminering 

gjør det vanskelig for rom i et land som Norge 
å finne lønnet arbeid. Likevel blir de beskyldt 
for å være late og ikke ville jobbe eller bidra 
til samfunnet. I en spørreundersøkelse gjort i 
Bulgaria (et land der cirka 10 % av befolkningen 
er rom) i 2011 svarte 77 % av de spurte at de 
mente rom ikke var egnet til å gjøre annet 
arbeid enn å vaske gata og bare 17 % ville 

13TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012

godtatt en rom som sjef. Dette sier mye 
om de eksepsjonelt negative holdningene 
til romfolket som gjør livsmulighetene i 
hjemlandene så få og så dårlige.

Rom er også sårbare på det svarte 
arbeidsmarkedet, og i Europa er 

utnyttelse av rom som billig arbeidskraft 
utbredt. Grov utnyttelse på det svarte 
markedet forekommer også i Oslo. En mann 
vi var i samtale med som lenge hadde lett 
etter jobb, fortalte om tre dagers svart 
arbeid hos en norsk kvinne. Mannen var 
fornøyd med avtalen. Den norske kvinnen 
betalte 40 kroner per time for tungt fysisk 
arbeid (bæring).

Da en gruppe rom med gyldige 
arbeidskontrakter i sommer forsøkte 

å skaffe seg skattekort i Norge, fikk de 
beskjed fra Skatt Øst om at de offentlige 
ID-kortene deres ikke holdt og at de 
måtte dokumentere at de var rumenske 
statsborgere, da det ikke sto eksplisitt på 
kortene som er prydet med blant annet det 
rumenske flagg og riksvåpen. Da de gikk til 
ambassaden for å skaffe bekreftelser på 
at de faktisk var rumenske statsborgere, 
fikk de beskjed om at dette ville ta tid, da 
man måtte sette i gang en byråkratisk 

prosess i Romania. Deretter fikk de beskjed 
om at det ville koste dem 240 kroner hver 
å få statsborgerskapet sitt bekreftet. 
Ambassadøren gikk etter hvert med på å 
sende et brev til Utenriksdepartementet 
og Skatteetaten, der han opplyste om at 
de rumenske ID-kortene endret utseende 
for tre år siden. På de nye kortene står 
statsborgerskap eksplisitt, mens på de 
gamle står navnene på kortholders foreldre 
oppgitt i stedet, men at begge ID-kortene 
er gyldige. Ambassadørens avklaring holdt 
imidlertid ikke for Skattedirektoratet, så de 
potensielle arbeidstakerne måtte vente på 
ytterligere dokumentasjon fra ambassaden.

Som et positivt 
eksempel kan 

det nevnes hvordan 
næringslivet i Tromsø 
har engasjert seg for at 
romfolket skal få jobbe. 
Knut Wilhelmsen fra 
NHO i Troms mener det 
er jobber nok til alle.16 
Den samme Wilhelmsen 
har uttalt at romfolket 
bør tilbys tak over hodet 
mens de oppholder seg i 
Tromsø.17 Redaktøren for 
gateavisen «Virkelig» i 
Tromsø, ønsker selgerne 
av Folk er Folk magasinet 
velkommen i stedet 
for å se på romfolkets 
salg av magasinet som 
konkurranse, og sier 
han ikke vil sette to 
svake grupper opp mot 
hverandre. I ettertid 
har rom også fått 
jobb som selgere av 
magasinet Virkelig. I Oslo 
er romfolket derimot 
ekskludert fra å selge 
gatemagasinet =Oslo fordi 
de ikke snakker norsk. 
Daglig leder i magasinet 

uttrykte til Aftenposten 
etter lanseringen av Folk 
er Folk, at dette ville 
skape konkurranse og 
sette to grupper opp mot 
hverandre.18

uanseTT åRsak eR kOnsekvensen aT en OFTe lav uTdanning i Tillegg Til diskRimineRing gjøR deT vanskelig
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Tudor ba feltarbeideren og tolken 
bli med bort til Oslo S for å snakke 

med vekterne, da han ikke hadde 
forstått grunnen til at de bortviste 
han. Da vi kom dit, var Tudor for redd 
til å bli med inn, men ga oss ID-kortet 
sitt med bilde på, beskrev vekterne og 
ventet utenfor. Vi fant ikke de samme 
to vekterne, men spurte de vekterne 
vi møtte om det er noe forbud mot å 
samle flasker på Oslo S. De svarte at 
det ikke finnes noe slikt forbud, og 
avviste at han kunne ha blitt bortvist i 
30 dager, men la til at 

Vekterne sa at de derfor ikke 
tillater flaskesamling på 

stasjonen, og bortviser i 24 timer 
dersom det forekommer. Vekterne 
hevdet at de ikke kjente til mannen 
på bildet, men sa at de ikke ville gi 
ham problemer om han kom inn på 
stasjonen, etter at vi hadde forklart 
at han var redd. Vi forklarte deretter 
problemstillingen til Tudor, og han sa 
at han likevel ikke ville gå tilbake dit.

Også den økonomiske 
krisen i Europa 
har hatt en sterk 
negativ innvirkning 
på situasjonen til 
romfolket. Mange 
forteller oss at 
de tidligere har 
arbeidet med blant 
annet jordbruk i 
land som Spania, 
Portugal, Tyskland og 
Storbritannia før de 
kom til Norge for å 
tigge.

Et eksempel på dette er en mann 
vi har hatt flere samtaler med, 

«Tudor», som forteller at han har 
arbeidet med jordbruk i flere av de 
nevnte landene. Tudor sier at han 
er en respektert mann med venner i 
«viktige stillinger» hjemme i Romania, 
men at situasjonen ble så vanskelig 
når han ikke fant jobber mer rundt 
i Europa, at han var tvunget til å 
komme hit til Oslo for å tigge. Han 
forteller at ingen hjemme vet hva 
han gjør her, at de tror han jobber 
med jordbruk, og at han skammer 
seg veldig. Et bilde av Tudor er flere 
ganger blitt brukt i avisartikler om 
tigging og tyverier mot hans vilje, noe 
som medførte at flere regelmessige 
givere sluttet å gi ham penger. Han er 
også redd noen hjemme skal komme 
over bildet og se hva han egentlig 
gjør her. Han har nå gått over til kun 
å samle flasker fordi han finner det 
mindre ydmykende, og for å unngå 
problemene som tigging kan by på. 
Det skulle vise seg å ikke være fullt så 
«enkelt».

Tudor forteller når vi møter han 
på Møtestedet våren 2012, at 

han dagen i forveien var på Oslo 
Sentralbanestasjon og samlet flasker 
fra søppeldunker, da en vekter skal 
ha tatt tak i armen hans og dratt han 
til seg. En annen vekter kom til og 
var veldig aggressiv og veivet med 
fingeren sin oppi ansiktet hans mens 
hun ropte noe han ikke forstod. Han 
skal deretter ha blitt dratt med inn på 
et rom, der de sjekket ID-kortet hans, 
registrerte det og bortviste ham fra 
stasjonsområdet i 30 dager. Han skal 
ha blitt fortalt av vekterne at om han 
viste seg der igjen før de 30 dagene 
var omme, ville han bli arrestert og 
sendt tilbake til Romania.

<<Disse romfolka 
graver med hele 
armen nedi 
søppeldunken og 
ofte drar med 
seg søppel ut 
av den. Så går 
de i butikken 
for å pante 
flaskene med 
møkkete hender, 
og tar på alle 
brødene i 
butikken.» 

«Tudor»

BILDe > 
PErSonLigE 
EiEnDELEr DEkkES 
tiL om DAgEn 
mEnS EiErnE Er 
utE og ArbEiDEr 
og mAn VEt ikkE 
om tingEnE Er 
DEr EttEr EnDt 
ArbEiDSDAg.
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Dagen etter fikk feltarbeideren en 
telefon fra Tudor, som fortalte at 

han likevel gikk tilbake fordi han så 
flere komme ut med poser med flasker 
fra Oslo S, og ville ta sjansen og heller 
passe seg for vekterne. Han fortalte 
at han plukket flasker ut av søpla 
når vekterne ikke så, og at han forlot 
stasjonen etter en liten stund for å 
plukke flasker ute. Etter å ha samlet 
flasker i sentrum i ca. en halvtime, 
kom han tilbake til Oslo S for å 
pante dem.

Da Tudor gikk opp rulletrappen, 
skal de samme vekterne ha 

kommet til, tatt fra han posen med 
flasker og dratt han etter kragen inn 
på det samme kontoret. Der inne 
skal de ha bedt han åpne sekken sin 
og legge innholdet på gulvet. Han 
gjorde som de ba ham, og la dessuten 
ID-kortet sitt på toppen av eiendelene 
sine slik at det var lett synlig. 
Vekterne skal da ha sparket tingene 
utover mens de bannet til han både 
på engelsk og rumensk. De skal blant 

annet ha brukt ordene «Fuck you» 
og noe tilsvarende på rumensk. De 
beholdt flaskene Tudor hadde samlet, 
og nektet å gi dem tilbake til ham. De 
skal ha sjekket etter ham i registeret, 
før de fulgte ham ut på samme måte: 
de dro ham etter kragen på genseren, 
dyttet ham ut hovedinngangen og ba 
han holde seg unna.  Tudor beskriver 
det som forferdelig ydmykende, og 
forteller at han gråt da han ba dem gi 
tilbake flaskene som han hadde brukt 
mange timer på å samle.

