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Bussen fra Bukarest Birgitte Ellemann-H\u00f6egh Hent PDF De samler flasker, tigger og sover i kolde

hjørner af byen, og der er flere af dem end nogensinde før. Antallet af rumænere, der kommer til Danmark i
håb om en bedre tilværelse, er femdoblet på kun seks år. ‘Bussen fra Bukarest’ er historien om de mange
tusinde rumænere, der lever under radaren i Danmark. Det er historien om rumæneren Marius og hans

ensomme jagt på et arbejde i København. Med arbejdskraftens frie bevægelighed fik Europa nemlig også
fattigdommens fri bevægelighed. Det nye årtusindes migrantstrømme accelererede især med EU’s

østudvidelse i 2007, længe før borgerkrigen i Syrien og dette årtis flygtningestrømme. Mens de tilrejsende fra
Mellemøsten og fjernere lande har antændt politiske diskussioner om grænsekontrol og Dublin-forordningens

rammer for asylbehandling, så står EU-borgernes ret til at migrere uantastet. Den ret benytter de sig af i
stigende grad. I 2008 registrerede Danmarks Statistik 4.227 indrejsende rumænere. I 2015 var tallet over

20.000.

 

De samler flasker, tigger og sover i kolde hjørner af byen, og der er
flere af dem end nogensinde før. Antallet af rumænere, der kommer
til Danmark i håb om en bedre tilværelse, er femdoblet på kun seks

år. ‘Bussen fra Bukarest’ er historien om de mange tusinde
rumænere, der lever under radaren i Danmark. Det er historien om
rumæneren Marius og hans ensomme jagt på et arbejde i København.

Med arbejdskraftens frie bevægelighed fik Europa nemlig også
fattigdommens fri bevægelighed. Det nye årtusindes migrantstrømme

accelererede især med EU’s østudvidelse i 2007, længe før
borgerkrigen i Syrien og dette årtis flygtningestrømme. Mens de
tilrejsende fra Mellemøsten og fjernere lande har antændt politiske
diskussioner om grænsekontrol og Dublin-forordningens rammer for
asylbehandling, så står EU-borgernes ret til at migrere uantastet. Den
ret benytter de sig af i stigende grad. I 2008 registrerede Danmarks
Statistik 4.227 indrejsende rumænere. I 2015 var tallet over 20.000.
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