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Tendenserintervjuet.
AV MARIT O. BROMARK

Fortsatt 
ulovlig norsk 
Papirløse i Norge forsvant ikke da stormen rundt 
Maria Amelie la seg. Det bare virker sånn.

Ansikt. – Maria Amelie ga 
papirløse flyktninger et an-
sikt. Det var risikabelt, og 
hun betalte en høy pris for 
det. Saken løste seg til slutt 
for henne, men alle de andre 
er her fremdeles. Det er på 
tide at det norske samfunnet 
begynner å forholde seg til 
dem, sier Janne Kjellberg.

Kjellberg, til daglig ansatt 
i NRK, har sammen med 
kollega og med-
forfatter Caroline 
Rugeldal skrevet 
boka Illegal. Pa-
pirløs i Norge, som 
nylig ble lansert på 
Spartacus forlag.

Boka tar for seg behand-
lingen papirløse innvan-
drere har fått de siste årene 
i Norge, og dokumenterer 
hvordan myndighetenes sta-
dige innstramminger i asyl-
politikken ikke har gjort 
problemet med papirløse 
flyktninger mindre, snarere 
tvert imot.

Boka følger Ismail, en ung 
asylsøker fra Sudan som 
kom til Norge som enslig 
mindreårig asylsøker i 2001. 
Etter to år får han endelig 
avslag på søknaden om opp-
holdstillatelse i Norge, og 
beskjed om å forlate landet. 
I stedet går han i skjul, og 
lever illegalt i Oslo i fem år, 
inntil han brått forsvinner i 
desember 2008, sju år etter 
at han kom hit.

Utgangspunktet for boka 
var to radiodokumentarer 
om papirløse innvandrere 
som Janne Kjellberg og 
Caroline Rugeldal lagde 
for NRK i 2006. Da doku-
mentarene var ferdige, så de 
begge at det fortsatt var mye 
stoff igjen.

– Vi følte et ansvar for å 
fortelle mer om hvordan dis-
se menneskene levde. Mange 

av dem vi møtte levde nes-
ten normale liv med jobb el-
ler skolegang, uten at folk i 
deres omgangskrets visste at 
de bodde her ulovlig. Andre 
levde helt på siden av sam-
funnet, uten jobb eller ret-
tigheter av noe slag. Vi ville 
løfte hele dette feltet fram, 
sier Kjellberg. 

Innstramming på løpende bånd
Til tross for at Maria Ame-
lie-saken skapte enorm opp-
merksomhet om papirløse 
flyktninger, har den ikke ført 
til noen bedring i situasjonen 
for andre papirløse. Kanskje 
heller det motsatte.

– Maria Amelie-saken åp-
net opp noe som veldig få i 
Norge visste hva var – det å 
være papirløs, en illegal inn-
vandrer. Samtidig lukket den 

også diskusjonen rundt det, 
i og med at saken endte så 
rart, med en slags byråkratisk 
spissfindighet. Diskusjonen 
om alle de andre stilnet, sier 
Kjellberg.

– Mange har faktisk fått 
det vanskeligere, fordi nå er 
folk oppmerksomme på at de 
finnes. Selv om saken til slutt 
løste seg for Maria Amelie, 
har den ikke gitt noen løs-

ning for alle de 
andre som lever il-
legalt i Norge. De er 
fortsatt like usynlige 
som de var før, og så 
godt som ingen av 

dem oppfyller de kriteriene 
for innreise som gjorde at 
Maria Amelie kunne kom-
me tilbake til Norge etter at 
hun ble tvangsreturnert til 
Russland, sier Kjellberg.

Innstrammingene i asyl-

politikken har kommet på løpende bånd 
de siste årene. Målet er å sende flest mulig 
hjem, med tvang om nødvendig. Midlene 
er inndragning av arbeidstillatelse, plas-
sering på ventemottak med elendige bo-
forhold, og internering. Ingen er visstnok 
lenger ureturnerbare, uansett hvilket land 
de måtte komme fra.

