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BOHUS FEIRER 35 ÅRBOHUS FEIRER 35 ÅR
MED GIGANTISKE JUBILEUMS-MED GIGANTISKE JUBILEUMS-

HENRIKSEN
AMFI ALTA Tlf. 78 44 66 22

HAMMERFEST Tlf. 78 40 76 00
KIRKENES Tlf. 94 00 76 40

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
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for tvangsretur

VADSØ: I fjor høst ble Labuda Maslovaric
(t.v.) kastet ut av Norge og Vadsø. Nå
kjemper bakeren for å få komme tilbake.
Første hinder: En ubetalt regning fra po-
litiet. Side 3
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Sporten

Fått nok av
tungtrafikk
på Elvenes

Side 4

Latterlig i Tana
Side 24 og 25
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BEOGRAD: Labuda Maslo-
varic (35) som ble utvist fra
Vadsø i høst, kjemper for å
komme tilbake som baker.
Men først må hun betale reg-
ningen for utkastelsen.
Kristian Kahrs
redaksjonen@finnmarken.no

For en uke siden sendte Justisde-
partementet ut instruks som opphe-
vet innreiseforbudet for faglærte
med utvisningsforbud.

Både Labuda Maslovaric og hen-
nes arbeidsgiver Hildonen Bakeri
og Konditori jobber for at hun skal
komme tilbake på jobb. Men i til-
legg til de byråkratiske hindring-
ene, må Labuda Maslovaric gjøre
opp gjelda hun fikk til Norge da
hun ble uttransportert fra Vadsø til
Serbia 11. september i fjor.

Kostnader
Kommunikasjonsrådgiver i UDI,
Åsmund Eide forklarer det på den-
ne måten:

– Reglene er slik at de som blir
uttransportert fra Norge av politiet,
selv skal betale for utreisen og po-
litiets kostnader. Ut ifra det som
opplyses i saken hennes fra politi-
ets side så har hun gjeld til staten
knyttet til uttransporten. Det betyr
at hun kan bortvises på grensen
hvis hun vender tilbake og fortsatt
skylder penger, sier han.

Eide kan derimot ikke gi noe
svar på hvor mye gjelden dreier seg
om. Dette er opplysninger Politiets
utlendingsenhet sitter på, men de
svarte ikke på Finnmarkens hen-
vendelser før avisen gikk i trykken
torsdag kveld.

– Beløpet avhenger av pris på
flybillett, eventuell overnatting etc.
Hvis hun har gjort opp det økono-
miske, har et biometrisk pass, og
det ikke har blitt fattet et utvis-
ningsvedtak kan hun ha lov til å rei-
se til Norge igjen for inntil 90 da-
ger.

Uten politieskorte
Maslovarics venn og sjef på Hildo-
nen, Jan Erik Jørstad tror ikke det-
te kan være snakk om store penger.

– Labuda med familie reiste ut av
Norge uten eskorte fra politi. De
reiste alene hele veien. 

Da kan jeg ikke fatte hvorfor de
skal betale overtid og diverse andre
ting til politiet; det må da være kun

for hennes egen flybillett, sier han.
Det er ingen tvil om at Hildoen

sliter uten Maslovaric på plass, og
etter at hun returnerte til Serbia, har
det vært stor gjennomtrekk, men
ingen har vært i stand til å fylle
hennes plass. Dette sliter både fy-
sisk og psykisk på de gjenværende
ansatte som ikke får kabalen til å gå
opp. 

Støtte fra bransjen
Og de har støtte fra bakeribransjen.
Baker- og Konditorbransjens
Landsforening (BKLF) er en orga-
nisasjon tilknyttet NHO, og daglig
leder Anders Vangen ønsker mer
fleksible regler for at deres med-
lemsbedrifter skal kunne rekruttere
den kvalifiserte arbeidskraften de
har behov for.

I nord er BKLF representert ved
Nord-Norges baker- og konditor-
drivendes sammenslutning, og for-
mann Ulf-Tore Larsen har skrevet
brev til UDI:

«Mangelen på fagfolk i våre tre
nordligste fylker er prekær, dette
rammer de fleste bakerier og kon-

ditorier i hele Nord-Norge og spe-
sielt i Finnmark. 

