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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om livet for et utvalg papirløse mennesker som bor på en nedlagt 

sukkerplantasje i Den dominikanske republikk. Deres problemer, strevet for å prøve å ordne 

lovlig opphold, økonomiske overlevelsesstrategier, og om frykten for deportasjon. Haitianske 

arbeidsmigranter ble lovlig hentet over grensen for å jobbe på plantasjer i Den dominikanske 

republikk. Av forskjellige grunner ble arbeiderne værende i landet til tross for at plantasjene 

ble lagt ned for rundt 15-20 år siden. Det bor da både barn og barnebarn, samt de opprinnelige 

arbeidsmigrantene på nedlagte plantasjer rundt om i landet. De haitianske arbeidsmigrantene 

og deres etterkommere er blitt gjort papirløse gjennom ikke å fornye arbeidsvisum. men også 

på grunn av lovendringer i Den dominikanske republikk. Barn som stammer fra disse 

arbeidsmigrantene har i dag problemer med å skaffe seg fødselsattest, som igjen er med på å 

gjøre dem statsløse. Mangelen av dette dokumentet gjør at man ikke får tilgang på offentlig 

utdanning, helsehjelp og lovlig arbeid. Man kan heller ikke skaffe seg pass eller 

statsborgerskap. 

 

Avhandlingen er basert på mitt 6,5 måneder lange feltarbeid på en slik nedlagt sukkerplantasje 

i Puerto Plata-provinsen i Den dominikanske republikk. Studiet omhandler hvordan disse 

menneskene lever og overlever i den prekære situasjonen de befinner seg i. Dette er en svært 

fattig og marginalisert gruppe mennesker. Jeg ønsker gjennom oppgaven å vise hvordan de 

livberger seg økonomisk, der sosiale relasjoner og resiprositet er en viktig del av den 

økonomiske hverdagen. Jeg vil spesielt fokusere på konsekvensene av det å være statsløs, 

hvordan situasjonen og den konstante frykten for deportasjon påvirker deres sosiale og 

daglige liv, og hvilke virkemidler de har for å prøve å løse situasjonen og i hvilken grad det er 

mulig. 
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Forord 
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Jeg vil takke Christian Krohn-Hansen, min faglige veileder, for grundige og konstruktive 
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kommentarer.   
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Ordforklaring 

Buscon = En person som jobber med å hente arbeidskraft fra Haiti og frakte dem over grensen 

til Den dominikanske republikk. Denne personen er ofte ansatt av plantasjeeierne. Ryktes å 

være svært voldelige menn. 

 

Batey = Et boligområde tilknyttet en plantasje. Ofte svært fattig områder. Består av mange 

små hus/ skur pluss brakker som originalt ble bygd for at arbeiderne på plantasjen skulle ha et 

sted å bo.  

 

Colmado = En stor kiosk eller liten butikk. Plassert langs veier og er veldig populære. 

Utenom markeder er dette det vanligste stedet å handle matvarer. Supermarkeder er få, og er 

stort sett bare benyttet av turister eller expats. En colmado selger det meste i løsvekt. Man sier 

til den ansatte hvor mange gram/ kilo man vil ha av hver ting, eller for hvor mange pesos man 

vil ha av varen. Man får kjøpt alt fra grønnsaker, ost, brus, sjampo, lyspærer, lusekam, skruer 

m.m. Alt avhengig av hvor stor colmadoen er. Noen kan se ut som en liten butikk mens noen 

drives ut av vinder fra folks egne hjem.  

 

Empanadas = Lokal mat. Deig som kjevles rund. Ost, kjøtt eller grønnsaker lagt i midten, før 

den brettes som et skjell, og frityrstekes. 

 

Merengue = Dominikansk musikkform. Kan ligne på bachata men mye raskere. Festmusikk 

som typisk spilles over alle høyttalere hele døgnet.  

 

Motoconcho = Motorsykkel-taxi. Et vanlig yrke, og et vanlig servise å bruke for å komme ser 

rundt i landet.  

 

La cedula = Identitetskort og et bevis på oppholdstillatelse 

 

La gringa = Hvit utlending/ turist/ reisende. 

 

Restavek = En form for husslave /barneslave.  Konsept fra Haiti. 
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Kapittel 1 - Innledning: en nedlagt 

plantasje og sukkerindustrien 

 

For de fleste i den lille bateyen La Bacana starter dagen ved soloppgang rundt klokken 7. Men 

for noen få, slik som Maria, starter den klokken 5. Maria er en gammel, liten dame, hennes 

alder er ukjent. Hun ikke vet det selv heller. Klokken 5 starter hun bakingen av dominikanske 

empanadas som hun fyller med salami eller grønnsaker før hun friterer dem. Klokken nærmer 

seg nå 7, både mennesker og dyr er i full sving med å starte dagen. Når alle andre starter 

dagen og er klar for å dra på jobb, sitter Maria klar utenfor sukker-brakkene med nystekte 

empanadas og en gryte med nykokt søt kaffe. Mange stopper bare for å slå av en liten prat. 

Man kan høre at colmadoen har åpnet da høyttalerne allerede er skrudd på og merengue 

runger i hele bateyen. Hun har en liten trebenk stående utenfor den lille boligen hun leier. 

Hver morgen er benken fylt med forhåpningsfulle barn som så gjerne vil hjelpe å prøvesmake 

empanadasene hennes. Hvis man ikke vet hvor hun sitter, er det vanskelig å finne henne langt 

inne mellom brakker og skur. Men alle som bor i den lille bateyen kjenner hverandre. Rykter 

spres fort, og de aller fleste vet hvem Maria som lager empanadas er og hvor hun holder til. 

Hun tjener ikke stort, men det er ikke målet heller. Hun har en sønn som bor i bateyen, men 

han er voksen og bor for seg selv. Hun trenger ikke å forsørge noen. Hun har egentlig en stor 

familie, men de er i Haiti og hun har helt mistet kontakt med dem etter hun dro fra Haiti for å 

jobbe på plantasjen i La Bacana. Den lille bedriften hun driver i dag handler mer for å fylle 

dagene enn det handler om profitt. Maria blir støtt og stadig fortalt at hun burde ta mer betalt 

for empanadasene sine. Men hun vet like godt som alle andre at befolkningen i La Bacana 

ikke har overflod av penger, og det er derfor ikke store pengesummer i sirkulering i området. 

Det er flere av disse eldre kvinnene som har startet små bedrifter utenfor husene sine. Man 

finner både brød, popkorn, søtsaker og vannposer i små boder eller på benker utenfor 

brakkene. Det er også flere som selger hjemmelagd vann-is i sommermånedene, men da fra en 

liten kjølebag de ofte bærer på hodet. De gamle i området er alle tidligere plantasjearbeidere 

som i dag sitter igjen uten jobb eller pensjon. 
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Når klokka passerer 8 har arbeiderne gått på jobb, barna har gått på skolen, og ting er rolig i 

La Bacana. Maria har gått for å hente vann for å vaske opp. Langt fra alle har rennende vann, 

og omtrent ingen har innlagt kloakk. Maria sitter langs den asfalterte veien med baljene sine. 

Hun er en selvstendig og standhaftig dame. 

 

Med mennene ute av huset, og barna på skolen er det mange husmødre som griper alenetiden 

til å gå ned i elva for å få unnagjort oppvasken, alene eller sammen med familie eller naboer. 

Det er tungt arbeid å vaske klær og kjeler for hånd i elva. Om det nylig har regnet, er vannet 

helt brunt, både grunnet jorderosjon, men også avrenning av overflatevann og kloakk. Men 

om man ikke har tilgang på noe annet vann, må man ned her. Marias sønn er en av de få som 

både har vann og kloakk. Hun pleier å ta klesvasken hjemme hos han. Det er fortsatt tungt 

arbeid å vaske klær for hånd i baljer, men men har i alle fall tilgang på rent vann, og man 

trenger ikke å sitte på huk nede ved elvebredden. 

 

Det er alltid stille og rolig nede ved elva. Man hører ikke biler eller motorsykkelstøy her nede. 

Kuer og griser vandrer fritt og benytter elven til å kjøle seg ned. Musikken fra bateyen høres 

bare rolig i bakgrunnen her nede. Etter at broen raste sammen for noen måneder siden, er 

elven hovedveien inn og ut av bateyen. Det er støtt og stadig folk som kommer vandrende 

over. Folk stopper ved elvebredden, bretter opp buksekanten og tar skoene i hendene, før de 

så vasser gjennom elva. Innimellom kommer det folk på hester, og noen ganger tar de yngste 

motorsykkel-taxiene sjansen på å kjøre gjennom elven. Mange av dem stopper og slår av en 

prat. Alle elsker å høre dagens sladder, og ingen ser ut til noen gang å ha det travelt. Når 

klesvask og oppvask er unnagjort, er det et kjapt bad før det er hjem å vaske huset og starte på 

middagen. 
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Problemstilling 

Hvordan livnære seg i et land uten identitetspapirer eller lovlig opphold? Og hva skjer med 

jobb, skolegang og helsehjelp når du ikke kan være en del av den offentlige sektoren? Hvilke 

muligheter har man når man ikke har rett på fødselsattest, og hva velger befolkningen å gjøre 

med de begrensede mulighetene. Når økonomien i hjemmet ikke strekker til, hvordan 

overleve? Og hvordan arter det hverdagslige med den daglige påkjennelsen og frykten for 

myndighetene og deportasjon? 

 

Jeg vil gjennom denne avhandlingen se på de forskjellige typer identitetspapirer det finnes i 

Den dominikanske republikk, og hvilke batey-befolkningen har tilgang på. Jeg vil vise den 

hverdagslige kampen for rettigheter og søken om identitetspapirer og lovlig opphold i landet. 

Jeg vil også se på strategier for økonomisk livberging blant batey-befolkningen, en lokal fattig 

og marginalisert gruppe mennesker som lever på kanten av staten. Og jeg vil avslutningsvis 

stille spørsmål ved tanken rundt det å bo i en nedlagt ruin, og daglig leve med frykten for å bli 

deportert. 

 

Anonymisering 

Alle mine informanter er anonymisert. Alle egennavn på personer og steder er oppdiktet. 

Batey La Bacana er derfor også et fiktivt navn. Personer har endret navn, noen har endret 

kjønn og alder, endret arbeid eller utdanning, og noen personer i teksten er sammenslått av 

flere informanter. Alt dette er gjort for å beskytte mine informanters identitet. Historiene og 

beskrivelser er reelle, men anonymisert ved hjelp av navnebytte, lokasjonsbytte eller 

sammenslåinger. 

 

Navnet på skolen jeg jobbet på, og navnet på den europeiske organisasjonen som økonomisk 

driver den, er utelatt. Dette er gjort for at det ikke skal være mulig å finne frem til selve 

bateyen og menneskene som jobber der. Jeg skriver en del om skolen og noen av de ansatte, 

men navn og lignende er endret for å opprettholde anonymiseringen. Jeg skriver mer om selve 

anonymiseringsprosessen i metodekapittelet. 
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Batey La Bacana  

Fra hovedveien ser La Bacana ut som et lite og øde område, en nedlagt plantasje som står til 

forfall. Men om man begynner å bevege seg ut fra den asfalterte veien, over på de små 

jordstiene som går mellom hus og skur, vil man se at det er veldig mange som bor på det lille 

området. Det sies at det bor opp i mot 2.000 mennesker i La Bacana. Boligstandarden varierer 

veldig, alt fra bølgeblikkbiter som er spikret sammen som små hus, til fine hvitmalte 

betonghus med piggtrådgjerder rundt. Midt på dagen, når sola steker mest, henger man som 

regel ute. Bølgeblikken gjøre det ekstremt varmt inne i de små husene. Plaststolene kommer 

frem, og det er kamp om å sitte i de få skyggefylte områdene. De fleste har sine faste plasser. 

Damene som spiller domino sitter i den ene gata. De som spiller kort og gambler med penger 

sitter foran den gamle, nedlagte skolen. De lokale alkoholikerne sitter foran colmadoen som 

spiller høyest musikk den dagen, eller der hvor de kan lure seg til å handle på kreditt. De som 

kjører motoconcho (motorsykkel- taxi) står alle under det store treet langs hovedveien, det 

største skyggefylte området i hele bateyen. 

 

Til tross for at de som bor i bateyene (boområdet tilknyttet plantasjer) stort sett er segregert 

fra det dominikanske samfunnet, er de en stor del av det sosiale livet på øya. Det er ikke bare 

haitianere som bor i bateyene. Man finner en variert blanding mellom haitianere, 

dominikanske-haitianere og dominikanere. I bateyene bor de side om side, og de er alle en del 

av hverandres hverdag (Martinez 2003, 88). Dette er også tilfellet i La Bacana. Her finner 

man en blanding av alt. Det er sjeldent at du hører beboerne krangle på grunn av sine 

forskjellige bakgrunner og opphav. Det er samtidig ingen hemmelighet at de verste 

bølgeblikkskurene samt sukker-boligene er bebodd av fattige haitianere, mens de fineste 

betonghusene med de mest sprelske fargene er eid og bebodd av dominikanere. Martinez 

poengterer at dominikanere som har haitianere som naboer eller kollegaer er mye mindre 

fiendtlige mot dem (2003, 89). Han skriver videre at man kan i alle bateyer eller urbane 

slummer finne dominikanere som snakker om sine haitianske naboer med respekt og omtanke. 

Store deler av batey-befolkningen er papirløse og står ofte utenfor samfunnet. Uten 

dokumentasjonspapirer mister man rett til skolegang, man har ikke krav på helsehjelp, ingen 

forsikring eller annen sikkerhet og man kan ikke bevege seg fritt rundt i landet eller krysse 

landegrenser (Wooding 2008, 366). 

 

Det eksisterer i dag ca 400 bateyer i den dominikanske republikk, og størrelsen varierer 
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mellom 50 og 5.000 bosatte (Wynne 2015, 37). En batey er et boområde tilknyttet en 

plantasje. Det bor i dag mellom 500 000 og 1,5 millioner haitianere og haitianske-

dominikanere i Den dominikanske republikk (Howard 2001,34). Tallet på antallet mennesker 

det i alt bor i bateyene er anslag, dette på grunn av de papirløses situasjon i landet og at folk 

derfor ikke er registrerte. 

 

Bateyene bestod i hovedsak av et par brakker der haitianske sesongarbeiderne bodde. 

Brakkene er lange betongbygninger med 10 rom på hver side av det avlange bygget. Ingen av 

rommene har bad eller kjøkken. Tidligere bodde det 5-6 arbeidere i hvert rom. I dag fungerer 

rommene som hjem til noen av de fastboende familiene der. Men et rom på ca 10 kvadrater 

uten fasiliteter, er hverken et bra hjem for en gruppe arbeidere eller en familie. De fleste 

sukkerplantasjene i Den dominikanske republikk er i dag nedlagt, men mange av 

arbeidsmigrantene er der fortsatt. Bateyene har ofte dårlig med infrastruktur. Man mangler 

strøm, vann, kloakk og søppelhåndtering (Wynne 2015, 37). Bateyene er regnet som et av de 

fattigste områdene i Den dominikanske republikk (ibid). De fleste arbeidsmigrantene fra Haiti 

jobbet med å kutte sukkerrør med machete. En sukkerarbeider tjente i gjennomsnitt en US 

dollar per tonn sukkerrør han kuttet (Martinez 2015, 392). Arbeiderne ble fysisk og verbalt 

nedverdiget og misbrukt av bevæpnet sikkerhetspersonell på hester (Martinez 2012, 1859). 

Haitianere har generelt blitt sett ned på av dominikanere. I tillegg til ofte å være mørkere i 

huden og ofte fattigere, er det mange i bateyene som er endt opp som papirløse og derav 

oppholder seg ulovlige borgere i Den dominikanske republikk. Med papirløse mener jeg 

mangler av både fødselsattest, pass og la cedula (statsborgerskapdokumentasjon). Alle disse 

faktorene spiller inn i konflikten mellom dominikanere og haitianere, og vil belyses videre 

gjennom avhandlingen. 

 

Alle de haitianske sukker-arbeiderne kom som midlertidige arbeidsmigranter, med planen om 

å bli et par måneder for så å returnere til Haiti (Martinez 2010, 613). De fleste gjorde dette, 

men flere og flere utsatte hjemreisen. Dette endte til slutt med en fast liten bosetning arbeidere 

(ibid). Det er uvisst om disse menneskene kategoriseres som haitianere eller dominikanere, 

eller begge deler. Det er viktig å poengtere i denne diskusjonen om rett til statsborgerskap at 

ikke alle ønsker å bli sett på som dominikanere. Mange kom som arbeidsmigranter og hadde 

ingen planer om å bli værende i Den dominikanske republikk. Martinez (2012) argumenterer 

for at de papirløse i dag kjemper for forskjellige ting. Noen kjemper for statsborgerskap på 

grunnlag av at de er født i landet, men noen kjemper for retten til dokumentasjon da de ble 
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hentet lovlig over grensen for å jobbe på plantasjene som er tilknyttet staten (2012, 1859). 

«Emigration to the sugar estates of the Dominican Republic is a conscious attempt on the part 

of migrants, first, to extract a profit from selling their labor in external markets and, second, to 

return shortly with that profit to the relative security of their homeplaces in Haiti» (Martinez 

1995, 161). 

 

Martinez bruker ordspill som « A place no one calls home»(2007, 21) og «Living in 

nowhere»(2007, 34) for å beskrive en batey. Ved å sammenligne en batey med nowhere, 

mener han at alle bateyene er like. Det kunne like gjerne vært i Cuba som i Santo Domingo 

Når plantasjene først kom, var dette moderne arbeid. (Martine 2007,34) Slavene stakk verken 

av eller gjorde opprør, så lenge de fikk husly. De var styrt av klokka, de hadde arbeidstid og 

fritid, da fritid kunne brukes på hva de ville(2007,34). Til tross for at livet var fattig og hardt, 

kan det forstås at det kanskje var hakket bedre enn livet på landsbygda i Haiti. 

 

«The Haitian sugar workers live mostly in rural communities, called bateyes, under conditions 

that have been equated with slavery by international human rights organisations» (Howard 

2001, 34). Martinez (2007) går så langt at han kaller sukkerplantasjene for «A new system of 

slavery»(40). Han skriver også: «The situation of Haitian immigrants in the Dominican 

Republic was for years widely accepted as one of the most convincingly documented cases of 

contemporary slavery in the world» (Martinez 2012, 1859). Det å sammenligne 

plantasjearbeid med slaver er kanskje litt på kanten, men det viser hvor hardt livet til disse 

menneskene var. 
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Historien: 1 øy, 2 land og en enorm sukkerindustri 

Jeg ser det som nødvendig å ta med en historiedel her for å bedre forstå situasjonen. For å 

forstå hvorfor disse menneskene har havnet i dette landet og hvordan så mange av dem har 

endt opp som papirløse. Dette må også til for å skape et grunnlag og rammeverk for å forstå 

hele situasjonen og konfliktene. 

 

Kolonitiden 

Det hele startet da Columbus seilte i land i 1492. Hispaniola er det første stedet Columbus 

satte opp en koloni da han var ute og oppdaget den nye verden. Spanjolene hadde først hele 

øya for seg selv, men Frankrike hørte om det fruktbare landet. De gikk til krig mot spanjolene 

og fikk på 1700-tallet halve øya. Mens spanjolene var mer opptatt av å reise til resten av Latin 

Amerika for å finne gull, var Frankrike opptatt av plantasjer. En av hovedgrunnene til at 

landene er så forskjellige, er hvordan kolonimaktene behandlet sine området. Frankrike satset 

stort på tobakk, kaffe og bomull. Så og si all arbeidskraft var gjennom afrikanske slaver. På 

det meste hadde de rundt 480.000 slaver. Dette utgjorde 90% av befolkningen (Howard 2001, 

26). Frankrike utnyttet jorda til det fulle. Da de kun dyrket de samme produktene omgjengelig 

og omgivende, medførte dette til utmagring av jorda, som gjør at det til dags dato nesten er 

umulig å dyrke mat i Haiti. Overarbeidede slaver gjorde til slutt oppgjør i Haiti, og vant til 

slutt over franskmennene. Slavene i landet tilsvarte 85- 90% av befolkningen i Haiti på denne 

tiden (Wynne 2015, 27). I 1804, etter flere år med opprør, ble Haiti erklært som den første frie 

svarte nasjonen. 

 

Spanjolene tjente ikke like mye på øya, de tok ikke inn like mye slaver og hadde nesten 

slaktet ned hele den eksisterende befolkningen. De brukte lokale ledere for å styre landet, og 

blandingsekteskap med innbyggerne var vanlig. Resultatet ble en mindre og mer blandet 

befolkning, med bærekraftig økonomi og et stabilt politisk styre. I en 20 årsperiode, fra 1822 

til 1844, lå deler av Den Dominikanske Republikk under Haiti (Wynne 2015,30). Denne korte 

epoken av av historien har hatt stor betydning for dagens anti-haitianisme. Den dominikanske 

republikk lå også i en kort periode fra 1916-1924 under USA. 

 

Dominikanere er veldig stolte av deres latin-amerikanske kultur. Men liten tanke ofres på at 

dette stammer fra spanjolene og Columbus som slaktet ned nesten hele den lokale 
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befolkningen. Det er derfor et paradoks at dominikanerne hvert år feirer Columbusdagen, og 

har dedikert en park til ham der de også har en statue av ham. 

 

Problemet for det frie landet Haiti, var at ingen fra Europa eller Amerika ønsket å gjøre handel 

med dem da de var redd for at det skulle inspirere deres egne slaver til å tenke i samme 

retning. I tillegg sa Frankrike at Haiti har masse gjeld og skylder Frankrike penger for alle 

godene de stjal fra franskmennene under frigjøringen. Gjelden måtte betales ned innen 30 år, 

noe Haiti gjorde, men det satte en stor brems for landets utvikling. Landet er i dag det fattigste 

landet på den vestlige halvkule. 

