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Rumenerne som kommer 
til Skandinavia for å samle 
flasker, tigge, selge aviser og 
bo på gaten, er blant de al-
ler fattigste i Europa. De har 
ekstremt dårlige levevilkår i 
de lutfattige landområdene 
i Romania de kommer fra.

Det viser den første, store 
internasjonale undersøkelsen 
av rumenske gatemigranter i 
skandinaviske hovedsteder. 
Undersøkelsen er gjennom-
ført av Forskningsstiftelsen 
Fafo med støtte fra Rockwool 
Fonden i København. 

I undersøkelsen har 1 269 
migranter blitt spurt om li-
vet deres i Romania og den 
aktuelle situasjonen deres 
som hjemløse i enten Oslo, 
København eller Stockholm, 
der de midlertidig lever og bor.

De mange migrantene har 
svart på spørsmål om blant 
annet utdanning, jobberfaring, boligforhold i hjemlandet, 
økonomi, transportmønster (mellom sør og nord) og ak-
tuelle forhold på gaten i de skandinaviske hovedstedene.

Samlet sett tegner det seg et bilde av en gruppe men-
nesker som er ytterst marginaliserte, som har dårlige 
fremtidsutsikter, og som aksepterer svært kummerlige 
forhold i Skandinavia for å tjene penger. 

Samtidig viser det seg at de faktisk klarer å skape seg en 
– for dem – akseptabel inntekt, særlig i Oslo og København. 

De svakeste søker til 
Stockholm
Hjemløse gatearbeidere fra 
Romania som kommer til 
Stockholm, skiller seg på 
mange måter fra dem som 
søker til henholdsvis Oslo og 
København. 

Undersøkelsen viser at det 
er en differensiering i gruppen 
mellom rom og ikke-rom. Rom 
er generelt blant de absolutt 
svakest stilte. Svært mange 
av disse søker til Stockholm. 
Hjemløse gatearbeidere fra 
Romania som kommer hit, 
må ta til takke med en svært 
begrenset inntjening i forhold 
til dem som drar til de to andre 
skandinaviske hovedstedene.

De som kommer til den 
svenske hovedstaden, er mar-
ginaliserte på mange områder: 
De fleste har aldri gått på skole, 
de har svært lite jobberfaring, 

og de er fastholder en rekke konservative verdier som er 
utbredt blant rom.

Mens Stockholm tiltrekker seg de minst ressurssterke, 
tiltrekker København seg de sterkeste. Forklaringen på 
denne forskjellen er sannsynligvis at København er den 
av de tre hovedstedene der det er vanskeligst å leve på 
gaten, men samtidig der det er de størst mulighet for en 
høy inntjening.

Oslo ser ut til å ligge midt mellom de to andre hoved-
stedene, når det kommer til hvilke typer rumenere byen 
tiltrekker seg.

Hjemløse gatearbeidere fra Romania  
på skandinaviske gater  
kommer fra svær fattigdom

Ny forskning om rumenske gatemigranter i skandinaviske hovedsteder
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De skandinaviske hovedstedene tiltrekker seg forskjellige  
kategorier av hjemløse gatearbeidere fra Romania 

Hjemløse gatearbeidere fra Romania i skandinaviske land 
har mange fellestrekk, men det er allikevel forskjell på 
hvilke grupper som velger å reise til Oslo, København og 
Stockholm. Når forskjellige migranter velger forskjellige 
destinasjoner, henger det avgjort sammen med hvilke 
muligheter det er for å tjene penger i de forskjellige byene. 
For eksempel er det forbudt å tigge i København, mens det 
er lovlig i både Oslo og Stockholm. Det er også forbudt å 
sove i den indre delen av både Oslo og København, mens 
i Stockholm er det fullt lovlig. 

Migranter som kommer til Skandinavia for å leve på 
gateplan, har en rekke fellestrekk: De kommer typisk fra 
landområder, har en ekstremt fattig bakgrunn, er dårlig 
utdannet og de begynte å migrere til Skandinavia etter at 
Romania ble tatt opp i EU.

Men når man sammenligner gruppene av hjemløse 
rumenere i for eksempel Oslo med dem i København eller 
Stockholm, kommer en rekke forskjeller frem. 

Undersøkelsen differensierer de hjemløse gatearbeiderne 
fra Romania etter etnisk bakgrunn – altså etter om de er 
rom, ikke-rom eller såkalt assimilert rom. 

Dette er grupper som har sin egen etnisitet, kultur og 
sitt eget språk, samtidig som de overlapper hverandre. 
Det er også variasjon innenfor gruppene. 

Den første gruppen – ikke-rom – tilhører majoriteten av 
rumenere. De snakker rumensk og er av rumensk opphav 

og kultur. Den andre gruppen er rom-befolkningen, som 
er et folkeslag som bor i Romania, men har en annen 
etnisk opprinnelse enn øvrige rumenere. Den tredje 
og siste gruppen er de rom som betegner seg selv som 
ikke-rom, men som faktisk har en bakgrunn som etnisk 
rom. I undersøkelsen skilles det primært mellom den 
første gruppen, ikke-rom, og de to siste samlet sett, rom. 