Tudor ba feltarbeideren om hjelp 
til å få advokatbistand etter 

hendelsen. Etter en ringerunde virket 
dette vanskelig, da gratistilbudene 
feltarbeideren lyktes i å komme 
i kontakt med, er rettet mot 
rusmisbrukere. Tudor mistet motet og 
virket tydelig avskrekket av omfanget 
av byråkrati og regler, og sa at han 
ikke ville ha advokat likevel. Han sa 
at han var redd for at en eventuell 
advokat ville ta vekternes parti, 
samarbeide med dem og gi han mer 
problemer for «sånn er det i Romania 
en stor mafia».                    
Vi besluttet å kontakte Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO), 
men rådet vi fikk var å kontakte 
pressen, noe Tudor har svært dårlige 
erfaringer med. LDO opplyste at en 
eventuell klagesak til LDO vil kunne 
ta opp til seks måneder, noe som 
ville være lite hensiktsmessig for en 
person som er i Norge på turistvisum. 
Tudor mistet igjen motet, takket for 
hjelpen og lot det hele fare.
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De fleste tilreisende rom i Oslo bor ute uansett 
når på året de kommer, enten det er på 
gata, under broer, i biler eller i provisoriske 
teltløsninger i og utenfor byen. Å finne seg et 

sted å sove kan være vanskelig på gata, og mange søker 
sammen i håp om en viss trygghet, mens andre igjen 
holder seg for seg selv for å unngå oppmerksomheten 
større grupperinger tiltrekker.

Frelsesarmeen har siden 2010, i samarbeid med 
kommunen, tilbudt overnatting om vinteren når 
temperaturen har sunket under ti grader. Vinteren 
2010/2011 gjaldt tilbudet fra dag til dag. På dager hvor 
det var meldt under ti grader, kunne man gå til legevakten 
for rekvisisjon. Dette var tilfellet 30 netter, og det var 
til sammen 600 overnattinger. Vinteren 2011/2012 ble 
tilbudet forenklet, ved at det ble holdt åpent i en uke av 
gangen når temperaturen kom under ti grader. Dette 
tilbudet gjelder imidlertid fortsatt bare når det er så kaldt 
at det er uforsvarlig å sove ute, og handler simpelthen om 
å holde mennesker i live vinteren gjennom.

Noen få leier derfor gulv- eller sengeplass i leiligheter 
sammen med andre for mellom 80 og 200 kroner per 
natt når det er kaldt eller vått ute, fra huseiere som 
utnytter seg av deres desperasjon. Ifølge kilder hos 
Kirkens Bymisjon blir man gjerne stuet sammen i trange 
leiligheter med altfor mange senger, og man må sove på 
skift for at alle skal få plass.

Ytterst få bor i ordinært leid leilighet / rom. Det er 
nærmest umulig for romfolk å få leid seg et sted på grunn 
av stigmatisering, og fordi det rent økonomisk ikke lar seg 
gjøre dersom de skal ha med seg penger hjem til familien 
etter endt opphold.

«Vi sover ute, under broer hvis 
vi kan. Vi blir ofte vekket av 
politiet som ber oss flytte oss. 
Da må vi pakke sammen tingene våre 
og finne et annet sted å sove. En 
natt ble vi vekket av to politimenn, 
som etter vi hadde pakket sammen, 
fulgte etter oss og spurte hvor vi 
hadde tenkt å gå. Vi får sjelden 
sovet en hel natt sammenhengende.»                    

-Kvinne i 20-åra, Møtestedet

En undersøkelse gjort av 
Holocaustsenteret som ble 
publisert i mai 2012, viser 
at 56 % av den norske 
befolkningen ikke ville hatt 
romfolk som sine naboer.

Boforhold

 Hvile, bolig og sanitære forhold
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Politiets 
fremferd
mange ROm på gaTa sOm vi HaR 
snakkeT med, FORTelleR aT de 
gjeRne bliR vekkeT av pOliTi elleR 
vekTeRe FleRe gangeR Om naTTen 
Og bedT Om å FlyTTe på seg. 

Enkelte har til og med blitt fulgt 
etter av politibetjentene som 
bortviste dem, med spørsmål 

om hvor de har tenkt å gå derfra. 
En voksen mann har fortalt at han 
sjelden får sove i mer enn et par timer 
før han vekkes og jages videre av 
politi eller vektere. En eldre dame vi 
snakket med, fortalte at de lå og sov 
under brua på Grønland da hun våknet 
av at en politimann hadde skoen sin 
oppå hodet hennes. Hun forteller at 
politiet også sparket borti andre for å 
vekke dem og få dem til å flytte seg. 
Flere ganger skal Rusken ha kommet 
sammen med politiet og vekket 
sovende rom, bortvist dem og kastet 
madrasser, tepper, bager og sekker 
uten å gi eierne muligheten til å ta 
med seg tingene sine. Dette fremstår 
etter hvert som en helt vanlig 
tilnærming fra Rusken og politiet.

En ung jente vi snakket med, sa hun 
hadde sovnet der hun satt mens hun 
tagg på Karl Johan, da hun ble vekket 
av politiet som bortviste henne i 24 
timer fordi hun hadde sovnet. Folk 
er Folk har på sin hjemmeside også 
omtalt rom som er blitt bøtelagt med 
flere tusen kroner for å ha sovet ute, 
og publiserte blant annet en slik bot 
som dokumentasjon.19

En annen ung kvinne forteller at ikke 
alle politi oppfører seg dårlig, og at 
hun har blitt vekket og spurt om hun 
har det bra. Hun forteller også at da 
bomben smalt i regjeringskvartalet 22. 
juli 2011, satt hun i sentrum ved siden 
av et vindu som blåste ut, og fikk glass 
i arm / skulder. Da kom politiet med 
en gang og hjalp henne, og hun ble 
kjørt til lege.

Politiet har i samtale med oss hevdet 
at de i tilfellene nevnt tidligere kun 
er med på opprydningsaksjonene for 
å bistå Rusken i tilfelle problemer. 
Dette synes ikke å samstemme 
med at det også er en nokså tydelig 
uttalt politikk fra politiet å fordrive 
romfolket. Da Hans Sverre Sjøvold ble 
ny politimester i Oslo i juli 2012, var 
han raskt ute med å varsle at «jobb 
nummer en» var orden i gatene, og at 
han i den forbindelse ville slå ned på 
tigging og åpne russcener, noe han 
anså som den største utfordringen 
i byen.20 Tidlig samme morgen som 
intervjuet av den nye politimesteren 
sto på trykk, aksjonerte kommunen 
og politiet mot den såkalte rom-leiren 
ved Vaterlandsparken. De rundt 50 
personene som oppholdt seg der, skal 
ha blitt bedt om å ta med seg tingene 
sine og fjerne seg, før kommunen 
skal ha kjørt bort resten av tingene og 
kastet dem.

Dagen etter hadde lokalavisen 
dittOslo (5.7.2012) en sak om 
oppryddingsaksjonen på Grønland.21 
Leder av Foreningen for en human 
narkotikapolitikk, Arild Knutsen, 
reagerte sterkt på behandlingen av 
rom, og mente at «hendelser som 
denne øker en oss-dem-tenking 
og har en negativt oppdragende 
effekt på oslofolk.» Han mente 
dessuten at folk kan bli tvunget til 
å begå kriminalitet, noe som vil øke 
norsk hat og mistenkelighet mot 
gruppen. Politimester ved Grønland 
Politistasjon, Kåre Stølen, uttalte i 
samme artikkel at de ikke hadde noe 
annet valg enn å aksjonere. 

«DET ER DRITT OVER ALT. 
DEN TILGRISINGEN OG LUKTEN – 

DET ER IKKE LOV», 
OG

«DE KAN BETALE SEG INN PÅ 
CAMPINGPLASSER SOM ANDRE FOLK. 

DET ER IKKE POLITIETS ANSVAR Å 
FINNE BOSTED FOR KRIMINELLE», 

disse er to av uttalelsene politimester 
Stølen kom med i forbindelse med 
aksjonen.

Som et positivt moteksempel kan 
nevnes fungerende politimester 
i Troms, Einar Sparboe Lysnes, 
som ikke er enig i Oslo-politiets 
ønske om tiggerforbud for å få 
ned kriminaliteten.22 Han sier det 
ikke er et problem der, og ser ikke 
sammenhengen mellom tigging og 
kriminalitet. Politiet i Tromsø ser 
heller ikke ut til å bruke ressurser 
på å jage romfolket fra sted til sted. 
I slutten av juli fikk en gruppe på ti 
som hadde slått seg ned under en bru, 
dokumentene sine sjekket, men ble 
ikke bedt om å flytte på seg 23.  Det er 
på det rene at det er flere rom i Oslo 
enn i Tromsø, men også i Tromsø 
skal de imidlertid være godt synlige i 
gatebildet. Det er uansett positivt at 
man gjenfinner ulike holdninger og 
tilnærminger også i politiet.

17TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012

rio_rapport_pg2-33.indd   17 10/7/12   9:40 AM



18 cONTEmPORARy MagazIne   mONTh 20XX

«Darius», som 
vi treffer på 
Møtestedet, 
forteller at 
det hender at 
politiet kjører 
rom-folk ut 
av byen og 
etterlater dem 
der. 

Han kjenner en gammel 
dame som dette skal 

ha skjedd med. Han sier, 
med anerkjennende nikk 
fra de andre rundt bordet, 
at han aldri har anmeldt 
negative opplevelser med 
politiet fordi det bare ville 
ført til problemer, og han 
da ville blitt registrert og 
arrestert hver gang han 
går på rødt lys. Han sier at 
han opplever at politiet i 
Norge er veldig rasistiske. 
Han vet at alle kan gjøre 
feil, men at måten politiet 
gjør det på er altfor 
opplagt.

Darius forteller at han 
og kameraten i vinter 
ble ransaket og fikk alle 
sakene sine gjennomgått 
av to politimenn, fordi 
politiet mistenkte at de 
hadde intensjoner om 
å stjele. De hadde ikke 
funnet noe, men likevel tatt 
dem med på stasjonen og 
holdt dem der i ett døgn. 
Han forteller også at det 
pleide å være en offentlig 
grill ved Grønland for et 
par år siden, og at når han 
og familie og venner lagde 
mat der, kjørte politiet av 
og til forbi og pekte og lo. 

«darius»

En annen politimann skal 
ha hatt for vane å komme 
bort og helle vann på 
grillen når de brukte den, 
og be dem forsvinne. Han 
forteller at politiet natten 
før fjernet folk som sov på 
Grønland, og samtidig tok 
tingene deres, tepper og 
lignende.