 

Plantasjene 

Haitianske sukkerrør-kuttere har vært ansatt på Dominikanske sukkerplantasjer helt siden 

rundt 1880. Det sies at det var Christopher Columbus som tok med seg sukkerrør fra 

Kanariøyene, og at sukkerrør har blitt dyrket i Den dominikanske republikk siden. Industrien 

var i utgangspunktet statseid, men har blitt mer og mer privatisert i nyere tid.  

 

De seneste 100 årenene har Den dominikanske republikk vært avhengig av sesongarbeidere 

fra Haiti for å drive plantasjene i landet (Martinez 2012, 1858). Det finnes flere grunnet til at 

plantasjeeierne hentet inn billig arbeidskraft fra Haiti. «People commonly invoke stereotypes 

of ‘lazy dominicano’ and the ‘hard-working haitian’ to explain why certain kinds of work are 

done by Haitians and rejected by Dominicans» (Martinez 2007, 77). En annen bortforklaring 

kunne være: «.. everyday the dominican spend working, he would spend another day getting 

drunk on his pay» (Martinez 2007, 78). Også de haitianske arbeidsmigrantene begynte å få det 

samme synet: «As they (the haitians) see it, they do the harvest and most poorly paid job not 

because they are poorer than the dominicans but because the dominicans are incapable of hard 

work, due to their innate laziness, feebleness, dishonesty and lack of pride» (Martinez 2007, 

78). 

 

CEA og privatiseringen 

President Trujillo styrte Den dominikanske republikk mellom 1930 og 1961. Da han ble drept 

i 1961, styrte han 80% av landets industrielle sukkerproduksjon, og hele 60% av befolkningen 

var avhengig av ansettelse hos ham. (Howard 2001, 25) Etter hans død overtok staten 
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plantasjene og opprettet i 1966 det statlige organet CEA (Consejo Estatal del Azúcar)1. Etter 

nedgangen i sukkerindustrien, gjorde CEA i 1999 forsøk på å selge unna store eiendommer til 

private aktører (Gregory 2014, 28). På samme tid ble de fleste sukkerplantasjene også langt 

ned. Det var på denne tiden plantasjen i La Bacana også ble lagt ned. Til tross for at store 

deler av plantasjene er lagt ned, er fortsatt CEA i drift. 

 

Den dominikanske sukkerindustrien blir til stadighet omtalt som moderne slaveri eller et 

slave-lignende system (Martinez 2015, 392). Noe av grunnen er de fattige boforholdene, den 

dårlige livskvaliteten hos arbeiderne og den dårlige betalingen. 

 

Gjennom feltarbeidet mitt besøkte jeg CEAs hovedkontor i Santo Domingo to ganger. Den 

lokale skolen jeg jobbet på prøvde å søke om land fra CEA. Målet var å få bygget en 

multifunksjonell sportsarena samt et lite område for å dyrke grønnsaker til å bruke på den lille 

skolen. Etter mange søknader, fikk skolen et møte med noen ansatte hos CEA og jeg fikk bli 

med som observatør på møtet. Den første turen fikk jeg ikke bli med inn i bygningen, jeg 

hadde ikke tatt med meg passende skotøy. De holdt en strikt kleskode ved CEA kontoret. Så 

og si alle var menn og alle gikk i dress, så når jeg kom med flipflops var det overhodet ikke 

passende. Møtet gikk greit for skolen sin del, men de som jobbet på kontoret gjordet ikke det 

de lovet at de skulle gjøre. Derfor tok vi enda en tur til hovedstaden. Denne gangen hadde jeg 

med meg pensko, og fikk slippe inn. Det virket ikke som om det var noe ordentlig system på 

hvem som fikk komme inn på møtet eller ikke. Det satt mange folk på venterommet. Vi hadde 

avtale. Men da vi kom, var alle dratt til lunsj. Det virket som om folk fikk komme inn på 

kontorene når det passet dem som jobbet der. Møtet vårt var pompøst og til tross for at vi fikk 

negative beskjeder og systemet var urettferdig, måtte vi være svært hyggelige og takket for at 

de tok seg tid til oss. Søknaden om å få dyrke litt land har fortsatt ikke gått gjennom, over 1,5 

år etter at søknadsprosessen startet. 

 

  

                                                
1 http://cea.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia  

http://cea.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia
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Papirløse, ergo statsløse 

Hele 10% av befolkningen i Den dominikanske republikk er i dag statsløse (Gregory 2014, 

xix)2.  Haitianere er sett på som ulovlige, desperate migranter (Howard 2001,40). Den samme 

migranten kan ha kommet til Den dominikanske republikk som en bygningsarbeider eller som 

«gjestearbeider» som har fulgt mellomstatlige forhandlinger (ibid). Martinez (2003) påpeker 

er det ikke de rike og velstående haitianerne som kom for å jobbe i Den dominikanske 

republikk (83). De kommer som regel fra veldig fattige, små landsbyer. En haitiansk dame 

oppsummerte familiens situasjon i bateyen der de bodde: «Here we have the freedom to work. 

And to struggle. And we have the freedom to be poor!» (Martinez 2015, 19). 

 

The phenomenon of statelessness is a grave and growing problem. Millions of 

stateless individuals are among the least visible but the most vulnerable population in 

the world. They are not recognized as citizens by any government and thus are forced 

to function at the edge of society. (Kosinski 2009,377) 

 

Martinez (2015) forteller om hvordan mange sukker-arbeidere av haitiansk avstamning ikke 

nøler med å si «Dominicans treats us as slaves» (393). Men når han videre har spurt 

informantene om hva de ønsker å få som kompensasjon for deres harde arbeid og ofring på 

sukker markene, sier de «Higher Wages, basic health care, and old age security provisions, as 

well as Dominican citizenship and good schools for their Dominican-born children» 

(Martinez 2015, 393). Sukker-arbeiderne bærer som oftest ikke nag, men har heller ønsker om 

en bedre fremtid for sine etterkommere. Og de tingene de ønsker er menneskerettigheter som 

egentlig alle skal ha tilgang på. 

 

Loven og endringene 

Artikkel nr 11 av Den dominikanske grunnloven anerkjenner jus soli (grunnens rett). «De 

fleste nasjoner anerkjenner statsborgerskap eller nasjonalitet basert på enten jus sanguinis 

(blodets rett) eller jus soli. Det første henviser til det å ha foreldre av en viss nasjonalitet, 

mens det andre henviser til det å være født innenfor landegrensene, som er det som 

bestemmer ens statsborgerskap.» (Koepsell & Smith 2014, 224)3 Som Koepsell og Smith her 

                                                
2 Mer om temaet og grunnen til statsløshet i kapittel 3. 
3 Se også Perez (2016) og Wooding (2008) for mer om jus soli. 
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påpeker vil en stat som følger jus soli gi statsborgerskap til enhver som er født innenfor 

landets geografiske grenser. Grunnlaget for at de haitianske arbeidsmigrantene ikke får lovlig 

statsborgerskap ligger i loven om mennesker “in transit”. 

 

I 2004 godkjente Den dominikanske republikk en ny migrasjonslov (Ley General para las 

Migraciones, No. 285-04) (Amnesty 2007, 17).» Loven sier at mennesker som er “in transit” 

eller er født av diplomater, ikke har rett på dominikanske fødselsattest. Resultatet er nå at 

generasjoner av familier som kom som arbeidsmigranter for å jobbe på plantasjene, i dag 

mangler fødselsattest og derav er statsløse.» (Gregory 2014, xv). 

 

I 2013 bestemte den dominikanske høyesterett at (lov 168-13): «children born in the 

Dominican Republic to foreign parents who did not have regular migration status had never 

been entitled to Dominican nationality» (Amnesty 2015, 6). Det som gjør denne lovendringen 

så spesiell er at den gjelder alle født i landet helt tilbake til 1929. Mange har derfor mistet sitt 

statsborgerskap på grunn av denne loven. 

 

Arbeidsmigrantenes etterkommere har rett på fødselsattest av den grunn at de er født i landet, 

men har på samme tid ikke rett på fødselsattest da de regnes som «in transit». Det å nekte de 

uregulerte haitianske arbeidsmigrantene fødselsattest har blitt en mekanisme for å nekte den 

statsborgerskap og lovlig opphold (Wooding 2008, 368). Avgjørelsen Den dominikanske 

høyesterett avla krenker både dominikansk og internasjonal lov. Deriblant går imot deres egen 

grunnlov om jus soli og internasjonale lover som sier at land ikke skal diskriminere eller gjøre 

mennesker statsløse (Perez 2016, 152). 

 

Et videre problem ligger i at den haitianske grunnloven sier at barn som er født på utenlandsk 

jord av utenlandsk far og haitiansk mor vil ha utenlandsk nasjonalitet. Den haitianske staten 

anerkjenner kun utenlandsfødte barn som haitianske, dersom begge foreldrene er haitianske 

statsborgere og har registret barnet rett etter fødsel ved et haitiansk konsulat der begge 

foreldrene også kan vis til skriftlige papirer (Perez 2016, 152). 

 

Den Haitianske grunnloven anerkjenner jus sanguinis, altså rett til nasjonalitet via blod. Et 

annet paradoks er at mellom 1987- 2012 sa den haitianske loven at det ikke var lov med 

dobbelt statsborgerskap. Dette har vært en stor faktor for at mange ikke har registrert barna 

som haitianske, og ved å registrere her mister man mange goder man får ved dominikansk 
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fødselsattest. I tillegg ser de fleste på seg selv som dominikanere, og det blir da ikke rett å 

registrere barna sine som haitianere. Man kan diskutere om det er bedre å ha haitiansk i 

forhold til å ikke ha noen ting, men om man registreres som haitiansk, mister man muligheten 

for dominikansk. Man kan si at mange gir opp kampen. 

 

Et stort problem for haitianske migranter i utlandet, er at etter haitiansk lov har ikke haitianere 

som er født i andre land automatisk krav på haitianske identitetspapirer (Wooding 2009, 24). I 

kombinasjon med at den Dominikanske staten nekter å gi ut fødselsattester til barn av 

haitiansk avstamming, medfører dette at mange av disse barna ender opp som statsløse (ibid). 

 

Etter lovendringen ble enn 200.000 dominikanske statsborgere plutselig gjort statsløse og 

lever i limbo. Dette er i tillegg til alle de udokumenterte som aldri har hatt tilgang på papirer.  

Etter hva jeg vet, er ingen av mine informanter foreløpig direkte rammet av domstolens 

avgjørelser. Fokuset i bateyen lå mer i problemene rundt det å ikke ha identitetspapirer i det 

hele tatt. 
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Teoretiske betraktninger 

Temaet i denne oppgaven strekker seg fra økonomisk overlevelse4 til identitetspapirer5 og 

deportasjon6. Jeg skriver om en relativt fattig gruppe mennesker med svært begrensede 

muligheter. De papirløse er på mange måter låst i situasjonen7. Fattigdom, migrasjon og 

statsløshet er ikke nye fenomener. Man finner det overalt i hele verden. Men grunnen til at 

folk er i disse situasjonene, er ofte svært komplekse. 

 

Many decades of unregulated migration of Haitians who have come to live and work 

from the neighboring country have resulted in a significant population in the 

Dominican Republic (DR) whose status is uncertain, and who are vulnerable to 

widespread discrimination and abuses of human rights. (Wooding 2008, 367) 

 

Statsløshet 

I motsetning til asylsøkere, flyktninger, migranter og andre typer for «ikke-borgere» som ikke 

er statsborgere i landet de oppholder seg i, men som er anerkjent som borgere i landet de kom 

fra, så er flesteparten av statsløse mennesker «ikke borgere» i sitt eget land (Belton 2015, 

907). De statsløse er altså ikke anerkjent som borgere i landet de er født i. «Dominican 

society, (...) considered persons of Haitian descent to be an undifferentiated mass and/or 

illegals» (Belton 2015,911). Mange blir stemplet illegale borgere, og risikerer utkastelse av 

landet de er født i. Som en av Beltons informanter forklarer det: «... it’s like I am physically 

here, but when it comes to the laws it’s as if I don’t exist» (2015, 913). 

 

De statsløse i bateyene i Den dominikanske republikk stammer fra haitianske 

arbeidsmigranter som aldri har hatt, eller har blitt fratatt statsborgerskap i landet. Grunnen til 

at folk i utgangspunktet valgte å migrere fra Haiti bunner ofte i fattigdom. Som Martinez 

oppsummerer: 

 

Does poverty of Haiti- absolute or relative- really tell all that need be known about the 

conditions that lead rural Haitian men to cross the border as cane workers? I think not. 

                                                
4 Kapittel 4 
5 Kapittel 3 
6 Kapittel 5 
7 Se Gregory (2014) 
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These migrants respond not just to invidious comparisons between home and host 

areas. They leave home not to find a better life elsewhere but to return shortly with 

enhanced means. Specifically, the need to improve long-term food security may have 

much to do with why these migrants mostly follow a circular pattern of mobility. 

(Martinez 1995, 83-84) 

 

Situasjonen er ikke bare vanskelig for de statsløse i landet, det er også vanskelig og komplekst 

for staten. Det er en realitet at Den dominikanske republikk driver med deportasjon av 

haitianske arbeidsmigranter og deres etterkommere; til tross for at mange av dem kom til 

landet på lovlig vis. Men som Wooding skriver: «Nobody questions the sovereign right of the 

Dominican Government to carry out deportations but there is questioning on how this is done 

and to whom.» (2014, 114) 

 

For å få innblikk i hva en batey er og hvilken rolle de har i det dominikanske samfunnet har 

jeg bruk Gregory (2014), Wynne (2015), Martinez (1995, 2007 og 2012) og Krohn-Hansen 

(2001). 

 

Folkelige livbergingsstrategier og økonomisk handling 

«Experiences of poverty are shared by the irregularity of cash flow produced by temporary 

and unstable forms of labor» (Han 2012, 59). Menneskers status som statsborger eller ikke, 

har mye å si for hvilke jobber og inntekt man kan ha tilgang på. Om man ikke har tilgang på 

disse tingene, blir man avhengig av naboer, familie eller andre bekjente man kan få hjelp fra. 

Man blir avhengig av sosiale relasjoner og en form for resiprositet.8 

 

If we really want to understand the moral grounds of economic life, and by extension, human 

life, it seems to me that we must start instead with the very small things: the everyday details 

of social existence, the way we treat our friends, enemies, and children—often with gestures 

so tiny (passing the salt, bumming a cigarette) that we ordinarily never stop to think about 

them at all. (Graeber 2011, 89). 

 

                                                
8 Mauss (1995) 
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Økonomisk hverdagsliv er en viktig faktor for enkelt menneskers muligheter og 

begrensninger i livet. Hvilke jobber man har tilgang på, hvilke rettigheter man har, hva man 

bruker penger på og hvordan disse avgjørelsene kollektivt påvirker ens liv. I La Bacana er 

mulighetene for arbeid og inntekt svært begrenset. Derfor har sosiale relasjoner og resiprositet 

blitt viktig for å overleve i den prekære situasjonen batey-befolkningen har havnet i. Heart og 

Hann (2011) skriver om den uformelle økonomien og hvordan disse menneskene klarer seg til 

tross for at de står uten godene og sikkerheten som følger med når man har en «ordentlig 

jobb» (113). Uformelle, ofte gründer, jobber der man ikke betaler skatt, er livsviktige for 

mange statsløse mennesker. 

 

Benoît de L'Estoile (2014) skriver om økonomiske systemer hos tidligere plantasjearbeidere i 

Brasil. Han tar et skritt bort fra den tradisjonelle antropologien av økonomi, han argumenterer 

for og ser på en mer lokal versjon av økonomi som han kaller «government of the household» 

(62). Til tross for at det var sett på som ønskelig med penger, er verdien av vennskap sett 

høyere da de potensielt kan hjelpe en om en krise skulle inntreffe (ibid). Denne formen for 

resiprositet har vært essensiell for å forstå økonomisk utveksling og levebrødet blant de 

urbane fattige (Palomera 2014, 105). Palomera skriver om dominikanske migranter i 

Barcelona, Spania, og hvordan deres økonomiske fellesskap gjør at de individuelt overlever. 

«Because reciprocity is flexible, it was transformed according to different forms of value and 

redefined in new wats as migrants accessed home ownership and their relations were 

commodifies” (Palomera 2014, 105). De deler på bokostnader og gjør andre tjenester for 

hverandre. De som gjorde det økonomisk bedre enn de andre, følte seg moralsk forpliktet til å 

hjelpe de som trengte det mest (ibid). På denne måten er den som hjelper denne gangen, sikret 

hjelp om situasjonen skulle snus. «Reciprocity was thus understood as a moral obligation of 

those who were doing better to support those who needed it, which translated into a constant 

circulation of resources and a relative socioeconomic homogeneity among members” 

(Palomera 2014, 107). 
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Om kapitlene 

Jeg har gjennom dette kapittelet vist den komplekse historien for denne idylliske øya i 

Karibia. Kapittel 2 omhandler metode og etikk for mitt feltarbeid på 6,5 måned. 

Videre kommer det tre analysekapitler. Kapittel 3 i denne avhandlingen vil reflektere rundt 

identitet i bateyen. Jeg vil redegjøre for hvilke papirer det er snakk om når jeg sier at folk er 

papirløse. Det er en historie om kampen for sine rettigheter, deriblant identitetspapirer og 

oppholdstillatelse, men også en historie om fiktive papirer i omløp og mangel på 

grunnleggende hjelp og rettigheter. 

Kapittel 4 er et økonomisk overblikk. Det forteller om hvordan mennesker som lever utenfor 

staten og utenfor lover og regler finner måter å skaffe en inntekt og klarer å overleve. Innenfor 

arbeidsmarkedet er det et stort skille mellom menn og kvinner. Det gjenspeiles også i 

hjemmet. Grunnet fattige kår, er det lite penger i omløp. Det er derfor blitt nødvendig å 

utnytte de sosiale nettverkene blant naboer for å kunne forvente hjelp i kinkige situasjoner. 

Det er en realitet at området er utsatt for naturkatastrofer ved jevne mellomrom, så det å 

kunne søke hjelp hos kjente kan være livsviktig. 

I det siste analysekapittelet, kapittel 5, skriver jeg om deportasjon, Jeg skriver om det å være 

fastlåst i denne situasjonen, og hvordan folk tenker forskjellig om fortid og fremtiden. Jeg 

introduserer også ideen til Stoler (2008) og Gardillo (2014) om ruiner, og det at disse 

menneskene bokstavelig talt bor i ruinene av sukkerplantasjen som en gang var der. 

Avslutningsvis presenterer jeg et lengre etnografisk eksempel på hvordan det gikk dagen 

immigrasjonspolitiet kom til La Bacana, og veien videre. 
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Kapittel 2 - Metode og Etikk 

 

I dette kapittelet drøfter jeg metoden jeg har valgt, og hvordan jeg bruker den for å finne svar 

på min problemstilling og forskningsspørsmål. Jeg diskuterer også kort bakgrunnen for 

forskningsprosjektet og hva jeg hadde forventet før feltarbeidet, samt hvordan ting videre artet 

seg. Jeg drøfter mine egne valg i felt, min posisjon som observatør samtidig som jeg har 

jobbet på en lokal skole. Jeg tar også opp etiske dilemmaer samt andre utfordringer jeg møtte i 

felt. 

 

Metode 

Jeg vil her gå gjennom bakgrunnen for prosjektet. Jeg vil forklare anonymiseringsprosessen 

samt avgrensing av feltet og valg av metode. Videre vil jeg skrive om hvordan jeg fikk 

innpass hos batey-befolkningen og hvilke bevisste valg jeg som forsker måtte ta og hvorfor 

både antropologen og følelser er relevant for mitt prosjekt. Språk er også et viktig punkt jeg 

vil ta opp i dette kapittelet. 

 

Bakgrunn 

Jeg har gjennom tidligere studieopphold vært i både Den dominikanske republikk og i Haiti. 

Ved hjemkomst til Norge reagerte jeg veldig på at ingen visste noe om menneskene som 

bodde på denne øya og situasjonen de befant seg i. De fleste svarte som «Åh, jeg har også 

vært på ferie i Tahiti». Mange visste ikke engang hvor Haiti lå på kartet. Folk ble sjokkert når 

jeg fortalte om fattigdommen i Haiti og de haitianske arbeidsmigrantene som var blitt gjort 

statsløse i Den dominikanske republikk, samtidig at dette foregår rett i nærheten av en enorm 

turistindustri. Målet med masteroppgaven ble derfor å spre kunnskap om nettopp disse 

menneskene og deres prekære livssituasjon. 

 

Før avreise hadde jeg lest deler av Cato Wadels bok Feltarbeid i egen kultur og hadde derfor 

vurdert ideen om å gjøre feltarbeid i eget eller kjent miljø. Ideen om at når man studerer noe 

som allerede er kjent for en, overser man eller legger ikke merke til ting som for 

utenforstående er veldig spesielt med nettopp denne kulturen eller stedet. «... nettopp dette 

gjør at det som blir tatt for gitt, ikke så lett blir oppdaget og satt ord på» (Wadel 2014, 27). 
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Som Wadel skriver «Spørsmål det for feltarbeidere i en fremmed kultur blir helt naturlig å 

stille, blir ofte ikke stilt ved feltarbeid i egen kultur» (Wadel 2014, 27). Jeg så først på det som 

en fordel at jeg hadde vært i området før, at jeg var kjent med kulturen i Den dominikanske 

republikk ville gjøre det enklere å få innpass, eller at prosessen i det minste ville gå fortere. 

Det gjorde ting enklere ved at jeg visste hvor steder lå geografisk i forhold til hverandre, og at 

jeg visste hvor nærmeste supermarked var. Men kulturmessig stemte det ikke. Jeg hadde ikke 

tatt i betraktning at batey-beboerne hverken er dominikanere eller haitianere, men en blanding 

og at de er et eget lite samfunn. 