Det er særlig forskjell på det etniske tilhørighetsforholdet 
mellom de rumenerne som er i Stockholm og de som er i 
København. I den svenske hovedstaden er nemlig kun 14 % 
av rumenerne ikke-rom. Denne gruppen – altså ikke-rom 
– utgjør til gjengjeld 48 % av rumenerne i København. 

Omvendt er det en større andel rom i Stockholm enn 
i København. 

I Oslo ses den jevneste fordelingen av de tre gruppene 
av rumenske migranter: 36 % ikke-rom, 36 % rom og 
25 % assimilert rom. 

Forskjellige kulturer 
Rumenerne som kommer til Skandinavia for å leve på 
gaten, kan også inndeles etter kulturelle verdier – verdier 
som ikke nødvendigvis er tett knyttet til etnisitet. Det er 
en tendens til at visse verdier i høyere grad er til stede 
blant rom i Stockholm i forhold til rom i Oslo eller Kø-
benhavn. Det gjelder for eksempel holdninger til kvinner 
og blandede ekteskap. 
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FIGUR 1.  Rumenske gatearbeidere i Skandinavia fordelt på etnisitet, 2014

Det skilles mellom tre grupper av 
hjemløse gatearbeidere fra Romania 
i undersøkelsen: ikke-rom, rom og 
assimilert rom. Rom bor og lever i 
Romania, men har et eget språk og en 
egen kultur.

I rom-kulturen er det tradisjonelt uakseptabelt for 
kvinner å gå i bukser offentlig, på samme måte som det 
heller ikke er akseptert å gifte seg på tvers av etnisitet.

Men de kulturelle tradisjonene har svært ulik gjennom-
slagskraft hos rom-grupperingene i Oslo, København og 
Stockholm. I Stockholm mener 87 % av rom at kvinner 
ikke bør gå i bukser. Blant rom i København gjelder det 
samme kun for 30 %, mens i Oslo har 56 % av rom denne 
holdningen. 

Man ser et lignende bilde når det gjelder blandede ek-
teskap. 81 % av rom i Stockholm er imot, i Oslo er 46 % 
imot, mens i København deler 24 % av rom den samme 
holdningen.

Med andre ord viser tallene at rom med de mest kon-
servative verdiene drar til Stockholm, mens de som i 
minst grad fastholder tradisjonelle rom-verdier, drar til 
København.

Det kommer også frem av undersøkelsen at de ikke-rom 
som lever på gateplan, er langt mer konservative enn rom 
når det kommer til blandede ekteskap. 

Omkring halvparten av de hjemløse gatearbeiderne fra 
Romania i Stockholm er der med partneren sin. I Oslo og 
København er det færre: henholdsvis 28 og 15 %.

Rumenske gatemigranter består av to 
ulike grupper 

Romania er et sammensatt land med ulike befolknings-
grupper som har sin egen kultur og sitt eget språk. 

Majoriteten av innbyggerne i Romania tilhører ikke 
rom-befolkningen. Majoriteten snakker rumensk (et 
latinsk språk) og har rumensk kulturarv. 

En stor minoritet i Romania er rom. Folkeslaget 
har sitt eget språk og sine egne kulturelle tradisjoner 
og skikker. 

Undersøkelsen omfatter kun rumenske migranter 
som lever og bor på gaten i Oslo, København og Stock-
holm. Rumenske studenter, turister, håndverkere eller 
andre rumenske immigranter eller besøkende er ikke 
omfattet av undersøkelsen.

For å være sikker på å gjøre en korrekt avgrensning – 
at for eksempel rumenere med fast arbeid er ekskludert 
– har man skullet oppfylle tre karakteristika for å inngå 
i undersøkelsen: Man har skullet komme fra Romania, 
være uten fast bopel i Skandinavia og uten fast jobb.

Målgruppen kalles i undersøkelsen hjemløse ga-
tearbeidere. Det er viktig å poengtere at kriteriet om 
hjemløshet refererer til boligsituasjonen i Skandinavia. 
Svært få av rumenerne som har deltatt i undersøkelsen, 
har vært hjemløse i Romania.

KILDE: STATISTIKK FRA RAPPORTEN ’WHEN POVERTY 
MEETS AFFLUENCE. MIGRANTS FROM ROMANIA ON THE 
STREETS OF THE SCANDINAVIAN CAPITALS’ UTGITT AV 
FAFO OG ROCKWOOL-STIFTELSEN, 2015.
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I Stockholm er hjemløse gatearbeidere fra Romania  
ekstremt dårlig utdannet – og har lite jobberfaring

De fleste migranter fra Romania som drar nordover for å 
tjene til livets opphold på gaten, er dårlig utdannet og uten 
større erfaring med formell jobb. Men blant de tre skan-
dinaviske hovedstedene – Oslo, København og Stockholm 
– skiller den svenske hovedstaden seg ut når det gjelder 
å tiltrekke seg ekstremt dårlig utdannede rumenere med 
svært lite jobberfaring.

Som det fremgår av figur 2, har gatearbeidere fra Ro-
mania i Oslo og København i gjennomsnitt syv–åtte års 
skolegang bak seg – noe som i seg selv ikke er noe spesielt 
høyt utdanningsnivå, men faktisk ganske mye når man 
sammenligner med dem som oppholder seg i Stockholm; 
her ligger utdanningsbakgrunnen i gjennomsnitt på 2,5 
års skolegang til sammen.