Om konflikter med 
nordmenn som sitter 

og tigger, sier Darius at 
han kjenner et par som 
han er venn med. Han 
sier også at om noen lager 
problemer, går han vekk, 
fordi han tenker at de har 
vært der mye lenger enn 
han og dermed har større 
rett til å være der.

V år kartlegging etterlater et inntrykk 
av at Ruskenpatruljen bidrar til at 
romfolket i Oslo sjelden får hvile lenge 
ett sted av gangen. Rusken finner frem 
til steder der rom har slått seg ned, for 

så å rive ned og kaste telt og eiendeler. Dette gjøres 
tilsynelatende uten varsel, og ofte uten at de som 
sover der er til stede eller har mulighet til å få med seg 
tingene sine.

Gjentatte uttalelser som Rusken-general Jan Hauger 
har kommet med i media, vitner også om problematiske 
holdninger fra Ruskens side på ledelsesnivå. Hauger 
gjorde seg spesielt bemerket ved å gjengi flere grove 
historier i offentligheten om rom som spiser rotter, 
ender og måker. I tillegg kommer sveipende uttalelser 
av typen: 

Ombudet påpekte at uttalelser som dette «kan føre 
til trakassering og krenkelser mot enkeltindivider på 
sikt», og viste til det særlige ansvaret som påhviler 
representanter for det offentlige. Aftenposten skrev:

«De stjeler, nasker, driver med 
lommetyveri og tigger. Dette er 
multikriminelle.» Likestillings- 

og diskrimineringsombudet 
reagerte på Rusken-generalens 
tilnærming: «I sine uttalelser 
generaliserer han med personer 
med rombakgrunn som gruppe. I 
tillegg til dette, ser han på 
rom som et kriminalitets- og 

renovasjonsproblem.»

Ruskens 
fremferd
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«I oktober formidlet 
flere medier historier om 
romfolk som skulle ha flådd 
hunder og grillet rotter 
i Oslo, med Hauger som 
kilde. Historiene kunne 
ikke bekreftes av noen, og 
både politikere og romfolk 
reagerte på historiene 
og på Haugers generelle 
uttalelser om romtiggere. 
Hauger uttalte også at 
han ikke så det som sin 
oppgave å sjekke historiene 
før han uttalte seg.»245

Det er vanskelig å godta 
denne tilnærmingen. 

Tvert om bør offentlige 
representanter være meget 
forsiktige med hvilke 
påstander de velger å 
fremsette i offentligheten 
om en gruppe som er så 
utsatt for fordommer, 
og som har så dårlige 
svake forutsetninger for å 
forsvare seg. Disse dårlig 
funderte historiene har 
gitt et betydelig bidrag til 
å skandalisere tilreisende 
rom i Oslo.

Et vel så alvorlig problem 
er det at disse holdningene 
i stor grad synes å prege 
Ruskens tilnærming 
på gateplan. I NRKs 
Brennpunktdokumentar 
Please, please, please 

får man et innblikk i 
hvordan Ruskenpatruljen 
opererer. Dokumentaren 
viser hvordan de i 
vintermånedene finner 
frem til diverse telt og 
konstruksjoner og skjærer 
hull i teltdukene, river 
ned og kaster dem uten 
at de som sover der er 
til stede. En av Ruskens 
ansatte sier, like før de 
river ned et provisorisk telt: 
«Dem bygger jo ganske 
forseggjort hvis du ser 
på konstruksjonen, så 
dem kan hvis dem vil». 
Han sier de kan se at det 
er rom som sover der på 
grunn av hvordan søpla 
ligger, at «dem har det 
rett i nærheten av seg» 
og at «narkomaner og 
alkoholikere bor ikke sånn». 
Teltet rives ned og en 
annen sier: «Dem får finne 
seg noe sted, på hotell eller 
hva det kan være. beklager, 
sånn er det bare».

Spørsmålet er om det bare 
må være sånn. En rom 
vi intervjuet fortalte at 
han nå sover under åpen 
himmel, fordi han har kjøpt 
nytt telt tre ganger etter 
at Rusken eller politiet har 
kastet det forrige og at 
han ikke lenger har råd til å 
fortsette å kjøpe flere telt. 
Det må ikke være sånn. 
Det er sånn fordi det er det 
er sånn vi håndterer noen 
av Europas aller fattigste 

når de kommer til Oslo 
Organisasjonen Folk er folk 
satte i april 2012 opp fem 
telt for romfolket i utmarka, 
steder hvor teltene skulle 
kunne stå lovlig i henhold til 
allemannsretten. Brukerne 
ble kurset i «skikk og bruk» 
for å unngå bortvisning. 
Fem av teltene ble likevel 
fjernet få dager etter 
de ble reist i en aksjon 
gjennomført av Rusken 
og politiet. De som bodde 
i teltene fortalte om en 
hastende og ubehagelig 
affære, der de ble jaget 
vekk og ikke fikk ta med 
seg bagasje eller personlige 
eiendeler før teltene ble 
fjernet og konfiskert. 36 
beboere ble stående igjen 
uten tak over hodet i 
øsende regnvær. Teltene 
var tydelig merket med 
logo og telefonnummer til 
organisasjonen, som likevel 
ikke ble kontaktet før eller 
mens aksjonen ble utført.

Nærmere to uker senere 
fikk de teltene tilbake fra 
politiet, men samtidig 
beskjed om at «fortsatt 
oppsetting av telt til 
boligformål for romfolket 
ikke er tillatt etter 
friluftsloven», slik politiet 
tolket bestemmelsene 
i loven. Her ekskluderte 
dermed politiet romfolket 
fra allemannsretten. Til 
NRK Østlandssendingen 
uttalte politiet at 
oppsetning av teltene 
for rom er i strid med 
friluftsloven fordi de 
brukes til boligformål. I den 
samme reportasjen ble 

jurist Marianne Reusch, 
som har doktorgrad i 
allemannsretten, intervjuet. 
Hun hevdet at dette ikke 
stemte. Likevel fastholdt 
politiet sin avgjørelse. 
Som et minimum kan 
det stadfestes at politiet 
åpenbart ikke er nødt til å 
følge sin strenge fortolkning 
av lovverket. De har andre 
valg, men foretrekker 
hardhet overfor denne 
gruppen. Resultatet ble at 
disse menneskene igjen var 
tvunget ut på gata.

I tillegg kommer tilfeller 
med vandalisering utført 
av ukjente gjerningsmenn, 
hvor rom som har teltet 
ute i skogen har kommet 
tilbake til raserte telt, med 
teltduken kuttet opp og 
innholdet kastet utover og 
ødelagt.25
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i juli 2012 eTableRTe ciRka 200 ROmFOlk en 
midleRTidig leiR uTenFOR sOFienbeRg kiRke på 
gRüneRløkka i OslO, sOm en pROTesTaksjOn mOT 
pOliTieTs TRakasseRing. deTTe skjedde eTTeR 
aT pOliTieT Hadde vaRsleT FleRe aksjOneR mOT 
ROmFOlkeT sOm aRbeideR Og leveR på gaTa.

Kirken viste sympati for deres situasjon, og lot 
dem bli inntil videre. Prost Ingar Seierstad i 
Nordre Aker prosti uttalte: «håpet vårt er at 
dette kan kaste lys over situasjonen til en gruppe 

mennesker som faller mellom to stoler.» Romfolket følte 
seg omsider beskyttet til en viss grad og hørt. Mange 
uttrykte lettelse over å endelig få sove mer enn et par 
timer uten å bli vekket og bortvist. Forholdene ved kirken 
var likevel ikke uproblematiske. Sinte naboer og andre 
kom til, og en mann med rombakgrunn skal ha blitt slått 
med jernbatong av en sint Oslo-borger. Flere rom har i 
samtalene med oss fortalt at de nettopp i frykt for slike 
episoder, men også for å unngå medieoppmerksomheten, 
valgte å ikke slå seg ned ved kirken. Mange rom på gata 
sier de unngår større grupperinger for ikke å tiltrekke seg 
oppmerksomhet, mens andre er redde for å være alene.

Etter hvert som dagene gikk, ble reaksjonene flere og 
sterkere, og presset fra myndighetene økte. Byrådsleder 

Stian Berger Røsland ba i et brev til Kirkelig Fellesråd og 
Bispedømmerådet om at leiren skulle avvikles. Det ble 
usikkert om romfolket ville få bli ved kirken, og kirkeledelsen 
uttalte at de ville støtte seg til byrådets ønske og be 
romfolket om å flytte, da leiren ikke var noen varig løsning. 
Dialogen ble likevel hele tiden beskrevet som god og verdig 
mellom kirken og romfolket, og situasjonen ble løst uten 
konflikter.

Etter at romfolket ble bedt om å flytte fra Sofienberg kirke, 
ble de tilbudt å flytte leiren til et privateid grustak på 

Årvoll, der de skulle få være til slutten av august. Leiren ble 
flyttet, og reaksjonene og debatten nådde et nytt bunnivå. 
Noen av naboene til leiren viste sympati og støtte ved å 
komme med mat eller tepper, mens andre uttalte i media at 
de var redde for å ha romfolket boende i nærheten. Daglig 
sto skuelystne naboer, media og tilreisende fra andre deler 
av Oslo-området utenfor leiren og så på de som bodde der, 
som om de var en slags attraksjon.

«Personer som kommer 
til Norge og mener at 
man må bli forsørget av 
Norge, må bli bedt om å 
reise hjem, og hvis man 
ikke gjør det frivillig,     
må man tvinges».27
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BILDe > tiLrEiSEnDE 
rom Som hAr jobbEt 
På gAtA i oSLo i FLErE 
år, og Som EttEr 
hVErt hAr Lært SEg 
Litt norSk.

