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E-post: henriksen@bohus.no

Søker mann
i Finnmark

BEOGRAD: Ana Maslova-
ric-Vukovic (38) var blant
kosovoserberne som ble
sendt fra Vadsø i høst. Nå
håper hun å finne kjær-
ligheten og at den kan gi
henne og barna Marija
(12) og Balša (8) en vei til-
bake til Finnmark.

Side 2 og 3
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 KAMPANJEDAGER
     hos                 Vadsø KUN ONSDAG - TORSDAG

FREDAG - LØRDAG

(10 - 12 mars)

SALG PÅ DIVERSE 
UTSTILLINGER I 

BUTIKKEN

BADEROMSINNREDNINGER 
OG KRANER OPPTIL

50% RABATT
Rørleggeren i nærheten

Vil finne kjærlighete

TETT FAMILIE: Ana er veldig familiekjær, og barna Marija (12) og Balša (8) ønsker å komme tilbake til Vadsø så snart som mulig. Den mellomste datteren
Slobodanka eller Boba (10) var på skoletur da dette bildet ble tatt. Foto: Kristian Kahrs

Ana om seg selv:
Slik presenterer Ana seg på Møteplassen:
Hei, jeg heter Ana, og du har kanskje hørt
om meg. Jeg er en av de serbiske asylsøker-
ne fra Vadsø som ble sendt tilbake til Ser-
bia. Jeg bodde tre år i Norge, og jeg ble glad
i norsk kultur og nordmenn. Derfor ønsker
jeg å finne en snill og kjekk norsk mann som
jeg kan dele livet mitt sammen med.

Jeg er enke, og mannen min døde av kreft
for fire år siden. Nå bor jeg sammen med
mine tre barn og to søstre, tilsammen sju
barn i en flyktningeleir i Beograd. Barna
mine er 12, 10 og 8 år, og mannen min må
være glad i barn.

Jeg ønsker også at du har en fin humor,
og at du verken røyker eller drikker.

Jeg er ortodoks kristen, og troen er viktig
for meg. Derfor håper jeg at du deler krist-
ne verdier. 

BEOGRAD: Ana Maslovaric-Vuko-
vic håper at kjærligheten kan bringe
henne og familien tilbake til Finn-
mark.

Kristian Kahrs

Det tok ikke lang tid for søstrene Ana Mas-
lovaric-Vukovic og Labuda Maslovaric og
deres fire barn å bli forelsket i Finnmark,
menneskene og naturen etter at de kom som
kosovoserbiske asylsøkere til Vadsø i 2008.

Familiene ble som kjent sendt tilbake til
Beograd, Serbia i september i fjor, men nå
drømmer Ana om å finne kjærligheten med
en snill og omtenksom mann fra Finnmark.

Søker kontakt
Ana, som fyller 38 år 8. mars, har derfor
opprettet en profil på nettstedet moteplas-
sen.com med brukernavnet AnaV, men hun
sier at hun helst vil ha en mann fra Finn-
mark.

– Det er med blandede følelser jeg opp-
rettet profil på møteplassen, og det beste
hadde nok vært å bli introdusert av en fel-
les venn. Jeg kan ikke være sikker på om
hvem som skriver til meg, og det er selv-
følgelig ingen fordel å ha ansvaret for tre
barn når man søker etter en ny mann, sier
Ana, som har vært enke etter at mannen
døde av kreft for fire år siden.

Familiekjær
Ana og mannen Vesko hadde et veldig godt
ekteskap i 10 år, og til tross for at de levde
under vanskelige kår som flyktninger i Ser-
bia, var Vesko en evig optimist og serbisk
patriot som ikke kunne tenke seg å rømme
til Norge. Vesko arbeidet i sentralfengslet i
Beograd, men i oktober 2007 ble han plut-
selig kreftsyk og døde i desember 2007.

– Det var tøft for meg og barna, men jeg
har et veldig nært forhold til barna mine.
Jeg kan ikke mye om politikk, og det er fa-
milien som er det viktigste for meg, sier hun

God mulighet
For de mannlige leserne av Finnmarken
som kunne tenke seg å oppleve en kjærlig
serbisk kvinne med sans for tradisjonelle
familieverdier, har de kanskje en mulighet,
hvis de tør.