Utdanningsbakgrunnen blir enda svakere hvis man 
sammenligner de hjemløse tilreisende rom fra Romania 
i de tre byene alene. I Oslo og København har rom gått på 
skolen i ca. fem år i gjennomsnitt. Det samme kan ikke sies 
om de i Stockholm – der langt de fleste aldri har gått på 

skolen. I gjennomsnitt er det snakk om 1,5 års skolegang. 
I motsetning til hjemløse gatearbeidere fra Romania 

som er rom, har de som er ikke-rom som minimum åtte 
års skolegang. Åtte år er obligatorisk i Romania. Men også 
blant disse skiller Stockholm seg ut. Mens de samme 
gruppene i Oslo og København i gjennomsnitt kan se 
tilbake på omkring ti års skolegang, er det i Stockholm 
kun snakk om de åtte obligatoriske årene. 

 Ikke overraskende er at det er langt flere analfabeter 
blant hjemløse gatearbeidere fra Romania i Stockholm, 
siden disse er de med kortest skolegang. Kun 28 % av den 
samlede gruppen av rumenere i denne kategorien oppgir 
at de kan lese og skrive. Å ha lese- og skriveferdigheter er 
noe mer utbredt blant hjemløse gatearbeidere fra Romania 
i Oslo og København, der henholdsvis 61 og 70 % oppgir 
at de kan lese og skrive. 

Som det fremgår et annet sted i dette nyhetsbrevet, 
tiltrekker Stockholm seg flere rumenske hjemløse kvinner 
i forhold til de to andre hovedstedene. Dette bidrar til det 

Data: svar fra 1.269 rumenere 

Undersøkelsen av gatemigranter fra Romania er basert på 
tre separate spørreskjemaundersøkelser, men med samme 
batteri med spørsmål, i henholdsvis Oslo, Stockholm og 
København. Intervjuene ble foretatt i 2014. I alt 1 269 per-
soner av rumensk opprinnelse har svart på spørreskjemaet.

Deltakerne er funnet gjennom nettverk av hjemløse 
rumenere. Konkret har man intervjuet en liten gruppe som 
har fått en mindre sum for å delta. Denne lille gruppen har 
deretter fått utdelt kuponger som de har kunnet gi videre til 
nettverket sitt. Disse kupongene har vært invitasjoner til å 
delta i undersøkelsen. Når en ny hjemløs har meldt seg til 
å svare på spørsmål, har både denne og den som utleverte 
kupongen, fått en godtgjørelse.

Metoden kalles RDS (Respondent Driven Sampling – re-
spondentdrevet utvalgstrekking). Den gir adgang til grupper 
som ellers er vanskelige å nå. Rumenske gatemigranter 
er ganske vanskelige å komme i kontakt med siden de i 
utgangspunktet har liten tillit til institusjoner, herunder 
forskningsprosjekter.

En annen fordel ved RDS er anonymitet. Det er naturlig-
vis en risiko at man ikke kan stole på hva respondentene 

sier. Men undersøkelsen er designet slik at det er mulig å 
sjekke om svarene er uærlige. Respondentene skal svare på 
en rekke alvorlige påstander om forholdene de lever under 
– for eksempel «barna mine sulter», «jeg har svært dårlig 
helse», «jeg sover under åpen himmel uten teppe». Hvis 
svært mange svarer ja på de fleste av disse påstandene, er 
det grunn til å tro at det er uærlige svar blant dem. 

Dette har ikke skjedd i denne undersøkelsen; i alle de 
tre hovedstedene er svarene normalfordelt. Kun én av de 
1 269 svarte ja på alt – det typiske var at respondentene 
kunne nikke til to eller tre av disse spørsmålene. Dette, 
kombinert med en vurdering av datakvaliteten mht. logisk 
konsistens, sammenheng mellom individuelle ressurser og 
levevilkår samt sammenligning med andre undersøkelser 
av levevilkår i Romania, gir grunn til å tro at svarene langt 
på vei er ærlige.

Forskerne bak undersøkelsen har også forsøkt å estimere 
antallet rumenske gatemigranter i de tre byene, men bl.a. 
pga. manglende eller ufullstendig registrering hos institu-
sjonene som møter migrantene, har det dessverre ikke vært 
mulig å komme med et valid estimat.
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svært lave utdanningsnivået siden det i spesielt utstrakt 
grad er blant kvinnene man finner analfabetismen.

Mange uten noen jobberfaring
Mange rom i Stockholm har lite erfaring med formelt 
arbeid. Dermed skiller hjemløse gatearbeidere fra Roma-
nia i Stockholm seg ut også når det gjelder jobberfaring; 
her har færre enn to av ti rom hatt regelmessig arbeid. 
Riktignok er tallene heller ikke høye i Oslo og København, 
der kun litt over to av ti bekrefter å på et tidspunkt ha hatt 
regelmessig arbeid.

Mens de ikke har hatt formelt arbeid, så har de fleste 
hatt en eller flere uformelle jobber. Men en relativt stor 
andel av rom i både Oslo og Stockholm gir uttrykk for 
at de verken har hatt noen formell eller uformell jobb. I 
Stockholm gjelder dette tre av ti, mens det i Oslo er snakk 
om to av ti.

