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Skreddersydd hjelp
Verkstedet til Tromsø-skredderen sto brakk fra januar til oktober i 2009. Innehaver Hawre Ali fikk ikke lov til å jobbe der før oppholdstillatelsen gikk i orden. Ekte-
paret Helge Hole og Berit Ås åpnet huset for kurderen og lot ham bo gratis slik at han hadde råd til å beholde verkstedet mens han ventet. Foto: Erlend Berge  

helg@vl.no

lørdag
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Stadig flere vanlige nordmenn 
gjør noe for papirløse. 

Christian Nicolai 
Bjørke

christian@vl.no
hovedsaken hjelperne

– Maria Amelie-saken var et vende-
punkt. Det siste året har vi sett en 
oppblomstring av privat engasjement, 
sier Rune Berglund Steen, kommuni-
kasjonsansvarlig i Antirasistisk senter. 

Godt voksne. Han har fulgt med siden 
1999, og har aldri opplevd at så mange 
vanlige mennesker bruker en så stor 
del av tiden sin på å hjelpe og kjempe 
for papirløse. Et spesielt trekk han har 
lagt merke til, er at mange godt voksne 
mennesker engasjerer seg. 

– Det er ikke raddisungdommen som 
står i spissen lenger. 

Det kan Inger Nesvåg skrive under 
på. I 25 år jobbet hun med integrering 
ved Oslo bispedømmekontor før hun 
pensjonerte seg. Under tre biskoper 
har hun sett og vært med i små, hjel-
pende nettverk som oppstår rundt en 
papirløs som trenger hjelp, og forsvin-
ner når personen blir returnert eller får 
oppholdstillatelse. 

Omstendighetene har endret seg 
drastisk siden midten av 1980-tallet, 
hvor det meste måtte skje i det skjulte.

Stuerent. – Det begynner å bli en 
«vekkelse» over landet vårt. Nå er det 
blitt stuerent å hjelpe papirløse. Før var 
det mange organisasjoner som ikke vil-
le involvere seg i noe som kunne være 
ulovlig. De var redde, sier Nesvåg. 

Nå er tunge aktører som Redd Barna, 
Røde Kors, Kirkens Bymisjon og sen-
trale deler av Den norske kirke med 
og støtter papirløskampanjen som ble 
lansert i fjor. 

I nabolandene våre har hjelp til pa-
pirløse etter hvert utviklet seg til mer 
organiserte former. I Sverige har orga-
nisasjonen «Ingen människa är illegal» 
etablert store nettverk som hjelper 
mennesker som har gått under jorden 
etter avslag på asylsøknaden. Et lig-
nende nettverk ved navn «Flyktninge 
under jorden» har også vært operativt i 
Danmark. 

Nesvåg tror ikke organiserte nettverk 
er veien å gå for Norge. 

– Det beste er at noen ser eller hører 
at det skjer noe med mennesker i nabo-
laget, på skolen eller i arbeidslivet, og 
så blir opprørt og engasjert, sier hun. 

De papirløses  
samfunn

n Personer som befinner 
seg i Norge uten opphold-
stillatelse. Uten opphold-
stillatelse mister de i stor 
grad retten til jobb, utdan-
ning og helsetilbud. Det 
omfatter både personer 
som har fått avslag på 
tidligere asylsøknad men 
fortsetter å oppholde seg 
i Norge, og personer som 
ikke har søkt asyl eller aldri 
har vært registrert av nor-
ske myndigheter. 
n Papirløse som har fått 
avslag på asylsøknad kan 
grovt sett deles i to grup-
per: De som lever i skjul, 
og de som er ureturnerbare 
og dermed lever i åpenhet. 
Det er langt færre som le-
ver i skjul enn som lever i 
åpenhet. Skjuling er likevel 
mer utbredt i Skandinavia 
enn ellers i Europa fordi 
det er vanskelig for utviste 
asylsøkere å leve i gjen-
nomregulerte land uten å 
være registrert.
n Fra 1. januar 2011 mistet 
papirløse migranter skat-
tekortene sine. Innstram-
mingen ble gjort av 
Finansdepartementet. 
Begrunnelsen var at det 
ville hindre de som ikke 
har grunnlag for å komme 
til Norge, og som jukser 
med sin identitet. Bystyret 
i Stavanger og Trondheim 
går inn for at papirløse skal 
kunne jobbe lovlig og få 
helsehjelp.