Få dager etter at leiren ble 
opprettet, ble fire menn 

pågrepet for å ha skutt fyrverkeri 
inn mot leiren. Vanessa 
Quintavalle, den ene eieren 
av tomten og den som hadde 
invitert romfolket, skal ha fått 
drapstrusler, det samme skal 
Bjønnulv Evenrud i Folk er folk 
ha fått. To sinte tilskuere skal 
ha jaget romfolk rundt i leiren 
og dessuten forsøkt å angripe 
to medlemmer av Folk er folk. 
Politiet patruljerte området 
for å ivareta sikkerheten. 
Situasjonen tilspisset seg også 
blant naboene til leiren. En sint 
nabo skrek til en romkvinne 
foran tv-kameraene at «Dere 
driter i skauen vår!». Andre 
naboer ga romfolket hundeposer, 
og nabolagsforeningen varslet 
søksmål mot grunneieren. Noen 
naboer skal angivelig ha planlagt 
å gå til angrep på leiren.

Sinnet kokte over, debatten 
raste og politikere kom med 

voldsomme uttalelser. Siv Jensen 
mente at deportasjon var eneste 
løsning, og foreslo å «busse dem 
ut».26 Byrådsleder Stian Berger 
Røsland uttalte at 

Sofienberg og Årvoll

 Hvile, bolig og sanitære forhold
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«Jeg er redd for at 
den massive negative 
omtalen av romfolk 
skal bane veien for 
mer diskriminering. 
Debattklima nå kan 
føre til mer vold 
mot romfolk, og at 
de blir behandlet 
enda dårligere enn 
de blir i dag».

Den tidligere FrP-politikeren Per 
Egil Eira gikk på en Facebook-side 

i forbindelse med leiren, så langt som å 
foreslå å snitte opp romfolket i småbiter 
og servere dem til hunder. Han uttalte 
på den samme siden at «det derre idiot 
romfolket» kunne kastes på havet for hans 
del. Politiet innledet en etterforskning 
av Eira for brudd på rasismeparagrafen. 
Justisminister Grete Faremo reagerte 
sterkt, og uttalte til tv2.no at hun var 
skremt av Fremskrittspartiets uttalelser 
om blant annet tvangsdeportasjon av 
romfolket. Også internt i FrP var det 
motreaksjoner: FrP-politiker Morten 
Myksvoll skrev i sitt blogginnlegg «hatet» 
at «Det mest skremmende med dekning 
av romfolkets leir i oslo er alt hatet som 
rettes mot dem.»

Det oppsto nærmest en lynsjestemning 
omkring leiren, og utskjellingen av rom 
på nettet ble av forskere sammenlignet 
med retorikk brukt under folkemord. 
Likestillings- og diskrimineringsombud, 
Sunniva Ørstavik, skrev på LDOs nettsider 
(16.7.2012) :

Rom ble i kommentarfeltene på nettet blant annet 
omtalt som brunsnegler og kakerlakker. De ble i tillegg 
av flere oppfordret til å ta selvmord. Her er noe av det 
som ble skrevet i kommentarfeltene på nettet om rom 
etter opprettelsene av leirene ved Sofienberg og Årvoll:

«FøLER ROMFOLKENE OG BRUNSNEILENE ER LITT SAMME GREIA.   
HAR DE FøRST KOMMET BLIR DE, OG DE BLIR FLERE, FORT.»

«HVOR MyE KOSTER DET Å KOMME INN I DEN NyE DyREPARKEN PÅ 
ÅRVOLL?»

«ROM-GENET FøRER TIL TOTAL AVERSjON MOT Å TILPASSE SEG 
VANLIGE NORMER. DE KAN IKKE UTFøRE ARBEID MED HODENE ELLER 
HENDENE, ANNET ENN Å SELGE GRyTER, TIGGE, STjELE, TILEGNE SEG 
RUS, BEDRIVE INCEST OG RÅSPILLE PÅ TREKKSPILL.»28

«VI (NORGES BEFOLKNING) øNSKER IKKE DENNE DRITTEN HIT.»

«OMREISENDE SIGøyNERE HAR ALLTID LEVD AV KRIMINALITET. HVOR 
BLÅøyD HAR OLA NORDMANN LOV TIL Å VæRE? KALL EN SPADE FOR 
EN SPADE OG SEND KjELTRINGENE UT AV LANDET FORT SOM F, DET ER 
DET BESTE VI KAN GjøRE! VIVA LA FRANCE, DE LøSTE PROBLEMET :)»

Ytringer som disse tok nærmest over nettdebatten. 
Situasjonen fremsto etter hvert så alvorlig at 
statsminister Jens Stoltenberg fant det nødvendig 
å advare mot hetsen, som han mente strider mot 
grunnleggende verdier i Norge.29

Resultatet for romfolket var uansett sørgelig 
forutsigbart: Cirka to uker etter opprettelsen av leiren, 
ble romfolket igjen bedt om å flytte, og de fleste er igjen 
forvist til et liv under bruer eller andre steder hvor de er 
utsatt for politiet, vektere og Rusken.
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En annen gruppe, som har 
holdt til ved Sognsvann 
siden mars i år, har blitt 
pålagt å flytte derfra av 
Statsbygg. I slutten av 

september var det omkring 40 telt 
og 100 mennesker i området. Igjen 
skal argumentet være brudd på 
Friluftsloven, tross i at beboerne hevder 
de flytter teltene sine med 48 timers 
mellomrom. Mangelen på toaletter og 
søppelinnsamling blir også nevnt som 
argumenter for tvangsutkastelse, selv 
om beboerne skal ha fått utdelt og 
opplæring i bruk av spader til graving 
av latriner, og søppelposer daglig blir 
fjernet og kastet av romfolket selv. På 
befaringer ved leiren skal det dessuten 
ha sett ryddig og ordentlig ut.

Folk er folk har igjen tatt romfolket 
i forsvar. De mener de har krav 
på rettslig beskyttelse og viser til 
menneskerettighetene hva gjelder 
boforhold. Statsbygg står imidlertid 
fast på sitt, og vil ha romfolket vekk fra 
Sognsvann. Rettsprosessen antas ifølge 
Folk er folk å vare ut oktober. Det synes 
her spesielt problematisk at Statsbygg 
som en statlig aktør velger å gå så hardt 
til verks mot romfolket. Slik sender ikke 
bare kommunale myndigheter, men 
også statlige myndigheter et signal om 
at romfolket bør behandles hardt.

Sognsvann

«Sarah», som vi 
traff på Møtestedet, 
er frustrert 
over situasjonen 
med offentlige 
toaletter, og sier 
hun blir nektet 
mange steder selv 
om hun vil betale. 
Hun forteller om 
et toalett på en 
togstasjon der hun 
ikke får gå selv om 
hun viser at hun har 
pengene det koster.

EHun sier at hun ikke forstår 
hvorfor ikke hun får gå inn, 

spesielt fordi de som jobber i 
luken ofte selv er av utenlandsk 
opprinnelse. Hun sier at hun da vil 
spørre dem om de har glemt hvor 
de kommer fra, og hvordan det er 
å bli avvist på den måten, men hun 
kan ikke språket.

Sarah forteller om et annet toalett 
der hun betaler for å gå, og sier at 
de ikke liker at hun kommer dit. De 
banker alltid på døren mens hun 
bruker toalettet, og hun spøker 
og sier at en dag skal hun bare slå 
døren vid åpen og la dem se henne 
sitte der, hvis det er så spennende! 
Hun sier at vaskedamen der 
«hater henne» og alltid står 
og venter på at hun skal gå for å 
sjekke hvordan toalettet ser ut. 
Sarah sier ironisk: «Vet hun ikke 
at jeg kunne gjort hennes 
jobb for halvparten av lønna, 
og vasket hele dagen?»

«Sarah»

 Toalettforhold

Sarah forteller at det er et annet 
toalett ved Kirkeristen, der det koster 
penger å bruke dametoalettet, men 
ikke herretoalettet. Hun sier at hun 
går på herretoalettet når hun kan 
fordi det er gratis, men at det er en 
mann der som nekter henne og blir 
veldig sint hvis han ser henne gå 
dit. Hun sier han truer med å ringe 
politiet, og at han alltid prøver å jage 
henne vekk derfra når hun kommer. 
Feltarbeideren tror først at hun 
snakker om en vakt, men det viser 
seg at det er en mann som selger 
t-skjorter på Karl Johan, og dermed 
gjør det på eget initiativ.
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bymiSjon DriVEr FyrLySEt og 

møtEStEDEt. DEttE Er to AV DE Få 
hjELPEtiLbuDEnE Som FinnES For 

tiLrEiSEnDE rom i oSLo.
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Hva gjelder den sanitære 
situasjonen, er tilgang til 
toalett et av de mest prekære 
behovene for romfolket 
som lever på gata. Et av 

argumentene som brukes mest hyppig 
mot rom på gata i Oslo, er at de gjør fra seg 
utendørs. Et eksempel fra en sentral politiker, 
var Per Sandbergs (FrP) på flere vis ekle 
uttalelse om at «Ekstrementene flyter»:

«I PARKENE DER ANSLAGSVIS 1000 
UTENLANDSKE TIGGERE OG LOMMETyVER 
NÅ OPPHOLDER SEG, FLyTER DET MED 
EKSKREMENTER OG SøPPEL, KUNNE HAN 
FORTELLE. -EøS-AVTALEN VAR IKKE MENT 
FOR Å ÅPNE FOR FRI FLyT AV KRIMINIALIETET 
OG TIGGING OVER LANDEGRENSENE, SA 
SANDBERG.»30

Vårt inntrykk er at mye av retorikken 
mot romfolkets toalettvaner er kraftig 

overdrevet. Feltarbeideren har forsøkt å 
etterprøve de gjentatte påstandene fra ulikt 
hold om ekskrementer og frastøtende lukt 
på flere av stedene hvor rom oppholder seg, 
men har ikke klart å finne eksempler på dette. 

Dette betyr ikke at tilfeller eksempelvis av 
dårlig lukt ikke kan forekomme. Det betyr 
imidlertid at fremstillingen i offentligheten 
synes opphausset. Dette endrer imidlertid 
ikke på at mangelen på offentlige toaletter 
i tillegg til inngangsnekt mange steder der 
toaletter finnes, gjør det svært vanskelig for 
rom og andre på gata i Oslo.