Overføringer hjemme
Gitt den lille jobberfaringen rom har med seg hjemmefra, 
reiser spørsmålet seg om hva de lever av i hjemlandet. 
Svaret er innkomster fra overføringer og penger fra fa-
miliemedlemmer. 

Igjen er det de hjemløse rom fra Romania i Stock-
holm som skiller seg ut. Mange har ingen andre faste 
inntektskilder enn den relativt lave offentlige rumenske 
barnetrygden.

Det er imidlertid verdt å bemerke at så godt som ingen 
av de hjemløse rumenske migrantene, som har deltatt 
i undersøkelsen, har mottatt sosiale ytelser fra staten i 
Danmark, Sverige eller Norge. 

Svært få har søkt, og ingen bekrefter at de noensinne 
har fått noe utbetalt.

FIGUR 2.  Antall års skolegang for rumenske gatemigranter fordelt på etnisitet i Stockholm, Oslo og København, 2014
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Det er stor forskjell på utdannings-
nivået mellom de etniske gruppene, 
og også i stor grad mellom rom i de 
ulike byene. De dårligst utdannede er 
rom som drar til Stockholm. Denne 
gruppen har i gjennomsnitt gått på 
skolen i 1,5 år. 

KILDE: STATISTIKK FRA RAPPORTEN ’WHEN POVERTY 
MEETS AFFLUENCE. MIGRANTS FROM ROMANIA ON THE 
STREETS OF THE SCANDINAVIAN CAPITALS’ UTGITT AV 
FAFO OG ROCKWOOL-STIFTELSEN, 2015.
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Hjemløse gatemigranter fra Romania kommer  
til Skandinavia fra ekstrem fattigdom 

Hjemløse gatemigranter fra Romania som kommer til 
Skandinavia, reiser, så godt som uten unntak, fra ekstremt 
fattige kår. Både levevilkårene og inntektsmulighetene er 
markant dårligere i Romania enn i resten av Europa – og 
de som migrerer, er blant de aller fattigste.

Langt størstedelen av de hjemløse gatemigrantene fra 
Romania som kommer til Skandinavia, er rom fra landet. 
Denne gruppen er blant de aller fattigste rumenerne. Dette 
avspeiler seg først og fremst i boligforholdene de reiser 
fra; disse er mye mer primitive enn i andre europeiske 
land. Særlig hjemløse gatemigranter fra Romania som 
kommer til Stockholm, kommer fra svært kummerlige 
boligforhold i hjemlandet. 

Av de hjemløse gatemigrantene fra Romania som kom-
mer til Stockholm, har kun 9 % reist fra en bolig med 
toalett. Kun 11 % fra samme gruppe har bad i boligen, og 
8 % har varmeinstallasjoner. I runde tall gjelder det altså 
for ni av ti rumenere i Stockholm at de verken har toalett, 
bad eller varme i boligen i hjemlandet.

Hjemløse gatemigranter fra Romania i Oslo og Kø-
benhavn er en smule bedre stilt hjemme. De som er i 
København, kommer fra de beste – om enn stadig dårlige 
– kårene. Andelen med toalett, bad og varme i boligen i 
hjemlandet er 3–4 ganger høyere enn for rumenerne i 
Stockholm; i København er 38 % fra hjem med toalett, 
42 % fra hjem med bad og 28 % fra hjem med varme. 

De i Oslo kommer generelt fra litt bedre kår enn sine 
landsmenn i Sverige, men fra dårligere kår enn de som 
drar til Danmark.

Selv om boligene altså mangler basale sanitære instal-
lasjoner, er det i mange hjem både strøm og rennende 
vann. Blant de som reiser til Stockholm, har 62 % strøm 
og 77 % vann, enten i eller utenfor boligen. I Oslo og 
København gjelder det tilsvarende, at langt de fleste i 
gruppen har adgang til strøm og rennende vann hjemme.

Mange i samme rom
I undersøkelsen har deltakerne også blitt spurt om hvor 
mange personer som bor i hvert rom i boligen deres 
hjemme i Romania. 

Ikke overraskende er det blant de fattigste man finner 
den største konsentrasjonen av beboere per rom. Den 
fattigste gruppen – rom i Stockholm – kommer fra hjem 
med knappe fire personer per rom. De i Oslo og Køben-
havn har litt mer plass hjemme med litt over tre personer 
i snitt per rom.

 Det generelle bildet blant ikke-rom er at de kommer 
fra hjem med to personer per rom.

Den ekstreme fattigdommen som fremgår av denne 
undersøkelsen, er ikke overraskende i forhold til det man 
fra før vet om Romania. Omtrent halvparten av befolk-
ningen bor på landet, og det økonomiske gapet mellom 
by og land er enormt. En undersøkelse gjort av OECD 
har vist at gjennomsnittslønnen i Romania ligger på 12 % 
av gjennomsnittslønnen i Vest-Europa i 2007. Mange av 
jobbene som finnes på landet i Romania, er uformelle og 
uregistrerte, og arbeidsløsheten er svært høy.