hveM eR  
PaPIRLØse?
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Erlend Berge 
erlendbe@vl.no
(foto)

HVOR MANGE 
PAPIRLØSE ER  
DET I NORGE?
n Ifølge Statistisk sentralb-
yrås tall er det rundt 18.000 
papirløse migranter i Norge 
(Zhang, 2008).
n Antirasistisk senter tror 
SSB er litt for sjenerøse, 
slik at de også teller med 
folk som nettopp har fått 
avslag eller blir returnert i 
løpet av kort tid. Papirløs-
kampanjen, som ble lansert 
i august 2010, retter seg 
mot de som har oppholdt 
seg noen år i landet. Når 
denne definisjonen legges 
til grunn, tror Antirasistisk 
senter at tallet ligger mel-
lom 1.500 og 3.000. 

TRomsø: En gang i uken går 
Helge Hole innom Tromsø-skred-
deren i Storgata. Det er ikke fordi 
han har lite slitesterke klær. Det 
er fordi innehaver Hawre Ali nå er 
blitt en av familien.

I ni måneder i 2009 åpnet Hole 
og kona Britt Ås hjemmet sitt for 
den kurdiske mannen som ikke 
hadde oppholdstillatelse i Norge. 
Der, i den møblerte sokkelleilig-
heten like i nærheten av Alfheim 
stadion, gikk det fra mørketid til 
midnattssol.

Del av familien. – Vi lot ham bo 
hos oss slik at han kunne bruke 
pengene sine på å beholde skred-
derverkstedet selv om han ikke 
kunne jobbe der, sier Hole.

Ett år tidligere hadde de vært 
med på å opprette en støttegruppe. 
De kjente ikke Ali da.

– Man må jo engasjere seg, sier 
Ås, som jobber som fylkesleder i 
Fagforbundet. Ektemannen var på 
den tiden sykemeldt, og ble leder 
av støttegruppa. 

– Måtte dere gå noen runder før 
dere bestemte dere for å åpne huset?

– Vi hadde plass i huset etter 
at to sønner hadde flyttet ut til 
 kjærestene sine. Vi diskuterte det 
ikke så lenge, for det var en spon-
tan handling for å redde verkstedet 
hans. Det eneste vi tenkte på var å 
vinne saken, sier Ås. 

Hawre Ali kunne fritt bruke 
kjøkkenet og stua i etasjen over, og 
ofte lagde de mat sammen. 

Mørketid. – Vi la ikke noen be-
grensninger på ham, han ble som 
en av familien. Han spiste med 
oss hvis han ville det. Det var litt 
som å ha en sønn boende hjemme 

igjen, sier Ås.
 Men det var tunge måneder for 

gjesten i sokkelleiligheten. Stadig 
vekk hørte Hole et rop fra trappa: 
«Helge, Helge!». Da hadde han 
lest noe nytt på nettet, et politisk 
utspill, en regelendring, noe i me-
dia – og ville diskutere med Hole 
om det var bra eller dårlig for sa-
ken hans.

– Det var mørketid, og han sa 
selv at han var «svart i haue». Jeg 
tror det var alfa og omega at han 
hadde noen rundt seg i de måne-
dene, sier Hole.

– Hvis dere måtte ha brutt loven for 
at han skulle bli, hadde dere gjort det?

– Helt klart, sier de samstemt.
– Den norske lov blir brutt, men 

ikke den moralske. Det hadde ikke 
vært noe problem, sier Hole.

– Selv om det kunne gått utover 
jobben?

