
56 LO-AKTUELT 10|2015 

Venter  
 på livet

   Tema: Mona Ahmed og hennes syv  barn
      drømte om å bo i et trygt land. Valget falt          
         på Norge. I syv år har den palestinske
           familien bodd i Ytre Arna i Bergen. 
             De er asylsøkere som ikke får bli i 
               Norge, men de har ikke et land 

              å reise hjem til. De er «fanget» i 
                et av verdens rikeste land. 

FØLER SEG FANGET:  Mona  
Ahmed søkte trygghet i Norge 
med sine syv barn for syv år  
siden. Den palestinske familien 
har fått avslag på asyl to ganger. 
Livet på vent er slitsomt, forteller 
de. (t.v) Elyas (2 år, eldstedatte-
rens sønn), Mona (46) med  
barnebarnet Almas på fanget,  
Abdul, Mesheal og Fahad. 

TEKST: LINE SCHEISTRØEN
line@lomedia.no

FOTO: YLVA SEIFF BERGE
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Venter 
 på livet

Mesheal Ahmed (22) 
er hjemme. Ufrivil-
lig. Han skulle gjer-
ne vært på en fore-
lesning på en høy-

skole eller vært på jobb. Men han får 
ikke lov. 

Mesheal og familien er papirløse. 
– Hvordan det er? Det er vanskelig å 

beskrive med ord. Det er dager uten me-
ning. Vi bare venter og venter. Vi håper 
at en dag er det vår tur til å få opphold. >
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det som for unge � est i Norge er en 
stor dag og helst en dag de feirer med 
å få lappen. Papirløse kan ikke ta ser-
ti� katet. Du må har personnummer 
for å kjøre opp.

Kan ikke reise på cup
– Her er alt felles, forteller Mona og 
peker på leker og sykler rundt huset. 
Regnet har stoppet, en liten stund. 
Barna søker ut. Tvillingene på to år 
løper. De er barna til Monas eldste 
datter, også hun papirløs. Tvillin-
gene derimot er norske statsborgere 
fordi faren er det.

– Min datters største bekymring 
er at hun skal bli sendt ut av landet. 
Hun er redd for at politiet skal hente 
henne, forteller Mona. 

Sønnen Fahad tar utfordringen og 
tester sparkesykkelen ned en bratt 

Vi kan ikke gi opp, sier 22-åringen. 
Familien er samlet i stua i boligen 

asylmottaket har ska� et dem. De vil 
fortelle sin historie om hvordan det 
er å være papirløs i Norge. De håper 
det kan hjelpe dem og andre men-
nesker i samme situasjon. 

Ingen vei tilbake
For syv år siden reiste palestinske 
Mona Ahmed og hennes syv barn fra 
Qatar til Ytre Arna i Bergen. Familien 
søkte asyl. 

– Jeg drømte om å bo i et trygt land 
sammen med barna. Jeg hadde hørt 
at Norge var et slikt land.

Mona forteller på engelsk, mens 
barna holder seg til norsk, ja nok-
så klingende bergensk. Hjemme går 
praten på arabisk.

To ganger har de fått avslag på 
asylsøknaden. Da det første avslaget 
på asyl kom, var fristen gått ut for å 
reise tilbake til Qatar. 

De er ureturnerbare asylsøkere. 
Ifølge Norsk Organisasjon for Asyl-

søkere lever det i Norge et sted mellom 
3000 og 5000 asylsøkere som har bodd 
i Norge i mer enn fem år som papirløse 
som ikke kan tvangsreturneres. Blant 
de største gruppene er statsløse pales-
tinere. Det er mennesker som lever på 
eksistensminimum i Norge, med ende-
lig avslag, uten rett til å arbeide og kun 
med et minimalt basisbeløp å leve for.   

– I de første årene jobbet jeg for at 
vi skulle få forlate Norge. Vi � kk jo be-

skjed om å reise fra Norge, men hvor 
skulle vi dra? Da vi � kk det andre av-
slaget, var det som om alle dørene ble 
stengt, sier Mona og forsetter:

- Vet du hvordan det er å bo i Nor-
ge uten personnummer? Du er «in-
gen». Når du fyller 18 år har du in-
gen rettigheter, ingen mulighet til å 
gå på skole eller jobbe. Du kan ikke 
gjøre noen ting, sier hun. 