 
Toalett i 
boligen

Kjøkken i 
boligen

Dusj 
eller bad i 
boligen

Forbin-
delse til 
kloakk–
anlegg

Strøm i 
boligen

Gass eller 
elektrisitet 
til opp-
varming

Innlagt 
vann eller 
tilgang til 
vann uten-
for boligen

Rumenere i 
Stockholm 

9 % 37 % 11 % 22 % 62 % 8 % 77 %

Rumenere i 
Oslo 

27 % 62 % 31 % 36 % 91 % 21 % 83 %

Rumenere i 
København 

38 % 73 % 42 % 41 % 91 % 28 % 86 %

TABELL 1.  Andel som svarer ja på at de har sanitæranlegg og innlagt strøm i boligen sin hjemme, 2014

Langt størstedelen av rumenerne 
som kommer til Skandinavia, reiser 
fra svært fattige vilkår. De færreste 
har toalett, bad eller varme i huset i 
hjemlandet.

KILDE: STATISTIKK FRA RAPPORTEN ’WHEN POVERTY 
MEETS AFFLUENCE. MIGRANTS FROM ROMANIA ON THE 
STREETS OF THE SCANDINAVIAN CAPITALS’ UTGITT AV 
FAFO OG ROCKWOOL-STIFTELSEN, 2015.
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Tiggeri og flaskepant er hovedinntektene

Inntektskildene er alternative; de færreste av de hjemløse 
gatemigrantene som har deltatt i undersøkelsen, har eller 
får formell jobb. De tjener penger ved å tigge på gaten, 
samle flasker og selge aviser, og en mindre del av dem 
opplyser selv at de begår småkriminalitet. 

For langt de fleste hjemløse gatearbeidere fra Romania i 
Skandinavia er flaskeinnsamling en sentral inntektskilde. 
Særlig rumenerne med rom-bakgrunn baserer inntekten 
på å innløse panten fra flasker andre lar stå eller kaster. 
Blant rom i Stockholm samler hele 90 % flasker, mens 
omkring 80 % av Oslos og Københavns rumenere med 
rom-bakgrunn gjør det samme.

Blant hjemløse gatearbeidere fra Romania som ikke 
er rom, er det færre som samler flasker i de tre nordiske 
hovedstedene. Men også for disse er tomme ølflasker og 
brusbokser en viktig inntektskilde.

Tiggeri
Ved siden av innsamling av panteflasker er tiggeri en annen 
viktig inntektskilde. Særlig hjemløse gatearbeidere fra den 
rumenske rom-befolkningen i Oslo og Stockholm ernærer 
seg ved å tigge. Åtte av ti oppgir det å be forbipasserende 
om almisser som en kilde til inntekt. 

I København er det ikke like utbredt. Kun 40 % av 
de hjemløse gatearbeiderne fra Romania som tilhører 
rom-befolkningen, tigger i den danske hovedstaden. Altså 
betydelig færre enn i de to andre hovedstedene. Det er 
imidlertid fortsatt mange hvis man tar i betraktning at 
det er ulovlig å tigge i Danmark, mens det ikke er ulovlig 
i Norge og Sverige.

Mange av dem som tigger – det gjelder både rom og 
rumenere –, ville i utgangspunktet heller ha arbeidet. 
Og mange av dem synes selv at det er ydmykende for et 

FIGUR 3.  Inntektskilder for rom og etniske rumenere som lever på gaten i Skandinavia, 2014

Tiggeri og flaskeinnsamling er de 
vanligste måtene å tjene penger på for 
hjemløse gatearbeidere fra Romania 
med rom-bakgrunn i Skandinavia. 
Ikke-rom i undersøkelsen samler også 
flasker, men lykkes bedre i å skaffe 
seg ordentlig arbeid – om det enn ofte 
er snakk om dag-til-dag-arbeid for 
daglønn eller som svært løst tilknyttet 
en arbeidsplass.
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De fleste hjemløse gatearbeidere fra Romania  
bor og sover under åpen himmel

Rumenske gatemigranter i Skandinavia tilbringer som 
oftest natten utendørs, kanskje under en presenning eller 
i et telt, eller helt uten ly for regn og vind. De færreste har 
adgang til alminnelige rom, leiligheter eller andre boliger 
under oppholdet.

Gatemigrantene i undersøkelsen har blitt spurt om 
hvor de overnatter, og av svarene fremgår det at det sær-
lig i Stockholm vanker alt annet enn en seng når de skal 
sove. Hele 79 % svarer at de natten før de ble spurt, sov 
utendørs, mens andre 9 % svarer at de sov i en offentlig 
eller forlatt bygning, og 6 % at de sov i bil eller campet. 
Kun 1 % sov i herberge eller leilighet. 

Det er en god del vanligere å overnatte på herberge eller 
i leilighet i Oslo og København. Godt og vel hver fjerde 
rumenske gatearbeider i Oslo og København tilbringer 
nettene på herberge eller i leilighet. 

En viktig forklaring på denne forskjellen er utvilsomt at 
man i Stockholm (i motsetning til i Oslo og København) 
ikke har plass for migranter på herberger. Heller ikke 

private aktører tilbyr sengeplasser til denne gruppen i 
Stockholm.

Det er vanskelig å sove i fred offentlig
Det kan neppe overraske mange at det er en rekke ulemper 
med å sove og bo på offentlige steder. En av dem er at man 
fra tid til annen blir bedt om å fjerne seg. 

I undersøkelsen har de rumenske gatemigrantene svart 
på om de i løpet av den siste uken har opplevd å bli vekket 
og bedt om å flytte seg.