– Politiet bruker masse tid og ressurser på 
identifisering og returnering av asylsøkere, 
men av og til virker det som om politikerne 
ikke forstår hvor vanskelig det kan være å få 
sendt noen hjem. Og hvor skal man gjøre av 
dem i mellomtiden? Det ligger en moralisme 
i dette som ikke er hensiktsmessig om man 
vil løse problemet, mener Kjellberg. 

Amnesti for papirløse
Norge et av de strengeste landene i Europa 
når det gjelder asylpolitikk. Ifølge migra-
sjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt 
for samfunnsforskning, finnes det ikke lenger 
mer å gå på når det gjelder innstramminger 
i forhold til papirløse, uten at man stanger 
hodet i grunnleggende menneskerettigheter. 

– Norge er et av få land igjen i Europa som 
aldri har gjennomført et amnesti for lenge-
værende papirløse innvandrere. Viljen til å se 
disse menneskene har vært veldig liten. Mens 
andre land har hatt et mer pragmatisk for-
hold til problemet og gjennomført amnestier 
blant annet for å få bukt med en voksende 
svart økonomi, har vi i Norge heller blitt in-
dignert og provosert av at disse menneskene 
ikke bare reiser hjem, sier Kjellberg.

– Tror du et amnesti vil komme?
– Jeg ser ingenting som tyder på det. Jeg 

frykter at det må skje en virkelig tragedie før 
det i det hele tatt kommer opp som et alter-
nativ. Disse menneskene er under terskelen 
for hva vi bryr oss med. Da en papirløs pales-
tiner tente på seg selv i desperasjon for noen 
uker siden, var det knapt noen medier som 
rapporterte det. Jeg frykter at vi vil få mange 
flere slike episoder.

– Finnes det ingen lyspunkter i utviklingen?
– At historier som den vi har skrevet 

kommer ut, at søkelyset rettes mot papir-
løse i Norge og deres situasjon, kan ha en 
effekt over tid. Ellers ser jeg ikke så mange 
lyspunkter, sier Kjellberg. 

Hun tror også at regjeringens plan om å 
bygge 16 retursentre, der asylsøkere som har 
fått avslag skal motiveres positivt til frivillig 
hjemreise, kan være et skritt i riktig retning.

– Hvis det gjøres på riktig måte, kan det 
tenkes at det er en vei å gå. Der skal ikke 
avskrekkelse være virkemiddelet for å over-
tale folk til å reise hjem, slik det har vært på 
ventemottakene.

– Da jeg besøkte ventemottaket på Lier, 
fikk jeg følelsen av at Norge hadde bestemt at 
disse menneskene ikke skulle være her, og det 

skulle de få kjenne. Men de elendige bofor-
holdene og de mange innstrammingene har 
ikke ført til at flere reiser hjem. Vi har brukt 
mye krefter på en politikk som ikke fungerer.

Utenfor fellesskapet
Etter 22. juli har samhold, åpenhet, inklude-
ring og fellesskap vært toneangivende ord i den 
norske offentligheten. Et nytt og større «vi» er 
etablert. Men lite tyder på at dette «viet» også 
inkluderer Norges papirløse flyktninger.

– Nei, jeg synes ikke det ser sånn ut. De 
faller fortsatt utenfor fellesskapet, de er ikke 
en del av det offisielle Norge. Det kan hende 
de føler seg enda mer utenfor nå. Akkurat nå 
pågår en asylmarsj fra Oslo til Trondheim, 
der papirløse flyktninger på en fredelig måte 
har forsøkt å få oppmerksomhet om en gan-
ske fastlåst situasjon. Den skulle egentlig 
startet 23. juli, men i respekt for terrorofrene 
valgte de å utsette avmarsjen til 15. august. 
Men interessen i media har vært liten. Det 
gir for meg en indikasjon på hvor lite synlige 
de egentlig er, sier Kjellberg.

Den mer eller mindre offisielle betegnel-
sen på denne gruppen er «papirløse». Janne 
Kjellberg mener dette kan virke tilslørende.