– Jo, men hva er det man lever 
for? Da får vi heller gå ned med 
flagget til topps, sier Ås. 

Gjort det ig jen. Hawre Ali fikk 
opphold høsten 2009. I dag driver 
han fortsatt Tromsø-skredderen, 
og har kone og en liten datter.

– Å ha ham hos oss ga et unikt 
innblikk i hvordan de har det i 
hverdagen. Det hadde vi ikke fått 
om han ikke hadde bodd her, sier 
Hole.

Akkurat nå er sokkelleiligheten 
opptatt, siden en av sønnene bor 
hjemme i vinter. Men fra høsten 
av står den tom på nytt. Ekteparet 
ser ikke bort i fra at den igjen kan 
huse mennesker som trenger det.

– Det er ikke noe vi har tenkt 
på, men skulle vi komme opp i en 
 situasjon der det er påkrevd, 
er det absolutt mulig, sier Ås.

Huseierne
Helge Hole og Britt Ås
Ektepar
Åpnet hjemmet for asylsøkeren Hawre Ali

Da sønnene flyttet hjemmefra 
valgte Helge Hole og Britt Ås å 
åpne sitt hjem for en kurder uten 
oppholdstillatelse. De har ikke 
angret.

«Den norske lov blir brutt, 
men ikke den moralske»

Helge Hole om forholdet til lovverket
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Dag Grødal
Ansatt i Nordea
Organiserer lønn til den papirløse flyktningen Emmanuel Agara

osLo: Én gang i måneden logger 
Dag Grødal seg inn i nettbanken 
sin. Mellom spare- og lånekonto-
ene hans finnes det en konto der 
det hver måned tikker inn penger 
fra noen norske givere.

Men pengene går ikke til ham. 
Grødal organiserer lønna til den 
papirløse flyktningen Emmanuel 
Agara som har vært i Norge si-
den 2003. En gang i uken får han 
overlevert 600 kroner i kontan-
ter. Pengene er lønn for at Agara 
vasker, mater dyr og gjør mindre 
vedlikeholdsarbeid på bostedet 
Abildsø gård. 

Pengestrøm. – Alt er satt opp på 
autotrekk, så det eneste jeg må 
gjøre er å sjekke saldoen og sende 
ut en epost i måneden med regn-
skap, sier Grødal. 

For at stiftelsen som driver 
Abildsø gård skal slippe å utfordre 
loven, har Grødal valgt å gjøre det 

privat. 38-åringen hadde aldri in-
teressert seg for papirløse før han 
møtte Agara. Flyktningens historie 
berørte mange, og det manglet 
ikke på tilbud om hjelp. 

– Jeg opplevde det som uover-
siktelig. Det var mange som ville 
bidra, men ingen struktur for å 
håndtere økonomiske bidrag.

Grødal skjønte at han kunne 
bruke evnene sine. Han arbeider i 
bank, og er vant til velorganiserte 
pengestrømmer. Men først måtte 
han tenke nøye igjennom hva han 
gjorde. Han er fortsatt usikker på 
om han er på riktig side av loven 
når han utbetaler lønn til en pa-
pirløs. 

I sin månedlige epost til bidrags-
yterne skriver han: «Lovlig eller 

ulovlig, jeg opplever uansett at 
ryggen min er rett, og står derfor 
åpent frem med min fremgangs-
måte, og tar konsekvensene, der-
som det skulle bli noen.»

Forberedt på bot. – I norsk kultur 
dannes verdighet i stor grad gjen-
nom lønnsarbeid, noe Emmanuel 
ikke kan ta del i. Jeg har selv kjent 
på dårlig selvbilde fordi jeg var ar-
beidsledig. Det er en av grunnene 
til at jeg engasjerer meg i dette, 
sier han. 

– Men det du gjør er muligens 
ulovlig?

– Jeg skulle ønske jeg slapp å 
gjøre det på denne måten. Men 
hvis jeg blir bøtelagt, betaler jeg 
boten. 

Grødal ser på det som prisen han 
må betale for sin læringsreise gjen-
nom livet. 