I Oslo har 37 % av dem som sover utendørs, opplevd 
dette. Tallet er litt lavere i København: 31 %. Derfor bruker 
de spurte i Oslo og København mye tid på å gjemme seg 
for politi og sikkerhetsvakter, for å unngå å bli vekket i 
løpet av natten.

I Stockholm er bildet annerledes, men også her har 
25 % blitt vekket og bedt om å flytte seg i løpet av den 
siste uken. De fleste ble imidlertid jaget bort fra offentlige 
steder om dagen, men i motsetning til gruppen i Oslo og 

menneske å tigge. Allikevel tigger de. På direkte spørsmål 
mente et stort mindretall av dem som tigget, imidlertid 
at også tiggeri i like stor grad var ordentlig arbeid, fordi 
det viktigste var å skaffe penger. 
 
Ikke-rom med småjobber
I motsetning til hjemløse rom lykkes det for noen hjemløse 
ikke-rom fra Romania å skaffe seg småjobber – særlig i 
Oslo og København. Det gjelder for 40–50 % av dem at 
de klarer å skaffe seg en jobb av et eller annet slag. Det 
er imidlertid sjelden snakk om fast arbeid, men mer om 
vikartjenester og dag-til-dag-avtaler. 

Men gruppen av hjemløse ikke-rom i Stockholm skiller 
seg ut: De har langt større tendens til å tigge, og omvendt 
har de mindre tendens til å klare å skaffe seg jobb. Kun 
omkring hver tiende får seg jobb.

I København lykkes hjemløse gatearbeidere fra Roma-
nia som tilhører rom-befolkningen, bedre enn hjemløse 
ikke-rom i Stockholm i å skaffe seg arbeid. 20 % av denne 
gruppen klarer å skaffe seg jobb, mot omkring én av ti 
etniske rumenere i Stockholm. 

For øvrig er innsamling av skrot relativt vanlig blant 
både rom og ikke-rom i København, mens det samme på 
ingen måte gjelder i Oslo eller Stockholm. 

Omkring 20 % av begge gruppene ernærer seg ved å 
samle og selge skrot. Særlig metallskrot, herunder kobber, 
er en hyppig inntektskilde.

Kriminalitet
Det er stort sett umulig å få brukbar viten ved å spørre 
folk om deres egen kriminelle adferd. Men via intervjuer 
og observasjoner tegner følgende bilde seg når det gjelder 
kriminalitet:

Blant de tre hovedstedene ser det ut til at det er Stock-
holm som opplever minst kriminalitet blant hjemløse 
rumenere. 

Kriminaliteten blant hjemløse gatearbeidere fra Ro-
mania virker å være størst i København. En mindre 
gruppe hjemløse rumenere er narkomane som holder til 
omkring Hovedbanegården i København. En noe større 
gruppe ernærer seg ved lommetyveri, narkosalg og salg 
av metallskrot.
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København opplevde gruppen i Stockholm å kunne sove 
nærmest uforstyrret midt i byen om natten.

Utover problematikken med å måtte flytte seg opplever 
de også en annen ulempe ved ikke å ha noen fast bopel: at 
eiendelene deres står til skue – og kanskje er til sjenanse – 
for andre. Av dem som bor på gaten og har hatt eiendeler 
gjemt bort, oppgir 33 til 50 % at de har opplevd å få dem 
stjålet eller fjernet.          

Mest diskriminering og sjikane i Oslo
Generelt opplever gatemigranter fra Romania – både dem 
fra rom-befolkningen og andre rumenere – å møte venn-
lighet i de skandinaviske landene. De forteller imidlertid 
allikevel om en del diskriminerende og sjikanerende 
episoder. Og det er i Oslo flest opplever dette.

Det handler for eksempel om episoder der de har blitt 
nektet adgang til butikker, adgang til cafeer og adgang til 
å innløse flaskepant i pantemaskinene.

Det er særlig gatearbeidere fra rom-befolkningen som 
opplever at de blir diskriminert. For eksempel sier 38 % 

av rom i Oslo at de har blitt nektet adgang til å innløse 
flaskepant. Det er over fem ganger flere enn i Stockholm, 
og over dobbelt så mange som i København.

Til sammenligning har 22 % av de andre rumenske 
gatearbeiderne i Oslo opplevd å bli avvist ved en flaskeau-
tomat. For Stockholm er tallet 8 %, for København 14 %.

Utover å bli forvist fra visse offentlige steder, opplever 
noen også sjikane i form av å bli ropt etter, spyttet på eller 
overhelt med øl eller annen væske. 

Også her er hyppigheten størst i Oslo. En del av sjikanen 
kommer i alle tre byene fra vanlige folk. Men særlig i Oslo 
kommer mye av sjikanen fra rusmisbrukere eller andre 
i gatemiljøet. Mange av de som sjikanerer, lever selv av å 
tigge eller selge gatemagasiner. 

Også en større andel av gruppen i Oslo – 26 % – har 
opplevd voldelige episoder i forhold til de to andre hove-
dstedene. I Stockholm og København har henholdsvis 11 
og 17 % opplevd det samme.

TABELL 2.  Steder gatemigranter sover i Oslo, Stockholm og København, 2014

Mange rumenske gatearbeidere i 
Skandinavia sover også på gaten. 
Særlig i Stockholm. Her er politiet 
ikke like opptatt av å fjerne hjemløse 
og gatemigranter fra bykjernen som 
man er i Oslo og København.