En kvinne på Møtestedet forteller oss at en 
ung rom-gutt i 20-åra ble nektet å bruke 
toalettet på McDonalds og et annet sted, og 
kunne ikke vente, så han gikk bak en busk 
et sted og politiet kom. Han skal da ha blitt 
tatt med til stasjonen der han ble avkledd og 
holdt hele dagen uten klær på. Dette var altså 
straffen for å være fattig og måtte gå på do.

Byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland (H) 
uttalte først at kommunen ikke ville sette 
opp flere offentlige toaletter, da det ville legge 
forholdene til rette for tiggerne og tiltrekke 
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seg flere. Bymiljøetaten satte 12. juli likevel 
opp til sammen fem toaletter i områder der 
romfolket har holdt til, «for å slippe å leie 
inn dyrt spesialutstyr for å fjerne avføring 
og urin», som uttalt av Rusken-general Jan 
Hauger til lokalavisen dittOslo (10.07.2012). 
Slik vi forstår det, hadde byrådet delegert 
dette ansvaret til etaten.

Toalettene skal ha blitt satt opp som et 
prøveprosjekt. 26 dager senere ble toalettene 
ved Vaterland fjernet, og Bymiljøetaten laget 
en rapport til den politiske ledelsen etter 
prøvetiden. I rapporten står det at det ikke 
skal ha vært nevneverdige problemer med 
toalettene ved Tøyen, men på Vaterland skal 
situasjonen ha vært en annen. I rapporten 
står det blant annet:

«TOALETTPAPIRET FjERNES SÅ Å SI 
UMIDDELBART ETTER AT NyE RULLER ER 
PLASSERT UT. DET GjøR AT DOGjESTENE 
TøRKER SEG MED HENDENE, OG TøRKER 
AVFøRING PÅ VEGGER, TAK OG GULV. DET ER 
HELLER IKKE ALLE SOM KLARER Å TREFFE 
TOALETTSKÅLEN.»
Til Aftenposten (7.8.2012) sier byråd Ola 

Elvestuen (V) at det var en nyttig erfaring, 
og gir ikke romfolket skylda for at toalettene 
måtte fjernes: 

«DET ER IKKE EN ENKELT ÅRSAK TIL AT DET 
IKKE FUNGERTE PÅ VATERLAND. DETTE VAR 
OFFENTLIGE TOALETTER, TILGjENGELIG FOR 
ALLE.»

Selv om det ikke står klart i rapporten, er det 
likevel underforstått at det er romfolket man 
mener å legge skylden på. Da toalettene ble 
utplassert, sto det klart i samtlige aviser at 
de var ment for romfolket, og til Nettavisen 
(3.8.2012) uttalte byrådsleder Stian Berger 
Røsland om utplasseringen:

«DETTE ER UTTRyKK FOR FRUSTRASjONEN 
OVER SITUASjONEN I SENTRUM, SOM ER 
SVæRT KREVENDE FOR ByMILjøETATEN. DE 
HAR EN KREVENDE jOBB MED Å RyDDE OPP 
OG MANGE HAR KLAGET OVER AVFøRING OG 

SøPPEL I SENTRUM I 
SOMMER. jEG FORSTÅR 
AT ByMILjøETATEN 
VELGER Å PRøVE 
FORSKjELLIGE TING. 
DET SER IKKE UT SOM 
SITUASjONEN MED 
TILREISENDE TIGGERE 
KOMMER TIL Å AVTA.»

Overskriften på 
artikkelen er 

«romfolket har fått 
doer», og lenger ned 
i artikkelen har de 
trykket et bilde av en 
mann som gjør fra seg 
ved Akerselva, et bilde 
som også egner seg 
godt som et eksempel 
på den offentlige 
avhumaniseringen 
av rom. Selv om det 
ikke er grunnlag for å 
stadfeste at romfolket 
hadde ansvaret for 
tilgrisingen av toalett 

som sto i offentlige, 
høyt trafikkerte 
områder, henger 
det i bakgrunnen 
at man anser at de 
har skylden. Byrådet 
vil nå vurdere mer 
permanente toalett-
løsninger ved Vaterland 
(Aftenposten 7.8.2012), 
noe Bymiljøetaten 
fraråder i sin rapport 
fordi toalettene da 
«trolig vil bli annektert 
som leiligheter».

 Han ble avkledd Og HOldT Hele dagen uTen klæR på. deTTe vaR alTså sTRaFFen FOR å væRe FaTTig Og måTTe gå på dO. 
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Organisasjoner som 
Kirkens Bymisjon og 
Frelsesarmeen har vært 
uunnværlige i arbeidet 
med tilreisende rom. 

Frelsesarmeen har som eneste aktør 
tilbudt overnatting for romfolket på 
det kaldeste om vinteren, og trosset 
myndighetenes advarsler om at tiltak 
som dette vil gjøre det mer attraktivt for 
dem å komme til Norge. I tillegg til noe 
oppsøkende arbeid på gata ved hjelp 
av representanter for Frelsesarmeen i 
Romania, tilbys dusj, klesskift, samtaler 
og mat for tilreisende rom en dag i uken i 
Frelsesarmeens lokaler på Grønland.

Kirkens Bymisjon har også spilt en 
sentral rolle i hverdagen til romfolk 

i Oslo. De holder åpent for romfolket på 
samme premisser som for alle andre, 
og tilbyr mat, toaletter, rådgivning og 
ikke minst en verdig velkomst. Kirkens 
Bymisjon og Frelsesarmeen har dessuten 
vært aktive i debatten og i belysningen 

av romfolkets situasjon i Norge og i 
Romania, og tatt til orde for en mer 
human og verdig mottakelse av dem. 
Både Frelsesarmeen og Kirkens 
Bymisjon har lagt frem rapporter som 
dokumenterer romfolkets uverdige 
situasjon og tilbakeviser generaliserende 
påstander om menneskehandel og 
organisering som hyppig tas i bruk i 
tiggerdebatten. Representanter for 
begge organisasjonene har dessuten 
vært på besøk i Romania, bekreftet 
romfolkets behov og rapportert derfra.

Kirken har også tatt til orde for 
en verdig mottakelse av rom, og 

oppfordret menighetene til å gi dem 
arbeid. Oslo bispedømme etablerte 
tidligere i år gruppen HjerteRom for 
kontakt med rom i Oslo. Kirken har i 
enkelte situasjoner hatt en rolle som 
meglere mellom stat og rom. Deres 
offentlige støtte til romfolket har 
dessuten vært viktig.

Den frivillige organisasjonen Folk 
er folk har, siden de startet opp 

tidlig i 2012, aktivt oppsøkt rom på 
gata og etterhvert kunnet tilby blant 
annet utstyr til camping og kursing 
i friluftsloven som et alternativ til å 
sove på gata. De har dessuten bistått 
romfolket med anmeldelser mot 
politiet etter trakassering og urettferdig 
behandling, informert dem om sine 
rettigheter og vært aktive pådrivere og 
støttespillere i opprettelsen av leiren ved 
Sofienberg kirke og på Årvoll. De bistår 
romfolket i kampen mot Statsbygg i 
forbindelse med leiren ved Sognsvann. 
Organisasjonen har dessuten formidlet 
en del arbeidsoppdrag til rom og på 
den måten gjort sitt for å tilbakevise 
myten om at rom ikke vil arbeide. Deres 
kanskje viktigste oppnåelse så langt er 
likevel medieoppmerksomheten de har 
bidratt til å skape rundt situasjonen til 
tilreisende rom i og utenfor Oslo.

24 TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012 

BILDe > EktEPAr SPiSEr miDDAg i En PArk i oSLo.

 Hjelpetiltak

rio_rapport_pg2-33.indd   24 10/7/12   9:40 AM



25cONTEmPORARy MagazIne   mONTh 20XX

Under forberedelsene 
til denne rapporten 
har vi gått igjennom 
medieoppslag om 
tilreisende rom, og 

funnet at mediesakene ofte har 
stått i sterk kontrast til realitetene.                
De som tigger har ikke minst i utstrakt 
grad blitt fremstilt som organiserte 
kriminelle.31 Den manglende 
differensieringen mellom organiserte 
kriminelle og de som tigger har store 
konsekvenser for de fattige tiggerne, 
da påstått kriminalitet brukes som et 
argument for utvisning av tiggerne og 
for gjeninnføring av tiggerforbudet. 
I tillegg får enkelte fantastiske, 
skandaliserende historier om romfolk 
nærmest sitt eget liv, selv om de ikke 
kan belegges med skikkelige kilder.

Organisert 
kriminalitet

I media brukes ord som «organisert», 
«menneskehandel» og «kyniske 
bakmenn» hyppig om tilreisende rom 

som jobber og bor på gata. Samtidig 
trekkes det raskt paralleller mellom 
de som tigger og de som livnærer seg 
med å begå kriminelle handlinger. 
Til og med grove forbrytelser som 
eldreran knyttes opp til tiggere, selv 
om det er lite som tyder på at det er 
de samme gruppene som begår disse 
handlingene.32

At de som kommer til Oslo og 
tigger og de som kommer med mer 
uærlige hensikter, simpelthen ikke 
er de samme menneskene, har blitt 
fremhevet ved gjentatte anledninger 
av blant andre NOVA-forsker Ada 
Engebrigtsen, representanter for 
Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, 
deler av politiet, de tilreisende selv og 
organisasjonen Folk er folk. Vi siterer 
leder for vinningsgruppa ved Majorstua 
politistasjon, Geir Ellefsen:

– Det er jo ingen fasitsvar på hvem 
som stjeler, men størsteparten av 
tiggerne stjeler ikke, sier han.33

Media har likevel hatt et betydelig 
fokus på både kriminalitet, 
organisering og menneskehandel i 
sammenheng med tigging. Det er 
gjentatte ganger blitt omtalt som 
et allment kjent faktum at tiggerne 
kommer hit som et resultat av 
menneskehandel. Det finnes imidlertid 
svært få dokumenterte eksempler på 
dette.