– Jeg ønsker å være en våken del-
taker i samfunnet vårt, og for min 
del blir jeg mer våken av å gjøre 
små ting som dette. 

Skyggeselvangivelse. I slutten av 
januar var kontoen nesten tom. Da 
måtte Grødal ta stilling til om han 
kun var administrator, eller om 
han skulle ta initiativ til å skaffe 
flere givere. Han landet på å gjøre 
noe midt i mellom. 

– For første gang sendte jeg ut 
en alarm-melding. Men egent-
lig er det bare en slik melding jeg 
selv får hvis det ikke er dekning på 
kontoen min. 

– Betales det skatt av lønnen du 
betaler ut?

– Nei, men vi vurderer det som 
neste skritt. Kanskje jeg skal lage 
en skyggeselvangivelse der vi kom-
mer fram til en sum han kan betale 
tilbake til det norske samfunnet 
for at han har fått tjene penger 
her. Det hadde vært interessant å 
henvende seg til norske myndighe-
ter og spørre hvilken konto de vil 
ha pengene inn på.

Bankmannen

«Jeg skulle ønske jeg 
slapp å gjøre det på 
denne måten»

Madina Salamova (født i 1985 i Nord-
Ossetia), forfatter og journalist, er 
mest kjent under pseudonymet Maria 
Amelie. I 2010 skrev hun boka Ulovlig 
norsk som skildrer hverdagen til en 
person uten lovlige papirer i Norge. 
Hun kom til Norge med familien i 
2002, men fikk avslag på søknaden 
om asyl i 2003. Familien valgte da å 
gå i dekning.

Etter å ha bodd ulovlig i Norge 
i åtte år og blant annet fullført en 
mastergrad ved NTNU i Trondheim 

ble hun pågrepet etter et foredrag 
på Nansenskolen i Lillehammer om 
kvelden 12. januar 2011. 24. januar 
ble hun deportert til Russland. 

Utvisningen skapte voldsomme 
reaksjoner. Saken førte til en 
 begrenset endring i regelverket om 
arbeids- og oppholdstillatelse. 

I begynnelsen april i fjor fikk hun 
lovlig opphold i Norge etter å ha fått 
innvilget sin søknad om arbeidstilla-
telse. 16. april kom hun tilbake. 

 Vårt Land

Maria Amelie-saken



VÅRT LAND – lørdag 18. februar 2012 – side 23

Terje Høyland 
Internasjonal leder ved IMI-kirken i Stavanger
Medlemmer: 533 voksne medlemmer (2011)
Driver språkskole for innvandrere, deriblant papirløse migranter.

STAVANgeR: Hver mandag lærer de 
bort norsk i lokalene til IMI-kirken 
i Stavanger. Det er bare noen uker 
siden 70 nye studenter startet, flere 
av dem er papirløse. Ingen vet helt 
sikkert om de blir lenge nok i lan-
det til å fullføre kurset. Internasjo-
nal leder Terje Høyland ser ingen 
grunn til å hindre dem i å delta på 
grunn av det.

– I verste fall risikerer vi at noen 
som snakker litt norsk blir sendt 
tilbake. De kan jo bli gode ressurser 
for norske bistands- og misjonsor-
ganisasjoner, sier han. 

Rakner. Høyland forteller at me-
nigheten ble ekstra engasjert etter 
at regjeringen tok vekk papirløses 
rett til å tjene penger. 

– Jeg kjenner en fra Etiopia som 
har vært i Norge i tolv år. Han har 
fagbrev herfra, jobbet flere år i 
Nordsjøen, betalt over en halv milli-
on i skatt og var i et parforhold med 
en norsk dame. Han er et arbeids-
jern. Når han ikke lenger kunne 
jobbe og forsørge seg, raknet alt. 

Nå bor etiopieren på et mottak 
på Jæren. Mest sannsynlig må han 
reise tilbake til Etiopia og vente 
fem måneder før han kan søke om 
arbeidstillatelse. Høyland tror han 
blir fengslet innen den tid. 