 

Min bakgrunn er en bachelor i utviklingsstudier. Jeg har derfor mye kunnskap rundt 

fattigdom, utvikling og NGOs (non governmental organisations). Feltarbeidet mitt er inspirert 

av Kimberly Wynne (2015) sin bok Blood, Sweat and Bananas. Making a Moral Life on the 

Margins of the Dominican Republic og Margareth Willsons (2007) Dance lest we all fall 

down. Wynne (2015) gjorde feltarbeid på en bananplantasje nord i Den dominikanske 

republikk. Hun skriver om hverdagen for de haitianske arbeidsmigrantene som periodevis bor 

der. Willson (2007) gjorde feltarbeid i Brasil. Hun startet en NGO, en jente-skole, samtidig 

som hun drev med feltarbeid. Hun skriver om fattige jenter som bor i favelaen i Brasil, om 

hvor dårlig skoletilbud det finnes for dem og om hvorfor hun da startet opp denne jente-

skolen. Hun legger frem problemer som dukket opp underveis, både for prosjektet og for 

hennes status som forsker, og hvor viktig det var for hennes felt at hun deltok på lokale 

sportsarrangementer. 

 

Anonymisering 

Alle mine informanter er anonymisert. De har fiktive navn, noen har justerte alder, annerledes 

jobb eller utdanning. Noen av personene er også slått sammen av flere personer. Også navnet 

på bateyen, La Bacana, er et fiktivt navn jeg har funnet på. Når jeg skulle lage stedsnavnet 

tenkte jeg på at det var mye kyr som gikk fritt rundt om nede ved elven og på de store jordene 

som ligger brakk. Ordet ku på spansk, er «vaca», men med dominikansk sleng sier man 

«baca». Mange steder begynner også med «La» foran, og alt dette slått sammen med en liten 

ending ble det La Bacana.  

 

Mine feltnotater er konsekvent skrevet på norsk både for å kunne skrive hvor som helst og at 

de som leser dem ikke skulle kunne lese det. Men også for å ikke ende opp som for eksempel 
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Goffman (2014) som til slutt endte med å ødelegge sine feltnotater for å beskytte 

informantene sine. Det er et faktum at jeg skriver om mennesker som oppholder seg ulovlig i 

landet. Derfor skrev jeg alt av notater på norsk slik at heller ikke politi eller lignende skulle 

kunne lese mine notater om jeg skulle havne i en slik situasjon. 

 

Avgrensing av feltet- hvor er vi 

Jeg har valgt en geografisk avgrensing av feltet. Feltet mitt er en liten batey i Puerto Plata-

provinsen i Den dominikanske republikk. Planen var å fokusere utelukkende på haitianske 

arbeidsmigranter og deres etterkommere. Men tidlig i feltarbeidet oppdaget jeg hvor vanskelig 

det var å skille og kategorisere menneskene som bodde i La Bacana. Det er også forskjell på 

hva folk identifiserer seg med, hva det eventuelt står i passet, og hva den allmenne mann i 

gata mener at en er. I bateyen finner man haitianske arbeidsmigranter og deres etterkommere. 

Det bor også et par dominikanere i bateyen. Disse var ofte ganske fattige eller tilknyttet 

kriminalitet. Bateyen har blitt til et gjemmested for småkriminelle. Veldig mange er en 

blanding mellom haitianere og dominikanere. Det er det samme med kulturen i bateyen; Det 

er en blanding. Hovedfokuset mitt lå hos dem som var papirløse. Men det var også svært 

vanskelig å vite hvem som hadde papirer eller ikke. Og om de som hadde faktisk hadde 

papirer hadde ekte papirer eller forfalskninger. 

 

Grunnen til at det ble akkurat denne bateyen er på grunn av skolen jeg på før avreise hadde 

fått innpass hos. Jeg uttrykte tidlig at jeg ønsket å bo i bateyen, så avtalen var at jeg skulle få 

bo i overetasjen på skolen. Det er på grunn av denne skolen at det ble nettopp denne bateyen 

jeg endte opp å gjøre feltarbeidet mitt i. Derfor det er en geografisk avgrensing av feltet. Jeg 

besøkte også andre bateyer og byer, men da ofte sammen med noen andre fra La Bacana. 

 

Valg av metode 

Deltakende observasjon er åpenbart hovedmetoden for oppgaven min. Metoden innebærer å 

være i felt blant mennesker i deres naturlige habitat og situasjoner. Det perfekte feltarbeid 

med deltakende observasjon finnes ikke, feltet endrer seg og blir til underveis i felt. Det 

kommer ofte an på hvor lett man får innpass i samfunnet, hvorvidt man forstår språk og 

kultur, og hvor lett eller hvor vanskelig det er å finne informanter. 
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Jeg har valgt ikke å bruke den klassiske intervjumetoden under mitt feltarbeid. Jeg fant det 

bedre å satse på den daglige samtalen, og heller stille uformelle spørsmål for å finne svar på 

ting jeg lurte på eller ikke forsto. Deltakende observasjon betyr å ta del i informantenes 

hverdag og gjerne sitte rundt å prate med folk. Som Fredrik Barth sier: «Hvis vi vil forstå noe 

av andres liv må vi akseptere deres oppfatninger om hva som er viktig i livet; vi må lytt til 

dem og deres prioriteringer» (Barth 1980, 8). Og den beste måten å få samlet inn denne 

dataen er å prate med folk. 

 

For å få del i andre folks virkelighet må vi altså få vite hva de vet, og glemme det vi 

vet. Det er bare folkene selv som kan gi oss denne nøkkelen til sin verdens. Og for at 

vi skal klare å ta imot den, må vi bli ydmyke i vår tro, vi må være villige til å legge til 

side - ja midlertidig gi slipp på - hva vi selv vet og verdsetter, og stole på at det vi 

derved skal få del i også vil ha verdi. (Barth 1980, 10) 

 

Sitatet av Bath ovenfor er grunnen til at jeg så sterkt ønsket å bo i bateyen. Jeg ønsket å ikke 

distansere meg i form av å bo et annet sted. Jeg ønsket å bo så likt mulig som mine 

informanter. På denne måten tror jeg at jeg fikk raskere tilgang, i form av tillit hos mine 

informanter. Befolkningen var ikke vant med at frivillige eller turister bodde i dette området. 

Jeg var den eneste hvite i området. 

 

Tilgang og innpass 

Gjennom bekjente fra tidligere opphold i Den dominikanske republikk kom jeg i kontakt med 

en liten europeisk finansiert skole. Før avreise hadde jeg vært i kontakt med grunnleggeren av 

skolen via epost. De på skolen fikk videre beskjed at jeg skulle komme ned som forsker, 

samtidig som jeg ønsket å jobbe som frivillig på skolen. Styret på skolen ønsket at jeg ikke 

jobbet på skolen hver dag, de ville ikke at jeg skulle «stjele» jobben fra de lokalt ansatte og 

heller ikke at de skulle bli vant/ avhengige av å ha en ekstra person på jobb hver dag da jeg 

skulle reise hjem igjen når skoleåret var omme. Derfor jobbet jeg på skolen mandag, onsdag 

og fredag. Den lokale barneskolen var en enorm fordel når det kom til å få tilgang. Ryktene 

om den norske jenta som jobbet og bodde på skolen gikk fort. Det tok ikke lang tid før alle 

visste hvem jeg var. Jeg følte at det at jeg jobbet på barneskolen gjorde at den resterende 

batey-befolkningen hadde tillit til meg, og at de derfor pratet med meg. 
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Det er ikke vanlig med «fastboende» utlendinger i bateyen. Befolkningen er vant med 

frivillige som kommer og går i følge med forskjellige organisasjoner. Jeg fikk derfor mange 

blikk, og overhørte at folk snakket om la gringa (hvitingen, turisten) når jeg passerte dem. Til 

slutt spurte en dame om jeg ikke ville sitte å prate litt med henne, og da spurte hun rett ut hva 

jeg egentlig drev på med. Alle hadde sett hvitingen som vandret rundt i de trange smugene og 

var der til alle døgnets tider. Ingen hvitinger gjorde jo det.. Jeg fortalte henne at jeg var der 

som student og forsker, og jeg ønsket å skrive en oppgave om de papirløses situasjon i Den 

dominikanske republikk. Det tok ikke lang tid før alle visste det. Historier spres fort på et lite 

sted. 

 

Jeg bodde i øverste etasjen på skolen i 1,5 måned. Etterhvert tok jeg valget om å flytte ned i et 

betonghus like ved skolen. Det føltes bedre å ha et eget kjøkken i stedet for de store grytene 

på skolekjøkkenet, samt et bad som ikke skulle deles med alle elevene på skolen. 

Rektors begymring for at jeg skulle bli ensom i det nye huset var ubegrunnet. Det var alltid 

folk på besøk. Barna på skolen kjente meg, og da visste foreldrene deres hvem jeg var og da 

visste alle deres venner hvem jeg var og så videre. På grunn av skolens status i samfunnet, 

fikk jeg raskt batey-befolkningens tillit og alle visste hvem jeg var. 

 

Etterhvert som månedene gikk, fikk jeg færre og færre blikk. Når jeg gikk gjennom bateyen 

hilste de fleste på meg med navn. Ofte var det ikke lange hilsener, men mer at personen ropte 

«Louisa!» og smilte, vinket eller nikket mens jeg responderte «Dime!» (fortell meg, vanlig å 

si når man hilser). Videre kunne man spørre hvordan det gikk, men man kunne også bare gå 

videre med dagen uten å prate noe mer med vedkommende. Den dagen mannen som jobbet på 

den store lokale colmadoen sluttet å kalle meg for la gringa, følte jeg meg på ordentlig 

akseptert av befolkningen. 

 

Deltakende observasjon 

Henrietta Moore argumenterer i boken sin Anthropological Theory Today (1999) for at det 

som gjør antropologi antropologisk er metoden for å innhente etnografisk empirisk data, altså, 

deltakende observasjon (Moore 1999). Men hun sier på samme tid at vi ikke kan se på 

antropologi som en ren teori, da antropologi er alt og ingenting (Moore 1999, 4). 

Deltakende observasjon har være mitt hovedfokus i felt. Dette i form av hverdagslige 

samtaler, lytting, og «aktiv læring gjennom å delta fysisk og emosjonelt i det de andre gjør» 
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(Hagen og Skorpen 2016, 68). Gjennom aktivt ta del i informantenes liv, kan forskeren 

komme nærmere erfaringen og forståelsen av informantens synspunkter (Hume og Mulcock 

2004, xi).» En feltarbeider er først og fremst ute etter å observere og delta i samhandling 

informantene imellom. Feltarbeideren vil også ha samtaler med og noen ganger ustrukturerte 

eller strukturerte intervjuer med sine informanter» (Wadel 2014, 30). 

 

“The ethnographer must be able to see with the eyes of an outsider as well as the eyes of an 

insider, although bout views are, of course, only ever partial” (Hume og Mulcock 2004, xi). 

Feltarbeidet og dataene innsamlet ville potensielt vært annerledes om det hadde vært en annen 

forsker, en annen tid eller om mine språkkunnskaper hadde vært bedre. Det er derfor man sier 

at dataen er delvis, eller relativ. Største delen av datamaterialet har jeg fått fra uformelle 

samtaler og ved aktivt å delta i dagligdagse aktiviteter. Jeg står for det jeg har sett, hørt og 

analysert. 

 

Mine arenaer for samhandling var i hovedsak gatene i La Bacana. Jeg la vekt på samtaler og 

observasjoner av omgivelser samt deltagelse i de daglige gjøremålene. Skolen var en stor 

faktor for hvem jeg kom i kontakt med. På skolen fungerte jeg som en lærerassistent. Etter 

skolen hjalp jeg gjerne til med oppvasken på skolekjøkkenet. 

 

Det var lite utesteder og restauranter. Det ble derfor mange timer i plaststoler ute i gatene bare 

for å sitte å prate med folk. Jeg var med på flere sportsarrangementer i uken, og på kveldstid 

spilte vi mye biljard på en lokal liten pub eller domino ute i gaten. På kveldstid, men helst før 

solen gikk ned, bedrev mange av de unge med sport. Dette gjaldt også de fleste av mine 

informanter. Jeg ble derfor omtrent daglig spurt om å være med å se på treninger eller kamper. 

Dette var alt fra basketball, fotball, baseball og spesielt boksing. Inspirert av Willson (2007) 

og uten å vite hva jeg egentlig sa ja til å være med på, ble jeg med på forskjellige 

sportsarrangementer. Etterhvert ble dette en rutine. Dette var optimale arenaer for 

samhandling med de unge voksne og ungdommen i bateyen. 

 

I de aller fleste feltarbeider er det (derfor) vanskelig å planlegge i detalj hva en skal 

gjøre hver dag, uke eller måned. En feltarbeider må i høy grad ta det han får der og da. 

Feltarbeidet krever derfor fleksibilitet og stadig endring av planer og opplegg. Dette 

gjelder de metoder en tar i bruk, og det gjelder hva en kan få tilgang til å observere 

(Wadel 2014, 30) 
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Plaststoler ble til en stor del av feltarbeidet mitt. Mye av arbeidet har handlet om den 

uformelle samtalen, ta del i deres hverdag. Batey-befolkningen bruker mye tid på å sitte ute og 

å gjøre veldig lite. Det å sitte under trær på plaststoler og sladre er en stor del av hverdagen. 

Det å spille kort, biljard og domino ble også en stor del av kveldsaktiviteter der jeg kom i 

samtale med flere av batey-befolkningen. 

 

Antropologi og etnografisk arbeid var for folk i La Bacana helt ukjent. Det er ikke veldig 

overraskende når nærmere halvparten er analfabetere. Jeg opplevde flere ganger at folk ikke 

forsto hva jeg drev på med og hva min rolle var. Jeg måtte flere ganger forklare hva 

antropologi er, hva oppgaven min handlet om og hvorfor jeg var der. Gjennom å jobbe på 

skolen og å vise interesse for arbeidet de gjorde, kom jeg i kontakt med mennesker som 

ønsket å ta del i oppgaven min. Som meg, slet Steven Gregory med at han ofte ble forvekslet 

med en turist, han brukte også mye tid på å forklare hva han gjorde der. Som han skriver: 

 

As the image of research with which most people were familiar was that of a neatly 

dressed public official, armed with a clipboard and an ID card, the sight of me hanging 

about, seemingly idle, did little to persuade residents that I was not on vacation. 

Ethnographic research simply does not look like work. (Gregory 2014, 81). 

 

Han ble også ofte forvekslet med en journalist eller en forfatter som ønsker å skrive om 

dominikansk kultur. På samme måte som Gregory ble jeg ofte forvekslet med en vanlig turist 

eller journalist, men de fleste forstod at jeg var en student som ønsket å skrive om de 

papirløses situasjon i Den dominikanske republikk. 

 

Informanter 

I utgangspunktet hadde jeg trodd at de ansatte på skolen ville bli mine hovedinformanter. Men 

de fleste ansatte på skolen var eldre kvinner. Dette gjorde det vanskeligere å få tilgang. 

Kvinner gjør det meste av husarbeid og har ansvar for barna sine. Etter skoledagen var over, 

dro derfor alle rett hjem og jeg så dem gjerne ikke før neste dag på skolen. Det var ikke veldig 

vanlig å invitere folk hjem til seg på grunn av de små boligene. De jeg møtte i løpet av dagene 

traff jeg som regel utendørs. 
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Alle informantene mine bor i, eller like ved, La Bacana. Informantene er enten papirløse, 

delvis papirløse eller har fiktive papirer.9 Kun en informant, Enzo, har alt av identitetspapirer, 

men han sliter med problemer hos immigrasjonspolitiet på grunn av at han er en mørkhudet 

dominikaner.10 

 

Posisjonering og rollevalg i feltet 

Som tidligere nevnt flyttet jeg til et hus for meg selv etter 1,5 måned. Der bodde jeg resten av 

oppholdet. Det var et betonghus med bølgeblikktak. Huset hadde et par soverom, et lite bad 

og en åpen kjøkkenløsning sammen med stue. Jeg fikk leie huset ferdig møblert. Det var ikke 

mye, men det var nok. Jeg bodde ikke likt som de aller fattigste i bateyen, men med samme 

standard som de som hadde faste jobber. 

 

Etter at jeg flyttet ned i huset, begynte jeg å passe på hunden til naboen min, Mario. Jeg fikk 

slik en unnskyldning til å vandre rundt forbi i bateyen uten mål og mening; jeg måtte jo gå tur 

med hunden. Noen av barna fra skolen ble daglig med for å lufte denne hunden, og de ville 

gjerne gå innom deres hus for å vise hunden til foreldrene sine, men også for å vise meg hvor 

de bodde og at jeg skulle hilse på foreldrene deres. Jeg brukte som sagt mye tid på å se på 

sport. Hunden var ofte med, og mange kjente igjen hunden til Mario og kom derfor bort for å 

prate med meg. Det var også en fordel at jeg allerede kunne spille biljard. Mario og Juan tok 

meg ofte med for å spille. Første gang var det bare for å vise meg rundt, men når de så at jeg 

kunne spille, ble det til veddemål. Taperen måtte kjøpe en øl på deling. 

Jeg brukte også mye tid på å lære meg flere kortspill og domino. På denne måten ble jeg 

kjente med flere av de gamle i bateyen. De likte å sitte ute og spille domino på kveldstid eller 

på søndager. 

 

Da jeg pratet med folk utenfor bateyen, var jeg alltid litt vag med å fortelle hvor og hvorfor 

jeg var der. Det føltes ikke nødvendig at alle visste det, og det var viktig for meg å beskytte 

informantene mine. Hvis jeg sa hvor jeg bodde, sa jeg ofte navnet på tettstedet som ligger 

nærmest La Bacana. Av folk i byene, fikk jeg ofte kommentarer som «haitian-lover» (brukt 

som et skjellsord) og de viste irritasjon over at jeg ikke var som de andre turistene og ikke 

ville bruke penger på typiske turist-ting. De ble også ofte overrasket over at jeg torde å bo der 

                                                
9 Mer i kapittel 3 
10 Mer i kapittel 5 
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jeg bodde, og ikke heller bodde på et fint resort. Martinez (2010) skriver om hvordan 

dominikanerne i området reagerte da han flyttet inn i bateyen i Monte Coca der han gjorde sitt 

feltarbeid. De var kjappe med å påpeke at det aldri har bodd haitianske arbeidsmigranter i 

leiligheten der han skulle flytte inn, etterfulgt med forklaringen om at de kunne aldri tenke seg 

å bo et sted hvor det tidligere har bodd haitianske arbeidsmigranter (Martinez 2010, 313). 

Dette grunnet migrantene er bråkete og stinker opp boligen med søppel og røyk (ibid). Jeg 

møtte ved flere tilfeller samme typen mentalitet når jeg pratet med dominikanere eller 

utlendinger. Dette skjedde spesielt når jeg var på stranda eller i byen. Det skjedde ved flere 

anledninger at motoconcho-sjåførene ikke trodde på meg når jeg sa hvor de skulle kjøre med 

hjem. 

 

Jeg ble i mange situasjoner sett på som den rike hvite, noe jeg ikke ønsket. Derfor tok jeg 

valget ikke å spandere når jeg var med informanter. Jeg visste godt at mange av dem var 

veldig fattige, så jeg lot heller ikke dem spandere på meg. Men det dominikanske samfunnet 

er veldig mannsdominert, med en idé om at mannen skal forsørge og derfor kunne spandere 

på damene. Det ble derfor nesten vanskelig å bli enige om at jeg alltid skulle betale 

halvparten,. De ønsket så gjerne å spandere en øl, brus eller mat på kvinner. I denne 

situasjonen var det vanskelig å være kvinne i felt i et mannsdominert samfunn da de fleste 

informantene mine var menn. De kveldene jeg satt ute og drakk øl med informanter, var det 

vanlig at man rullerte på hvem som kjøpte øl, så delte vi innholdet i små plastglass. De sa ofte 

nei når jeg sa at nå var det min tur å kjøpe, så løsningen min var å bli med bort til colmadoen 

når informantene mine skulle gå å kjøpe en ny øl. Informanten bestilte det vi skulle ha, så stod 

jeg klar for å betale, til tross for at han sa nei. På denne måten så ikke de andre at jeg betalte, 

og mannen kunne gå tilbake til kameratene med verdigheten i behold. 

 

Jeg fikk ofte spørsmål om hvem som lagde mat til meg, eller hvem som vasket klærne mine. 

Alle ble veldig overrasket og imponert over at jeg kunne lage min egen mat og at jeg vasket 

mine egne klær. Jeg syntes dette var veldig rart, og gjorde det derfor til et poeng at jeg alltid 

vasket selv. Dette ble sett på som positivt. Det var alltid noen som stoppet og nikket eller slo 

av en prat når jeg hang opp klesvasken ute eller tok husvasken. Hvis damene på skolen lagde 

ekstra god mat en kveld, kom de gjerne innom med en tallerken til meg. Og så gjorde jeg det 

samme tilbake. 

 

Jeg har jobbet med å skrive så objektivt som mulig og få frem at situasjonen har flere 
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komplekse sider. Det føltes ikke riktig å gå rundt med skriveblokk hele tiden, så jeg tok 

notater på telefonen og skrev det over på pc eller notatblokk på kveldstid eller andre ledige 

stunder. I begynnelsen skrev jeg på pc, men på grunnet hyppige strømbrudd, ble det vanskelig 

i lengden. Jeg fant det derfor bedre å skrive notater for hånd. 

 

Språk 

I mange tilfeller er språk et stort problem for forholdet mellom forskeren og informantene. 