KILDE: STATISTIKK FRA RAPPORTEN ’WHEN POVERTY 
MEETS AFFLUENCE. MIGRANTS FROM ROMANIA ON THE 
STREETS OF THE SCANDINAVIAN CAPITALS’ UTGITT AV 
FAFO OG ROCKWOOL-STIFTELSEN, 2015.

Oslo Stockholm København

Herberge/leilighet 26 % 1 % 28 %

Bil/minibuss 7 % 6 % 11 %

Offentlig/forlatt bygning 5 % 9 % 15 %

Ute 62 % 79 % 43 %

Annet 1 % 5 % 2 %

  100 % 100 % 100 %
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Selv små inntekter er nok til å gi lyst til  
å komme til Skandinavia igjen

Rumenske gatemigranter har et stort behov for å skape en 
inntjening for seg selv og familien, og siden alternativene 
i hjemlandet er svært beskjedne, er det primære målet 
med å komme til Skandinavia og tjene penger. Mange av 
dem som har lært hvordan man klarer seg, og dermed 
tjener best, er overbeviste om at de vil komme tilbake til 
Skandinavia igjen.

Det sier de når de blir spurt om hvor lyst de har til å 
returnere til Oslo, København eller Stockholm etter å ha 
kommet hjem til Romania. 

Som det fremgår av figur x, er det særlig rumenske 
gatemigranter i Oslo og København som regner med 
å returnere, og i særlig grad de som har opplevd størst 
inntjening. Blant dem som tjener best i Oslo, gir 60 % 
uttrykk for å ville komme tilbake, mens det tilsvarende er 
snakk om 55 % av samme gruppe i København.

Blant gatemigrantene i Stockholm er lysten til å komme 
tilbake mindre. Det kan henge sammen med at inntje-
ningen i Stockholm er mye mindre enn i de to andre 
hovedstedene. 

Dessuten viser det seg at de som har den lengste his-
torien med å reise til Skandinavia, også har størst lyst til 
å komme tilbake. Forklaringen på dette er sannsynligvis 
at de som klarer seg dårlig på gaten, raskere returnerer 
til hjemlandet. Og blir der. De som har lært hvordan man 
klarer seg, kommer tilbake til Skandinavia igjen. 

Hardt miljø – god inntjening
Rumenske gatemigranter i København tjener mest – blant 
annet på tiggeri og innløsing av flaskepant. Men København 
er samtidig den av de tre byene som har den strengeste 
lovgivningen mot tiggeri og en skjerpet politiinnsats rettet 
mot gatemigranter. 

Det kan høres ut som et paradoks at man skulle tjene 
mye når man får hard behandling. Men forklaringen er 
nok ganske enkel: Når det er vanskelig å klare seg på de 
københavnske gater, er det kun plass til de mest ressurs-
sterke. De svakere vil unngå miljøet.

Sammenlignet med København er vilkårene i Stockholm 
milde, og tiggeri er lovlig. Det gir samlet sett mindre inn-
tekter enn inntektskildene gatemigrantene i København 
har funnet frem til. 

Kommer tilbake tross sjikane
Det viser seg samtidig at det ikke er noen sammenheng 
mellom lysten til å komme tilbake til Skandinavia og 
den behandlingen – god eller dårlig – man har fått under 
oppholdet. Behovet for å skape et eksistensgrunnlag for 
seg selv og familien er så stort at selv om de har opplevd 
dårlig behandling – for eksempel å bli spyttet på eller 
utsatt for vold – har mange planer om å dra tilbake til de 
tre hovedstedene. 
 

FIGUR 4.  Rumenske gatemigranter som ønsker å komme til Skandinavia, fordelt på innkomst, 2014

De som har tjent best på oppholdet i 
Skandinavia, har også størst lyst til 
å komme tilbake. Ikke mange av de 
rumenske gatemigrantene i Stockholm 
har lyst til å komme tilbake.
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Hjemløse gatearbeidere fra Romania trosser ubehag  
– og tjener til livets opphold

De holder ut prøvelser som ville skremme de fleste andre 
langt vekk. De trosser enhver motstand og lykkes med det 
prosjektet som er felles for de fleste av dem som kommer 
til de Skandinaviske hovedstedene: inntjening til å kunne 
opprettholde livet for seg selv og familien.

Umiddelbart kan det kanskje virke underlig at de – år 
etter år – søker mot nord, og at mange av dem kommer 
tilbake igjen til Oslo, København eller Stockholm. Minst 
tre forhold taler imot at noen overhodet skulle velge å 
utsette seg selv for det de gjør.

Først og fremst lever de under kummerlige forhold. 
Mange lever på gaten, de fleste sover under åpen himmel, 
og mange opplever å bli bortvist fra nattelyet sitt. 

Utover dette er det også relativt vanlig at de opplever å 
bli sjikanert på en eller annen måte. Eksempelvis opplever 
en del å bli ropt etter, spyttet på, stjålet fra, nektet adgang 
til en butikk eller et spisested eller til å innløse pant. Og 
den innkomstgivende aktiviteten de tyr til – enten de tigger, 
samler pant eller selger aviser på gaten –, befinner seg 
på bunnen av hierarkiet over sosialt akseptable leveveier.