Stengte dører
Eldstesønnen Mesheal har yrkes-
faglig utdanning og allmenn på-
bygning. Men uten oppholdstilla-
telse eller personnummer er vei-
en videre stengt. Mesheal kan ikke 
søke høyere utdanning eller jobb. 
Det samme vil bli tilfelle for søs-
knene når de fyller 18. Søsteren 
Mashael er bare to måneder unna 

LANGE DAGER PÅ VENT: Mesheal (22) har lyst til å bli oljeingeniør. Men veien til yrket er foreløpig stengt. Mesheal har ikke        rett til å studere på høyskolen, ei heller ikke å jobbe. 
Han syns dagene hjemme blir lange, selv om søsterens barn, her ved Elyas, lyser opp tilværelsen.  

aaaaaLOPapirløse i Norge
 ✔ Er mennesker som opp-
holder seg i Norge uten 
lovlig tillatelse.

 ✔ Ingen ensartet gruppe; noen 
kommer fra land de ikke kan 
tvangsreturneres til, andre er 
statsløse, og andre igjen er 
offer for menneskehandel.

 ✔ Ingen vet nøyaktig hvor mange 
papirløse som bor i Norge. Be-
regninger anslår rundt 20 000.

 ✔ Arbeidsmiljøloven gjelder for 
papirløse arbeidstakere. 

 ✔ Papirløse har også rett til funda-
mentale rettigheter, som å 
organisere seg.

Vet du 
hvordan 
det er å 

bo i 
Norge 
uten 

person-
nummer? 

Du er 
«ingen». 

Mona Ahmed

Te
m
a
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bakke. 11-åringen har tidligere stolt vist 
fram årets fangst fra 17. mai, Norges na-
sjonaldag; bunken med russekort. Han 
forteller om fotballtreninger, om seirer 
og tap i fotballkamper, og at laget skal 
delta på Dana Cup i Danmark i sommer. 
Han kan ikke bli med. Han får ikke lov, 
akkurat som broren året før. Det er ikke 
moren som sier nei, selv om det nok 
kunne blitt en økonomisk utfordring 
for familien. Han kan ikke reise fordi 
han er papirløs. 

Vil jobbe
Støtten og hjelpen fra naboer og ven-
ner betyr mye. Rundt dem bor fami-
lier med omtrent samme historie, 
men som har fått opphold. Familien 
Ahmed skjønner det ikke. Hvorfor er 
det slik? De føler seg urettferdig be-
handlet. 

bordene er det fullt. Hver uke ser-
veres ca 800 måltider. 35 frivillige 
og fire ansatte jobber på huset. 

Ved oppstarten for over ti år si-
den var ideen å lage et møtested for 
økonomisk vanskeligstilte i Ber-
gen. Situasjonen for arbeidssøken-
de innvandrere fra Europa var ikke 
tema ved åpningen. Men i dag er 
EU-borgere og de utfordringene de 
har i møte med Bergen blitt et vik-
tig arbeidsfelt. Blant 150-200 dag-
lig besøkende husvenner utgjør de 
en stor andel.

– Det skal være trygt å komme 
hit. Vi er alle husvenner; brukere, 
frivillige og ansatte. Vi er et åpent 
hus. Vi spør ikke om papirene er i 
orden, sier Marcos Amano, daglig 
leder i Stiftelsen Robin Hood Hu-
set. 

Familien har ikke gitt opp, men 
per i dag er ingen ting avklart. 

– Vi er fanget, sier Mona.
Morgen har blitt formiddag. 

Mona må gå. Hun får ikke jobbe, 
men hun savner noe å gjøre, så 
hun jobber frivillig på asylmotta-
ket. Det er bedre enn å sitte hjem-
me hele dagen.

Sønnen Meshael blir igjen hjem-
me. Han ser til søsterens tvillinger. 
De er søte, de, men Meshael skulle 
gjerne vært et annet sted. Helst på 
skolebenken.

– Jeg vil bli oljeingeniør, fortel-
ler han før døren lukkes for å hol-
de regnet ute. 

På et pusterom
Det er lunsjtid på Robin Hood Hu-
set midt i Bergen sentrum. Rundt 

LANGE DAGER PÅ VENT: Mesheal (22) har lyst til å bli oljeingeniør. Men veien til yrket er foreløpig stengt. Mesheal har ikke        rett til å studere på høyskolen, ei heller ikke å jobbe. 
Han syns dagene hjemme blir lange, selv om søsterens barn, her ved Elyas, lyser opp tilværelsen.  