Det var også mitt tilfelle. Unni Wikan gjorde på 90-tallet feltarbeid på Bali uten å snakke 

lokalspråket. Hun kom likevel hjem med gode feltnotater og skriver: «Who says deaf-mutes 

do not understand» (Wikan 1992, 472). Og det var nettopp slik det føltes innimellom når man 

bare satt og hørte etter. Du forstod ikke hva som ble sagt, men leste situasjonen ut fra hva folk 

gjorde. 

 

Språkmessig hadde jeg prøvd å forbedre spanskkunnskapene før avreise. Tidligere har jeg hatt 

både et kort spanskkurs og et kreolkurs. Jeg kunne noen fraser på begge språk, men fokuserte 

på å lære meg spansk. Det jeg rakk å lære på halvåret før feltarbeid, var ikke nok. Til tross for 

lærebøker, YouTube og apper, var ikke spansk-kunnskapene mine tilstrekkelige. I tillegg er 

dominikansk spansk i bateyene veldig annerledes enn slik den er i Spania. De bruker mye 

slang og forkortelser samtidig som de prater veldig fort - i tillegg til at mange har en haitiansk 

uttalelse. 

 

De ansatte på skolen var fast bestemt på å lære meg spansk. Problemet var at de ikke kunne 

engelsk. Så den eneste måten å lære ord på var å peke. Ting gikk bedre etterhvert, men det 

hjalp veldig å jobbe med de minste barna på skolen. Det de lærte å lese og skrive, lærte jeg å 

lese og skrive. 

 

Det skjedde flere ganger at det ble litt språkproblemer. Etter skoledagen var over, fikk alle 

barna et varmt måltid før de dro hjem. Jeg pleide å hjelpe til med å dekke på bordet. Det 

skjedde flere ganger at jeg måtte gå inn på kjøkkenet for å spørre de ansatte om flere glass, 

tallerkener og lignende. Det gikk flere måneder før en av de eldre elevene på skolen lurte på 

om jeg visste at jeg hver dag sa feil, noe jeg ikke var klar over. I månedsvis hadde jeg gått inn 

på kjøkkenet og trodd at jeg har spurt om et ekstra glass (vaso), men i realiteten spurt om «un 

otro beso por favor» (et kyss til takk). Det er ikke rart at kjøkkenpersonalet alltid lo og så ut 
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til å ha det hyggelig på jobb. 

 

Det andre problemet ved språket i bateyen er at de i tillegg til spansk prater de også kreol 

(haitiansk). De unge prater rent spansk, mens de gamle og nyinnflyttede prater spansk med 

veldig kreolsk aksent. Det er også vanlig at man midt i samtaler bytter mellom de to språkene, 

frem og tilbake, uten å merke det. Det gjør den deltakende observasjonen vanskelig, men sa 

jeg ifra var det ikke noe problem. Likevel glemte de seg og byttet fort over til kreol igjen.  

 

Det var mange anledninger der jeg følte meg som en døv-stum person. Jeg kunne forstå hva 

som foregikk, men kunne ikke forstå alt som ble sagt, og kunne heller ikke si det jeg mente. 

Det kan hende at jeg har misforstått språk eller situasjon, og det kan derfor finnes faktafeil i 

oppgaven. Men om jeg syntes ting jeg observerte virket rart eller ekstremt, snakket jeg med en 

av hovedinformantene mine, Juan, da han var den eneste jeg kjente i området som pratet 

flytende engelsk. Juan blir presentert senere i oppgaven. Under slike samtaler kunne Juan rette 

på mine slutninger eller misforståelser. Men i løpet av oppholdet lærte jeg meg språket. Jeg 

kunne forstå alt som ble sagt på spansk, men fortsatt bare et par ord på kreol. 

 

Antropologen og følelser; fra hinder for forståelse, til et mulig 

forskningsverktøy. 

Fra et antropologisk ståsted har følelser tidligere blitt sett på som et hinder. Men det har i 

nyere tid blitt stilt spørsmål rundt dette, og følelser har blitt mer sett på som et verktøy for 

forståelse. James Davis har skrevet en bok om antropologens følelser i felt. Han skriver 

innledningsvis: «Our task is to investigate how certain emotions evoked during fieldwork can 

be used to inform how we understand the situation, people, communities, and interactions 

comprising the lifeworlds we enter» (Davis 2010,3). Tradisjonelt har den personlige delen av 

feltarbeidet, altså følelser blitt tatt ut av bildet for på denne måten ikke risikere antropologiens 

akademiske plass som forskning. Antropologens kropp og følelser er verktøy for å kunne 

samle inn data, det argumenteres derfor i dag hardt for at vi må anerkjenne dette faktum. Som 

Hume og Mulcock argumenterer for at følelser og mislykkede forsøk kan være vitale deler av 

en vellykket deltakende observasjon (2004, xii). Lynne Hume var på 80-tallet i Australia og 

studerte Aboriginerne. Hun beskriver nå denne opplevelsen som helt forferdelig. Hume og 

Aboriginerne snakket samme språk, men måten hun ble tatt imot, gjorde feltarbeidet for 

hennes del veldig vanskelig. Hun ble sett ned på som «enda en hvit forsker som kommer, spør 
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oss spørsmål, og deretter reiser hjem igjen» (Hume og Mulcock 2004, xiii). Når hun nå 

reflekterer tilbake var denne avvisende følelsen et bilde på hvordan de svarte i Australia følte 

seg ovenfor den hvite bosetningen. Konklusjonen ender med at god etnografi ofte vokser frem 

fra veldig vanskelige feltopplevelser (ibid). 

 

Alice Goffman og boken On the run har blitt kraftig kritisert på grunn av Goffmans 

følelsesladde handlinger gjennom boken. Hovedgrunnlaget for at boken er blitt så omstridt er 

hvordan Goffman takler situasjonen da en av hennes hovedinformanter, Chuck, blir drept. 

Chuck ble skutt i hodet da han var på vei for å kjøpe kinamat sammen med sin yngre bror 

(2014, 253). Hevn er vanlig i et slikt miljø, og dette var også tilfellet denne gangen. En annen 

informant, Mike, fikk greie på oppholdsstedet til drapsmannen. Mike tok med seg pistolen og 

hoppet i bilen. Mens Mike gikk ut av bilen for å finne mannen, satt Goffman igjen i bilen for å 

holde motoren i gang. Goffman forklarer sin handling: 

«.. I don’t believe that I got into the car with Mike because I wanted to learn firsthand about 

violence, or even because I wanted to prove myself loyal or brave. I got into the car because, 

like Mike and Reggie, I wanted Chuck’s killer to die» (2014, 262). Ingen ble skutt denne 

kvelden. Men hva om det hadde skjedd? Hvor går grensen mellom deltakende observasjon og 

medvirkende kriminalitet? Man må tenke etisk i felt, og Goffmans eksempel er her helt på 

kanten. 

 

Følelser i felt er med på å styre hvordan feltet arter seg. Jeg skriver ikke om mine følelser i 

oppgaven, men jeg har ikke skrevet meg selv ut av historiene. Jeg ser på følelser og 

tilstedeværelse som et forskningsverktøy viktig for å forstå situasjonene og hverdagen til 

informantene. Antropologi er ikke en eksakt vitenskap. Forskeren skal være objektiv, men 

hans følelser vil styre hvilken retning feltet tar og videre hva han ser og hvilke data som blir 

samlet inn. Det ikke å skrive forskeren ut av historien kan være med på å hjelpe både forfatter 

og leser i å sette seg inn i situasjonen og bedre forstå situasjonen. 
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Etikk 

Kristine Fangen, en norsk sosiolog, sier at av alle datainnsamlingsmetoder kan deltakende 

observasjon sies å være en av de mest påtrengende. Forskeren inntar en deltakende rolle, i 

stedet for å skape kunstig, profesjonell situasjon som skaper avstand mellom forskeren og 

informantene (Fangen 2004, 153). Hun sier også at informanter kan føle den deltakende 

observasjonen som en invasjon av privatlivet (ibid). 

 

Ved mitt valg om å bo i bateyen kan noen av borgerne faktisk ha følt at jeg har vært 

påtrengende og invadert deres private liv. Men jeg opplevde aldri at noen sa det til meg. Jeg 

håper derfor at de heller opplevde oppholdet mitt som positivt, og fint at noen ønsker å tale 

deres sak. Jeg vil her i etikkdelen av kapittelet ta opp etiske dilemmaer jeg møtte i felt. 

 

Ulovlige borgere 

Jeg måtte kontinuerlig gjøre valg i forhold til at mine informanter faktisk oppholder seg 

ulovlig i landet. Jeg jobbet aktivt imot å fortelle dette til folk som bodde utenfor bateyene. Jeg 

ble vitne til kjøp og salg av ulovlige dokumenter11, jeg kjørte barn til privat lege for å unngå 

spørsmål hos det offentlige legekontoret12 og hørte historier om overgrep og vold13. Dette er 

bare noen eksempler på flere ting som er ulovlig, men ikke ble tatt videre til politi eller andre 

myndigheter. 

 

Etisk og moralsk føler jeg at jeg har tatt gode og fornuftige valg og slutninger både før, under 

og etter feltarbeidet. Jeg har prøvd å være så nøytral som mulig, men informantenes og resten 

av batey-beboernes prekære situasjon har gjort dette vanskelig. Man kan på mange sider si at 

situasjonen er både kompleks og urettferdig, som gjør det vanskelig å støtte argumentene som 

går mot denne delen av befolkningen. 

 

I møte med politi 

Politiet er delt inn i flere avdelinger, og de overlapper nødvendigvis ikke. Dette kom godt 

frem en dag jeg havnet i prat med en mann i 30 årene i en liten by 40 minutter utenfor 

bateyen. Etter han har presentert seg selv, lurer han på hvem jeg er og hvilket resort jeg bor 

                                                
11 Mer i kapittel 5 
12 Mer i kapittel 3 
13 Mer i kapittel3 
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på. Irritert over generaliseringen forteller jeg at jeg bor rett i utkanten av tettstedet (på andre 

siden av elven i forhold til La Bacana), for å ikke spesifisere nøyaktig hvor jeg holder til, men 

også på grunn av at nesten ingen vet hvor bateyen er da den er veldig liten og ligger litt 

avsides. Han blir veldig interessert og sier at han pleide å jobbe der borte. Han kjente veldig 

godt haitianeren som jobbet som vaktmester på en skole der inne. Det viser seg å være samme 

skole som jeg jobber på. Praten går videre i mer hverdagslige ting. Da han innser at jeg ikke 

er interessert i prate mer med ham, drar han frem telefonen sin for å vise bilder av seg selv. 

Det viser seg at mannen er politimann. Som følge at han tidligere har jobbet som politi ved La 

Bacana, vet han veldig godt at de som bor der egentlig ikke har lov å være i landet. Han har til 

og med kompiser som er udokumenterte, som kanskje er grunnen til at han ikke gjør noe mer 

med saken. Selv om han da vet om problemet velger jeg ikke å diskutere temaet med ham 

siden jeg ikke kjenner ham og er bekymret for informantene. 

 

Det bodde også en politimann i La Bacana. Jeg vet ikke hvilken avdeling har jobbet i, alt jeg 

vet er at han jobbet nattevakter. Jeg fant det veldig rart at han bodde i en batey, blant 

mennesker som oppholdt seg ulovlig i landet. Han vet tydelig om dette, men velger å se den 

andre veien. 

 

Den eneste gangen jeg ønsket å prate med politiet var etter deporteringsprosessen som 

forekom i juni 2018 i La Bacana14.  I et desperat håp ønsket jeg å hjelpe de som var blitt tatt 

av immigrasjonspolitiet, men etter samtaler med ansatte fra skolen og andre NGOs i området, 

konkluderte vi med at det var lite å gjøre. 

 

Fattigdom og utrygghet 

Det er en realitet at de fleste som bor i bateyer er svært fattige. Kjente og kjære hjemme var 

veldig bekymret når jeg fortalte hvor jeg bodde og under hvilke forhold. Men jeg har aldri følt 

meg så trygg et sted noen gang. Absolutt alle i nabolaget visste hvem jeg var. 

 

Som Hume (2004) fryktet jeg at jeg skal bli avvist av informanter basert på min hudfarge og 

bakgrunn. Det er en realitet at det er mye rasisme og fattigdom i området, følelser og 

opplevelser knyttet til dette formet hvilken retning prosjektet tok. Menneskene jeg skriver om, 

befinner seg i en situasjon hvor de er økonomisk og sosialt ekskludert fra resten av samfunnet. 

                                                
14 Mer om, og etnografisk eksempel i kapittel 5 
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De har ikke rett på skolegang, helsehjelp og forsikring. Det er fra deres hverdagsliv jeg har 

samlet data, det er med dem jeg har levd, og det er for og om dem jeg skriver. 

 

En kveld står en liten gutt utenfor døra mi. Han lukter at jeg står og lager middag. Han spør 

om han ikke kan få litt. Jeg sier at klokka er 7 på kvelden, og at hans mor sikkert snart er 

ferdig med middag til ham. «Mamma fant ikke jobb i dag, så mamma har ikke middag..» Og 

jeg visste at det var sant. 

 

Til tross for store økonomiske forskjeller i La Bacana, opplevde jeg ikke en eneste gang å bli 

frastjålet noe under feltarbeidet. Det ble nesten motsatt; om jeg glemte ting, kom det alltid 

noen hjem til meg med tingene jeg hadde glemt. Sent en kveld, lenge etter at jeg hadde lagt 

meg, hører jeg at naboen min Mario står på utsiden og roper på meg. Før jeg rekker å gå ut for 

å låse opp ytterdøra, har Mario låst seg inn og står å vifter med nøklene mine. Jeg hadde glemt 

nøklene på verandaen på utsiden av huset der jeg bodde. Mest sannsynlig hadde det ikke gjort 

noe, men naboen min var svært bekymret og hadde derfor bestemt seg for å vekke meg. 

 

Å jobbe i en NGO under feltarbeid 

Gjennom å jobbe på den lokale barneskolen, fikk jeg raskt tilgang til informanter. Noen av 

informantene mine jobbet også på skolen, så det kunne til tider være vanskelig å skille når 

informantene pratet til meg som forskeren eller som den frivillige på skolen. 

 

Jeg møtte ikke direkte problemer knyttet det å jobbe med en NGO samtidig som jeg gjorde 

feltarbeid. Men det var til tider vanskelig å skille mellom rollen som feltarbeider og frivillig. 

Jeg tror også dette rollebyttet gjorde det vanskelig for enkelte å vite hvordan de skulle 

forholde seg til meg. Men de fleste syns det var positivt at jeg var student og ville skrive om 

papirløse i landet, og de fleste valgte derfor å prate med meg. Det var også vanskelig å 

forklare hva antropologi er og hvorfor jeg var der. Jeg så ikke på det som er problem å jobbe 

med en NGO samtidig som jeg utførte mitt feltarbeid, men det er et faktum det var viktig å 

være bevisst og klar over. 
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Kapittel 3 - De illegale borgerne 

“An illegal person cannot produce a legal person”. 

Major General Manual Polanco Salvador, 

sjef over den dominikanske hæren (Gregory 2014, 166). 

 

Jeg ønsker gjennom dette kapittelet å forklare begrepet «papirløs» og aspektene rundt 

prosessen ved anskaffelse av papirer, hvilke papirer det er snakk om, konsekvenser, rettigheter 

og implikasjoner, eller derav mangel på rettigheter. Hvordan arter livet seg og hvordan leve 

som papirløs? Hvilke typer papirer er det snakk om, og hva er konsekvensene av å ikke ha 

dem? Jeg vil vise hvilke komplikasjoner som kan følge med det å mangle eller i søket av å 

anskaffe seg de forskjellige formene for identitetspapirer. Hvilke rettigheter har de, men også 

hvilke rettigheter de har mangel på. Den dominikanske staten har stemplet denne 

menneskegruppen for illegale innvandrere ved å si at de er «in transit»15. Gjennom egne 

etnografiske eksempler vil jeg videre presentere flere ulike situasjoner der mennesker i sitt 

daglige liv blir utsatt for en veldig sårbar og undertrykt hverdag, der vold og seksuelt misbruk 

ikke er uvanlig. Gjennom etnografiske eksempler prøver jeg å vise hvordan disse menneskene 

daglig lever med denne sårbarheten og kan ende i sårbare og ødeleggende situasjoner. Jeg 

ønsker altså å se på dagens situasjon, og konsekvensene som følger, hvordan en hel 

folkegruppe lever uten rettigheter til helse, skolegang, pass, oppholdstillatelse, bankkonto, 

mobilabonnement og uten stemmerett. Jeg vil gjennom Juan sin historie, etnografisk vise 

hvordan ID-papir systemet i Den dominikanske republikk fungerer. Hovedfokuset mitt vil 

være å vise hvor kompleks og langvarig prosessen med anskaffelse av identitetspapirer kan 

være. Og jeg stiller spørsmålet om det harde arbeidet er verdt det. 

 

«Generasjoner av sukkerarbeidere ble ansatt av sukkerkompaniene, gitt midlertidig 

arbeidstillatelse, og kom tilbake sesong etter sesong. Mange ble samlet og sendt tilbake over 

grensa, for så å ansatte de samme menneskene året etter. Men mange dro aldri tilbake…» 

(Perez 2016, 159). Problemene i dag bygger videre på dette. Disse arbeidsmigrantene ble ikke 

registrert i folkeregisteret. Mange av arbeidsmigrantene fikk opprinnelig arbeidsvisum fra 

Dirección General de Migración når de først kom til landet, men over tid har disse 

arbeidsvisummene gått ut og ikke blitt fornyet (Amnesty 2007, 7). På denne måten har mange 

                                                
15 Se kapittel 1, loven og endringene. 
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av arbeidsmigrantene blitt ulovlige; til tross for at de bor på samme batey som de tidligere 

arbeidet. Andre har mistet papirene sine, eller myndighetene har tatt fra eller ødelagt 

migranters visum og/eller andre papirer (Amnesty 2007, 8). Mange kom altså til landet på 

lovlig vis, men har over tid blitt illegale og videre statsløse. 

 

Tallene fra UNICEF viser at mangelen på fødselsattest er et verdensomspennende problem. 

Hele ¼ av alle barn under fem år har aldri blitt registrert, av den grunn mangler de fleste av 

disse barna fødselsattest16. Konsekvensene av dette kan være at man mister retten til skole, 

helse og jobb med mer. Martinez (2007) gjorde over en 15 årsperiode feltarbeid i San Pedro-

distriktet helt sør i Den dominikanske republikk. Han bodde da i en batey tilknyttet en 

sukkerplantasje som fortsatt var i drift. På den tiden var ⅓ av bateyene uten skoler (39). 

Hovedproblemet for barna kommer ofte av manglende fødselsattest som gjør at de ikke får 

lov å gå på offentlig skole. Tilgangen til utdanning, helsehjelp, muligheten til fritt å bevege 

seg i det dominikanske samfunnet er privilegier ofte frarøvet ikke bare de udokumenterte 

haitianske arbeidsmigrantene, men også barna deres som er født i Den dominikanske 

republikk (Wynne 2015, 42). 

 

Gjennom boken The devil behind the mirror av Gregory (2014), sitter man igjen 

med et inntrykk av at batey befolkningen er fastlåst, og ikke har valg eller muligheter for å 

kunne forbedre situasjonen. I La Bacana fikk jeg følelsen av at ordet «å sitte fast» var mer 

splittet enn hva Gregory hadde opplevd. Det er også et faktum at besittelse av forskjellige 

dokumenter gir forskjellige muligheter. Muligheten for å kunne bevege seg over landegrensen 

er veldig vanskelig for enkelte. Flere unge voksne og barn har fortalt meg at de drømmer om å 

en gang besøke Haiti, men på samme tid uttrykker at de ønsker å ha fast boplass i Den 

dominikanske republikk. De eldre batey-borgerne, de som en gang jobbet på 

sukkerplantasjene sier de ikke har noe ønske om å vende tilbake. Dette på grunn av skammen 

de lever med etter ikke å kunne sende nok penger hjem til familiene i Haiti. Skammen var 

ikke noe de gamle pratet mye om. Det var mer en allmenn forståelse og noe yngre 

generasjoner fortalte meg om. Om mulighetene i Haiti hadde vært bedre, tror jeg at det er 

flere som ville reist dit. Men de fleste i La Bacana er født i bateyen, ser på seg selv som 

dominikanere, og de har lite eller intet forhold til Haiti. 

                                                
16 https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/ 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/


35 

 

Identitetspapirer 

Når jeg skriver at en person er papirløs, betyr det at personen mangler fødselsattest og derav 

ikke har rett på statsborgerskap. Man mister rett på skolegang, helsehjelp, bankkonto, 

eiendomsrett og lignende. Hvis man befinner seg i denne situasjonen og mangler 

identitetspapirer, hvor finner batey-beboerne motivasjonen til å anskaffe seg slike papirer? 

Hva er de store skillene mellom nasjonalitetene og hvor mye de er verdt i statens øyne? Det er 

også viktig å skille mellom de forskjellige papirene det er snakk om her: fødselsattest, pass, la 

cedula og arbeidsvisum. Som tidligere nevnt; hvilke typer papirer man har er avgjørende for 

hvilke muligheter man har tilgang på. 