I løpet av våren 2012, etter at Høyre 
stemte for å gjeninnføre forbudet 
mot tigging, var disse temaene sterkt 
til stede i media. Et av argumentene 

for å gjeninnføre tigging, var å unngå 
at norske byer blir en «bakhavn 
for en kynisk industri som selger 
menneskekropper», slik Høyres 
justispolitiske talsperson André 
Oktay Dahl uttalte.34 I sin kronikk i 
Dagsavisen 11.05.2012 hevdet Høyres 
stortingsrepresentant Nikolai Astrup:

Slik gis et ønske om et forbud som vil 
ramme noen av de aller fattigste, et 
feilaktig skjær av solidaritet.              

Selv om det har kommet frem 
eksempler på menneskehandel blant 
rom i noen rapporter (Interpol, 2011, 
og Kripos, 2011), er disse eksemplene 
få. Disse unntakseksemplene 
gjøres likevel til regelen når det 
gjelder tigging, ikke minst når det 
argumenteres for et forbud.

Felles for samtlige som har 
opparbeidet seg omfattende, relevant 
kunnskap om tilreisende rom, er at 
de hevder det motsatte. Hverken 
Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjons 
representanter sier seg enige i dette 
bildet som blir presentert med så 
sterkt ettertrykk av noen politikere. 
Det er med andre ord lite som tyder på 
at tilreisende rom som tigger på gata 
jobber for bakmenn eller at tiggingen 
skal være organisert på en måte 
som tilsier at dette er noe annet enn 
fattige mennesker som i en del tilfeller 
samarbeider mot et felles mål: å tjene 
penger til seg selv og sine familier. 
Dette bekreftes også, som nevnt 
ovenfor, av våre funn.

Også NOVA-forsker Ada Engebrigtsen 
forteller oss at uttalelser fra henne 
til journalister, hvor hun har forsøkt å 
gi konkret bakgrunnsinformasjon om 
romfolket basert på egen forskning, 
ved flere anledninger har blitt tillagt 
liten eller ingen vekt i de endelige 
artiklene når hennes vinkling ikke 
har passet inn i journalistens ønske 
om en spesifikk  gjerne mer negativ 
vinkling av saken. Til en viss grad er 
det simpelthen slik: negative oppslag 
om romfolket selger.
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«Bak denne gruppen 
står svært ofte 

kyniske bakmenn som 
utnytter fattige 
mennesker på det 
groveste i en form 
for organisert 
kriminalitet.» 35

 Omtale av rom i norsk presse

BILDe > PAuSE FrA ArbEiDEt i StorgAtA.
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deT eR bliTT skReveT mye Om ROmFOlks gRilling av 
Hund, ROTTeR, måkeR Og dueR sOm Om deT vaR FakTa, 
uTen aT vi HaR kOmmeT OveR nOen sOm bekReFTeT 
disse HisTORiene.36 

I bildeserien ser vi Rusken-general Jan Hauger vise frem 
poser med brukte klær som han finner langs elven og 
bilder av benrester av ukjent art med kommentaren: 
«rester etter rottemiddag», samt et bilde av en 

pappeske, en stolpute og ekskrementer blant noen busker 
med kommentaren: «her sover tiggerne og gjør sitt 
fornødne». Spekulasjoner blir omgjort til fakta. Overskrifter 
som «griller hunder og bæsjer i buskene» og «her bæsjer 
tiggerne midt på grønland», går på verdigheten løs for en 
allerede undertrykt gruppe mennesker – det er kort sagt 
næring for fordommene i oss.

Etter overskrifter om hundedrap og rottespising, har kritiske 
artikler og innlegg skrevet av blant andre ansvarlig redaktør 
i magasinet Journalisten, Helge Øgrim, og forlegger og 
kommentator i Dagsavisen, Anders Heger, vært med på å 
avkrefte noen av ryktene. Heger viser til den røde tråden i 
behandlingen og stigmatiseringen av romfolket og Øgrim 
setter spørsmålstegn ved kilder det ikke er hold i. Heger 
skriver eksempelvis i sitt innlegg «byen med det kalde 
hjertet»: 
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Grilling 
av dyr

«For å grille maten og 
dyrene de rumenske tiggerne 

fanger og flår, brukes 
engangsgrill.» 37 

«Vi trenger ikke rippe opp i pinlighetene rundt 
ryktespredningen om at «de spiser rotter» eller «de 
stjeler hunder fra folk og slakter dem». Det holder lenge 
å fastslå at dette er løgnaktige vandrehistorier som har 
gått om Europas utstøtte opp gjennom århundrene. Det 
er den type demonisering av «den andre» – den som gjør 

ting «vi» aldri ville funnet på – som 
er nødvendig for å koble ut helt 
elementær medfølelse og legitimere 
behandling vi aldri ville akseptert mot 
noen som kunne vært oss selv, om vi 
hadde hatt ørlite grann mindre flaks 
med fødested og -tid. Fortellinger 
som den med rottespisingen tjener én 
hensikt: Å gjøre dem til noe vi ikke kan 
identifisere oss med.»38

Helge Øgrim problematiserer 
kildebruken da Aftenposten, 

dittOslo, Nettavisen og VG skrev om 
måke-, rotte- og hundespising blant 
det de kalte «sigøynere», og skriver:

«Beretningen gjengis først av 
dittOslo, og gjentas så av andre 
medier. Riktignok med to ulike 
åsteder for hundedrapet, økern og 
Grünerløkka, og uten synlige spor av 
egne undersøkelser. Man nøyer seg 
med å ringe den samme kilden, som 
selv ikke har sett hundeliket med 
avkappet hode, hengt opp på en vegg 
og klargjort for grilling.»39

 Omtale av rom i norsk presse
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BILDe > CroSSroADS: 
DEtALjEr FrA 

biLVinDu. mAngE 
tiLrEiSEnDE rom 
kommEr i biL FrA 

romAniA tiL oSLo. 
biLEnE Er ALLtiD FuLLE 

og ALLE bEtALEr Sin 
DEL For å VærE mED 

På turEn.

Lokalavisen dittOslo, som må sies 
å ha stått for en stor del av de 
stigmatiserende oppslagene om 
romfolk i Oslo, skal dessuten ha skrevet 
i en e-post til Journalisten at Kirkens 
Bymisjon verifiserer opplysningene 
om hundespising. Antirasistisk Senter 
har for egen del ikke funnet noen 
hos Kirkens Bymisjon som bekrefter 
hundespisingen, eller for den saks skyld 
at de skal ha bekreftet noe slikt overfor 
dittOslo. Øgrim fortsetter:

«Ruskengeneral jan Hauger insisterer 
overfor journalisten på at innleide fra 
selskapet ISS kom til en kommunal bolig 
på Haslevangen, der de fant fem-seks 
menn av romfolket og en halshogd, flådd 
hund spikret opp på veggen. Han er 
usikker på når det skjedde. Hauger har 
ikke selv snakket med ISS-folkene, men 
har hørt dette fra noen i Rusken som 
har snakket med noen som fikk høre 
ISS-folkenes beretning. Han mener også 
det ble tatt bilder, men vet ikke hvor de 
befinner seg. Historiens opphavsmann 
skal ha flyttet til Danmark. ISS har på 
vår oppfordring forsøkt å etterspore 
informasjonen, uten å lykkes. 
Konserndirektør kommunikasjon jan 
Bjørneboe i det danske serviceselskapet 
forteller at trass i telefoner og e-poster 
til en rekke avdelingsledere mandag, 
er det ikke funnet spor av hundedrapet 
internt.»
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Det er åpenbart problematisk at politi, 
media og myndigheter – mer eller mindre 
bevisst  unnlater å differensiere mellom 
disse gruppene, da begge dermed blir tillagt 
hverandres problemstillinger.

Et eksempel er når TV2.no melder at utenlandske tiggere 
tjener godt, fordi over 42 millioner kroner er sendt fra Norge 
til Romania via Western Union og Forex i løpet av en periode 
på fem måneder. Man vet selvsagt ikke om det er rom-
tiggere eller andre rumenere som sender disse pengene, 
men en slik enkel distinksjon ville åpenbart ha ødelagt 
oppslaget. Lenger ned i samme artikkel står det at politiet 
tidligere i sommer knyttet den økte kriminaliteten opp til 
tiggere og uteliggere fra Romania. Politiet opptrer her svært 
tvetydige og uklare med hensyn til hvem som står for hva 
av kriminalitet og tigging, noe som skaper forvirring og 
ytterligere generalisering.

Rom og rumenere er ikke ett og samme folk og tilreisende 
rom er ulike seg i mellom. Likevel blir alle omtalt som en 
gruppe, og én gruppe tillegges en annens ugjerninger. Hvem 
som sender store summer til Romania er uklart. Likevel 
antydes det at det er de som tigger og samler flasker som 
gjør det – og da underforstått at de i virkeligheten ikke er 
fattige.

Visepolitimester i Oslo Roger Andresen har blant annet uttalt 
til Dagsavisen (10.07.2012) at rumenere topper statistikken 
over pågrepne utenlandske borgere i Oslo denne våren. 
Det beskrives her hvordan politiet i sommer talte 187 
forskjellige rumenske tiggere rundt Karl Johans gate på tre 
timer. Av disse skal politiet ha kontrollert identiteten til 69 
personer, hvorav 68 skal ha vært registrert for straffbare 
forhold. Den samme saken ble omtalt i diverse medier, 
blant annet Aftenposten, som skriver at politiet ikke hadde 

Rumenere 
og rom

BILDe > kVinnE 
På trAPPEn tiL 
FyrLySEt hVor 
mAn En gAng i 

ukEn kAn DuSjE, 
Få kLESSkiFt og 
SPiSE Et måLtiD. 

eT anneT pROblem eR aT TeRmene «RumeneRe» Og 
«ROmFOlk» OFTe bliR bRukT Om HveRandRe, spesielT 
nåR deT eR snakk Om kRiminaliTeT, uTen aT deT i ulike 
FRemsTillingeR skilles Tydelig mellOm HenHOldsvis 
eTniske RumeneRe Og ROm FRa ROmania. 