KAN IKKE VÆRE MED: Mashael (t.v) og  Fahad går fortsatt på skolen, hun på reiseliv og han i 5. klassen. Fahad er 
en ivrig fotballspiller, men 11-åringen kan ikke bli med laget på cup utenfor Norge. 

Vi håper 
at en dag 
er det vår 
tur til å få 
opphold.

Mesheal  
Ahmed 

>
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Husvennene kan lese aviser, bru-
ke PCer, kopimaskin og telefon. De 
går på kurs, og her er bytterom for 
klær. Det gis også råd og veiledning. 
Stadig oftere tar Amano og de fri-
villige på seg oppgaven med å rea-
litetsorientere mennesker som al-
dri vil ha en sjanse til å klare seg i 
Bergen. «Reis hjem» er ofte rådet. 
For mange oppleves det brutalt, og 
langt fra alle følger det. De som be-
stemmer seg for å reise hjem tren-
ger ofte både praktisk og økonomisk 
hjelp til å organisere hjemreisen.

Må hjelpe ikke-medlemmer
Amano antar at � ere av husven-
nene er i Norge ulovlig. De kan ha 
vært her for lenge eller de er papir-
løse. Det er en utfordring både dem 
det gjelder, men også for Norge og 
fagbevegelsen, mener Amano.

Han er sosionom og medlem i FO, 
og forteller om et godt samarbeid 
med LO i Bergen. Her kan det søkes 
råd og veiledning hva gjelder lønn 
og arbeidsvilkår. Men Amano me-
ner at fagbevegelsen bør ta en mer 
aktiv rolle enn hva de gjør i dag. 

– Våre nye arbeidskamerater må 
aktivt rekrutteres inn i fagbevegel-
sen og tillitsvalgtsapparatet. Vi kan 
ikke bare hjelpe våre egne med-
lemmer, vi må hjelpe ikke-med-
lemmer. Hvis ikke fagbevegelsen 
tar oppgaven, risikerer vi en per-

manent etablering av et tredelt ar-
beidsliv som vil trekke oss alle ned. 

De siste årene har Amano sett 
mange arbeidsinnvandrere som 
klarer å ska� e seg jobb, men som 
blir utnyttet i form av svært lave 
lønninger, usikre arbeidsforhold 
og brudd på grunnleggende regler 
og normer i arbeidslivet. Han har 
også sett � ere arbeidsinnvandre-
re som ikke lykkes, men som like-
vel blir og som ender opp på gata og 
blir alvorlig syke. 

– Problemet er at vi ikke har over-
sikt over hvem som er i Norge til en-
hver tid. Hvis de ikke «eksisterer» 
noe sted, så er det heller ingen som 
savner dem hvis de forsvinner. 
Det gjør gruppen veldig utsatt, sier 
Amano.

På hemmelig adresse
Hun åpner døren og inviterer inn. 
Skjermet for Bergensregnet, men 
også i skjul for virkeligheten der 
ute. «Helsehjelp for papirløse» har 
hemmelig adresse. 

– De som kommer hit må føle seg 
trygge på at ingen får vite at de har 
vært her. Vi har taushetsplikt, sier 
Astrid Onarheim Spjeldnæs. Hun 
er sykepleier, og er en av initiativta-
kerne til tilbudet og også styreleder 
for den frivillige organisasjonen. 

Tilbudet har eksistert et års tid, 
og har allerede 70 frivillige. Det er 

sykepleiere, leger, psykologer, mil-
jøarbeidere og studenter. Alle med 
minst en fellesnevner: De mener at 
alle mennesker har rett til å få hel-
sehjelpen de trenger. 

– Når noen trenger hjelp, så hjel-
per jeg. Jeg føler det er noe jeg har 
forpliktet meg til ved å bli sykeplei-
er, sier Spjeldnæs. For et par år si-
den var hun med på å utrede de 
papirløses humanitære situasjon 
i Bergen. Utredningen viste at det 
er et stort behov for helsehjelp til 
papirløse. Papirløse har alt fra mil-
de helseplager til mer alvorlige kro-
niske sykdommer. Sjelden eller al-
dri har de møtt papirløse som ikke 
har psykiske problemer. 

Papirløse har minimale rettighe-
ter til helsehjelp i det o� entlige. De 
har rett på akutt hjelp, men de unn-
går selv det fordi de er redd for å bli 
meldt til myndighetene. De frykter 
også skyhøye regninger. 

Samarbeid med folkehjelpa
De frivillige samles før åpningstid 
denne ettermiddagen. Samtalen 
går om hvorfor de vil gi av fritiden 
til nettopp dette prosjektet. 