 

Wynne (2015) spurte en av de haitianske naboene sine, i bateyen hun gjorde feltarbeid i 

Monte Cristi, om barna deres var dominikanere eller haitianere. Mannen var selv haitianer, 

men barna var født og oppvokst i Den dominikanske republikk. Mannen sier at barna hans er 

dominikanske-haititanere, da de er født i Den dominikanske republikk men de har haitianske 

foreldre (Wynne 2015, 104). Dagen etter hadde Wynne spurt en dominikansk dame om et barn 

som er født i Den dominikanske republikk og er oppvokst her kan regnes som en 

dominikaner; «No, you cant’t change. Maybe they will be more Dominican than Haitian. But, 

they are still Haitian» (ibid). Den dominikanske damen forteller videre at dersom en av 

foreldrene hadde vært dominikaner, hadde barnet vært begge deler. Både dominikaner og 

haitianer (Wynne 2015, 105). Hva man selv identifiserer seg som stemmer ikke alltid overens 

med hva som står i fødselsattesten eller med hvordan staten ser på en. I tillegg til å skille 

mellom haitianere og dominikanere, skiller man mellom nye og gamle migranter. De gamle 

migrantene som i dag er fastboende til tross for å være udokumenterte, er mer akseptert av 

samfunnet enn nyere migranter. De gamle kom for å jobbe på plantasjene, mens de nye ofte 

kommer i jakten på et bedre liv på andre siden av landegrensen. 

 

Fødselsattest 

Når et barn blir født i Den dominikanske republikk må man fysisk møte opp hos Oficialía 

Central del Estado Civil, for å registrere sitt barn (Greogry 2014, 36). Men for mange, spesielt 

for den mer fattige befolkningen, er det vanskelig å komme seg til et slikt kontor. Det kan 

derfor ende med at foreldre utsetter det å dra på kontoret, og noen ganger ender opp med å 

ikke dra i det hele tatt (Gregory 2014, xiv). I La Bacana forekom det at en søskenflokk var 
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splittet mellom hvem som hadde fødselsattest og hvem som ikke hadde. Det var som regel 

ikke noen logisk rekkefølge eller system på hvem som hadde. Etter å ha pratet med folk, fikk 

jeg forståelsen av at det var tilfeldig, at grunnen som oftest var at familien ikke hadde hatt 

penger da barna ble født. For å kunne registrere barna sine må man betale en avgift som da 

flere ikke har råd til. Det vil også for noen forekomme reiseutgifter og eventuelt bo-utgifter. 

Summen for å registrere barnet tvinger enkelte foreldre til å velge mellom identitetspapirer 

eller mat på bordet. Det kan også skyldes at folk flyttet og ikke alltid visste hvor disse 

kontorene befant seg. Eller at de ikke hadde tid, og mangelen på papirer ble ikke et problem 

før barnet hadde blitt eldre og skulle begynne på skolen. 

 

For barn med haitianske aner, er det å skaffe seg fødselsattest vanskeligere enn for andre. Selv 

om den dominikanske grunnloven støtter jus soli ved fødsel, har barn av haitiske foreldre 

omtrent rutinemessig blitt nektet fødselsattest. Dette skjer på grunn av at loven sier at 

mennesker som er «in transit» eller er født av diplomater, ikke har rett på dominikanske 

fødselsattest. Staten behandler disse arbeidsmigrantene som «in transit» til tross for at 

plantasjene ikke lengre er i drift og arbeiderne ikke lengre er der for å jobbe17. Fødselsattester 

kan bli nektet om foreldrene ikke har la cedula, om de har navn som høres haitianske ut, om 

de er svarte i huden eller prater spansk med en aksent (Wooding 2008, 369). 

Resultatet er nå at generasjoner av familier som kom som arbeidsmigranter for å jobbe på 

plantasjene, i dag mangler fødselsattest og derav er statsløse (Gregory 2014, xv). 

I motsetningen til hva den dominikanske grunnloven sier, sier artikkel 28 av migrasjonsloven 

noe annet; utenlandske kvinner som føder i Den dominikanske republikk må registrere sitt 

barn på ambassaden eller konsulatet tilhørende der kvinnens nasjonalitet, altså registrere 

barnet som utlending. Men, om barnets far er dominikaner, har kvinnen mulighet til å 

registrere sitt barn ved nærmeste sivilregisterkontor. (Amnesty International 2007, 18). Om 

man er nektet dominikansk fødselsattest, har man fortsatt muligheten for å søke om haitiansk. 

Mange velger å ikke gjøre dette, de mener at barnet har rett på dominikansk fødselsattest og 

det blir derfor feil å søke om haitiansk fremfor å kjempe på dominikansk fødselsattest 

(Wooding 2008, 369). 

 

Den rosa fødselsattesten 

Det var en helt vanlig ettermiddag i La Bacana. Jeg har avtalt å treffe Juan og noen av 

                                                
17 Se også Kosinski (2009), Perez (2016) og Wooding (2008). 
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kompisene hans senere på kvelden for å spille biljard. Men først var det trening. Herrelaget 

hadde akkurat hatt fotballtrening på ei slette som for 15 år siden var dyrket mark. 

Sukkerproduksjonen har satt sitt merke, det er lite som i dag vil gro på disse områdene. Man 

finner et og annet tre, på avstand ser det ut som hele området er dekket med gress, men om 

man går nærmere ser man at det er langt mellom gresstustene. Om det regner er det ingen som 

går ute på jordene, det blir gjørme overalt. En gjeng med unge mødre står å tøyer og er klar 

for å starte joggetur, de gjør dette tre ganger i uken. De lurer på om jeg ikke vil bli med. Etter 

noen halvsleipe kommentarer om at jeg var feig fra fotballgutta som tilfeldigvis overhørte mitt 

tvilende svar, løper jeg hjemom og henter joggesko. Joggeturen ble ikke lang, og vi stoppet og 

kjøpte brus langs veien. Vi går et godt stykke slik at vi har krefter til å jogge det siste strekket 

der vi vet at folk kan se oss. Samtalen flyter lett. Jeg prøver diskret å spørre om 

fødselsattester, både hos dem og hos barna deres. Damene er ikke veldig villige til å snakke 

om barns dokumentasjons-status, noe som gjerne tyder på at ikke alt av papirer er i orden. 

 

Juan, den eneste i bateyen som prater ordentlig engelsk, sitter på en plaststol ved fotballbanen 

da vi kommer joggende tilbake. Han vinker meg bort med hånda høyt i været. Han tilbyr meg 

plaststolen sin, mens han selv setter seg på en trestubbe som ligger slengt rett ved siden av.  

På kort tid har jeg blitt veldig godt kjent med Juan, vi er på samme alder og språk er ikke et 

hinder som gjør at vi kan kommunisere. Jeg spør ham om hvorfor de unge mødrene unngikk å 

svare på spørsmålene mine rundt fødselsattest. Han vet ikke helt med sikkerhet, men han er 

enig i konklusjonen min om at barna deres muligens ikke har fødselsattest enda. 

Juan er en 25 år gammel mann. Han er selv av haitisk avstamning, og kom til Den 

dominikanske republikk da han bare var 2 år gammel. Han har aldri kjent sin far, og moren 

døde da Juan var 8 år. Hun jobbet på plantasjen i La Bacana, men ble brått veldig syk. Jeg 

spurte en gang om han husket sin mor. Juan sukket; «Jeg husker ikke hvordan hun så ut. Og vi 

har ingen bilder av henne, så jeg får aldri sett henne igjen. Men jeg husker at hun var god 

person». Etter hennes bortgang ble Juan og hans lillebror tatt under vingen til en gammel 

onkel. Søskenparet bor fortsatt den dag i dag med sin onkel. Onkelen jobbet på 

sukkerplantasjen i La Bacana da den fortsatt var i drift. Juans onkel hadde jobbet seg opp i 

systemet på plantasjen, han var en av sjefene over sukkerrørkutterne. På grunn av dette hadde 

han høyere lønn enn de fleste andre og hadde derfor tre rom i batey-brakkene. Onkelen hadde 

sitt eget rom, de to brødrene delte det andre, og det tredje ble brukt som kjøkken og 

oppholdsrom. Slik lever den lille familien også den dag i dag. Men plantasjen er lagt ned og 

onkelen har ikke lengre noen jobb. Juan er den eneste i den lille familien som har fast jobb. 
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Han jobber som tolk og fungerer som en assistent-sykepleier på den lokale helseklinikken. 

Klinikken er drevet av en amerikansk NGO, og stiller ikke krav om statsborgerskap for å 

ansette folk. Juan er en av dem som har haitisk fødselsattest og er veldig åpen om det og 

konsekvensene som følger rundt det. I løpet av feltarbeidet mitt søkte Juan om pass og fortalte 

gjerne om den håpløse prosessen. 

 

Etter fotballtreningen går en hel gjeng ned til elva. Det har regnet i dag, men noen har sjekka 

fargen på elva og det skulle være bra nok. Tommelfingerregelen sa at hvis elva var blå eller 

grønn, kunne man bade i den. Var den brun var den for skitten. Den var ofte grønn, og helt på 

grensen. Men det var både raskere og bedre å bade i elva enn å ta dusjen inne ved hjelp av et 

vaskefat og ei bøtte. Noen hadde dusj, men trykket var dårlig. Så det var raskere å fylle ei 

bøtte og helle over seg. 

 

Juan fortsetter å prate om fødselsattester. «Før fikk man fargede fødselsattester! Hvit for 

dominikansk fødselsattest, og rosa for haitianere som er født her». På dette tidspunktet i 

feltarbeidet har jeg sluttet å bli overrasket over hvordan den dominikanske stat behandler 

haitianere i landet. Juan fortsetter: 

 

Var man uheldig og fikk rosa, har det vært vanskelig for dem i ettertid. Det rosa er 

ikke like mye verdt! Det gjør det enda vanskeligere å skaffe seg resten av papirene. 

Det er også mange som ikke registrerer barna i det hele tatt. Jeg tror ikke de deler ut 

rosa fødselsattester lengre. Nå får man kanskje ikke noe i det hele tatt. 

 

Gjennom Amnesty Internasjonal (2007) sin rapport kommer det frem at dette med rosa 

fødselsattester er en ting som blir gjennomført. Også Wooding (2008, 369) skriver om den 

rosa fødselsattesten. Det gjelder ikke utelukkende haitianere, slik som Juan påsto, men det er 

denne folkegruppen det går hardest utover. 

 

In addition, this Article (Artical 28 of the Migration Law) states that maternity clinics 

should issue a pink birth certificate to mothers who are not legal residents or who are 

unable to prove their migratory status; all other children receive white birth 

certificates. Children with pink birth certificates will not be able to register their births 

in order to obtain Dominican nationality. Thus they are denied the right to claim their 

nationality based on their place of birth, a right guaranteed by the Dominican 
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Constitution. (Amnesty International 2007, 18) 

 

La Cedula 

Etter fylte 18 år, må man igjen møte opp på et offentlig kontor, Junta Central Electoral, for 

der å kunne skaffe seg la cedula (Gregory 2014, 36). La cedula er et statlig utstedt 

identitetskort. Dette kortet er påkrevd for å kunne stemme, jobbe innenfor den offentlige 

sektoren, for å åpne en bankkonto, for å skaffe seg førerkort o.l. (ibid.). Uten la cedula kan 

man heller ikke begynne på universitetet, man har ikke rett på medisinsk hjelp, man kan ikke 

søke om pass og kan derfor heller ikke reise ut av landet. Man kan heller ikke gifte seg, skille 

seg, eie land, registrere barn ved fødsel eller adoptere barn (Perez 2016,152). Jeg opplevde 

ikke under mitt feltarbeid at mine informanter søkte om la cedula, logisk nok da de fleste av 

dem ikke har fødselsattest og derav ikke har rett på statsborgerskap og la cedula. Av de få 

informantene mine som hadde fødselsattest, hadde de fleste haitiansk. 

 

Har du la cedula, har du lovlig opphold i Den dominikanske republikk. La cedula er et gult 

kort, på størrelse med et bankkort. Dette lille plastkortet er det som avgjør om du er 

statsborger eller ikke. Om du ikke har det med deg og blir stoppet av politiet, kan du bli 

feilaktig anklaget som papirløs. Som Perez skriver: «The non-cedula holing individual risks 

fines, imprisonment and deportation on top of being stripped of all civil, political, social and 

economic rights. They become prisoners within the boundaries of the state.» (2016,152) 

 

Pass 

For å kunne søke om pass, må man være registrert statsborger. Uten pass kan man ikke krysse 

landegrenser lovlig. En annen måte å oppholde seg lovlig i landet og krysse grenser er med 

arbeidsvisum. Men igjen, for å søke om visum må man være registrert statsborger, men da i et 

annet land. Jeg møtte et par stykker i La Bacana som hadde arbeidsvisum. 

 

I løpet av mitt feltarbeid jobbet Juan iherdig med å søke om pass. Han hadde gjennom jobben, 

den amerikanske NGOen som drev den lokale helsestasjonen, fått tilbud om å jobbe for dem 

som tolk på deres årlige tur til Haiti. Juan krysset grensen da han bare var 2 år, og har aldri 

vært i Haiti i ettertid. Med stort mot gikk han i gang med søkeprosessen, men ting gikk fort 

galt. For å søke om haitiansk pass måtte Juan reise til den haitianske ambassaden i Santiago, 
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en større by lengre inn i landet. Turen tar flere timer. Man kan ikke booke avtaler18, det finnes 

kun et fysisk køsystem, så det gjelder å komme tidlig om morgenen. Selv etter at man har stått 

i kø en hel dag, er det ingen garanti for at du får komme inn på kontoret for å snakke med 

noen. Dette skjedde med Juan. Han måtte stå flere dager i kø bare for å søke. Når søknaden 

var ordnet, dro han hjem. Etter flere måneder fikk han en telefon og måtte komme tilbake. 

Juan trodde denne turen at han skulle fysisk få passet, men da han kom inn på ambassaden 

fikk han høre at det har skjedd en skrivefeil. Navnet som står i passet stemmer ikke overens 

med navnet i fødselsattesten hans. Løsningen blir at onkelen må reise til Haiti, til det lokale 

kontoret der Juans fødselsattest var registrert, for å endre og fornye Juans fødselsattest, slik at 

det stemmer overens med navnet i passet. En ny tur til Santiago gjennomføres, men den nye 

fødselsattesten må verifiseres og hele saken må behandles på nytt. 

 

Juan måtte ta fri flere dager fra jobb, reisen var lang og dyr, han måtte betale for å et sted å bo 

i Santiago og onkelen måtte bruke både tid og penger på å dra til Haiti. Er alt strevet verdt 

det? Det ble brukt mye ressurser, og selv i dag, over 1 år etter at søkeprosessen startet, har 

Juan fortsatt ikke fått pass. 

  

                                                
18 Mulig at man kan booke timer hos ambassaden, men mine informanter hadde ingen kunnskap om dette.  
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Hvordan skaffe papirer 

Tidlig i løpet av feltarbeidet kom jeg i kontakt med en dominikansk historielærer. Han var mer 

enn villig til å fortelle meg om landets historie. Mange av historiene hans var relevante og 

nyttige, men gjennom hans talemåte kunne man høre hva hans egentlig tanker var om 

haitianerne i landet. Han sa det aldri direkte, men han sa heller aldri noe positivt. Jeg prøvde å 

spørre om sukkerplantasjene og alle prosessene rundt dette. Men historielæreren var fast 

bestemt på at jeg måtte lære om da landet løsrev seg fra Haiti, og hvor sterkt og rikt Den 

dominikanske republikk ble etter dette. Når han endelig slo seg til ro med at jeg ville lære om 

sukkerplantasjer og statsløshet, konkluderte han; 

 

Det finnes tre grunner til at haitianerne ikke får ordnet seg statsborgerskap. 1- De kan 

ikke lese og skrive, de er rett og slett analfabetere. 2- Advokatene er korrupte og vil 

tjene mest mulig penger, noe disse menneskene ikke har så mye av. 3- De er rett og 

slett redd for å bli tatt. De er redd for at staten skal reagere og sende dem ut av landet 

før papirene blir ordnet. 

 

Situasjonen er mer kompleks enn hva historielæreren her legger frem. Men det poengterer på 

samme tid hvor håpløst det kan være. For å søke om både fødselsattest og statsborgerskap må 

man fylle ut flere dokumenter. Det er i tillegg nødvendig å anskaffe en advokat, da 

dokumentene er veldig juridisk skrevet og formulert. Dette er med på å skape begrensninger 

på hvem som har muligheten til å utføre dette, både på grunn av at mange er analfabetere men 

hovedsakelig at det er en økonomisk investering. For å søke om statsborgerskap må man 

kunne bevise hvor lenge man har oppholdt seg i landet og hvem foreldrene dine er. Man må 

også ha med kopi av minst 5 cedula eid av andre statsborgere som erkjenner at de vet hvem 

du er. Du må bevise at du er mentalt frisk og kunne vise til at du kommer til å ha fast inntekt 

de neste 5 årene. Det å skaffe alle disse dokumentene koster penger. Man må være 

ressurssterke for å kunne mobilisere og utføre disse prosessene. 

 

Man kan stille spørsmål om det hele er verdt strevet? Klarer man å gå gjennom hele prosessen 

blir man til slutt statsborger og kan oppholde seg lovlig i landet, man risikerer ikke lenger å 

bli kastet ut av landet. Man kan åpne en bankkonto, kjøpe mobilabonnement, ta utdanning, få 

en fast jobb, eie jord, ha forsikring, rett til pensjon med mere. Om man ikke har ressurser eller 

mulighet for å gå gjennom prosessen i søken om ekte identitetspapirer, hva gjør man da? Det 
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er det neste avsnitt tar for seg. De som må ha papirer, men ikke har ressurser til å få tak i dem, 

de som ordener en midlertidig løsning. 

 

Fiktive papirer i omløp 

Det var vanskelig å finne ut av hvilke papirer de menneskene jeg møtte faktisk hadde. Det er 

gjerne et tema man ikke snakker så mye om. Når jeg valgte å grave litt og stille spørsmål til 

de menneskene jeg hadde daglig kontakt med angående papirer, ble jeg enten møtt med 

irritasjon og følelsen av å «blande meg for mye», eller stor glede for at jeg brydde meg om 

deres situasjon. Om det siste var tilfellet, viste de meg gjerne det de hadde av 

identitetspapirer, men det var umulig for meg å vite om papirene de viste faktisk var ekte eller 

ikke, med mindre de selv spesifiserte det. 

 

Det finnes flere måter å skaffe seg falske dokumenter på. Papirene er gode i begynnelsen, men 

etter en stund vil sannheten ta dem igjen, og de ugyldige papirene gjør det enda vanskeligere å 

anskaffe seg ekte papirer, som da er det endelige målet. Jeg har vært vitne til flere situasjoner 

der folk eier eller anskaffet seg falske identitetspapirer av ulike typer. Mangelen av de 

forskjellige papirene og det å være statsløs gjør hverdagen vanskelig. Det gjør også at folk må 

leve med frykten for at de en dag kan bli utvist av landet og deportert til Haiti, et land mange 

av dem aldri før har satt sin fot i. Det finnes flere måter å skaffe seg falske dokumenter på. 

Falske fødselsattester, falske pass eller la cedula. De kan være kopier, ikke utstedt av staten, 

eller tilhøre noen andre. 

 

Gloria, kokken på den lokale skolen, er en av dem som har slike falske papirer. I hennes 

tilfelle er papirene faktisk ekte, men de tilhører ikke henne. Gloria er født i La Bacana, men 

grunnet at foreldrene var uregistrerte haitianske sukker-arbeidere hadde hun ikke automatisk 

rett på fødselsattest i Den dominikanske republikk. I tillegg kommer hun fra en svært fattig 

familie, så foreldrene hennes prioriterte aldri å skaffe henne en fødselsattest. 

 

Jeg oppdaget først at Gloria ikke hadde ekte papirer en dag jeg satt nede ved elva og pratet 

med naboen min, Mario. Vi ble sittende å prate om religion. Mario forteller at han ikke tar del 

i den kristne troen, «Jeg er ikke en religiøs mann, men omstendighetene rundt min families 

død, ja, du forstår..» Han tar en lang pause. Virker berørt og flau over det han skal fortelle, 

kanskje bekymret for hvordan jeg vil reagere. Han plukker opp tre små stener fra elvebredden 
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og begynner å rulle dem rundt med hendene. «Du vet.. jeg er helt alene nå.. jeg hadde en gang 

en stor familie, de fleste var i Haiti». Han slipper de små steinene ned på bakken igjen, dytter 

dem litt rundt med pekefingeren. «For ikke så mange år tilbake mistet jeg min mor og søster 

på samme ettermiddag. Noen hadde kastet en voodoo-forhekselse på huset der de bodde19. De 

fikk beskjed om at hvis de tråkket over dørstokken til ytterdøra ville de dø. Etter flere dager 

inne i huset gikk de tom for mat og vann, og hadde til slutt ikke noe annet valg enn å gå ut. 

Noen timer senere døde de begge to». Han har sluttet å dytte i de små steinene. Helt 

sammensunket sitter han og stirrer tomt ut i lufta. Han bor alene i La Bacana. Den lille 

familien han en gang hadde betydde alt for ham. Videre forteller han at etter søsterens død 

solgte han hennes fødselsattest til Gloria. Gloria, som nevnt, hadde ikke egen fødselsattest. 

For han var dette en fin måte å hedre sin søster og la navnet hennes leve videre. Betingelsene 

ved kjøpet var at hun måtte overta navnet til søsteren. Gloria tok derfor navnet, men hun 

beholdt sitt haitianske navn i tillegg. Men de fleste kaller henne i dag Gloria.  

 

Det er vanlig å ha to navn i bateyene. Man har det haitianske navnet som er gitt en av sine 

foreldre, i tillegg har man et spansk navn som er med på å gjøre livet enklere i Den 

dominikanske republikk. Mange har i tillegg et kallenavn, som man er gitt av venner. I den 

daglige samtalen kan det være vanskelig å følge med hvem det blir snakket om da ulike navn 

på samme person blir brukt. I tilfellet med Gloria, arvet hun navnet etter damen hun arvet 

fødselsattesten etter. 

 

Marios søster var født i Den dominikanske republikk, og har derfor registrert fødselsattest der. 

