Å SPRE SØPPEL
Av Anne Østby

Hvordan kan vi hjelpe dem?
Innlegg i Folkebladet, torsdag 12. juli 2012:
Av Arvid Bø, Folkeaksjonen Solidaritet Over Grensene
De siste ukene har vi sett romfolket bli jaget fra sted til sted her i byen. Straks de har
slått seg til ro og satt opp en leir, er lovens håndhevere der og jager dem videre, ofte

etter ønske fra naboene. Det ropes etter politi og opprydning, at “disse folka” må

fjernes og flyttes til et annet sted. Beskyldningene hagler om forsøpling, tyveri og
snusk, ja, enkelte påstår til og med at de er redde for å la barna sine være ute så

lenge “slike folk” er i nærheten. Skjellsord og stygge kallenavn slenges etter
romfolket, mange sier rett ut at de ikke er annet enn avfall som må fjernes.

Hvordan kan vi være bekjent av slike holdninger? Hvordan ville vi likt å bli

jaget rundt? Hva om det var våre barn som ikke kunne legge seg trygt om kvelden
eller være sikre på å få sitte i fred og spise maten sin? Hvor er

medmenneskeligheten og omsorgen? Jeg forskrekkes og skammer meg over mine
med-bysbarn når det skrikes opp om at romfolket må “fjernes” – som om det var
rotter eller annet utøy det var snakk om.

Hvor er respekten for andre mennesker? Hvor er erkjennelsen av at alle har

rett på verdighet og skikkelig behandling? Et menneske er et menneske uansett hvor

det kommer fra, uansett økonomisk eller sosial status. Vårt fokus burde være på å

hjelpe romfolket, ikke på å bli kvitt dem på nærmeste avfallsdynge. Hvordan kan vi
bistå et folk som blir mer og mer utsatt og forfulgt, ikke bare i Norge, men i hele
Europa? Hvem tar utfordringen?
-------------

steinP:

Liker 30

Du vet nok dessverre ikke hva du snakker om, Arvid. Jeg bor rett ved siden av

parken der romfolket holdt til i flere uker tidligere i sommer. Etter noen dager så
området ut som en svinesti, og vanlige folk sluttet helt å besøke den populære

byparken. Den er ikke ment å være campingplass og kan ikke ta imot dusinvis med
telt og husvogner. Ikke er det noe opplegg for søppelhåndtering, og ikke var det

noen steder disse folka kunne gjøre fra seg. Du vet like godt som meg at vi har knapt

med offentlige toaletter her i byen, og flere av mine naboer opplevde svært
ubehagelig stank fra sine egne hekker og hager…

Du spør hvem som skal ta utfordringen med å hjelpe romfolket? Det er selvsagt

myndighetene, de samme myndighetene som håndhever en politikk som gir hvem

som helst anledning til å komme hit og slå seg til, uansett om de er til gavn for landet
eller ikke.

-----------ole_76:

Liker 33

Steinp, enig med deg, men du må tørre å si det rett ut til en naiv tosk som dette:
Arvid, hva ville du sagt hvis det var dattera di som ble voldtatt av ett av disse

rasshøla? Og at du hadde sittet og forsvart at de skulle få lov å være her? Du vet

kanskje ikke at nesten alle som voldtar norske jenter, er utlendinger? Og du forstår
ikke at folk vil holde ungene sine unna dem?
---------Bonita:

Liker 18

Ingen har bedt disse folka komme til Norge. Vi har nok med å ta oss av de vi har i

norske fengsler, vi trenger ikke flere halvkriminelle som tigger eller stjeler til livets
opphold. Hvis disse er “reisende” folk, må de bare reise videre for min del!
--------

Sander:

Liker 6

Nå må dere roe dere litt ned her. SteinP: Såvidt jeg vet, ble ingen av romfolket som
ble bortvist fra byparken i slutten av juni, anklaget for noe kriminelt, verken

forsøpling av andres hager eller noe annet. Ole_76: Dine kommentarer om voldtekt

er så rasistiske og kvalmende at jeg ikke vil gå inn i noen debatt med deg, bare

fastslå at du umulig kan ha satt deg inn i verken statistikk eller noe som helst annet.
Bonita: Å blande argumenter om “de vi har i norske fengsler” inn i romfolk-

diskusjonen er en total avsporing. Det vi må fokusere på, er dette: Har romfolket

samme rett som andre innreisende til å slå seg ned i Norge, enten det er midlertidig

eller over lengre tid? Hvis svaret på det er ja, må rasisme og annen utskjelling

fjernes fra debatten og vi må se hvordan vi kan gjøre samlivet mellom nordmenn og
de besøkende mest mulig friksjonsfritt. Drittslenging og usaklighet hjelper lite i
denne sammenhengen.
-----------ole_76:

