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• Ikke styrt av bakmenn 

• Tette familiebånd, sikkerhetsnett og fare for 

utnyttelse i patriarkalske familiestrukturer.  

• Dårlig helse    

• Fattige levekår i Romania   

• Positive til kurs / arbeidspraksis  

• Diskriminering / Vold / Rasisme  

• Bussreise, kollektivt samfunn, inntjening 

• Ønsker seg jobb  



Rapporten er unik i sitt slag ved å være den 
første kvantitative, komparative skandinaviske 
rapport på dette feltet 

Rapporten er svært grundig og presenterer 
kompleksiteten i det media ofte forenkler til 
tabloidisering, dårlig dokumenterte påstander 
og generaliseringer.  



 

• Polarisering 

• Stereotyper, myter og 
gruppetenkning og skråsikker 
synsing.  

• Undersøkelser med dårlig 
overføringsverdi  - generalisert 
- mister mangfoldet i de 
forskjellige drivkreftene bak 
migrasjon og tigging.  

• Oss – dem 

• De-humanisering 

• Begrunnelser for hvorfor vi 
ikke skal legge til rette 



Basert på kunnskap og fakta,  

Legge  grunnlaget for en mer konstruktiv 
tilnærming til utfordringer knyttet til fattige 
tilreisende.  

Mye av det som er gjort til nå har vært preget 
av ad hoc løsninger.  

Det trengs langsiktige strategier og en ny 
europeisk tilnærming til fattigdommen, både på 
lokalt og internasjonalt nivå.  

 



behovet for å vise politisk handlingskraft uten 
vilje til å ta tak i de reelle utfordringene knyttet 
til den frie bevegelse i EØS og finanskrisen  

gruppa av sårbare EU-borgere øker 

faller utenfor det sosiale velferdssystemet både 
i hjemlandet og her, pga mangel på tilknytning 
til arbeidsmarkedet.  

 

 

 



 

Utsatte grupper blir ikke prioritert/tatt hensyn 
til: Det er lite språkstøtte, rettshjelp, 
informasjon om arbeidsmarkedet osv.  

Lite formidling av enklere arbeidsoppgaver som 
ikke krever utdanning, det blir overlatt til det 
illegale/svarte markedet.  

Kompliserte regelverk gjør det vanskelig å få 
tilgang og info om egne rettigheter.   



• Klarere regler – ivareta verdigheten til alle EU-
borgere – hindre utsatthet 

• Forsikre at alle EU-borgere har et minstemål av 
tilgang på akuttovernatting og akutt nødhjelp 

• Definere minimums standard for nødhjelp 



Det bør innføres nasjonale strategier for 
informasjon/råd og veiledning til alle EU-
migranter, språkkurs og rettshjelp.  

Obligatorisk opplæring til offentlige ansatte som 
jobber med EU-migranter.  

Arbeidsmarkedstiltak på tvers av 
landegrensene.  

Jobbsøkerkort – søke fra hjemlandet 



 

Her trengs det holdningsskapende arbeid i politi 
og vaktselskap, og politikere må ta sin del av 
ansvaret for en del av det harde debattklimaet 
som har blitt rundt tiggere.  

Stockholm utmerker seg ved å ha mindre 
kriminalitet knyttet til denne gruppen, mer 
åpenhet og mindre trakassering enn i 
København.  

 

 



  

To holdninger brytes mot hverandre:  

• De som kommer trenger beskyttelse mot 
trakassering og diskriminering og må bli møtt på 
en del basale menneskelige behov, 

• Legge til rette for å gjøre det så ille at de ikke 
ønsker å kommer tilbake.  

• Rapporten viser at så lenge forholdene er som 
de er i hjemlandet, vil folk benytte seg av retten 
til fri bevegelse for å skaffe penger til mat og det 
de trenger for å leve.   



 
 

Det å hindre at folk blir nødlidende vil alltid 
være kostnadsbesparende!  
Både vi som Osloborgere og de som kommer 
er tjent med en mer human linje  
 



1. Barmhjertighet – nødsarbeid, 
basisbehov 

2. Finne en metode som alternativ til 
utestengning og ekskludering- system 
som skal bistå i den frie bevegelsen.  

3. Være en stemme for 
menneskerettigheter og humanitet; 
Løfte fram menneskene bak mytene. 
Vise vilje til å kjempe for solidaritet og 
likeverd. 



• Kultur – og språkkompetanse 

• Basisbehov og rådgivning til sammen skaper 
kontakt 

• Tidlig kontakt med deltakerne med relevant og 
realistisk informasjon, for å kunne ta riktige valg (før en 
havner i den absolutte utsatthet) 

• Tilgjengelighet 

 