Jeg vet ikke med sikkerhet om papirene er ekte eller ikke, men Gloria påstår i hvert fall at de 

er lovlige og ekte. Hun har ikke la cedula enda. Det koster mye penger, sier hun. Det også en 

realitet at det kan være risikabelt å søke la cedula med kjøpte papirer. På grunn av at hun nå 

har dominikansk fødselsattest har også barna det. Men alt er basert på en løgn, på kjøp av 

noen andres papirer. Om det oppdages, risikerer både Gloria og barna hennes å miste alt. 

 

Gregory (2014) kom også i kontakt med flere personer som hadde forfalskede papirer. 

Gregory skriver mye om en haitiansk mann, Gerard. Gerard og hans haitianske kone fikk barn 

i Den dominikanske republikk. For at deres sønn skulle få tilgang på blant annet skole, fikk 

Gerard ordnet seg falske papirer, både fødselsattest og la cedula. På denne måten fikk sønnen 

                                                
19 Se også Wynne 2015, 231-242. Et kort delkapittel om voodoo, prester, ånder og annen trolldom. 
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deres dominikansk fødselsattest (Gregory 2014, 170). Også i dette eksempelet adopterer 

informanten et spansk navn ved kjøp av fiktive papirer, Gerard byttet navn til Maximo 

Gomez. Problemet med fiktive papirer, er at de kan bli oppdaget eller by på problemer. Gerard 

forelsket seg i en engelsk dame og skulle reise til London for å gifte seg med henne, men 

grunnet en tidligere arrestasjon fikk han ikke godkjent passøknaden. Hans eneste mulighet var 

derfor å fornye sitt gamle haitianske pass, men gjennom denne handlingen slettes Maximo 

Gomez fra registrene og hans sønn gjøres «foreldreløs» (Gregory 2014, 203-206). Situasjonen 

eskalerte og sønnen endte opp med å flytte ut og bo hos noen bekjente. Dagen Gerard døde 

ble det sagt at politiet hadde stjålet Gerards døde kropp. Men det viste seg at Gerard hadde 

dødd som Maximo Gomez, og da hans mor kom til likhuset for å hente sin sønn spurte hun 

etter Gerard, som da ikke var å finne. (Gregory 2014, 206). 

 

Her ser vi et eksempel på at det å være papirløs kan føre til mangel på for eksempel skolegang 

eller helsetjenester. Forvirringen rundt flere navn med falske attester, for å gjøre livet i sitt nye 

fedreland litt lettere ved å ta på seg et spansk navn, kan føre til vanskelige situasjoner ved 

dødsfall, forsvinninger og lignende; rett og slett fordi flere identiteter blir borte, men kun i 

papirform. 

 

En ettermiddag jeg var ute og luftet hunden til Mario var det begynt å samle seg en gjeng 

utenfor den stor comladoen i La Bacana. Noen hadde hentet ut trebenker og lagd til en pult av 

noen gulmalte treplanker. Mange gikk rundt med gule mapper i hendene og det hele virket 

veldig rart. Jeg satte meg ned på en av benkene med noen av barna fra skolen. Dette var rett 

etter en massiv deportasjonsrunde i området. Flere og flere kom kjørende på motorsykler mot 

den lille gule provisoriske pulten. Jeg prøvde å spørre rundt hva som egentlig foregikk. Men 

ingen ville egentlig prate med meg, så jeg ble sittende på benken. Folk kom og gikk, mange 

av dem var ikke fra La Bacana, og flere av dem fikk gule mapper etter å ha pratet med dem 

som satt ved den gule pulten. De forskjellige menneskene oppholder seg ikke lenge der, de får 

en gul mappe, og hopper på en motoconcho og forsvinner. En av lærerne fra skolen kommer 

forbi, jeg spør om han vet hva som foregår. Han er ikke sikker, men ryktene sa at en dame fra 

Junta Central Electoral, registreringskontoret, ville hjelpe de papirløse. Det var hun som 

hadde organisert utdelingen av de gule mappene. Mappene inneholdt visstnok ferdig utfylte 

søknader samt alle de andre dokumentene som man må ha for å søke om la cedula. Man 

betalte en fast pris for mappen, så kunne man betale henne videre for å få hjelp med å levere 

søknaden. Damen bodde visstnok i nærheten, men hadde ikke bodd der lenge. Læreren kjente 
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henne ikke, han var heller ikke sikker på om hvor lovlig dette var eller om det var brukbare 

dokumenter de fikk. Når læreren først informerer meg om dette, det som egentlig foregår, har 

damen allerede dratt, og jeg møter henne aldri igjen. Videre når jeg spurte informanter og 

naboer om hendelsen, var det ingen som visste noe eller ville prate om det. 
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Konsekvensen av papirløshet 

(...) the most common complaints explaining that lack of documentation are that it is 

too expensive, too complicated and bureaucratic, takes too much time, and requires 

too many documents. A number of these problems are related to, or are particularly 

acute, in the case of late birth registration. (Wooding 2008, 369) 

 

Woodings konklusjon om grunner for at foreldre ikke skaffer barna sine fødselsattest stemmer 

overens med mine funn under feltarbeid. Det å leve uten identitetspapirer påvirker 

menneskers liv på mange forskjellige måter. Jeg stiller spørsmål ved hvordan de løser 

dagligdagse problemer og hva dette faktisk betyr for dem. 

 

«Haitian immigrants and their descendants are regarded as having illegal status when they 

lack Dominican birth certificates and identity cards (cedula), or Haitian passports, visas, or 

other work-related migrations papers that establish their right to be in the country.» (Wooding 

2008, 369). Uten papirer oppholder man seg ulovlig i landet. Mangelen av de forskjellige 

papirene og det å være statsløs gjør hverdagen vanskelig for mange. Det gjør også at folk må 

leve med frykten for at de en dag skal bli utvist av landet og deportert til Haiti. 

 

Skolegang 

«Access to education, healthcare, and the ability to move freely within Dominican society are 

privileges often withheld not only to undocumented Haitian migrants, but also to their 

children born in the country» (Wynne 2015, 42). Omtrent halvparten av barna som gikk på 

den lokale skolen jeg jobbet på, manglet fødselsattest. Disse barna har ikke mulighet for å gå 

på den offentlige skolen. Uten utenlandske aktører og NGOs i Den dominikanske republikk 

ville ikke disse barna fått noen skolegang i det hele tatt. Tilbudet er ikke optimalt, barna kan 

ikke fortsette til høyere utdanning, men barna lærer i det minste å lese og skrive.20 

 

En gang i måneden er det lønningsdag på den lokale skolen. Da møter man opp på skolen 

etter stengetid, og rektor sitter klar med lønnen i kontanter. De ansatte går inn en etter en og 

har en liten samtale med rektor, skriver under før de så får lønnen kontant og drar hjem. Med 

lærerne er det ingen problemer, men det er annerledes når de andre ansatte på skolen skal 

                                                
20 For mer, se Amnesty International (2015, 43). 
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signere. Vaktpersonell, vaskehjelp og de ansatte på kjøkkenet kan ikke skrive. Jeg har sett en 

av vaktpersonellet skrive navnet sitt i blokkbokstaver, det tok nesten fem minutter og han 

skrev bare fornavnet sitt. Så når de skal signere ved utbetaling av lønn, signerer de med en 

stor X. 

 

Man kan si at skolegang påvirker økonomi, samtidig påvirker økonomi skolegang. Har man 

ikke har råd til å gå på skole, vil man ha problemer med jobb i fremtiden. Men det er flere 

krav enn kun å ha råd til å gå på skole. For å kunne gå på offentlig skole i den dominikanske 

republikk må man ha fødselsattest. Dette er et av hovedproblemene for batey-befolkningene 

rundt om i landet. Mangel på identitetspapirer har medført at halvparten av batey-

befolkningen nasjonalt er analfabetere (Martinez 2007, 40). Som analfabet er det problematisk 

å skaffe seg redelig arbeid i voksen alder. Det gjør det også vanskelig å søke om 

identitetspapirer når man verken kan lese eller skrive. 

 

Helse 

De fleste haitianske arbeidsmigrantene jobbet som sukkerrør-kutter på plantasjene. Ofte hadde 

de fri tilgang til å spise sukkerrør, og med liten lønn og liten tilgang til mat, kunne dette 

fremstå som en bra alternativ. Som følge av dette ble mange av arbeiderne veldig feilernærte 

(Martinez 2007, 75)21. Med 12 timers arbeidsdager, ble fort sukkerrør hovedkilden til næring. 

I La Bacana var dette tilfellet. Flere av de gamle sliter i dag med diabetes som en 

ettervirkning av dette. Juan, som jobber som fungerende sykepleier, fortalte at flere av de 

gamle er avhengige av medisiner på grunn av diabetes. Det var tilfeller der vi kjørte noen av 

de eldre til sykehus, da de selv trodde de var blitt syke. Men det viste seg at ikke alle hadde 

råd til medisinene sine, og uten tilgang på dem ble de ofte syke. På grunn av dette startet en 

amerikansk NGO en helseklinikk i nabo-bateyen, som hjelper disse syke, pensjonerte sukker-

arbeiderne med gratis tilgang til medisiner.22 

 

Det å dra på sykehus er ikke alltid en enkel sak, i sær blir det vanskelig om man ikke har 

fødselsattest. Man har egentlig ikke krav på offentlig helsehjelp. Ting ble enda mer komplisert 

når et sykt barn plutselig står på døra, og foreldrene er forsvunnet. Det å dra på sykehus uten 

                                                
21 For mer, se Amnesty International (2015, 44) og The Price og Sugar (Uncommon Productions, 2007) 
22 Kan stille spørsmål ved om alle NGOene i Den dominikanske republikk er med på å skape et svakt 

avhengighets-samfunn. Da befolkningen er avhengig av utenlandsk hjelp og støtte til slike elementære ting som 

skole og helse.  
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foreldre til barnet høyner sjansen for deportasjon. I nærområdet lå den amerikansk finansierte 

helsestasjon der Juan jobbet. Om noen i bateyen ble alvorlig syke, dro man der. Her ble man 

ikke spurt om fødselsattest eller la cedula. Men det var et stykke unna, og det endte derfor 

ofte i at de spurte om jeg kunne kjøre da det ikke er vanlig å ha bil eller sertifikat. Som regel 

gjorde jeg det. Problemet var at denne klinikken bare var åpen på dagtid og ikke alle dager i 

uken. Det er heller ikke en mulighet å ringe ambulansen da man må betale dyrt for en slik 

tjeneste - og de ville ha sjekket deres identitetspapirer. 

 

Rektor på den lokale skolen fikk høre rykte om at en 9-åring plutselig var blitt overhodet i et 

hushold etter at mor og bestemor hadde stukket av og reist til Haiti. Rektor gikk innom huset 

til den oppløste familien. Det viste seg at en gutt på 9 år tar vare på sine nieser på 2 år og 3 

mnd. Gutten på 9 var så liten og tynn at han ble tatt for å være lillebroren som skulle vært 5 

år, men som døde for en måneds tid siden. Jenta på 2 år ligger livløs i en liten seng, og hun må 

på sykehuset. Men uten mor tilstede kan vi ikke ta henne med til det lokale sykehuset, og det 

er kveld og vi kan ikke gå på den lokale helseklinikken. Med hjelp fra en utenlandsk sponsor 

får vi kjørt jenta til et privat sykehus og hun får den hjelpen hun trenger. Dagen etter må 9-

åringen gjennom det samme da han har fått panikkanfall som følge av astma. Alle barna 

hadde skabb, lus og bakterier i magen. Forklaringen lå i at mor og bestemor bare skulle på 

besøk til Haiti. Men på grunn av demonstrasjoner og opptøyer, klarer de ikke å komme seg 

tilbake som planlagt. 

 

Pastoren 

Dette er en ekstrem historie som viser hvor galt det kan gå og hva konsekvensene av 

manglende identitetspapirer i verste fall kan være. Første dagen i feltarbeidet mitt møtte jeg ei 

10 år gammel jente ved navn Manuela. Hun er en tynn, mørkhudet jente av haitisk 

avstamning. Manuela og vennegjengen hennes bestemmer seg for å vise meg rundt i La 

Bacana. Med store språkproblemer går vi rundt i bateyen mens de peker på bygninger og 

prøver å forklare meg forskjellige ting. De gjør også motsatt og peker på meg og forklarer de 

vi passerer hvem jeg er. Det er ingen tvil om at det er Manuela som er sjef i gjengen, det er 

hun som bestemmer  

hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre. Vi vandrer på smale stier mellom små 

bølgeblikkbygninger. Det har nylig regnet, og noen steder krysser elver av overflatevann 

stien. Flere steder må vi stoppe opp og hoppe over for å unngå å bli våt på beina. Vi går alle 
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på flip-flops så er egentlig ikke farlig om man blir våt i beina, men vannet er skittent og lukter 

svakt av kloakk. Jentene hopper og hyler når de får noen dråper på beina. Vi går ned til elva. 

Det er regntid og elva renner over sine bredder. Den lille brua noen har bygd for å kunne 

krysse elva tørrskodd, er dradd på land. Dette for å passe på at ikke brua forsvinner nedover 

elvebredden og ut i havet. Brua består av to lyktestolper bundet sammen, plankebiter spikra 

på for å lage trinn å gå på, og et tau som er knyttet på hver side av elvebredden som fungerer 

som gelender. Manuela er rastløs og vil fort gå videre. Vi ender opp i parken som ligger langs 

hovedveien. På vei til parken stopper jentene utenfor et litt større hus. Huset ser tomt ut og alt 

av dører og porter er tydelig låst. Det ser ut som om det er en stund siden det har vært noen i 

huset. Det står skrevet noe på veggen. På denne tiden forstår jeg ikke hva det står, men over 

tid ga det mening. På veggen stod det: «Los buenos siempre ganan» (De gode vinner alltid). 

Jeg merker at stemningen er litt rar, men tenker ikke noe mer over det. Manuela virker rådvill 

og blir sint for at de andre har stoppet opp nettopp her, så vi spaserer videre til parken. Jeg får 

senere vite at dette var huset der pastoren bodde da han først kom til La Bacana. Parken har 

fire benker og en liten colmado som selger brus og øl. Noen damer har tatt med seg 

dominobordet sitt og sitter i parken. Det slår i ørene i det de slår brikkene i bordet. Atter en 

gang blir Manuela rastløs og barna forsvinner bort til basketballbanen. 

 

Fem dager etter dette forsvant Manuela og familien hennes. Stykkvis i løpet av de kommende 

dagene får jeg høre Manuelas historie. 

 

For et år tid siden dukket det opp en ny liten kirke i La Bacana. Pastoren som drev kirken var 

en hyggelig mann og hadde flere faste folk i menigheten sin. Det ble lagt merke til at han 

utelukkende inviterte og oppfordret barna som tydelig var av haitisk avstamning til å komme 

til kirken sin. Pastoren arrangerte mange kveldsarrangementer, slik som kino for barn o.l. 

Flere og flere la merke til det som foregikk, men tenkte ikke noe mer over det. Det var jo fint 

at en pastor ønsket å ta disse barna under sin vinge. Etterhvert havnet pastoren i et forhold 

med Manuelas mor. Det tok ikke lang tid før han flyttet inn i det lille hjemmet deres. Det lille 

huset er bygd opp av noen få planker og resten består av bølgeblikk. Bølgeblikk gjør at 

temperaturen inne i huset kan bli veldig høy på solfylte dager. For å ha litt ventilasjon i huset, 

går ikke veggene helt opp under taket, og heller ikke helt ned til betonggulvet. Dette gjør 

igjen at alt av smådyr kommer seg inn i huset om de ønsker. Manuela fortalte gjerne høylytt 

om hvordan hun og broren ofte våknet om natta av rotter som gnagde på tåneglene deres. Det 

lille huset består av kun ett rom. Her finner man et spisebord, to stoler, en vaskemaskin, 
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gasskomfyr og to madrasser. Den ene madrassen tilhørte mor og nå også pastoren. Og den 

andre madrassen ble delt av alle de fire barna. 

 

Manuelas far døde året i forveien. Han var far til alle de fire barna. Hans død kom brått og var 

veldig vanskelig for barna. Manuela begynte å lyve og ble veldig hissig. Hennes ett år eldre 

bror, som da var 11 år, kom ved flere anledninger beruset hjem. Det at mor har forelsket seg i 

den nye pastoren og tok han inn i deres hjem, var tydelig hardt for barna og påvirket deres 

atferd negativt. 

 

Det gikk ikke lang tid etter pastoren hadde flyttet inn før Manuela kom med uttalelser og sa at 

pastoren tok på henne. Grunnet hennes tidligere relativt dårlige adferd og mye løgn, var det få 

som først trodde på henne. En dag sto hun utenfor huset sitt og skrek til sin mor om at 

pastoren hadde forgrepet seg på henne, mens moren lå og sov i samme hus. Men moren ville 

ikke tro på henne. Rektor på skolen der Manuela går overhørte scenarioet. Rektor tok tak i 

situasjonen og spurte Manuela om alt dette virkelig var sant. Manuela ble tatt med til både 

lege og psykolog, og det hele viste seg å være sant. Det ble derfor raskt satt i gang et søksmål.  

Kvinnene i bateyen mobiliserte seg og nærmest kjeppjaget pastoren ut av La Bacana. Det 

finnes bilder der man ser damene med pinner og steiner i hendene, og at de står og hopper og 

danser av glede når pastoren endelig forsvinner. Det kom etterhvert fram at pastoren hadde 

gjort dette gjentatte ganger tidligere, men i andre bateyer. Hans overgrep var utelukkende mot 

papirløse barn av haitisk avstamning. Tanken bak var at de papirløse ikke har rettigheter, og 

derfor ikke kunne gå til politiet og han kunne derfor aldri bli tatt eller dømt for sine 

handlinger. 

 

Dagen saken skulle opp i retten, var dagen da hele familien plutselig forsvant. 

Rektor stilte derfor i retten på Manuelas vegne. Da rektor hadde dratt hjem igjen, hadde 

Manuela og familien stilt i retten og sagt at det hele var løgn og beklaget bryet. Det som 

egentlig hadde foregått var at moren hadde tatt med de fire barna for å bo hos pastorens 

slektninger. De hadde, mest sannsynlig med fysisk makt, overtalt Manuela til å lyve i retten. 

 

På dette tidspunktet er det ingen som vet helt hvor familien holder til. Tanten, som bor i La 

Bacana, gjør alt hun kan for å lokalisere dem. Det eneste man vet er at familien bor i en annen 

batey og ryktene sier at de har reist langt bort. Etter en måneds tid bestemmer tanten seg for å 

begynne å lete etter dem. Hun får hjelp av en motoconcho-sjåfør hun kjenner godt og 



51 

 

begynner å kjøre mot den bateyen det ryktes at familien befinner seg. De spør seg rundt, de 

spør folk langs veien, og folk utenfor hus de passerer. Siden mannen er en pastor, var det ikke 

vanskelig å oppspore han. De klarer å finne frem til huset der familien holder til. Manuela og 

storebroren kommer løpende når de ser tanten. «Ta oss med deg! Ta oss med deg!» skriker 

barna hjerteskjærende i kor. Sekunder senere kommer pastoren ut av huset og ser hva som er i 

ferd med å skje. Tanten får panikk når hun ser pastoren, barna kaster seg over motorsykkelen 

og de kjører avgårde. Til tross for at pastoren så hva som skjedde, har de aldri kommet tilbake 

til La Bacana for å hente barna igjen. I huset til tanten på 24 år bor nå Manuela og broren 

sammen med tanten, kjæresten og deres fire barn. 

 

Som nevnt over, bor i dag de to eldste barna hos sin tante, mens de to minste fortsatt bor 

sammen med moren og pastoren. Tanten holder på å søke om foreldrerett til alle fire barna, 

men grunnet mangler på fødselsattester hos barna, er det vanskelig å få dette gjennom. I 

tillegg er moren i dag gravid med sitt femte barn, og faren til dette barnet er pastoren. Moren 

er altså gravid med samme mann som forgrep seg på hennes egen datter. På dette grunnlag er 

saken atter en gang oppe i retten, med håp om at pastoren skal straffes og at foreldreretten til 

alle barna skal overføres til tanten. 

 

Dette er selvfølgelig et ekstremt eksempel på hva konsekvensene kan bli av det å være 

papirløs. Men det er en realitet at dette, men også lignende situasjoner forekommer. Familien i 

dette tilfellet erstatter statens ansvar. I stedet for å gå gjennom barnevernet, ordner familien 

opp situasjonen selv. Manuela er papirløs og har heller ikke rett på rettshjelp i form av 

barnevern. Heldigvis har hun en stor og en sterk familie. Det er ikke en selvfølge at alle har 

det. Nabolaget som «kjeppjager» pastoren ut av bateyen blir nesten som et nabolags-politi. 

Igjen her på grunn av at staten ikke er tilstede. 

 

Jeg tok med Manuelas historie for å vise hvor vanskelig livet som papirløs kan være. For å 

vise at uansett hvem det er sin «skyld» at disse menneskene er papirløse, er det hardt og 

vanskelig for dem det går ut over. 
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Oppsummering 

Jeg har gjennom dette kapittelet vist hvor vanskelig det er å ordne identitetspapirer når en hel 

folkegruppe ikke regnes som statsborger og ikke får tilgang på fødselsattester, hvilke følger 

dette videre har på individets liv og hvilke konsekvenser det kan ende i, alt fra analfabetisme, 

vold og overgrep. Men hovedfokuset har vært hvordan de løser de dagligdagse hindringene de 

møter, og hvordan søken av ekte identitetspapirer omtrent er integrert inn i det daglige sosiale 

livet. Jeg har også redegjort for prosessene som må gjennomføres i søken etter fødselsattest, 

pass, visum og la cedula. Jeg har også vist gjennom etnografiske eksempler hvordan man kan 

kjøpe fiktive papirer av ulike kvaliteter, men også hvordan Juan jobber med å få et ekte 

haitiansk pass, og hvor vanskelig systemet kan være. 

