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Mange innvandrere får jobb
i Nord-Norge
85 prosent av arbeidsgivere i
Finnmark er enig i at innvandrere er
viktig for landsdelen, skriver utdanningsnytt.no.
– Tallene viser at innvandrere er
en ressurs, sier minister Audun Lysbakken til Utdanningsnytt.
Særlig i Sør-Varanger kommune i
Finnmark går integreringen bra. Her

www.utrop.no

- Vi må ikke sende asylsøkere
til Hellas

er det veldig få innvandrere som ikke
har jobb.

- Regjeringen er alt for streng
mot asylsøkere, Geir J. Bekkevold.
Han jobber med innvandring i
Kristelig Folkeparti (KrF).
KrF krever at regjeringen følger
FNs anbefaling og stopper tvangsretur av asylsøkere til Hellas, skriver Krf.no.

Norge vil ikke høre på FN. Men i
Hellas er det ikke bra for asylsøkere, mener KrF. Landet har ikke
penger til å ta vare på dem.
Også FNs høykommissær kritiserte Norge da regjeringen åpnet
for returer til Hellas.

For å leie leilighet
må du betale depositum
Denne saken kom inn til JURK:

Barira Lateef (21) tok tredjeplassen i Miss Pakistan World.		
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Hun kritiserer
konkurransen
Miss Pakistan
Hun tok tredjeplassen i Miss Pakistan 2010. Men hun
mener at det var mange problemer med konkurransen.
– Mange av jentene reiste hjem fra konkurransen fordi lederne behandlet dem dårlig, sier Barira Lateef (21).

Av Hina Aslam
og Hina Jalil

Konkurransen Miss Pakistan World
går i Canada hvert år. Jenter med pakistansk bakgrunn fra hele verden
kan delta.
– Lederne presset oss veldig hardt.
De kalte oss «utstillingsdukker». Vi
fikk vite at våre meninger ikke betydde noe, og at vi kun skulle gjøre
det vi fikk beskjed om.
Ifølge Lateef reiste flere av deltakerne hjem fra konkurransen, og det
var flere som ønsket å gjøre det samme, men lederne presset dem til å bli
igjen. Utrop har snakket med andre
jenter som deltok i konkurransen,
men ingen av dem vil kommentere
saken.
Lateef sier at hun valgte Miss Pakistan og ikke frøken Norge fordi
hun ikke måtte bruke bikini i konkurransen.
Lateef har ingenting imot folk
som bruker bikini i missekonkurranser. Men hun mener det hadde
vært feil å vise seg frem i bikini siden
hun representerte Pakistan, som er et
muslimsk land.

- Feil kritikk

Sonia Ahmed mener at kritikken fra
Lateef ikke er riktig. Ahmed arrangerer Miss Pakistan World.

– Det er vanlig at deltakere som
ikke vinner, blir bitre og kritiserer
oss, hevder hun.
Ahmed legger til at konkurransen
ikke var ment som ferie, men at det
er en veldig hard konkurranse.
– Vi skal lære deltakerne hvordan
det er i internasjonale konkurranser,
sier hun.

Vil jobbe for de fattige

Selv om Lateef er født og oppvokst
i Norge, ville hun representere Pakistan.
– Jeg ønsket å skape et positivt
bilde av Pakistan i media. Jeg ville bli
kjent med nye mennesker og kunne
jobbe for fattige i Pakistan og bidra
til å skape en bedre fremtid i landet,
sier hun
Lateef har tidligere jobbet som
modell i det asiatiske markedet i
Norge og England. Den siste modelljobben hun hadde før hun reiste, var
på Mela-festivalen 2010, som er en
stor festival i Oslo.

Irina er en 25 år gammel kvinne fra Russland. Hun skal leie en leilighet. 		
Utleier krever et depositum av henne på syv måneders husleie. 			
Utleier krever også at hun skal betale for å opprette en depositumskonto.
Har utleier rett til å kreve dette?
hjelpe henne med informasjon
og rettshjelp.

JURK svarte i saken:
Depositum betyr at du setter penger inn på en konto i
banken. Når pengene er på
en depositumskonto, kan verken du eller utleier ta ut eller
bruke pengene. Depositum er
en økonomisk sikkerhet som
du som leieboer gir den du
leier av.
Depositumet skal være
en sikkerhet for utleier. Hvis du
ikke betaler husleien din eller
ødelegger noe i leiligheten,
kan utleier bruke depositumet
til å betale for det.
Når du flytter ut av leiligheten, skal du ha alle pengene på depositumskontoen
tilbake. Du må ta ut pengene
sammen med utleier. Det er
bare hvis du ikke har betalt
husleie, eller har ødelagt noe
i leiligheten, at utleier skal ha
noe av pengene.
Et depositum kan
maksimalt tilsvare seks måneders husleie. Det står i husleieloven. Det betyr at utleier
ikke kan kreve syv måneders
leie av deg. Vanlig depositum
er ofte tre måneders leie.
Utleieren til Irina kan
ikke kreve at hun skal betale
for å opprette en depositumskonto. Det er utleier som skal
betale dette. Det står husleieloven.
Hvis Irina får flere problemer med utleieren, kan hun
kontakte JURK igjen. JURK kan

JURK v/Inger Sophie Hjelm
Ordforklaring
Utleier - person som leier ut (et
hus, en leilighet).
Depositum - her - penger som

du betaler inn når du skal leie en
leilighet. Pengene er ikke husleie,
men økonomisk sikkerhet for
utleieren.
Leieboer - person som leier en
leilighet for å ha et sted å bo.
Tilsvare - være lik som. Her - være
like mye som.
Opprette - starte, begynne, lage.

Du lager en konto for depositum sammen med den du leier leiligheten av.
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Om JURK:
Utrop og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
samarbeider om å presentere lettleste tekster om lover
og rettigheter i Norge.
På denne plassen vil du i tiden fremover kunne lese om
juridiske spørsmål som er særlig relevante for
innvandrerkvinner.
Hvis du trenger hjelp med lover og regler, kan du ringe Juridisk
Rådgivning for Kvinner (JURK).
Telefon: 22 84 29 50
Hjelpen du får, er gratis.

Ordforklaring
Bakgrunn - her - hvor personen eller personens foreldre kommer fra.
Bidra - hjelpe, være med på.
Behandle - her - hva du gjør mot
andre mennesker.
Utstillingsdukke - Dukke som brukes i butikker for å vise frem klær.
Bitter - skuffet, ydmyket, krenket,
fornærmet.
Hevde - påstå, si at noe er sant

Spørsmål til artikkelen (svar på side 23):
1. Hva krever utleier i depositum av Irina?

4. Hvor mye er vanlig depositum?

2. Hva krever utleier i tillegg?

5 Hvor mye har utleier lov til å kreve 		

3. Når skal hun ha pengene fra 			
depositumskontoen tilbake?

i depositum?
6. Hvem skal betale for å opprette
depositumskontoen?