Når et bakeri på en slik utsatt
plass klarer å skaffe seg kompetent
arbeidskraft fra et annet land bør
det ikke bestrides om et fagbrev er
på samme nivå som i Norge, men
fokuseres på behovet den enkelte
bedrift har, heter det i brevet, som
oppsummeres på følgende måte: 

«Vi vil med dette insistere på at
denne saken blir løst slik at vår
medlemsbedrift får tilgang til kom-
petent arbeidskraft og den aktuelle
arbeidstaker får opphold og ar-
beidstillatelse.»

Nå har Maslovaric framlagt god
dokumentasjon på at hun er fag-
lært. 

Mens hun har vært i Beograd,
har hun skaffet seg et fagbrev, og
det er ikke noe å utsette på attes-
tene og anbefalingene fra sin ar-
beidsgiver og bakeribransjen.

Maria Amelie
I utgangspunktet har det ikke vært
noen automatikk i at tidligere asyl-
søkere kan komme tilbake som ar-

beidsinnvandrere, men dette er noe
som har blitt mulig på grunn av de
politiske forhandlingene som fore-
gikk i regjeringen i forbindelse
med utsendelsen av Madina Sala-
mova, mer kjent som Maria Ame-
lie.

Nå kan faglærte personer i visse
tilfeller få opphevet innreiseforbu-
det, slik at de kan søke om arbeids-
tillatelse mens de oppholder seg i
Norge.

Lang saksbehandlingstid
Men selv om det kan synes som en
løsning for Maslovaric synes nært
forestående, er det ingen løsning
for hennes søstre og deres familier
som ble uttransportert sammen
med Maslovaric.

For alle søstrene er det opprettet
utvisningssaker som er forskjellig
fra et utvisningsvedtak. De asylsø-
kerne som har et vedtak mot seg, vi
måtte ha en karanteneperiode på 1,
2 eller 5 år før de kan returnere til
Norge.

Det kan ta lang tid å behandle
søknadene for Labudas søstre og

deres familier forteller Åsmund
Eide i UDI. Labuda og søstrene har
fremdeles utvisningssaker som skal
avgjøres.

Uutholdelig ventetid
For Maslovaric er ventetiden uut-
holdelig, og det sliter voldsomt på
henne.

Datteren Sofia (8) vet foreløpig
ikke noe om at mamma Labuda
kanskje snart reiser til Vadsø, og
Maslovaric vil ikke fortelle Sofija
noe før det er endelig bestemt at
hun skal reise. Båndene mellom
mor og datter er meget sterke, og
Maslovaric gruer for å måtte forla-
te datteren.

– Jeg vil at hun skal komme etter
til Vadsø så snart som mulig, mak-
simum seks måneder etter at jeg
har reist, sier hun.

PS. Etter at Finnmarken skrev om
Maslovarics søster, Ana Maslova-
ric-Vukovic som søker mann i
Finnmark 9. mars, er det ikke noen
menn i Finnmark som har kjent sin
besøkelsestid...

LENGTER TIL VADSØ: Labuda Maslovaric vet ennå ikke om hun får komme tilbake til Vadsø, men kjemper for å få det til. Her med datteren Sofia (8).
Foto: Kristian Kahrs

VADSØ: Kommunestyret i
Vadsø har satt av 50.000 kroner
som ungdomstinget har fått i
oppgave å dele ut. Pengene skal
gå til ungdom som trenger støt-
te til en aktivitet eller utstyr, men
så langt har det ikke kommet inn

mange søknadene. Det forteller
Øystein Strand, som er kon-
taktperson for Ungdomstinget i
Vadsø.

– Pengene skal fordeles 2.
mai, men dersom vi ikke har fått
inn nok søknader innen da, så tar

vi det til høsten. Men vi håper jo
å få inn flere søknader nå, sier
Strand til Finnmarken. 

Hver enkelt kan søke om inn-
til 8.000 kroner, og prosjektet el-
ler aktiviteten bør være hobby-
relatert.

Han vil gi deg penger

I gjeld etter
utsendelsen

De som blir
uttranspor-

tert fra Norge av
politiet, må selv
betale for utrei-
sen og politiets
kostnader.
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DØDS-
BRANN
i Båtsfjord

Side 3

VADSØ: Fagutdanning og to års praksis som baker holdt
ikke for Labuda Maslovaric. Den kosovoserbiske alene-
moren, som ble sendt ut av Vadsø i fjor høst, har fått av-
slag på sin søknad om arbeidstillatelse. Side 2
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ROSER 
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SMÅIS
Hello Kitty, Cars, 
Sandwich, Båtis

496 - 720 g, 30,00 pr. pk

G
je

ld
er

 F
in

nm
ar

k,
 T

ro
m

s 
og

 N
or

dl
an

d 
uk

e 
20

åpner dørene igjen fredag 20. mai

Ønsker å leie i Vadsø
Journalist i Finnmarken ønsker å leie leilighet 
med sentral beliggenhet i Vadsø 
fra begynnelsen/midten av juni. 