 

Kampen for å ordne identitetspapirer har blitt en del av det sosiale liv. Det å leve som ulovlig i 

et land mange av dem er oppvokst i, er blitt hverdagen for disse menneskene. De bor i Den 

dominikanske republikk, men de bor på samme tid et steinkast utenfor det dominikanske 

samfunnet. De er haitianere som egentlig er dominikanere, og ser på seg selv som 

dominikanere, men ikke blir anerkjent som det. Batey-befolkningen er generelt mislikt og sett 

ned på. Mange av dem kom til landet som lovlige arbeidsmigranter, men har over tid blitt 

ulovlige. 

 

Til tross for at verden kanskje ser på dette som et komplekst problem, har den tidligere sjefen 

for haitiansk migrasjon ved det dominikanske immigrasjonskontoret påstått: «We are not 

violating their human rights. The constitution says they are in transit. They aren’t 

Dominicans.» (Martin el al. 2002, 579). Det er i bunn en politisk konflikt som går ut over de 

svakeste i landet, og det er ingen som ønsker å ta på seg skylden eller ordne opp i problemet. 

Det er mange flere som jobber for å få fjernet disse illegale borgerne i motsetning til hvor 

mange det er som kjemper for å lage en løsning. Som Amnesty International oppsummerer: 

 

The Dominican authorities are clearly in breach of international human rights law 

which requires them to ensure that all children born in the Dominican Republic are 

accorded equal rights and particularly the right to a nationality, without discrimination 

based on their parents nationality or origin.” (2007, 21). 
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Kapittel 4 - Økonomisk hverdagsliv og 

overlevelsesstrategier 

 

Jeg vil i dette kapittelet foreta meg en økonomisk analyse i form av at jeg ønsker å se på hva 

mennesker i La Bacana jobber med og hvordan de overlever på de knappe ressursene de har 

tilgang til. Jeg vil se på en form for husholdsøkonomi og sosial relasjoner som en 

overlevelsesstrategi. På grunn av at de ikke kan ta del av i den offentlige sfære, er deres 

økonomiske hverdag og overlevelse interessant. Hovedfokuset vil derfor være hvordan skaffe 

en inntekt når man ikke kan ha en vanlig jobb. Hvilke jobber finnes det egentlig? Hva har de 

av eiendom? Og hva med infrastruktur når man ikke er en del av det offentlige systemet? 

 

The human economy refers to wellbeing, to the satisfaction of all human needs- not 

just those that can be met through private market transactions, but also the need for 

public goods, such as education, security and healthy environment, and for intangible 

qualities such as dignity that cannot be reduced to dollars spent per capita. (Hann og 

Hart 2011,8). 

 

Dette er det jeg ønsker å vise gjennom dette kapittelet. Hvordan menneskene som bor i La 

Bacana overlever økonomisk? Hvordan de tjener penger og hvordan de velger å bruke 

penger? Jeg vil skrive om naboene Juan og familien hans, og ekteparet Gloria og Roberto. Jeg 

vil gjennom dem vise og fremheve den økonomiske situasjonen de befinner seg i. Til tross for 

å ha en god jobb, sliter også Juan og familien. Juan har en relativt bra inntekt i forhold til 

mange andre i La Bacana. Men som hovedforsørger i familien, er ikke inntekten nok: 

 

Uten mulighet for å spare opp penger, og mangelen på papirer, betyr det at drømmen 

om å studere er helt umulig. Jeg kommer til å sitte fast her jeg er i dag for alltid. Jeg 

tjener OK på jobben min, men med tanke på at jeg må forsørge onkelen min og min 

bror, ser jeg ingen mulighet for å spare penger til noe, hverken til skolegang eller til å 

eventuelt flytte for meg selv. 

 

Jeg vil vektlegge viktigheten rundt sosiale nettverk, en tilsynelatende usynlig del av det 
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økonomiske aspektet, men livsviktig for mange. Med dette som utgangspunkt vil jeg se på 

hvordan fravær av rettigheter og eiendom begrenser økonomien. Jeg vil prøve å belyse 

hvordan batey-livet er et direkte produkt av sukkerindustrien.  

 

Men hvordan skaffer man seg en jobb når man står utenfor samfunnet? Når man ikke er 

registrert i et folkeregister? Og hva om man i tillegg er analfabet, noe som er veldig vanlig for 

batey-befolkningen? Det er ikke mange arbeidsgivere som ønsker eller er villige til å ansette 

udokumenterte og ulovlige borgere. Mange ender opp som selvstendig næringsdrivende. 

Noen av disse jobbene kan være salg av bakevarer fra egen bolig, kiosk, byggearbeid, 

prostitusjon, salonger for fiksing av hår og negler o.l. Som det meste i Den dominikanske 

republikk er det også et stort kjønnsskille på arbeidsplassene. Det er tydelig hvilke jobber som 

er sett på som kvinnelige yrker og hvilke som er mannsdominerte. Det finnes selvfølgelig 

unntak, men de er veldig få. 
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Gloria og Roberto 

Som for de fleste andre i La Bacana starter også dagen til Gloria rett før 7. Hun er alltid den 

som står opp først i familien, for så å gå og vekke sine tre barn; en gutt på 5 og et tvillingpar 

på 10, en jente og en gutt. Jenta hjelper til med det meste av husarbeid så lenge hun ikke er på 

skolen eller på boksetrening. Tvillingbroren gjør det bra på skolen og blir med mor i kirken 

når han får beskjed om det. Den minste er den som hopper ut av senga om morgenen, løper 

rundt i huset samtidig som søsteren prøver å kle på ham. Den lure latteren bærer gjennom 

veggene, han har nylig mistet de fremste melketennene sine så latteren hans smitter enda mer 

når man kan se den lille gutten uten tenner skrattle. 

 

Gloria er gift med Roberto. Eller, de er gift i den forstand at en seremoni er utført, men ikke 

skriftlig dokumentert. Roberto er en veldig høy, skallet mann med litt ekstra vekt rundt 

midjen. Når det spilles opp til fest ute i gaten, løper Roberto ofte inn i huset for å hente de 

svarte solbrillene sine og den hvite bandanaen som han knyter rundt hodet, tydelig en stor fan 

av 2pac. Han tar gjerne mikrofonen som innimellom dukker opp på fester og synger av full 

hals. Han og kona har nylig blitt veldig religiøse så de drikker ikke alkohol lengre. Eller 

egentlig har Gloria bestemt at de ikke drikker lenger. Men om Roberto kommer snikende og 

noen sitter med et glass øl eller rom, spør han eller blir bydd et glass. Alle vet det, og det er en 

allmenn forståelse om at man holder det hemmelig for Gloria. 

 

Gloria og Roberto er kjent for kranglene sine. De roper og skriker og det kan endre med at 

hun slår til ham, men Roberto slår aldri tilbake. Den ene kvelden hadde kranglingen gått så 

langt at Gloria hadde kastet ham ut av huset. Det var langt på natt, og Roberto ble nødt å 

banke på døra til naboen for å søke husrom. «Hun har kasta meg ut! Hvor skal jeg gå? Jeg har 

aldri bodd, eller sovet noen annet sted hele mitt liv…» Naboen tok ham selvfølgelig inn og 

han fikk låne en ekstra madrass hos noen andre naboer, så det ordnet seg den kvelden. Dagen 

etter ordnet de opp, og alt gikk tilbake til det normale igjen. 

 

Det lille huset de bor i har bare et soverom, det er avskilt fra stua og kjøkkenet med et lite 

forheng. Som følge av plassmangel deler derfor alle soverom. Gloria og Roberto har sin egen 

seng, mens alle barna deler den andre dobbelmadrassen på andre siden av rommet. Sengene 

består av en madrass stablet oppå fem sementblokker som brukes som ben. På grunn av at alle 

deler soverom går det fort å vekke alle om morgenen. Roberto jobber som motoconcho-sjåfør, 
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noe som kan bety mange sene kvelder, så han sover ofte litt lengre om morgenen. Etter at 

Gloria har dratt på jobb, er det datteren som har ansvar for at guttene blir ikledd skoleuniform 

og er klar i tide. Barna går alle på samme skole, og Gloria jobber som kokk der. Hun merker 

derfor om barna kommer for sent, om de ikke er riktig kledd eller om de ikke oppfører seg 

ordentlig. I løpet av skoledagen får barna både frokost og varm lunsj. For mange er dette det 

eneste de spiser. På mandager lager de på den lokale skolen alltid litt ekstra mat, for de vet at 

noen av barna har ikke spist siden skolelunsjen på fredag. 

 

Mens Gloria er på jobb slapper Roberto av hjemme. Han sitter gjerne i gaten utenfor med 

kompisene sine. De har prøvd å plante et nytt tre rett utenfor huset til Roberto for å lage et 

skyggefullt og svalt sted de kan sitte å slappe av på dagtid. Det som skjedde var at de fant et 

stort tre flytende i elva en dag de var nede for å ta en dukkert, noe de pleier å gjøre hver kveld. 

De konkluderte med at hvis de tok med dette treet og plantet det, så kom det forhåpentlig til å 

vokse og bli større. Det så lenge ut som en død tømmerstokk de hadde prøvd å plante, men 

etter noen måneder begynte den faktisk å blomstre. Dette har derfor blitt deres faste plass, de 

sitter mye her. De henter gjerne plaststoler hjemmefra, eller bare kjører bort motorsyklene 

sine og sitter på dem. Det er ikke så mye jobb midt på dagen når man er motoconcho-sjåfør, 

men om noen skulle dukke opp, tar de pause fra avslappingen under treet, og møtes igjen 

senere på dagen. 

 

Så fort skoledagen er over skynder barna hjem igjen. Skolesystemet i Den dominikanske 

republikk krever at man går på en skole på formiddagen, og en annen på ettermiddagen. Men 

for å i det tatt for å kunne gå på en offentlig skole, må man ha fødselsattest. Som følge av at 

Gloria har kjøpt seg dominikansk fødselsattest kan barna også få det. Men papirene ble ikke 

kjøpt før etter at tvillingene ble født. Derfor er det bare gutten på 5 som foreløpig har 

dominikansk fødselsattest. Planen var å ordne papirer til alle barna, men den lille familien har 

foreløpig ikke hatt penger nok til overs for å starte denne prosessen. Tvillingene er derfor 

ferdig med skoledagen klokken 12, mens gutten på 5 drar videre til den offentlige skolen. 

Eldstejenta styrer hjemme frem til mor kommer hjem fra jobb. Gloria blir som regel alltid 

igjen på skolen og hjelper til med å vaske, for å tjene litt ekstra. De tre barna klarer seg godt 

alene, de er vant med det. Etter skolen dusjer de alle tre og får på seg hverdagsklærne sine. 

Man skal ikke gå rundt hele dagen i skoleuniformen, da den blir både skitten og slitt. De har 

bare to trøyer hver til å ha på skolen, så er unødvendig å vaske dem så alt for ofte. Dusjen 

består av et stort vaskefat med vann og en liten kopp som brukes til å helle vann over seg, og 



57 

 

det hele foregår ute i gaten. Eldstejenta hjelper han på 5 med å dusje. Vannet spruter over alt. 

Han ler og skriker, vannet er kaldt i forhold til de 30 gradene som er i lufta. Han rekker så vidt 

å få på seg bokseren før han løper videre for å leke med de andre barna i gaten. Gloria sa en 

gang: «Gutten min er helt gal, den eneste måte å roe ham ned på eller å få ham til å stå stille, 

er å helle kaldt vann på ham. Han har vært slik siden han ble født.» Den eldste gutten ser man 

ikke mye til. Han sitter gjerne under et tre, eller utenfor colmadoen og spiller på mobilen til 

noen av de andre gutta. 

 

Når Gloria omsider går hjem, har eldstejenta allerede fylt opp bøttene og vaskemaskinen med 

vann, alt er klart for å starte på klesvasken. Om Roberto ikke er ute og jobber, hjelper han 

også til. Og om Roberto hjelper til, må alle barna også hjelpe til.Vaskemaskinen deres er 

ganske ny. Gloria fikk en god deal på black friday-salget inne i byen i fjor. Hun fikk et lite lån 

av arbeidsgiveren og sto i kø to timer før butikken åpnet. Hun forteller stolt historien både om 

man spør eller om man bare kaster et blikk på den fromme maskinen. Men utenom 

sentrifugeringsfunksjonen, gjør den lite nytte. Det meste må gjøres for hånd. Klærne legges i 

bløt, gjerne i klor. Alt vannet er kaldt, så tøyet må skrubbes grundig. Sentrifugen spinner i fire 

minutter før tøyet kan henges til tørk ute. Der henger tøyet sammen med tøyet fra naboene 

som også har gjennomgått samme operasjon – utenom sentrifugeringen.  Klesvask utendørs er 

ikke et sjeldent syn, spesielt ikke på fredager og lørdager, det er de store vaskedagene. Da har 

de fleste fri og kan få hjelp med arbeidet. 

 

Utover ettermiddagen er det tid for å starte på middagen. Familien har nylig investert i et lite 

kjøleskap, men grunnet den ustabile strømmen lagrer de ikke mat der. Mathandling er derfor 

en daglig oppgave. Er det bare litt grønnsaker som mangler, sender de barna for å handle på 

colmadoen med noen få pesos i hendene. Ofte drar de på det lokale markedet og til slakteren 

for å handle. Roberto starter opp motorsykkelen sin og Gloria hopper på. I hånden har hun 

den lille, røde veska hun oppbevarer pengene deres i. På markedet finner man alt av 

grønnsaker, ris og pasta. Den lokale slakteren er en liten gulmalt tre-bod med store blå 

bokstaver som sier «Carnicero» (slakter). Han har skåret ut en luke som åpnes oppover og 

gjør at kjøkkenbenken inne fungerer som en skranke. Der henger deler av slaktet gris, geiter 

og kylling der inne. Fluene svermer. Gloria handler ofte svinekjøtt, det er mye billigere enn 

kylling. Meieriprodukter kan kjøpes på colmadoene, bakevarer kjøpes hos bakeren. 

Handlerunden tar gjerne derfor lang tid. Det er annerledes for eliten som kan gå å handle på 

supermarkedene, der aircondition står på for fullt og man kan få handlet alt på ett sted. 
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Gloria koker mat inne. De som koker på gass kan lage mat inne, det er verre med de som 

koker på kull. Også noen av dem har ordnet slik at det kan lages mat inne, men risikoen med 

røyk og ild er mye farligere. Avhengig av været og stemningen ute i gata, sitter de enten inne 

ved stuebordet og spiser middag, eller tar med stolene ute og sitter langs gata sammen med 

alle andre. Det siste skjer oftere enn det første. 

 

Familien bor i et betonghus som de selv har bygget. Huset er en utvidelse av rommet de har i 

sukkerbrakkene. Det innerste rommet i huset er altså en del av sukkerbrakkene, og det er dette 

som i dag er deres soverom. Det er kun to familier som har bygget videre på sukkerbrakkene, 

denne familien og naboene. Alle de andre 40 rommene står nesten urørte. Det bor folk der, 

men veldig få har hatt mulighet å fikse opp det lille hjemmet de har. Brakkene er i svært dårlig 

stand, betongen har begynt å tære, man kan mange steder se det rustne armeringsjernet henge 

ut. Noen steder er det hull i vegger eller tak, betongen ramler sakte med sikkert ned. En del av 

beboerne har presenninger hengende i taket inne for at det ikke skal komme så mye vann inn 

når det regner. Til tross for at Gloria og Roberto har bygget ut og investert mye i boligen, er 

eierskapet til boligen veldig uklar. Dette skyldes av bygningen står på gammel plantasjejord, 

men også mangelen på fødselsattester og lovlig opphold. Mange familier sier at de eier 

boligene sine, men det handler om at når mange har bodd et sted over mange år får man rett 

på å bo der, sies det. De som har bygget husene sine eier huset, men sjeldent jorda det står på. 

Dette er tilfellet for Gloria og Roberto. 

 

Gjennom hele dagen er Roberto litt til og fra, alt etter når det er jobb å gjøre. Ettersom alle i 

den lille bateyen kjenner hverandre, trenger ikke motoconcho-sjåførene å henge på alle 

gatehjørner for å skaffe seg kunder. I La Bacana kan du gå hjem til de du vet har motorsykler 

og bare spørre om de kan kjøre deg. Roberto og Gloria bor langs hovedveien som leder ut fra 

bateyen. Derfor er det lett for kunder å gå hjem og spørre Roberto. For å ha faste kunder er det 

viktig at man er godt likt, at kundene føler seg trygge når de er ute å kjører. Roberto er en 

sånn mann, en man alltid kan stole på. 

 

I helgene er det mest jobb å skaffe på kveldstid. Det skjedde titt og ofte at man kunne se inn 

døra at Roberto hadde sovnet på sofaen. Men om man banket på døra, var han alltid klar for å 

kjøre. Barna og kona kunne for lengst ha lagt seg på soverommet, men i tilfelle det kom 

arbeid sov Roberto ofte på sofaen i helgene. Han visste at folk kunne se ham fra vinduet og 

derfor visste at han var hjemme og kunne kjøre folk der de skulle. Huset deres ligger rett ved 
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en av de største colmadoene, som betyr store høyttalere og mye musikk. Folk danser, drikker 

og koser seg til langt på natt i helgene. Han som driver colmadoen er ikke særlig godt likt, 

verken Gloria eller Roberto er på talefot med ham, og må derfor handle andre steder. De 

kaller ham for en «gangster» og forteller flere ganger om da han stjal to høner av en eldre 

dame litt borti gaten. I ukedagene stopper musikken rundt klokka 10 på kvelden, som om det 

er en kollektiv forståelse på at nå er det på tide å legge seg. Gatene tømmes og den eneste 

støyen er dyrene som vandrer fritt overalt. Musikk og roping byttes ut med kuer som rusler 

forbi vinduene, hunder som sloss og et og annet esel som slår seg vrang og står å skriker. 

Denne «stillheten» varer helt til klokken 7 neste morgen, og en ny dag starter med den samme 

kollektive forståelsen om at nå starter alt på ny. 
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Eiendom 

Eiendom og infrastruktur er viktige deler av en persons liv og økonomiske stabilitet. I 

begrepet eiendom mener jeg i hovedsak bolig og jord, men også inventar i huset, 

transportmidler og elektronikk. Infrastrukturer slik som veier, strøm, telefondekning, 

bygninger, vann, avløp og avfallshåndtering er viktige faktorer som spiller inn i folks 

hverdagsliv. Med dette som utgangspunkt søker jeg å vise hvordan livet arter seg i bateyen, 

tross den lave standarden på diverse fasiliteter. I nesten alle bateyer i dag finner du fortsatt de 

originale betongbrakkene satt opp på plantasjen. De er svært gamle og i dårlig stand, men det 

bor fortsatt folk i dem. I La Bacana er betongbrakkene nesten som et senter i bateyen, alt 

annet er bygget rundt dem. Det er to lange blokker, med 10 rom på hver side. Martinez (2010) 

beskrivelser en typisk betong-brakke fra en annen batey: 

 

The typical family inhabits one or two small barracks rooms, supplied unfurnished 

with no space set aside for cooking, bathing or children’s play. Rain easily penetrates 

the rusted sheet-metal roofs, and wind and pests pass through holes, often big enough 

to stick an arm through, in the termite eaten walls. (Martinez 2010, 616) 

 

Slike betong-brakker finner man i nesten alle bateyer. De er enkelt bygget, og masseprodusert, 

da dette var den enkleste måten for plantasjeeierne å bosette mange mennesker på ett sted, 

billigst mulig. Martinez (2010) sin beskrivelse ovenfor er derfor nesten universell for denne 

typen bolig på grunn av at alle er nesten like. Nesten all sukkerproduksjon ble lagt ned 

samtidig, og bygningene har ikke blitt ivaretatt ettertid. Dette forklarer hvorfor alle brakkene 

er i samme dårlige forfatning. 

 

Etter at sukkerindustrien i landet begynte å gå nedover for 20-30 år siden, ble de fleste 

plantasjene solgt til private aktører. Som tidligere nevnt var plantasjene eid av drevet av CEA 

(Consejo Estatal del Azúcar), men når de så at industrien gikk nedover prøvde CEA å selge 

plantasjene til private aktører. Men ikke alt ble solgt og CEA er derfor fortsatt et stort offentlig 

organ i Den dominikanske republikk. Jorden i La Bacana er fortsatt eid av CEA. Ut fra dette 

kommer spørsmålet: Eier menneskene i bateyen huset de bor i og tomten under? Eller 

risikerer de at CEA en dag kan komme på døra og forlanger landet tilbake? Jeg prøvde å 

spørre flere om dette spørsmålet, men jeg fikk veldig mange forskjellige svar. 

Gjennomgående var teorien om at når man har bodd et sted veldig lenge, får man automatisk 
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disposisjonsrett på tomta. Men det er ingen regel om hvor lenge denne perioden er. De eier 

huset eller skuret de bor i, men eier ikke tomten. Folk flest mener de har disposisjonsrett til 

både tomten og boligen. Problemet med eierskap er også at de som har papirer på tomten, 

muligens ikke har det ekte skjøtet. Personen kan ha kjøpt tomten av forrige eier, som kanskje 

«eier» tomten på grunn av disposisjonsrett. Den nye personen kan derfor tro at han eier 

tomten. Et annet problem at de kan ha papirene på tomten, men om de er papirløse og 

oppholder seg i landet ulovlig, har de ikke rett til å eie land. 

 

Brakkene er fortsatt eid av CEA, men er det masse rot rundt hvem som har rett og lov til å bo 

der. Huset til Gloria og Roberto er et påbygg ut av de gamle betong-brakkene. Det vil si at 

halve huset deres egentlig er eid av CEA. De eier selv den nye delen de har bygd, men på 

samme tid eier de ikke grunnen huset står på, så hvor mye av boligen eier de egentlig? Også 

denne familien, som så mange andre, kan i teorien risikere at CEA en dag banker på døren for 

å kaste dem ut. 