– Det var denne saken som vekket 
engasjementet mitt for papirløse, 
sier han. 

Riktig side av loven. – Er dere noen 
gang i tvil om dere er på riktig side av 
loven?

– Nei, vi er alltid på riktig side. 
Som kirke er det ikke vår oppgave 
å drive partipolitikk, men å stille 
oss ved siden av dem som har det 
vanskelig og si at vi går med dem og 
vil tale deres sak. Samtidig som vi 
er godt informerte om at det er en 
kompleks sak.

IMI-kirken vil være en norsk me-
nighet for alle nasjoner. Det skal 
være lett å komme inn i alle sam-
menhenger, få venner, bli kjent med 
norsk kultur og praktisere de norske 
ordene man kan. De fleste papirløse 
i området går i den ortodokse kirke, 
men det er rundt 30 som benytter 
seg av tilbudene til IMI-kirken i 
ukedagene. 

Høyland understreker at menig-
heten egentlig ikke vil gjøre noe 
som helst for papirløse. 

– Vi vil heller invitere dem inn for 
å gjøre noe sammen med oss, sier 
han.

Men det koster penger. Derfor 
har kollekten fra to møter gått til 
papirløse. Til sammen kom det 
inn 125.000 kroner. Årets Impuls-
festival samlet inn 145.000 kroner. 
Pengene kanaliseres via et styre 
som består av flere av Stavangers 
diakoner. I tillegg sendte ungdom-
mene på festivalen 1.500 person-
lige brev til justisminister Grete 
Faremo.

– Jeg tror vi må begynne å snakke 
om rettferdighetsløse framfor pa-
pirløse. Den urettferdigheten de 
møter er så stor at vi som kirke vil 
snakke stadig mer om det, 
sier Høyland. 

Menigheten

ER DET LOV  
Å HJELPE 
PAPIRLØSE?
n Utlendingsloven slår 
i paragraf 108 fast at 
den som «forsettlig 
hjelper en utlending til 
ulovlig opphold i riket» 
kan straffes med bot 
eller fengsel inntil tre år. 
Det presiseres senere 
at også medvirkning er 
ulovlig. 
n I forkant av oppret-
telsen av Helsesenteret 
for papirløse migranter 
ba Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon om at det ble 
klargjort i hvilken grad 
humanitær bistand faller 
inn under medvirkning.
n I 2008 la Justisde-
partementet til et tillegg 
i paragraf 108, sjette 
ledd:
Den som yter humanitær 
bistand til utlending som 
oppholder seg ulovlig i rik-
et, skal ikke kunne straffes 
for medvirkning til ulovlig 
opphold med mindre
a) vedkommende har 
hatt til hensikt å hjelpe 
utlendingen til å unndra 
seg plikten til å forlate 
riket, og
b) hjelpen har vanskel-
iggjort myndighetenes 
mulighet til å få til en 
utsendelse.
n I kommentaren til en-
dringene kom det fram 
at de «som åpent tilbyr 
humanitær bistand til 
personer med ulovlig 
opphold, for eksempel 
i form av tilbud om bo-
stedsplasser som er 
kjent for myndighetene, 
mat, legehjelp med 
videre, ikke rammes 
av bestemmelsen om 
medvirkning til ulovlig 
opphold.»

Kilde: Lovdata, Statistisk 
sentralbyrå,  Noas, Antirasistisk 

senter, Kirkens Bymisjon,  
Dagens Næringsliv

Terje Høyland mener at IMI-kirken alltid er på korrekt side av loven når de 
hjelper papirløse mennesker.

Dag grødal har ikke vært 
opptatt av papirløse men-
nesker før han ble kjent 
med emmanuel Agara. 
Han valgte å bruke sine 
bankkunnskaper for å 
hjelpe.
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Psykologen
Karl Eldar Evang
Psykolog
Behandler en traumatisert, papirløs mann gratis

osLo: En gang i måneden er Karl 
Eldar Evang psykolog hele dagen. Da 
går han fra det rotete kontoret sitt 
på Uranienborg i Oslo i firetiden, og 
begynner på en ny vakt som frivillig 
psykolog ved Helsesenter for papirløse 
migranter klokken halv fem. 