Kontakt Christina Torsøe
på telefon 971 54 425 

eller e-post: torsoee@gmail.com

Baker fikk
nei fra UDI
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Mørk jordblanding 
beregnet til allsidig 
bruk i hus og hage. 
Plantejorden er  tilsatt 
alle nødvendige 
næringsstoffer 
plantene trenger.

NordNorsk NordNorsk 
plantejordplantejord

VELG NORDNORSK KVALITET!VELG NORDNORSK KVALITET!

Byggekompaniet..........................................................Lakselv
Hagehjelpa ...................................................................Vadsø
Strandgaten Blomsterhandel .....................................Vardø
Blomsterbua.................................................................Båtsfjord
Blomsterkjelleren ........................................................Kjøllefjord
Holmfjell Gartneri  .......................................................Tana
Fagermo Gartneri ........................................................Svanvik
Blomster og gavekurven .......................................... Mehamn

Kristian Kahrs 
redaksjonen@finnmarken.no

Grunnen er at UDI mener Maslo-
varic ikke har dokumentert faglært
kompetanse som baker, dette til
tross for gode attester og arbeids-
erfaring på to år som baker. UDI
har heller ikke tatt hensyn til utta-
lelser fra bransjen som forteller
problemene med å rekruttere til-
strekkelig kompetent og pålitelig
arbeidskraft til bakeriene i Nord-
Norge.

Vil klage
– Jeg kunne ikke tro at jeg ble av-
vist, sier en vantro Maslovaric. 

– I sju måneder jobbet jeg med
arbeidstillatelsen fordi jeg var sik-
ker på at UDI ville godkjenne den.
Nå vil jeg selvfølgelig klage til
UDI fordi jeg mener jeg er godt
kvalifisert til å arbeide som baker i
Norge. Dette understøttes av meget
gode attester. Jeg er en profesjonell
baker, og dette er noe jeg kan vel-
dig godt. Selvfølgelig er jeg meget
skuffet over at UDI ikke har aner-
kjent min erfaring. 

Nå håper hun UDI vil vurdere sa-
ken hennes på nytt.

– De setter seg ikke grundig nok
inn i sakene. Hadde jeg vært i Nor-
ge kunne jeg fått arbeidstillatelsen
enklere, og alle mente jeg var mer
enn god nok. Jeg jobbet i en liten
bedrift og jeg lærte meg å jobbe
selvstendig.

UDI mener tre måneders fagut-

VANTRO: En vantro Labuda Maslovaric viser frem avslag om midlertidig oppholdstillatelse. UDI gjorde vedtaket 15.
april, men hun ble ikke informert av den norske ambassaden før 29. april. Foto: Kristian Kahrs

Labuda fikk 
avslag hos UDI

dannelse ikke er tilstrekkelig, og
Jonas Folmo er enhetsleder i Opp-
holdsavdelingen i UDI. Han har
følgende forklaring på avslaget:

– Slik loven er, må arbeidstake-
ren minst være fagutdannet tilsva-
rende videregående skoles nivå, ha
fagbrev, ha utdanning fra høyskole
eller universitet, eller ha spesielle
kvalifikasjoner for å anses å ha fag-
lært kompetanse.

Det er mange som sammenligner
saken til Maslovaric med Madina
Salamova, kanskje bedre kjent som
Maria Amelie. Selv om ikke Sala-
mova har utdanning eller praksis
som journalist, og at det heller ikke
er noen skrikende mangel på jour-
nalister, mener UDI at det er for-
skjell på Maslovaric og Salamova i
favør Salamova.

– Det er jo mange utdanninger
som ikke nødvendigvis fører til et
konkret yrke, sier Folmo, som me-
ner man ikke trenger å jobbe som
fysiker selv om man for eksempel
har studert fysikk.

– Dette er en tillatelse til faglær-
te med videre – det gjelder altså
ikke bare for fagutdanninger som
sykepleier, snekker etc. Kravet i
loven er altså: Arbeidstakere som
minst er fagutdannet tilsvarende
videregående skoles nivå, har fag-
brev eller har utdanning fra høy-
skole eller universitet eller har
spesielle kvalifikasjoner, har rett
til oppholdstillatelse, sier Folmo.