Til slutt har de en daglig inntjening som de fleste 
skandinaver – og andre europeere, for den saks skyld – 
ville betrakte som svært liten. Undersøkelsen antyder et 
daglig overskudd, etter at utgifter til opphold er betalt, på 
mellom 87 og 174 NOK. 

Økonomiske migranter
Allikevel forlater de hjemlandet for å reise 2 000–3 000 km 
nordover. Og en ikke ubetydelig del av dem drar år etter 
år over en lengre periode.

Det ser ut til at økonomi er den primære drivkraften for 
denne migrasjonen. Ved å migrere til Oslo, København 
eller Stockholm styrker de sin egen og familiens situasjon. 

Alternativet ville ganske enkelt ha vært verre. Ifølge 
OECD var gjennomsnittslønnen i Romania i 2007 kun 
på 12 % av gjennomsnittslønnen i Vest-Europa. Mange av 
de migrerende rumenerne kommer fra landområder der 
lønnen utvilsomt er lavere, samtidig som arbeidsløsheten 
er høy. Og mange av dem er rom som i Romania er blant 
de fattigste og mest utsatte gruppene.

Hvis de hadde blitt i Romania, hadde de hatt utsikter til 
en innkomst som på ingen måte ville kunne måle seg med 
det de kan skape av inntekt i en av de tre skandinaviske 
hovedstedene. De er med andre ord så fattige at selv den 
mest beskjedne skandinaviske innkomst kan være stor 
sammenlignet med alternativet.

Dermed er migrasjonen for hjemløse gatearbeidere fra 
Romania en leveveisstrategi – men den krever en betydelig 
grad av robusthet av dem som begir seg ut på den.
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Mange myter om rumenerne på gaten

Det er mange vandrehistorier, anekdoter og myter om 
migrerende rumenere – særlig om rom. Noen av de mest 
gjengse er at migrantene i virkeligheten slett ikke er fat-
tige, at de ikke vil arbeide siden de bare er interessert i å 
tigge, og at pengene de får, går til kriminelle bakmenn. 

Ingen av disse mytene ser imidlertid ut til å ha hold 
i virkeligheten. Undersøkelsen av gatemigrantenes liv 
og ferdsel tyder på ingen måte på at det er velbeslåtte 
eller dovne mennesker, eller mennesker som er ofre for 
menneskehandel, som finner veien til Skandinavia fra 
Romania. 

Gatemigrantene er fattige. Ekstremt fattige. Når det 
gjelder alle sosioøkonomiske variabler. De – og særlig 
rom – er dårlig utdannede, har ikke jobberfaring, er satt 
utenfor samfunnet og lever under svært, svært kummer-
lige boligforhold. 

Ikke desto mindre er det en seiglivet myte at gatemi-
granter fra Romania spiller fattige, men ikke er det. Og 
at de når de kommer hjem, lever et liv i luksus på tiggede 
penger.

Det er det ikke funnet ett eksempel på i denne undersø-
kelsen. Kanskje har myten oppstått på bakgrunn av at noen 
rom har tjent store formuer på ulikt vis. I Gorj-distriktet 
var det for eksempel noen som tjente seg store formuer 
ved å selge skrapmetall fra forlatte fabrikker i kjølvannet 
av Romanias kollaps i 1989. Noen av disse bygget seg store 
paleer som på folkemunne er kjent som «rom-palasser».

Men de omfattende dataene i denne undersøkelsen 
tilbakeviser at mennesker som bor slik, skulle være tiggere 
eller avisselgere i skandinaviske hovedsteder. 

Tigger av nød
En annen myte som florerer, er at rom har en forkjærlighet 
for å tigge. Det å tigge skulle angivelig være et kulturelt 
karakteristikum for hele den etniske gruppen av rom – i 
alle land. 

Men heller ikke dette er det noen grunn til å tro. Det 
er derimot god grunn til å anta at marginaliserte, fattige 
mennesker vil bruke alle muligheter de har, for å skaffe 
penger til seg selv og familien. Og dermed også tigge.

Det til tross for at langt de fleste – ikke-rom og rom – i 
undersøkelsen gir uttrykk for at det er ydmykende å tigge.

Selv om det ifølge undersøkelsen forekommer både 
kriminalitet, reiseorganisering og lyssky pengelån når det 
gjelder hvordan rumenerne kommer seg til Skandinavia, 
er det ingenting som tyder på at noe av det er forankret 
i et kriminelt nettverk. Men at det er et hardt miljø, er 
ikke overraskende.

Faktisk ville det være oppsiktsvekkende om en gruppe av 
så fattige og desperate mennesker ikke opplevde at andre 
ønsket å dra fordel av armoden deres. Migrantene er i en 
sårbar situasjon, og det finnes eksempler på at folk har 
blitt snytt og utnyttet. Men dette er enkeltstående tilfeller. 
De fleste har full kontroll over egen økonomi, og foruten 
å dekke transport og livsopphold så går pengene hoved-
sakelig til tiggerne selv og familien hjemme i Romania. 

De såkalte bakmennene som ofte beskrives i mediene, 
er i all hovedsak en myte. Dessuten viser opplysninger om 
rumenske gatemigranters inntekter at pengene de tjener 
i Skandinavia, utelukkende går til dem selv eller deres 
nærmeste. Det sitter altså ingen bakmenn og tar prosenter.