De snakker om det gjeldende re-
gelverket i Norge, om at det set-
ter helsepersonell i vanskelige si-
tuasjoner, at de opplever at andre 
land er � inkere enn Norge til å føl-
ge menneskerettigheter, og at alt 

HJELPER: Hver 
dag kommer 150-
200 personer inn-
om Robin Hood 
Huset i Bergen. Ar-
beidsinnvandrere 
og fl ere som anta-
geligvis er papir-
løse er blant dem, 
forteller Marcos 
Amano, daglig le-
der for Stiftelsen 
Robin Hood Huset.

aaaaaLOHelsehjelp 
til papirløse

 ✔ Papirløse har etter loven kun 
rett til akutthjelp.

 ✔ Barn har rett til all hjelp, men 
ikke nødvendigvis spesialist-
helsetjenesten.

 ✔ Mange papirløse har helseplager 
og psykiske problemer.

 ✔ Det fi nnes to helsesentre for 
papirløse i Norge, et i Oslo og 
et i Bergen, driftet av frivillige 
organisasjoner. 

Vi kan 
ikke bare 

hjelpe våre 
egne med-

lemmer.

Marcos Amano

Tema
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for mange velger å lukke øyner og 
ører når det kommer til spørsmålet 
om helsehjelp til papirløse. 

– Vi er nøytrale, altså, og skal 
bare drive helsehjelp. Men som du 
hører så kan det være vanskelig 
å ikke engasjere seg politisk, sier 
Spjeldnæs.

– Det er vi som skal drive politikk, 
skyter Jorge Dahl inn. Han er ikke 
tilfeldigvis på besøk, for han er le-
der i Norsk Folkehjelp Bergen som 
i fjor vår inngikk samarbeid med 
helsehjelpen. Sammen har de søkt 
og fått pengestøtte fra ExstraStif-
telsen i tre år.  

SAMARBEID: Jorge Dahl, leder i Norsk 
Folkehjelp Bergen og styreleder for «Hel-
sehjelp for papirløse» Astrid Onarheim 
Spjeldnæs har gått sammen for å hjelpe 
papirløse.

hjelpa kan bidra til helsehjelpen for 
papirløse i Bergen. 

– Mange papirløse sitter fast i 
Norge. De kommer ingen vei. De 
må vi hjelpe, sier Dahl.

Det ringer på. Døren til helsehjel-
pen åpnes, mennesker slippes inn, 
og døren lukkes. Ansiktene forblir 
skjulte. Identiteten likeså. De er 
uten papirer. Uten rettigheter. Men 
de er mennesker. 

Det regner fortsatt når de forla-
ter helsehjelpen. Det regner nesten 
alltid i Bergen. Likevel har de lyst til 
å bli. Gjerne lenge, ja kanskje resten 
av livet. Men får de lov?  a

Etterlyser informasjonssenter for papirløse
To år etter LO-kongres-
sens vedtak om å jobbe 
for opprettelse av et 
informasjonssenter for 
papirløse, er senteret 
fortsatt ikke på plass. 
Det var en av sakene der salen sei-
ret på kongressen i 2013. Mot LO-
sekretariatets innstilling gikk et 
flertall inn for at LO skulle job-
be for at det opprettes et informa-
sjonssenter for papirløse. Ideen er 

at senteret skal bistå og verne pa-
pirløse som blir utnyttet i det nor-
ske arbeidsmarkedet. 

På den samme kongressen ble 
det også vedtatt at asylsøkere og 
personer som må oppholde seg i 
landet selv om de har fått avslag på 
asyl, bør innvilges arbeidstillatelse 
og tilbys sysselsettingstiltak, slik at 
de kan forsørge seg selv i et verdig 
og legalt arbeidsliv.

Senter, når?
Fagforbundet, FO og LO Oslo sto 

på for å få gjennomslag på kongres-
sen. 

– Det var et fantastisk bra ved-
tak, men siden den gang har det 
vært veldig stille, sier Eddie Whyte, 
nestleder i Fagforbundet Vestfold. 
Whyte har etterlyst oppfølging av 
vedtaket i eget forbundsstyre, der 
han sitter, og saken er tatt opp i LO-
sekretariatet ved flere anledninger. 

Også i FO og LO Oslo er man opp-
tatt av at fagbevegelsen må kom-
mer på banen med et tilbud til pa-
pirløse. Men enn så lenge er de mer 

– En skam!
Med andre «hatte»  på så er Dahl til-
litsvalgt på heltid i Rørleggersven-
nenes forening, en avdeling i Fel-
lesforbundet, og han er også SV-
politiker. 