Relevant utdannelse
Når det gjelder Salamova mener
UDI det er samsvar mellom det ar-
beidet hun har fått tilbud om og den
utdannelsen hun har tatt. 

– Vår vurdering er at en master
fra NTNU er en relevant utdanning
til en jobb i Teknisk ukeblad. Ar-
beidstillatelsen ble gitt til henne
fordi hun oppfyller de vilkårene
som er for å få en faglært tillatelse.

BEOGRAD: Til tross for at
bakeriene i Nord-Norge har
skrikende mangel etter kvali-
fisert arbeidskraft, fikk Labu-
da Maslovaric (35) avslag på
sin søknad til UDI om ar-
beidstillatelse.

Salamova og hun du lager sak om
hadde begge de samme kravene for
å få en tillatelse, men de to har alt-
så helt ulik utdannelse, sier Folmo. 

Når det gjelder behovet, er det
satt en kvote av Arbeidsdeparte-
mentet om hvor mange oppholds-
tillatelser som kan gis til faglærte
og spesialister uten at det må fore-
tas en nærmere vurdering av indivi-
duell arbeidsmarkedstilpasning.
Kvoten er på 5000. - Denne kvoten
har aldri blitt fylt, sier Folmo

Kong Salomo
I Vadsø er det mange som mener det
er blodig urettferdig at Salamova
fikk arbeidstillatelse, tilsynelatende
uten altfor store problemer, mens
Maslovaric ikke får godkjent halvan-
net års praksis som baker. Maslova-
ric har også enestående attester for
den jobben hun gjorde som baker. 

– Jeg forstår ikke i det hele tatt

hvorfor Salamova fikk arbeidstilla-
telse og ikke jeg. Greit, jeg respek-
terer at hun har universitetsutdan-
nelse, men hun har ingen
journalistutdannelse eller praksis.
Her stiller jeg mye sterkere.

Baker Jan Erik Jørstad har vært
en av de fremste støttespillerne for
Maslovaric, og han mener det er
stor forskjell på Kong Salomo og
Jørgen hattemaker.

– Jeg tilhører ikke noen innfly-
telsesrik Oslo-elite, og jeg har ikke
en kjæreste som jobber i Klasse-
kampen, sier Jørstad, og viser til
Salamovas kjæreste Eivind Trædal.

– Salamova har brutt en rekke
lover, og hun ble belønnet med en
oppholdstillatelse så snart som hun
fikk et russisk utenrikspass. Labu-
da og de andre serbiske asylsøker-
ne har ikke brutt noen lover eller
levd under falsk identitet, sier han.
Ordfører i Vadsø Svein Dragnes

har samme tanker som Jørstad, og
han føler seg distansert i forhold til
de som styrer i Oslo, og han er ikke
overrasket over svaret fra UDI.

Lang vei til Oslo
– Det er vanskelig å bli hørt fra dis-
triktene når det er Oslo som tolker
regler, og innvandrere blir lettere
integrert her i Vadsø enn i Oslo.
Jeg står fortsatt på at det var lite hu-
mant og kaste ut serberne. 

– Synes du det er rimelig at Ma-
dina Salamova har fått innvilget
arbeidstillatelse til tross for at hun
ikke har fagutdannelse som jour-
nalist?

– Hennes sak er vel slik at hun har
dokumentert høyere utdannelse si-
den hun har gått på universitet her
i landet, og sikkert har en årsinn-
tekt høyere enn 500.000 kroner.
Det er nok fortsatt etter min mening
forskjell på fattig og rik.

Hærverk Fyllekjørte
VADSØ: Natt til søndag ble en ung
mann i tenårene siktet for å ha pro-
millekjørt i Vadsø sentrum. Den
unge mannen rygget inn i et gjerde
med bilen han kjørte.

ANDERSBY/KIRKENES:
Lørdag ettermiddag fikk poli-
tiet melding om at en snøsku-
ter hadde blitt påført skader
ved Andersby utenfor Vadsø.
Politiet etterforsker saken vi-

dere. Natt til søndag mottok
politiet i Kirkenes melding om
at noen hadde gjort hærverk på
en gapahuk ved småbåthavna i
Kirkenes. Politiet opplyser at
gjerningsmannen er kjent. 