Liker 45

Drittslenginga er det vel dem som driver med.
-----------Bonita:

Liker 22

Det er klart vi skal være saklige her, Sander, men da må du også kalle en spade for

en spade. Ingen har rett til å slå seg ned helt ubedt i parker eller andre steder på
uteområder som folk bruker til daglig. Når jeg tar med barna mine for å leke i

parken, skal de ikke være nødt til å tråkke rundt i søppel fra folk som ikke har den

samme respekten for å holde det så rent og ryddig som vi nordmenn er vant til. Det
er vel heller ingen hemmelighet at disse folka er vant til en mer tøff omgangstone,

hvor både knivstikking og annet ikke er uvanlig. Da vil i hvert fall jeg ha lov til å si at

jeg ikke føler meg trygg hvis barna mine er alene ute i nærheten av alt som foregår.
-----------steinP:

Liker 39

Sander, dette er vel heller et spørsmål om innvandringspolitikk. Det er på tide å

innse at hvis alle og en hver får tilgang til landet vårt og får forsyne seg fritt av alle

godene vi har brukt generasjoner på å bygge opp, så vil noen missbruke “tilliten” og
utnytte systemet. Vi ser det over alt, med voldtekter og knivstikking på trikken og

skyteoppgjør blant innvandrerbander. Åpne grenser og en dumsnill holdning gjør at

det blir den vanlige nordmann som får svi til slutt. Enten det dreier seg om dritt i

buskene i parken eller kriminelle som får nye sjanser om og om igjen uten å bli

utvist fra landet. Så lenge Jens og resten av den rødgrønne saueflokken slipper alt og
alle inn her, vil landet fortsette å fylles av søppel.
----------Arvid_Bø:

Liker 7

Siden det var jeg som startet denne debatten, føler jeg at jeg må steppe inn her nå:

steinP, er det romfolket du kaller søppel? I så fall ligger argumentasjonen din på et

så lavt nivå at jeg ikke vil gi meg inn på noen diskusjon med deg. Og forresten: er det

ikke redaksjonens journalist/moderator sitt ansvar å luke ut det som er upassende i
kommentarfeltet?

Til dere som fortsatt vil holde et noenlunde saklighetsnivå i diskusjonen: mitt poeng
var at når romfolket har adgang til å komme på besøk hit, så må de behandles med

den samme respekt og omsorg som vi viser andre gjester. Å jage folk rundt som dyr
og overøse dem med skjellsord, er ikke en kulturnasjon verdig.
-----------Bonita:

Liker 51

Arvid, folk som kommer “på besøk” som du sier, har vett til å gå hjem igjen når de
oppdager at de ikke er velkomne. Hva slags “respekt” er det de viser oss med sin

støyende, kaotiske livsførsel? Jeg kunne da aldri tenkt meg å slå meg til i en park i

Romania eller hvor det nå er de kommer fra, og rote og grise til der?
-----------

steinP;

Liker 48

Arvid, du får selv tolke hvem eller hva det er som er søppel i denne diskusjonen. Jeg
uttrykker bare det som det ikke er rom for i den “offentlige” norske debatten, hvor
man blir stemplet som rasist hvis man våger å stille ett kritisk spørsmål angående

utlendinger. Enig med Bonita – det er ikke respekt å gjøre fra seg i andre
menneskers hager!
-----------Sander:

Liker 12

Prøver igjen å gjøre det klart hva vi snakker om her: Når nå

reglene/innvandringspolitikken er som den er, hvordan skal vi da ta imot folk som
kommer til Norge? Dette er ikke en diskusjon om hvor folk går på do, men om
hvordan vi behandler andre mennesker.
-----------ole_76:

Liker 117

Det hadde du ikke sagt om det var du som hadde fått dritten i hagen din. Den eneste

som har skjønt noe her er steinP. Hvor lenge skal vi finne oss i å sitte her og ta i mot
søpla dem ikke vil ha i andre land? Så lenge vi tar i mot dem med åpne armer og gir

dem alt de ber om, vil de selvsagt fortsette og komme hit. Så lenge politikerne ikke
har baller til å stenge grensene for disse folka som utnytter systemet og grafser til

seg, vil de fortsette å strømme hit. Du har helt rett i å kalle dem søppel.
-----------Arvid_Bø:

Moderator?
-------------

Folkebladet, nettredaksjonen:
Kommentarfeltet er nå stengt og denne nettdebatten er avsluttet.

Liker