– Jeg bruker min kunnskap til å møte 
pasientene så skikkelig som jeg kan. 
Det er ikke alltid så lett når det er så 
lenge mellom hver vakt. Mange bærer 
på store krigstraumer og trenger hyp-
pigere konsultasjoner, sier han. 

I løpet av de to årene han har ar-
beidet der, har han fulgt opp mellom 
50-60 papirløse. Én av dem, en grovt 
traumatisert mann, har han tatt inn sin 
private praksis og gir ham behandling 

på lik linje med sine andre pasienter – 
bare gratis. 

Vervet seg. Evangs engasjement 
for papirløse startet i 2009. Han fikk 
høre at en  allianse av Arbeiderpartiet, 
Fremskrittspartiet og Høyre forsøkte 
å stoppe det planlagte Helsesenteret. 
Høyre-leder Erna Solberg mente at 
politiet burde arrestere folk på dørter-
skelen og sende dem ut. 

– For meg brøt det psykologens fage-
tikk om at man skal hjelpe syke uansett 
hvilken status de har i samfunnet. Men 
det brøt også med mine forestillinger 
om at Norge var en human nasjon. 
Derfor tok jeg kontakt med Kirkens 
Bymisjon for å verve meg som psyko-
log og forsøke å få med flere. 

Alle som oppsøker Evang får et hel-
sekort med navn og fødselsdato. Det 

føres journal over alle timer, enten det 
er hos lege, sykepleier eller psykolog. 
Til slutt samles alt i en journal som kan 
følge pasienten videre. Helsesenteret 
fikk Amnesty-prisen i 2011 for «en 
helt uvurderlig og nødvendig jobb for 
denne helt spesielt sårbare gruppen i 
landet vårt».

Ansvar. Evang er skuffet over at det 
offentlige Norge ikke tar den oppga-
ven.

– Politikere som avviser offentlig hel-
sehjelp, godtar frivillig helsehjelp. Det 
er inkonsekvent. De lar frivillige dekke 
opp en flik av behovet, men tar ikke 
ansvar selv. Jeg vil gjerne ta i mot flere 
av denne pasienttypen i min private 
praksis, men da må det bli en del av det 
offentlige tilbudet slik at jeg får refu-
sjon fra trygden. Jeg kan ikke la alle 
pasientene mine gå her gratis. 

– Hva skjer hvis du under behandlingen 
får vite at noen har løyet i asylsøknaden 
sin?

– Som fagperson forholder jeg meg 
ikke til asylprosessen. Jeg er verken ak-
tivist eller myndighetenes utreder, jeg 
er psykolog. Den stien må jeg holde 
så ren som mulig. Jeg kjemper for at 
traumatiserte pasienter skal få et større 
livsrom slik at de kan fungere bedre i 
hverdagen. 

Kommer til å fortsette. Psykolog 
Evang er ferdig på Helsesenteret rundt 
klokken ni. Men det stopper ikke der. 
Han fortsetter å snakke om det, til fa-
milie og venner. Han har begynt å skri-
ve kronikker i avisene, og har vært med 
å starte Foreningen av tolvte januar for 
å få mer oppmerksomhet rundt norsk 
asyl- og innvandringspolitikk. Navnet 
har de hentet fra datoen Maria Amelie 
ble arrestert på Nansen-skolen i Lil-
lehammer. 

Og han vil ikke slutte om han noen 
gang kommer i klammeri med loven. 

– Jeg er villig til å ta den sjansen, om 
det innebærer bot eller tiltale. Hvis in-
gen tar kampen for papirløse, får vi et 
samfunn med dårligere standarder for 
hvordan vi behandler mennesker.