 Omtale av rom i norsk presse
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sjekket grundig hva slags lovbrudd dette dreide seg om, 
men at hovedtyngden gjaldt ordensforstyrrelse – i denne 
sammenhengen aggressiv tigging. Det skal oss bekjent også 
ha dreid seg om offentlig urinering.

Dette er strengt tatt ikke særlig oppsiktsvekkende for 
mennesker som bor på gata. Også offentlig urinering 

inngår blant «straffbare forhold», men når politiet ikke 
er nøye på å skille mellom ulike former for «straffbare 
forhold», etterlates et feilaktig inntrykk av tiggerne som 
kriminelle. Leser man disse artiklene ukritisk, sitter man 
igjen med et inntrykk av at de fleste som tigger er kriminelle 
og dessuten at rumenere og rom er en og samme gruppe. 
I begge artiklene nevner visepolitimesteren at han er for et 
tiggerforbud, nettopp med bakgrunn i at tiggerne anses å 
utgjøre et kriminalitetsproblem.

På TV2 nyhetene 7.7.2012 uttalte visepolitimester 
Roger Andresen at politiet i løpet av en og en halv uke 
hadde pågrepet 19 lommetyver i Oslo, og at samtlige var 
rumenske statsborgere.40 Mens han sier dette, vises bilder 
av tiggende romfolk på skjermen med en klar referanse 
til denne gruppen. Dette følges av en film tatt med et 
overvåkningskamera som skal vise hvordan lommetyveriene 
foregår: dette viser derimot en velkledd mann som omfavner 
en annen mann, for så å stjele lommeboken hans. Så – 
hvem begår lommetyveriene, tiggerne i loslitte klær eller 
velkledde folk som glir lettere inn blant Oslos befolkning? 
Visepolitimesteren fortsetter med å fortelle at rumenere 
topper pågripelsesstatistikken i Oslo, og at han derfor vil 
ha flere aksjoner mot romfolket. På skjermen vises nå en 
såkalt rom-leir, der politiet sjekker ID mens Rusken går 
igjennom bagasjen og eiendelene deres, for så å kaste alt 
i en container. Problemet, sier Andresen, er at de bare kan 
ta dem for tilgrising eller bråk. Han sier han har foreslått 
gjeninnføring av tiggerforbudet for sine overordnede, «fordi 
det er det rette for byen vår».

I og med at politiet gjerne ofte oppfattes som et 
referansepunkt i forhold til tilreisende rom i Oslo, må det 
anses som problematisk at bildet politiet velger å tegne, 
ofte ikke er mer nyansert eller simpelthen medmenneskelig. 
Politiet har ofte en negativ innfallsvinkel i forhold til 
bostedsløse på grunn av sine polisiære oppgaver knyttet 
til «offentlig orden», og kan simpelthen ikke anses som en 
nøytral part. Når politiet anbefaler et tiggerforbud, er det 
muligens for å lette sine egne oppgaver, men også i mangel 
på andre tiltak fra landets politikere som kunne ha minsket 
trykket på politiet, eksempelvis hva gjelder sanitære forhold.

I samtale med en rom som tigger på gata 
her i oslo, fortalte en tigger at han var 
blitt tilbudt 20 kr fra journalister for å 
bli tatt bilde av. ukene etter så han seg 

selv i flere aviser uten å vite hva som sto, 
og opplevde at folk som pleide å stoppe 
og gi ham penger nå gikk rett forbi.41 både 
den samme mannen og andre rom har 
fortalt oss at de ved flere anledninger har 
blitt filmet og fotografert uten engang å bli 
spurt om tillatelse til dette, og uten å vite 
hva det skulle brukes til. hvis dette er utført 
av pressefotografer, strider det åpenbart 
mot god presseetikk.

Ulike medier har flere ganger 
også filmet og tatt bilder av 
romleire mens menneskene 
som bodde der var til stede, 

uten at tillatelse oss bekjent har blitt 
innhentet. Politiet og rusken peker i 
innslagene på ekskrementer og matrester 
og roter igjennom sakene deres, uten at 
det tas hensyn til at det er mennesker 
man har med å gjøre som har akkurat de 
samme rettighetene til privatliv som alle 
andre. man tillater seg også å trykke bilder 
og vise film av mennesker uten at de har 
noe de skulle ha sagt. Det fremstår for oss 
som at dette er noe man kan tillate seg 
bare fordi romfolket befinner seg på den 
absolutte sosiale bunnen, og har få eller 
ingen muligheter til å forsvare seg mot slike 
overgrep mot deres privatliv.

Misbruk 
av bilder

Manglende 
respekt for 
privatliv
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«De er kriminelle. 80 % av 
dem er kriminelle, og det er 
de fra media som har fortalt 
oss og vist oss bilder av 
hva de holder på med.» 45

Det er stadig stort sett slik at man snakker om romfolket 
i media, men sjelden med dem. Dette bidrar til å 

distansere «oss» enda mer fra «dem». Det finnes unntak 
hvor man kan lese og se korte intervjuer av rom i avisen 
eller på tv, men fortsatt filmes og avbildes mange av de 
som tigger i media uten å ha gitt sin tillatelse og uten at de 
selv får komme til orde. Også media har dermed fortsatt en 
jobb å gjøre for å sikre «mer demokrati, mer åpenhet», og 
kanskje også den tredje verdien Stoltenberg fremhevet i sin 
viktige tale etter 22. juli 2011: «mer humanitet».
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Spesifikt i løpet av våren og sommeren 2012 har 
mediedekningen av situasjonen til tilreisende 
rom blitt noe mer nyansert. Romfolkets 
situasjon har blitt satt høyt på den politiske 
dagsorden, og forskere, fagfolk og de i «felten» 

har i økende grad blitt hørt. Eksperter med kunnskap om 
tilreisende rom blir vist større interesse nå enn før, og får 
kommentere utbredte misoppfatninger som at rom generelt 
ikke er lovlydige42, at tiggingen styres av kyniske bakmenn43 
og at tilreisende rom ikke egentlig er fattige,  men har 
store hus og biler hjemme.44 Organisasjonen Folk er folk 
har samtidig satt fokus blant annet på politiets ofte harde 
behandling av rom, og aktivt oppfordret media til å følge 
med på dette problemet. 

En viss 
forbedring?
deT eR Tegn sOm TydeR på aT Oppslag i pRessen 
medFøReR meR RikTigHeT nå enn da pRessen 
FøRsT begynTe å vise ROmFOlkeT OppmeRksOmHeT. 

Mediedekningen av romfolket var utvilsomt på sitt mest 
intense i perioden for leirene på Sofienberg og Årvoll. 

Fordelen ved fokuset var at det utløste bredere debatter 
om romfolket, og satte i gang et engasjement omkring 
romfolkets situasjon. Det skremmende var det voldsomme 
hatet som dessverre også fulgte med, og fikk utbre seg i 
alles påsyn. VGTV la ut en video av sinte naboer på Årvoll 
som leverte ekskrementposer egentlig ment for hunder til 
beboerne i leiren. På videoen uttaler en eldre kvinne:

Selv om vi kan se mer nyansering i mediedekningen, er 
det likevel langt igjen før romfolket kan sies å bli generelt 
presentert på en verdig måte i media. Under TV2s dekning 
av leiren utenfor Sofienberg kirke sa deres reporter noe 
overrasket under livesendingen at det «ikke er så veldig 
stram lukt i leiren. Litt sjenerende, men ikke ille», før hun 
la til at det «flyter ikke med søppel». Det må ha vært et like 
stort sjokk for henne som det var for en del av tv-seerne 
den dagen.

BILDe > romkVinnE Som tiggEr På grünErLøkkA.

Romfolkets 
tause stemme

 Omtale av rom i norsk presse

rio_rapport_pg2-33.indd   30 10/7/12   9:40 AM



31cONTEmPORARy MagazIne   mONTh 20XX 31TILREISENDE ROM I OSLO   RAPPORT 2012

BILDe > ELDrE kVinnE Som 
tiggEr. hun hjELPEr tiL 
mED å ForSørgE ALLE 
På biLDEt og SønnEnS 
nyFøDtE bAby. DAgEn 
EttEr biLDEt bLE tAtt Dro 
hun hjEm tiL FAmiLiEn i 
romAniA.
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Toaletter

Alle storbyer bør ha nok 
offentlige toaletter. Det 
anbefales derfor å sette 

opp permanente offentlige toaletter 
som holder en viss standard, og 
gjøre disse tilgjengelige for alle som 
oppholder seg i byen, for en mer verdig 
hovedstadstilværelse for alle parter.

Det er mangel på offentlige toaletter 
i Oslo generelt, og det har i lang tid 
vært foreslått og anbefalt å sette 
opp flere fra ulikt hold, ikke minst i 
sammenheng med debatten rundt 
tilreisende rom. Det har vært et 
problem at bostedsløse har sett seg 
nødt til å gjøre fra seg utendørs, noe 
som er ubehagelig og nedverdigende 
for dem selv, i tillegg til at det bidrar til 
å intensivere misnøyen rundt folk som 
bor på gata.

Dette har bidratt til ytterligere kritikk 
av denne gruppen, og gjør dessuten 
at debatten rundt dem sporer av 
og tar fokuset bort fra den virkelige 
problemstillingen, nemlig at dette er 
mennesker i nød som samfunnet har 
et grunnleggende, medmenneskelig 
ansvar for. Da det ble gjennomført 
et begrenset prøveprosjekt med 
noen få toaletter, ble disse satt opp 
i et område med stort gjennomtrekk 
av mennesker, med tilgrising 
som resultat. Et slikt begrenset 
prøveprosjekt bør ikke markere 
avslutningen på hovedstadens vilje 
til å forsyne de menneskene som 
faktisk befinner seg i byen med 
grunnleggende fasiliteter.

Dusj / 
muligheter for  
å vaske seg

Det anbefales å gi mennesker 
på gata tilgang til enkle 
dusjanlegg, samt muligheter 

for klesvask, slik at de skal kunne 
ivareta grunnleggende hygiene.