– Tja, de som er interessert kan jo ringe
meg på serbisk mobiltelefon. Jeg er også
veldig lett å finne på Facebook, avslutter
Ana Maslovaric-Vukovic med et lurt smil.



BEOGRAD: Både Ana, søste-
ren Labuda og en tredje søster
som bodde på Sørlandet, håper
å kunne bosette seg i Vadsø.

Søsteren Labuda (35) tenker
ikke så mye på kjærligheten,
men hun er til gjengjeld etter-
spurt for sine baker-hender.
Hun har et stående jobbtilbud
fra bakeriet hun jobbet på i
Vadsø, og bakermester Jan
Erik Jørstad jobber umennes-
kelige tider for å få det til å gå
rundt. 

Nå har Labuda søkt om
arbeidstillatelse via den nor-
ske ambassaden i Beograd i
forrige måned, men alle fami-
liene har utvisningssaker mot
seg. Dette er forskjellig fra et
utvisningsvedtak hvor det da
vanligvis vil være en karante-
netid på ett, to eller fem år før
de kan komme tilbake til Nor-
ge. 

Når tidligere asylsøkere sø-
ker om arbeidstillatelse, blir
dette sett opp mot utvisnings-
saken. Hvis det blir et negativt
vedtak i denne saken, vil det
overkjøre arbeidstillatelsen.

Regelendring
Det som kan redde Labuda er
Madina Salamova, kanskje
bedre kjent som Maria Ame-
lie. Saken til Salamova skapte
et politisk rom, og 21. januar

kom justisdepartementet med
en pressemelding som blant
annet sa følgende: «Regjering-
en vil derfor sikre at brudd på
utlendingsloven etter en forut-
gående asylsak ikke må være
til hinder for adgangen til å få
behandlet søknad om arbeids-
tillatelse, og vil legge frem
nødvendige regelendringer for
å oppnå dette.»

Forskjellsbehandling
Jan Erik Jørstad er glad for
disse signalene fra regjering-
en, og han håper dette vil gjø-
re det lettere for Labuda. Men
han er samtidig provosert over
at det måtte en høyprofilert
sak som Madina Salamova for
å få en mer fornuftig regelen-
dring. 

– Jeg tilhører ikke noen inn-
flytelsesrik Oslo-elite, og jeg
har ikke en kjæreste som job-
ber i Klassekampen, sier Jør-
stad, og viser til Salamovas
kjæreste Eivind Trædal.

– Salamova har brutt en rek-
ke lover, og hun blir sannsyn-
ligvis belønnet med en opp-
holdstillatelse så snart som
hun får et russisk utenrikspass.
Labuda og de andre serbiske
asylsøkerne har ikke brutt
noen lover eller levd under
falsk identitet, sier han.

Hvis man bor i land utenfor
EØS, er det mer komplisert å

få arbeidstillatelse. Her er det
mulig å få en spesialisttilla-
telse som for eksempel lege,
ingeniør eller sykepleier, eller
man må ha en årslønn på
minst en halv million kroner.
Dette er noe Jørstad og bakeri-
et ikke er i stand til å tilby La-
buda, men han håper samtidig
at Labuda kan dra nytte av den
politiske utviklingen.

Uten politikk
Labuda er ikke imponert over
informasjonen de fikk fra nor-
ske myndigheter før de ble
sendt ut. De viser Finnmarken
et brev de fikk fra norske
myndigheter der det ble sagt at
den serbiske regjeringen skul-
le hjelpe dem med bolig og ar-
beid, men den serbiske regje-
ringen har ikke noen politikk
for å ta seg av flyktninger fra
Kosovo.

– Den serbiske regjeringen
har ikke betalt oss noe, til tross
for løfter fra norske myndig-
heter. Vi fikk 200 euro per
voksne og 100 euro per barn.
Vi ble sendt til byen Šabac
hvor boforholdene var forfer-
delige. De hygieniske forhol-
dene var under enhver kritikk,
og madrassene var fulle av
mugg, sier hun.