«Hvis ingen tar kampen 
for papirløse, får vi et 
samfunn med dårligere 
standarder for hvordan vi 
behandler mennesker»

Karl Eldar Evang kommer ikke til å 
 slutte med å yte gratis psykologhjelp 
selv om politiet skulle banke på døra.
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Arbeidsgiveren

soLA: Hver arbeidsdag går Bjørn Hagen 
innom bakeriet og møter Sultan Belay 
Fsahe. Eritreeren fikk jobb hos Solabake-
ren i 2004 via bekjente, og jobber med å 
lage lapper, potetkaker, waldorfsalat og 
potetsalat.

Men om en måned er det slutt. Da job-
ber ikke Fsahe lenger hos Solabakeren.

– Myndighetene tvinger meg til å være 
umenneskelig med en mann som har 
gjort en god jobb i åtte år. Det er håpløst, 
sier Hagen. 

Ingen aktivist. Han er forretningsmann, 
ikke aktivist. Han har aldri gått i demon-
strasjonstog for flyktninger eller jobbet 
for å endre asylpolitikken. Men Hagen 
ble – mot sin vilje – engasjert da det fra 1. 
januar 2011 ikke lenger var lov for per-
soner uten oppholdstillatelse å ha skatte-
kort. Hvis han skulle følge loven, måtte 
han sparke Sultan Belay Fsahe snarest. 
Det klarte han ikke. 

– Det er ikke lett å si opp en arbeids-
mann som kommer på jobb til tida hver 
eneste dag og ikke har gjort en katt for-
tred, i alle fall ikke her i landet. Sultan 
har vært en inkluderende og samlende 
fyr. 

Hagen valgte å la Fsahe fortsette å 
tjene penger for å forsørge sine to barn. 
Som far og bestefar klarte han ikke an-
net. Han håpet dessuten at den sterke 
motstanden mot regelverket i lokalpoli-
tiske miljøer skulle endre noe. Bystyret i 
Stavanger, Sandnes og Trondheim talte 
regjeringen midt i mot. 

Fikk bot. Men slik skulle det ikke gå. 
Det skjønte Hagen da to politimenn be-
søkte bakeriet. De hadde funnet Fsahe i 
arbeidstakerregisteret. 

– Selvfølgelig, sa jeg. Han er jo ansatt. 
Så ba jeg dem heller bruke tiden sin på 
å finne alle de som ikke står i registeret. 
Eller i det minste legge saken nederst i 
bunken. 

Solabakeren fikk en bot på 300.000 for 
å ha en papirløs ansatt. Det gikk hardt 
ut over den lille bedriften. Hagen måtte 
be Fsahe skrive under på oppsigelsespa-
pirene. Tårene kom. Han får jobbe ut 
mars – så er det slutt. 

– Det jeg har gjort handler ikke om noe 
annet enn menneskelige hensyn. Hadde 
de returnert ham for 8-9 år siden, før 
han ble etablert og fikk barn, så 
hadde det vært noe annet.

Bjørn Hagen
Daglig leder i Solabakeren AS
Fikk 300.000 kroner i bot for å ha papirløse Sultan Belay Fsahe ansatt

«Myndighetene tvinger meg til å 
være umenneskelig»

Bjørn Hagen, daglig leder Solabakeren

Bjørn Hagen 
ble engasjert 
mot sin vilje. 
Hvis han 
skulle følge 
den nye loven 
fra 1. januar 
2011, måtte 
han sparke 
sultan Belay 
Fsahe (bak 
t.v.) snarest. 
Det klarte 
han ikke. 
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TRomsø: Flere ganger i uka 
får «Marte»  en telefon. Det 
kan være en papirløs familie 
som trenger hjelp til å få vur-
dert saken sin på nytt. Eller 
det kan være støttegrupper 
for asylsøkere som trenger et 
juridisk råd. 