– Papirløs høres så greit ut. Mange snakker 
om seg selv som «illegal». Å være illegal er en 
livsopplevelse, de lever sine liv i en unntaks-

tilstand. De lever hele tiden i frykt, i skjul, og 
hvis de lever sånn lenge, er det nesten uunn-
gåelig at de kommer i kontakt med politi, 
fengsel og til slutt internering, selv om de 
aldri har utført en kriminell handling.

– Det er ingen mennesker som er illegale 
eller ulovlige, men flere tusen mennesker 
behandles som om de er illegale i det nor-
ske samfunnet. ■

Det ligger en moralisme i dette 
som ikke er hensiktsmessig 
om man vil løse problemet.

Janne Kjellberg (47)
■  Aktuell med: Dokumen-

tarboka Illegal. Papirløs 
i Norge (Spartacus), 
skrevet i samarbeid med 
Caroline Rugeldal. 

■  Inspirert av: Livet 

■  Sist leste bok: Jonathan 
Franzen «Frihet»

■  Min grenseoverskriden-
de opplevelse: Å møte 
frustrasjonen og fortvilelsen hos mennesker 
som lever illegalt

■  Tendensen jeg er en del av: Fortelle historier 
som faller utenfor nyhetsbildet

■  Dette driver meg: Et behov for å si fra når 
mennesker blir tråkket på

Tendenser.

TALERØR: Janne Kjeldberg er aktuell med boka Illegal. Papirløs i Norge, og sier de følte et ansvar for å å 
fortelle mer om hvordan disse menneskene levde. FOTO: SPARTACUS

BOK: Caroline Rugeldal er 
medforfatter i dokumentarboka 
, og var også med på å lage 
radiodokumentarer om papirløse 
innvandrere i 2006. FOTO: SPARTACUS

Ingen blockbuster uten 
lanseringssamarbeid med 
hurtigmat-kjeder. Hvordan i 
huleste havnet vi her?

UKAS FILM
Merkevarebygging. Friskus-dokumentarist 
Morgan Spurlock (Super Size Me, Where in 
the World is Osama bin Laden) er i farta igjen. 
Denne gangen ser han på produktplasse-
ring i Hollywood-film og samarbeidet 
mellom filmbransjen og, vel, de fleste an-
dre bransjer der det er mye penger å hente. 

Spulocks fiffige grep er å lage en kritisk 
dokumentar om produktplasseringen som 
er 100 prosent finansiert av produktplasse-
ring. Vi følger hans møter med potensielle 
investorer, rådgivere, advokater, produsen-
ter og regissører – og gjennom prosessen 
avsløres mekanismene. For ikke bare får 
filmstudioene tiltrengte produksjonspen-
ger for å la rollefigurene snakke lenge og vel 
om Dr. Pepper, en profileringsavtale med 
for eksempel Burger King er helt avgjøren-
de for å nå gjennom til filmens målgruppe. 

Spurlock er del av en vital amerikansk 
bølge samfunnskritiske dokumentarister 
som evner å nå et stort, globalt publi-
kum. Dessverre går han innledningsvis i 
samme felle som mange av sine kollegaer: 
for mange ord, for mye fakta. Dokumen-
tarfilm bør ikke forveksles med Power 
point-illustrert forelesning. Men Spurlock 
reddes av sitt særdeles vinnende vesen og 
kjappe, skarpe replikker. Det bidrar til 
at POM Wonderful Presents: The Greatest 
Movie Ever Sold har overraskende stor 
underholdningsverdi. Så lærer vi også at 
følgende dikotomi utgjør hans merkevare-
personlighet: «mindful» og «playful».  Det 
utnytter han til det fulle. 

OMTALT AV TONJE SKAR REIERSEN

Oppfinnsom  
produktplassering

MORGAN SPURLOCK 
POM Wonderful 
Presents: The Greatest 
Movie Ever Sold 
På kino fra 9. september