– At så mange papirløse ikke har 
muligheten til å jobbe eller få hel-
sehjelp er en skam for Norge. Det 
er helt ubeskrivelig, og det er også 
et utrolig dårlig regnestykke øko-
nomisk for det norske samfunnet. 
Norge burde legalisere de papirlø-
se, og få dem inn i ordnede forhold, 
sier Dahl. Han er glad for at folke-

Norge 
burde  

legalisere 
de papir- 

løse.

Jorge Dahl

Når noen 
trenger 
hjelp, så 
hjelper 

jeg.

Astrid  
Onarheim 
Spjeldnæs

>
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tilfreds med LO-ledelsens håndte-
ring av saken, enn hva Whyte gir 
uttrykk for. 

For det har vært flere møter med 
representanter for involverte for-
bund, LO Oslo og LOs ledelse. Det 
siste møte var i februar i år og det 
er invitert til et nytt før sommeren.

Fra alle hold understrekes det at 
fagbevegelsens rolle ikke er å bistå 
i asylprosesser eller gi helsehjelp, 
men å gi faglige råd til en sårbar 
gruppe arbeidstakere. 

– Ingen vrangvilje
– Det må ikke være noen tvil om at 
vi er positive til dette. At det har 
tatt tid handler ikke om vrangvil-
je, men heller om at det har tatt 
tid å finne ut hvordan tilbud vi 
skal gi. Vi har ikke ønsket å starte 
opp noe som vi ikke kunne hånd-
tere, sier LO-sekretær Terje Ols-
son. Han har det politiske ansva-
ret for oppfølging av LO-kongres-
sens vedtak. 

Tanken var å starte opp et senter 
etter modell fra den svenske fagbe-

vegelsens Fackligt Center för Pap-
perslösa i Stockholm. Senteret i 
Stockholm ble etablert i 2008. En 
gang i uka kan papirløse, asylsøke-
re og arbeidsinnvandrere som har 
fått problemer på arbeidsplassen 
stikke innom et kontor og få råd. I 
tillegg kan senteret nås på telefon 
hver dag. Det er frivillige fra med-
virkende fagforbund som drifter 
tilbudet. 

– Vi har ca 50 personer innom 
hvert år, og 120 personer vi har gitt 
råd per telefon. Det er selvfølgelig 
altfor få som vet om oss eller tør og 
oppsøke oss for å få hjelp. Proble-
mene blant papirløse er mye større, 
sier leder Sten-Erik Johansson. De 
fleste henvendelsen gjelder lønn 
og arbeidsforhold.

Oppstart 2015
Håpet er å få i gang et lignende til-
bud i Norge i løpet av 2015. LO sam-
arbeider med Norsk Folkehjelp, 
som også er en pådriver i arbeidet 
for å hjelpe papirløse. Folkehjelpa 
har tilbudt seg å bidra i en mulig 

overgangsordning og som en prø-
veordning. 

Generalsekretær Liv Tørres i 
Norsk Folkehjelp tror definitivt det 
er et behov for tilbudet, men at det 
kan ta tid før papirløse får vite om 
det og tør å bruke det. Vi tenker at 
vi kan stå for praktisk bistand, be-
tjene telefonen og kontoret og vi-
dereformidle kontakt til LOs for-
bund, som skal gi faglig bistand, 
sier Tørres. Så får vi vurdere erfa-
ringene etter ett år, legger hun til.

-Tiltaket er viktig på flere måter; 
vi får bedre oversikt over omfanget 
av papirløse, og så er hjelp til papir-
løse et viktig bidrag i kampen mot 
sosial dumping og i kampen for et 
seriøst arbeidsmarked, sier Tørres. 

Norsk Folkehjelp mener papirlø-
se bør få arbeidstillatelse mens de 
er i landet. 

– Vi har tusenvis av mennesker 
som bor i Norge i årevis, som job-
ber for luselønn, lever under fat-
tigdomsgrensen og som har få og 
ingen rettigheter. Kan vi leve med 
det? Absolutt ikke, sier Tørres. a

HJELP TIL HJELP: 
Legestudent og  
frivillig Andrea  
Melberg på «Helse-
hjelp for papirløse» 
i Bergen har hentet 
dagens forsyning 
av gratis bakerva-
rer. Næringslivets  
bidrag hjelper  
senteret og hjelpe.

Te
m
a