Marte er nemlig en advokat 
som på fritiden jobber gratis 
for å hjelpe folk til å få opp-
holdstillatelse. Hun vil ikke 
stå fram med navn og bilde 
på grunn av pågangen det kan 
skape. Jungeltelegrafen blant 
mennesker som har fått avslag 
på søknadene sine går fort. 
Det er tungt å avvise mennes-
ker i lengden.

– Hvis det har vært en 
 profilert sak i media, kommer 
det fort ti nye forespørsler på 
rappen, sier hun. 

Tungt. Klientene kommer 
fra flere hold: Leger, psyko-
loger eller helsesøstre som 
hun  jobber med i andre saker, 
 tidligere klienter som har 
spredt ryktet eller aktivister 
som kjenner nettverket. 

– Det er tunge jobber. Du 
må snu hver stein, og det er 
språk- og kulturbarrierer. Som 
asyladvokat får vi i utgangs-
punktet betalt for tre timer 
for en jobb man bruker 40 
timer på hvis man vil gjøre 
den ordentlig. Jeg vet ikke 
hvor mange saker jeg har hatt 
for Utlendingsnemnda der 
jeg bare har fått betalt for en 
fjerdedel eller halvparten av 
arbeidet. 

Samtidig har hun fått med-
hold i alle sakene hun har hatt 
i Utlendingsnemnda.

– Det hadde jeg ikke fått 
hvis jeg ikke hadde lagt ned 
den ekstra, frivillige innsatsen. 
Det har vært avgjørende i alle 
disse sakene, tror Marte. 

Det siste året har hun hatt 
sju ubetalte oppdrag. Det 
er langt færre enn tidligere 
år. Hun har bevisst har satt 
strenge grenser fordi hun ikke 
har kapasitet. 

Sette grenser. – Det er lett å 
bli spist opp. Samtidig er det 
vanskelig å si nei i de sakene 
der jeg ser at noen virkelig har 
blitt utsatt for urett. Da kan 
jeg slite med meg selv i tiden 
etterpå.

Marte har vært engasjert 
siden 1990-tallet, da Tromsø 
ble det første stedet i Norge 
med kirkeasyl i moderne tid. 
Opp gjennom årene har det 
blitt mange sene kvelder i stua 
bøyd over papirene. 

– Noen av historiene kryper 
inn under skinnet mitt, og jeg 
klarer ikke la være å prøve å 
hjelpe. Det kommer gjerne til 
et «point of no return» der jeg 
har så mye informasjon om en 
sak at jeg ikke uten videre kan 
legge det fra meg. Å si nei da 
kan være mer belastende enn 
å si ja. 

 Hjertet hennes banker ek-

stra hardt for overgrepsutsatte 
kvinner. Hun mener at altfor 
mange av dem får en overfla-
tisk behandling under asylin-
tervjuet. 

– De sitter der helt utslitte 
etter en lang flukt, med grå-
tende barn på fanget og en 
tolk og får plutselig en rekke 
spørsmål de fleste av oss vil 

trenge tid og tillit for å for-
telle om. Det er ikke lett å 
åpent fortelle at du har blitt 
voldtatt eller utsatt for tortur 
til en person du aldri har møtt 
før og ikke har forutsetning 
for å stole på.

Selv om Marte har blitt flin-
kere til å sette grenser, vil hun 
fortsatt ta på seg nye oppdrag 

når noen henvender seg med 
en sak hun har tro på.

– Det blir jo som en hobby. 
Mens andre spiller tennis, har 
jeg dette. Uten den dimen-
sjonen vil jeg si at livet mitt 
hadde blitt fattigere. Jeg må 
bare finne balansen slik at jeg 
kan fortsette med dette uten å 
slite meg helt ut.

«marte» har blitt flinkere til å sette grenser, for pågangen etter hennes advokattjenester er stor. 
Hennes hjerte banker ekstra for overgrepsutsatte kvinner som hun mener ofte får en overfladisk 
behandling under asylintervjuet.

«marte»
Advokat
Gir gratis juridisk hjelp  
til papirløse

Advokaten

● verdidebatt.no
Er det riktig å hjelpe papirløse 
asylsøkere?
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