Forholdene i flyktningelei-
ren er tross alt bedre enn det
stedet de først kom til, men de

serbiske myndighetene truer
også med å rive denne leiren i
løpet av våren.

Hjertevarme i Vadsø
Den tredje søsteren til Ana og
Labuda, Marija Dokniã (30),
hennes ektemann Jovica (43)
og deres tre barn bodde i
Lyngdal i Vest-Agder, men de
var på sommerbesøk hos Ana
og Labuda i Vadsø.

De er heller ikke i tvil om at
de mye heller vil komme til-
bake for å bo i Vadsø i stedet
for Sør-Norge. På de korte be-
søkene nordover, ble også
Marija og familien kjent med
hjertevarmen i Vadsø.

– Jeg vil mye heller bo i
Vadsø enn på Sørlandet, sier
Milka (11), Marijas eldste dat-
ter på klingende norsk, kan-
skje med antydning til nord-
norsk dialekt. 

Norsk er nemlig det hem-
melige språket som barna bru-
ker seg i mellom når de har det
tungt på den serbiske skolen.
Livet er nemlig ikke enkelt for
de norsk-serbiske barna, og
medelevene plager dem fordi
de har levd et godt liv i Nor-
ge. 

20 kilo barnebøker
Milkas lillesøstre Aleksandra
(3) og Magdalena (2) snakker
ikke norsk, men de setter like-

vel stor pris på å være med på
de norske lesestundene. 

Nordmannen Lars Randby
og samboeren Anette Knutsen
fra Gjerdrum hadde hørt om de
serbiske asylsøkerne, og de tok
med en koffert med 20 kilo
norske barnebøker, slik at bar-
na ikke skal glemme det norske
språket, og han skriver blant
annet følgende i bloggen sin på
nettstedet Verdidebatt.no:

– Litt roting i kjelleren
fremskaffet både en ekstra
koffert og omtrent 20 kilo bar-
nebøker, magasiner samt noen
tegneserier. Lett blanding kan
man si og det skal ikke stikkes
under stol at en del av materi-
alet var godt lest og ikke leng-
er like fast i permene (...) vi
spurte like godt vår venninne
om vi kunne bli med når hun
overrakte bøkene. Det er jo så
meget man leser om disse
urettmessige asylsøkerne og
flyktningene som oversvøm-

mer vår fedreland og tror at vi
har plass til dem alle.

Leser godt norsk
Den eldste datteren til Ana,
Marija (12), er den av barna
som snakker best norsk, og
hun er flink til å lese høyt for
de andre søsknene og kusine-
ne. Marija er den som har kla-
rest Vadsø-dialekt, og lillebro-
ren Balša (8) snakker også bra
norsk, men til gjengjeld sliter
han med de serbiske kyrillis-
ke bokstavene.

– Han gjør så godt han kan,
men han er forvirret over å
måtte forholde seg til både la-
tinske og kyrilliske bokstaver,
forklarer Ana.

Kristian Kahrs jobbet som
presseoffiser ved KFORs
internasjonale hovedkvarter i
Pristina sju måneder fra janu-
ar 2000, og han bor og arbei-
der nå i Beograd som journa-
list og forretningsrådgiver.

Døgnåpen krisetelefon 
www.norasenteret.no

Norasenteret IKS
Krise- og incestsenteret
i Øst-Finnmark
TELEFONNR: 78 99 60 60

Norasenteret er eid av: Lebesby, Tana, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger Kommune. 
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ens vei til Finnmark

LESER NORSK: Norsk har blitt det hemmelige språket for barna
når de har det vanskelig på skolen, og derfor setter de ekstra pris
på 20 kilo med norske barnebøker. 

LENGTER TIL VADSØ: Labuda Maslovaric og datteren Sofija er nært knyttet til hverandre, og de er gode venninner. Nå håper de å få
komme tilbake til Vadsø, hvor Labuda har et stående tilbud på bakeriet der hun jobbet. 

FAMILIELYKKE: Marija, søsteren til Labuda og Ana bodde i Lyngdal,
og er ikke på jakt etter kjærligheten. Hun er lykkelig gift med Jovica. 

Håper å komme tilbake