Tilgangen til dusj er for de fleste rom 
på gata ikke-eksisterende, bortsett 
fra Frelsesarmeens tilbud i Urtegata 
på lørdager. Også der hender det 
kapasiteten sprenges, og ikke alle 
får tatt sin ukentlige dusj. Spesielt 
under forholdene denne gruppen bor, 
er tilgangen til dusj avgjørende. For 
noen er det dessuten vanskelig å få 
skiftet klær regelmessig, da de sover 
utendørs.

Overnatting

Di mener at det er et 
sterkt behov for et åpent 
nødovernattingstilbud også 

utenom de kaldeste periodene. Legale 
steder for overnatting vil bidra til mer 
kontakt, kjennskap og trygghet for alle 
parter. Et slikt tilbud kan med fordel 
drives av frivillige.

Mangelen på overnattingsmuligheter 
for bostedsløse som hverken sokner til 
Oslo by eller er rusmiddelmisbrukere, 
gjør at mange sover utendørs eller 
blir utnyttet av aktører på det 
svarte markedet. Frelsesarmeens 
overnattingstilbud i samarbeid 
med kommunen er det eneste 
som omfatter tilreisende rom, og 
trer kun i kraft om vinteren når 

temperaturen synker under 10 grader. 
Situasjonen på gata er uholdbar, og i 
vintermånedene direkte livstruende.    
I dag brukes det nokså store ressurser 
på bortvisning av folk som har 
funnet ly for natten og på fjerning av 
midlertidige leire, istedenfor å finne en 
mer reell løsning på problemet.

Myndighetene må omsider ta 
tak i dette, og simpelthen ta den 
transnasjonale fattigdommen 
på alvor. Som hovedstad i en 
internasjonalisert virkelighet må Oslo 
forvente at fattige mennesker i noen 
grad vil komme hit. Den eneste verdige 
måten å møte denne situasjonen 
på, er ved å tilby disse menneskene 
grunnleggende verdighet og et visst 
hjerterom.

Nei til 
gjeninnføring 
av forbud mot 
tigging

Et forbud mot tigging vil først 
og fremst ramme noen av 
Europas aller fattigste og mest 

diskriminerte, og ytterligere redusere 
deres evne til å ta seg av seg selv 
og sin familie, og bør derfor ikke 
gjeninnføres.

Politiet har ved flere anledninger 
bekreftet at det ikke er de som tigger 
som står for økningen i kriminaliteten 
i Oslo. Likevel er det nettopp dette 
argumentet som brukes for å forsvare 
gjeninnføringen av et eventuelt 
tiggerforbud, både av politiet og 
politikerne. At tigging skal være et 
resultat av menneskehandel, har 
vi også svært få eksempler på her 
i landet. Dette bør dermed heller 
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ikke godtas som et argument for 
gjeninnføring av tiggerforbudet.

Dersom et tiggerforbud innføres, 
oppnår man først og fremst å 
begrense fattige menneskers 
muligheter til å skaffe seg penger 
på lovlig vis, noe som faktisk vil 
kunne resultere i økt kriminalitet og 
økt utnyttelse. Tigging er et uttrykk 
for fattigdom og desperasjon, noe 
som finnes og er reelt for mange. 
Om vi forbyr tigging, er det i praksis 
et forsøk på å bekjempe fattigdom 
gjennom et forbud som bare vil gjøre 
fattigdommen enda mer elendig.

Politiets rolle

Politiet må ha som mandat å 
bekjempe kriminalitet, ikke 
settes til opprydningsaksjoner 

mot mennesker som noen ikke liker 
synet av. 

Vi har selvsagt ingen innvendinger 
imot at politiet slår ned på 
påviselig kriminalitet. Å skille ut de 
kriminelle fra alle oss andre, skulle 
imidlertid nettopp være politiets 
kompetanse. Det er naturlig å sette et 
spørsmålstegn ved hvorfor politiets 
kamp mot romfolkets tilstedeværelse 
i Oslo har fått en så høy prioritet, når 
grunnlagene for bortvisning stort 
sett synes å være forseelser som å 
sove utendørs uten tillatelse, og ikke 
alminnelige kriminelle handlinger. Det 
er vanskelig ikke å se romfolkets godt 
synlige og i stor grad etnisk baserte 
fattigdom som en medvirkende faktor.
Problematisk er det også at den 
harde behandlingen fra politiet 
og Rusken bidrar til å sette et 
godkjenningsstempel på ideen om 
at dette er mennesker som det 

er akseptabelt å behandle som 
medlemmer av en gruppe som anses 
problematisk. Politiet har en rolle 
som forbilder for god opptreden i 
samfunnet. Vi kan ikke her se at 
politiet har levd opp til denne rollen.

Offentlighetens 
rolle

Media og politikere må 
være særlig aktsomme i 
fremstillingen av en gruppe 

som er så sårbar for fordommer som 
romfolket.

Romfolket er en gruppe det er lett å 
skandalisere. Som noen av Europas 
aller fattigste befinner mange rom 
seg i en situasjon preget av avmakt 
og forsvarsløshet. De har desto mye 
mindre mulighet til å korrigere de 
misforestillingene som kommer frem 
om dem i norsk offentlighet, normalt 
uten noen beherskelse av norsk språk. 
Dette er omstendigheter som bør tilsi 
en særlig aktsomhet fra politikeres og 
medias side i omtalen av rom.

Den gjennomsnittlige nordmann 
har liten eller ingen kjennskap til 
det tilreisende romfolkets situasjon, 
og baserer all sin kunnskap på 
mediekilder. Dette også fremhever 
medias betydelige ansvar. «Vær 
varsom plakaten» skal i så måte 
gjelde alle, uansett nasjonalitet eller 
etnisitet. Media har også et særlig 
ansvar for å påse at også romfolkets 
privatliv respekteres. At de ofte bor i 
offentlige rom, opphever ikke kravet til 
respekt for deres privatliv eller deres 
personlige integritet. Dette betyr blant 
annet at man må unnlate å bruke 
rom som illustrasjoner uten eksplisitt 
å ha avtalt dette med personene det 

gjelder, og fullt ut ha forklart dem både 
omfanget og arten av bruken.

Lettere adgang 
til arbeid

Det bør legges til rette for at 
tilreisende rom lettere kan 
komme i arbeid. 

Vi har sett at det har vært vanskelig 
for tilreisende rom å få skattekort 
selv når de kan dokumentere at de er 
rumenske (europeiske) statsborgere. 
Det er viktig at skattemyndighetene 
ikke bidrar til at veien til ordinært 
arbeid blir lenger enn nødvendig. 
Mange av dem vi har snakket med, 
forteller oss at de ønsker å arbeide, 
og de fleste har arbeidserfaring. Folk 
er folk har også gode erfaringer med 
formidling av arbeid til tilreisende 
rom. Det bør være lett tilgjengelig 
formidling av ledige stillinger og regler 
for skatt og ansettelser for tilreisende 
rom. Dette kan eventuelt organiseres 
av frivillige og fagbevegelsen.
hatet som dessverre også fulgte med, 
og fikk utbre seg i alles påsyn. VGTV la 
ut en video av sinte naboer på Årvoll 
som leverte ekskrementposer egentlig 
ment for hunder til beboerne i leiren. 
På videoen uttaler en eldre kvinne:

Selv om vi kan se mer nyansering 
i mediedekningen, er det likevel 
langt igjen før romfolket kan sies å 
bli generelt presentert på en verdig 
måte i media. Under TV2s dekning 
av leiren utenfor Sofienberg kirke sa 
deres reporter noe overrasket under 
livesendingen at det «ikke er så veldig 
stram lukt i leiren. Litt sjenerende, 
men ikke ille», før hun la til at det 
«flyter ikke med søppel». Det må ha 
vært et like stort sjokk for henne som 
det var for en del av tv-seerne den 
dagen.
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30. http://www.dagbladet.no/2012/06/26/nyheter/tiggere/per_sandberg/siv_jensen/

frp/22295777/
31. http://stavrum.nettavisen.no/?p=4951
32. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/05/rumenske-kvinner-bak-ny-ransboelge-i-norge
33. http://dittoslo.no/nyheter/tiggerne-er-ikke-tyvene-1.6538600
34. http://www.dagsavisen.no/samfunn/hoyre-ut-mot-tiggerne/
35. http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/

thread246037/#post_246037
36. http://dittoslo.no/nyheter/griller-hunder-og-besjer-i-buskene-1.6534144 I http://www.

aftenposten.no/nyheter/iriks/article4247332.ece
37. http://dittoslo.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/de-rumenske-slumforholdene-

1.6534071/1.6534079http://dittoslo.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/de-rumenske-slumfor-
holdene-1.6534071/1.6534079

38. http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/
thread200546/#post_200711

39. http://www.journalisten.no/node/35868
40. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/rumenere-faar-skylden-for-oekt-kriminalitet-3828294.

html Dette sto i kontrast til uttalelser fra politimester Anstein gjengedal i et intervju med dittoslo 
dagen i forveien, hvor det ble hevdet at 12 av de 19 pågrepne rumenske statsborgere.

41. Feltarbeideren kan bekrefte å ha sett mannen avbildet i diverse aviser, men vi kan ikke inkludere 
referanser til disse da mannen ønsker å være anonym.

42. http://www.tv2.no/nyheter/politisk/siv-jensen-vil-stoppe-tiggere-paa-grensen-3843664.html
43. http://tb.no/nyheter/regjeringen-vil-ha-tiggere-ut-av-norge-1.7178807
44. http://kontrovers.no/rumenske-krykkemenn-tiggere-eller-bedragere/
45. http://www.vgtv.no/#!id=54808

Takk 
Stor takk til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen som har tilrettelagt for feltarbeid på Møtestedet og Fyrlyset, 
latt oss bruke organisasjonenes tolker og gitt verdifulle tilbakemeldinger i løpet  av skriveprosessen. Spesielt 
stor takk til brukerne av Møtestedet  og Fyrlyset og alle tilreisende rom vi har møtt i Oslos gater.
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