 

Infrastruktur 

Som tidligere nevnt bor Juan i en lignende bosituasjon som Gloria og Roberto. Juan og 

familien deler på tre rom fra brakkene, pluss et lite toalett som de har bygd på utsiden. På 

kveldstid, etter fotballtrening, blir en gjeng ofte sittende på fortauskanten utenfor huset deres. 

Fotballbanen, bestående av et jordstykke med de to hjemmesnekrede fotballmål, ligger på 

andre siden av gata i forhold til huset til Juan. Også denne kvelden blir vi sittende utenfor 

huset til den 25 år gamle mannen og familien hans. «Jeg husker hvordan det var før vi fikk 

strøm», forteller Juan. Strømmen har gått igjen. Ut fra min reaksjon, skjønner han at det han 

sa gjorde meg forvirret. 

 

Ja, det er ikke mer en ca 10 år siden eller noe rundt der. Og i begynnelsen hadde vi 

bare strøm på dagtid. Fortsatt forvirret sitter jeg og lytter. I 7-tiden hver kveld forsvant 

strømmen. Vi pleide å sitte ute, det var jo helt mørkt inne. Vi pleide å være mye mer 

sosiale, alle satt ute sammen hver kveld og prata. Nå sitter folk hjemme med TV og 

mobiltelefoner, vi prater ikke like mye lengre. 

 

Det kommer flere og flere bort og sitter med oss, det stemmer at det ikke er så mye å finne på 

inne når det ikke er strøm. Som vanlig blir det fort mørkt når klokken har passert 7. 
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Måneskinn er eneste lyskilde utenom de som går forbi med mobiltelefoner. Strømmen er 

sjelden borte mer noen minutter før den kommer tilbake. 90% av alle husstander lager mat på 

gasskomfyrer eller koker på kull, matlaging er derfor ikke avhengig av jevn strømtilførsel. 

Strømmen blir i hovedsak brukt på lys og vifter. 

 

Brått slås alle gatelysene på og stillheten blir brutt. Batchata runger i de store høyttalerne 

utenfor colmadoene. Som om en bryter blir skrudd på, starter livet igjen i bateyen. Folk 

danser og synger i gatene, slik er det hver helg. De som sitter og spiller kort, domino eller 

biljard kan starte opp igjen, nå som lyset er tilbake. 

 

Gjengen som satt utenfor huset til Juan under strømbruddet ble sittende, til tross for at 

strømmen er tilbake. Diskusjonen ble fort høylytt når Juan begynner å diskutere kredibiliteten 

til Bibelen og påstår at kristendom stammer fra kolonitiden. En av dem løper inn i huset og 

henter Bibelen sin, han står og vifter med den i høyre hånda mens han forkynner Guds ord. 

«Vi har gått på samme skole, hvordan er det mulig at du ikke vet at det var europeerne som 

kom med kristendom under kolonitiden?!» Juan ser helt oppgitt ut. «De er også grunnen til at 

dreadlocks og mørkhudede er sosialt sett ned på! De er grunnen til at alle som går på skole 

eller har en bra jobb må ha kort hår!» Både Juan og mannen med Bibelen har lange 

dreadlocks. Mannen med Bibelen blir sintere og sintere. Det ender med at han går inn og 

nekter å prate om temaet noe mer. Det skjedde ofte at de ville diskuterer religion og spesielt 

kristendom, men dette var første og siste gangen jeg hørte at de dro inn kolonitiden i 

religionsdiskusjonen. 

 

Det er tilfelle at flere har strøm enn det er som har innlagt vann og kloakk. Når man er en hel 

familie som bor på kun ett rom, er det vanskelig å finne plass, spesielt til baderom. Det er 

derfor mer vanlig å bruke elven til dusj og annen vask. Det finnes et par offentlige toaletter i 

bateyen, men de er ikke i veldig god stand, og det er derfor mer vanlig å gå på besøk til noen 

som gjerne har baderom eller smyge seg ut på jordet i nattemørket. 

 

Klokken går og gatene i bateyen blir sakte tømt for mennesker. Men Juan er i pratehumør, vi 

blir derfor sittende utenfor. Mannen med Bibelen har vært innom en colmado og kjøpt en øl, 

har han med seg små plastglass. Han heller et glass til alle som sitter i nærheten, standard 

prosedyre. Når alle har drukket opp, er det nestemann sin tur å dra og kjøpe en øl. Grunnet 

samtalen om strøm fortsetter gutta å prate om infrastrukturen i bateyen. Juan forteller: «Vi 
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fikk tilgang til vann her i La Bacana for 5 år siden, men det er ikke drikkbart. Tilgangen er 

også begrenset. Det er ikke vann hver dag, og man må selv kjøpe en vanntank og en pumpe 

som helst skal plasseres oppe på taket. Du må altså ha penger for å få tilgang på vannet. For 

resten av oss….vel, vi har elva.» Han forteller også at det ikke er mer enn to år siden asfalten 

kom, men kun i hovedgaten. Små, mindre veier og alt av stier er fortsatt bare jord. Asfalten 

har mye å si i regntiden. Jordveier blir raskere oversvømt og kan bli helt ubrukelige grunnet 

gjørme. Den nye asfalten gjør at beboerne alltid har mulighet for å komme seg ut på 

hovedveien om en krise skulle oppstå. 

 

Søppelhåndtering er et stort problem generelt i landet. Mye av avfallet havner på bakken, blir 

kastet på jorder eller i elver. I La Bacana er det satt ut noen få søppeldunker, men de er for det 

meste ment for søppel som dukker opp mens man er ute. Søppelen som kommer fra husholdet 

skal tas vare på i søppelsekker og leveres til søppelbilen når den kommer hver torsdag 

formiddag. Om man ikke er hjemme når bilen kommer, må man samle på søpla enda en uke. I 

tropevarme er det ikke veldig behagelig å ta vare på søppel inne i husholdet særlig lenge. Men 

på grunn av alle dyrene som går rundt i gatene, er det heller ikke en mulighet å ha søpla 

stående ute. Matavfall blir ofte sortert ut og brukt som dyrefor eller kastet ut i naturen. Jeg la 

merke til at batey-befolkningen var veldig opptatt av renslighet rundt sin egen lille bolig. Man 

kunne daglig se at de stod og kostet, plukket søppel og vasket ved utsiden av huset sitt. 

Søppel som lå på bakken ble kostet lengre bort i gaten. Men når søppelet ikke lengre var i 

nærheten av boligområdet, var det helt greit at søppelet søplet overalt på bakken. 
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Sysselsetting og overlevelsesteknikker 

Jobbsituasjonen for mange i La Bacana kan forekomme som vanskelig. Grunnet manglende 

identitetspapirer og ulovlig opphold i landet, er det vanskelig å finne seg redelig arbeid. 

Mange havner derfor utenfor den offentlige sfære. Dette fører igjen til dårlige lønninger, ingen 

forsikringsmuligheter, ingen pensjon og ingen jobbsikkerhet. I følge Amnesty International 

sin rapport har det forekommet ved mange tilfeller at dominikanere av haitiansk avstamning 

som har mistet jobben sin eller blitt nektet arbeid på grunn av at de ikke har identitetspapirer 

(2015, 44). I nærmere 50 prosent av økonomien i landet basert på uformelle inntekter. For 

mange blir entreprenørskap eneste utvei, ofte i form av å bruke egen bolig som arbeidsplass. 

Dette forekommer gjennom for eksempel kiosker og små butikker, skjønnhetssalonger og 

puber. 

 

Tidligere var sukkerindustrien hovednæringen i Den dominikanske republikk, men i dag har 

turistnæringen overtatt. Det er kort vei fra bateyen og ned på stranda der man finner de fleste 

turistene. Men igjen, grunnet mangelen på identitetspapirer og hudfarge, er det vanskelig å få 

jobb nede på strendene. Til tross for den voksende turistindustrien, tilbys det få jobber til de 

lokale (Gregory 2014, 25). Den store «pengemaskinen» som turistnæringen er, er geografisk 

nært, men samtidig veldig fjernt for batey-beboerne. 

 

Det er også en realitet at mange av jobbene er utilgjengelig grunnet den sosiale 

kjønnsdelingen i landet. En mann skal være maskulin og skal ha oppgaven som 

hovedforsørger, mens kvinnen skal være myk og bedrive husarbeid. Det er mye stigma rundt 

det å krysse denne grensen. Man finner derfor ingen kvinnelige motoconcho-sjåfører, heller 

ingen menn som jobber i neglesalongen. Arbeidsplassene blir derfor begrenset ut fra hvilket 

kjønn du er. Amnesty International (2015) konkluderer: 

 

In particular, women with no identity documents have access to fewer jobs than men 

who are in the same situation, as more jobs traditionally considered suitable for men 

can be done without identity documents (such as working in the construction sector or 

in the sugarcane harvest). Domestic work is often the only option for many stateless 

women. (44) 
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I møte med nye mennesker hilser man alltid på alle, slik som man ville gjort alle andre steder i 

verden. Man sier gjerne hei, spør om det går bra og presenterer navnet sitt. Etter dette ville det 

naturlige spørsmålet gjerne vært «hva driver/jobber du med?». Men i La Bacana var ikke dette 

tilfellet. Man ble heller spurt om hvor gammel man er. Og det er det. Du kunne gjerne sagt 

«hyggelig å møte deg», men foruten om det var samtalen over. På grunn av denne skikken vet 

jeg ikke hvilke jobber alle jeg møtte hadde. Etter man har kjent hverandre en stund, kan man 

spørre videre, eller man oppdaget hva folk jobbet med. Jeg vet hva alle informantene mine 

jobber med, stort sett. 

 

Menns inntektsproduserende strategier 

Med tanke på den økonomiske statusen for de fleste beboerne i bateyen skulle man trodd at 

jordbruk var en av de vanligste formene for arbeid. Det er ikke tilfelle; mye på grunn av 

eiendomssituasjonen. Ingen av de jeg kom i kontakt med drev med noen som helst form for 

jordbruk. De skjønte at bønder drev med storskalaproduksjon til videresalg, men de så ikke 

gevinsten i å dyrke i sin egen hage eller i blomsterpotter; «Vi får jo kjøpt alt det vi trenger på 

colmadoen.» En slik form for mentalitet der man ikke ser gevinsten i å planlegge fram i tid, er 

med på å bygge opp under «fra hånd til munn»-prinsippet som mange lever etter. En annen 

faktor for at de ikke driver jordbruk, er at de store jordene fortsatt er eid av CEA, og det er 

ulovlig å dyrke på disse områdene. 

 

Som tidligere nevnt finner man flere former for entreprenørskap som drives ut fra folks egne 

boliger. Det mest vanlige er colmadoene. Man finner disse små butikkene rundt hvert et 

hjørnet. De minste colmadoene kan drives ut av et lite vindu og sortimentet trenger ikke være 

stort så lenge man får inn kunder. I La Bacana har de tre store colmadoer, den største 

colmadoen fungerer som en liten pub i tillegg til å være butikk. Eieren har noen plaststoler på 

bakrommet som han henter frem om noen spør. Omtrent daglig sitter det menn i disse stolene 

utenfor colmadoen. Det er her størsteparten av sladderet i bateyen foregår. Colmadoene er satt 

opp som familiebedrifter, men kjønnsfordelingen i samfunnet fører til at er det oftest er 

mannen som jobber mens kona er driver med husarbeid. Det er heller ikke uvanlig at barna 

eller naboer hjelper til når det trengs arbeidskraft. Krohn-Hansen (2013) viser, gjennom en 

samtale med en dominikaner i New York, hovedforskjellen på en colmado og en vanlig kiosk 

eller en liten butikk: 
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In the typical colmado, a customer may come in and say, for example, ‘Give me 

tomato sauce for ten cents’ and receive a small amount of tomato sauce in a paper 

wrapping or ask for ‘sugar for fifteen cents’ or ‘soap for twenty cents’. Stores in New 

York do not sell things in this manner; in the bodega in New York, a person buys the 

whole can or the whole bag, or does not buy. (Krohn-Hansen, 2013, 127). 

 

Krohn-Hansens (2013) informant forklarer nøyaktig hvordan handelen i colmadoene foregår. 

Nesten alle varer er kjøpt i løsvekt. Det er derfor vanlig å ta med seg tom plastemballasje for å 

bære matvarene med seg hjem. En handel forekommer ved at kunden forteller selgeren hva 

han ønsker å kjøpe og for hvor mye penger. Både kunden og selgeren vet allerede hvor mye 

av hver vare det blir ut fra summen. Man handler kun det man trenger i umiddelbar fremtid. 

Det blir derfor flere turer innom i løpet av en dag. Dette gjør at de som driver colmadoene har 

arbeid hele dagen, og kundene slipper å oppbevare mat i boligene sine. Dette er praktisk på 

flere måter da de fleste boligene mangler kjølemuligheter for mat, og matlukt lokker til seg 

ulike skadedyr. 

 

Den ene helgen i mai var det innbrudd i den største colmadoen i La Bacana. Noen hadde brutt 

opp hengelåsen på dobbeldøren. Ryktene fortalte raskt at det var en haitianer som hadde gjort 

det. Colmadoen holdt stengt de neste dagene. Når den åpnet igjen, hadde de sparket en eldre 

mann som jobbet der. Det tok ikke mer enn en uke før mannen hadde bygget opp en liten bod 

langs hovedveien. Det var han som pleide å ha morgenvakten i den store colmadoen, han jeg 

pleide å møte på hver morgen for å kjøpe mine tre egg og litt brød. Jeg gikk bort til den lille 

boden hans for å høre om ryktene var sanne. Han står og stiller opp eggene han har fått tak i. 

Den lille boden er bygget av ubehandlet treverk, ikke malt en gang. «Ja, de måtte la meg gå. 

Det var en greie, du vet. Men nå er jeg her. Du må komme å handle her nå, Louisa!». Jeg 

smilte til ham og lurte på om han nå hadde startet for seg selv. «Ja, men jeg har bare egg. Jeg 

kunne ikke kjøpe inn mer nå. Men det er en begynnelse. Så du må hjelpe meg, du må handle 

her». I løpet av de neste ukene kom det mer og mer til den lille boden. Han begynte å selge 

krydder, ketchup, brød og godteri. Boden ble også malt hvit og fikk et lite tak slik at han 

kunne jobbe uansett vær. Det ble aldri oppklart hvem som hadde brutt seg inn i den store 

colmadoen, men de som eier den skylte på den eldre mannen. Han var den eneste haitianeren 

som jobbet det. Ut fra et par egg skapte han derimot sitt eget lille levebrød. 

 

Det å kjøre motoconcho er uten tvil det mest vanlige yrket for menn. Det å kjøre motoconcho 
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betyr å kjøre motorsykkel-taxi, og det er en av de få jobbene tilgjengelige for de ufaglærte 

(Gregory 2014, 31). Det er ikke en organisert institusjon eller arbeidsplass. Så lenge man eier, 

eller får låne en motorsykkel, så kan man bli en motoconcho. Dette er en av de meste vanlige 

måtene å komme seg rundt på i Den dominikanske republikk. Man finner også busser og taxi, 

men om man skal bort fra hovedveien, er den letteste måten å komme seg frem på med 

motorsykkel. Roberto er en av dem som har dette som yrke. Det er ikke godt betalt da det er 

stor konkurranse om kundene. Og en stor andel av de inntjente pengene går med til drivstoff. 

Det er også tradisjon for å betale motorsykkelen i månedlige avdrag. Jeg klarte ikke å forstå 

om dette ble gjort gjennom forhandleren eller via institusjoner der man kan låne penger. Men 

en av dem jeg visste hadde en slik betalingsavtale, har ikke la cedula, og kan derfor ikke ha 

lånt penger av en bank. Jeg fikk først høre om avtalen en dag noen kom for å hente 

motorsykkelen hans. Han hadde tydeligvis ikke betalt denne måneden, og pengeinnkreverne 

hentet motorsykkelen som pant. Motorsykkeleieren fortalte at uansett om man hadde betalt 

alle de andre gangene, var det ikke mulig å forhandle med utlånerne. Avtalen var brutt og 

måtte starte helt på nytt igjen. Ifølge Gregorys studie var det en lignende ordning i 

motoconcho-miljøet i Boca Chica. Men her var avtalen at man kunne låne en motorsykkel for 

200 pesos i døgnet (Gregory 2014, 31). Dårlig betaling, høye drivstoffpriser og stor 

konkurranse førte til at man må jobbe lenge for å gå med overskudd. 

 

De som ikke har råd til å kjøpe eller leie en motorsykkel, må finne seg annet arbeid. Veldig 

mange havner i forskjellige deler av byggebransjen. Enten hjelper de til med byggeoppdrag 

rundt om i nærmiljøet eller i større byer der de er ansett som billig arbeidskraft i forhold til en 

dominikaner med fast ansettelse. Slike jobber får man gjennom kontakter og uformell hjelp 

fra naboer og bekjente. Man kan på denne måten utvikle seg i takt med bygge kunnskapene, 

og videre søke fast arbeid basert på et godt rykte. 

 

For begge kjønn er det mest penger å tjene om man kan få jobb innenfor turistnæringen. Men 

det er et veldig trangt nåløye. De best betalte jobbene finner man på hoteller, restauranter eller 

barer. Det er også penger å tjene som selger på stranda. Som Gregory (2014) ofte fikk høre fra 

sine informanter: «(...) that tourism-related firms did not hire persons who were perceived as 

morenos (relatively dark skinned) for positions that brought them into contact with foreign 

tourists, for example, positions as clerks, waiters, bartenders, or dealers in hotel casinos» (26). 

De typiske resepsjonsjobbene og andre jobber der de ansatte er synlige, leier hotellene ofte 

inn ansatte fra hovedstaden. De er ofte lysere i huden og de ses på som penere og mer 
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passende overfor kundene (ibid). 

 

Kvinners inntektsproduserende strategier 

Wynne (2015) studerte en batyen i Monte Cristi, lengre vest enn Puerto Plata. De fleste 

kvinnelige informantene hennes kom til bateyen for å overleve, mange kom fra hjem med 

vold, sult og sykdom (2015, 182). Det er vanskelig å finne jobber i bateyene, spesielt for 

kvinner. Noen få av informantene til Wynne innrømmer at de kom til bateyen i håp om å finne 

seg en ektemann, men de var bekymret for å bli stemplet som «gold diggers» ved å innrømme 

dette (184). Det er mange kvinner i bateyene til tross for at det kun er menn som jobber på 

plantasjene. Kvinnene er der for å lage mat og ta vare på barn, og er ellers avhengig av 

mannens inntekt (Martinez 2007, 41). Denne typen mentalitet om kjønnsroller er med på å 

gjør det enda vanskeligere for kvinner å finne seg arbeid. I La Bacana er de fleste født der, 

eller kom dit for å jobbe. Det er ikke vanlig at kvinner kommer dit for å finne en ektemann.  

 

Noen av de enslige mødrene sitter ofte hjemme hele dagene, uten jobb. Men det ser ut til å gå 

rundt. Barna har klær og mat i magen nesten hver dag. Jeg prøvde å finne ut hvordan disse 

damene forsørger familiene sine økonomisk, men få ville prate om det. Etterhvert kom det 

frem at noen av dem var working girls (prostituerte). De ville ikke si det var det de jobbet som 

da dette var veldig stigmatiserende. Prostitusjon er siste utvei om man ikke klarer å forsørge 

barna sine. Det er generelt lite jobber for kvinner i bateyene. Også Martinez(2007) skriver 

dette da han gjorde feltarbeid lengre sør på øya. «Det er mange kvinner i Montecoca, men 

nesten ingen jobber på plantasjene. Det vanligste yrket er prostitusjon. Uten arbeid er ellers 

kvinnen avhengig av mannens inntekt» (41).23 

 

Jeg spør Juan hva nabodamen egentlig jobber med. Til meg sa hun bare : «De ringer meg når 

de trenger meg». Juan tenker seg om; han prøver å finne en fin måte å fortelle meg at hun er 

prostituert. Han har samme forståelse som de fleste. «Det er ikke det beste yrket for å si det 

sånn, men om du ikke har noen annen mulighet så er det en grei måte å tjene ganske mye 

penger på relativt liten tid». De som jobber som prostituerte jobber som regel i byene eller 

nede ved stranden. Det er her man finner rikere kunder, ofte turister. Juan fortsetter: 

 

                                                
23 Se også Amnesty International (2015, 46), for prostitusjon som en av de få alternative jobbene for kvinner som 

ikke er økonomisk avhengig/forsørget av en ektemann. 
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Det er en veldig trist utvikling som har skjedd. Noen må prostituere seg for å livnære 

seg selv og barna sine. Men noen av damene har blitt såpass vant til den komfortable 

livsstilen de ekstra pengene fører med seg. Så selv om de i dag ikke trenger å ha denne 

jobben, gjør de det fortsatt for å kunne kjøpe finere og dyrere ting. 

 

Nede på stranda kan man tydelig se the working girls. Jeg havnet en ettermiddag i prat med en 

mannlig amerikansk turist. Mannen er grå i håret, solbrun og godt i hold. Som mange andre 

kommer han ned og bor her i vintermånedene. Han lurer på hvorfor jeg sitter under en 

parasoll og skriver i stedet for å ligge å sole meg og bade. Jeg forteller hva jeg studerer, noe 

som virker å interessere ham. I løpet av samtalen fremlegger han kjøp av sex som en form for 

bistandsarbeid. Han forteller hvordan pengene han, eller andre, brukte her nede direkte gikk 

til familier og barn som så sårt trengte disse pengene. Sjokkert over mannens konklusjoner 

drar jeg hjem. Jeg deler mine tanker med Juan over middagsbordet senere på kvelden. «Det er 

ikke første gang jeg hører det. Det er helt forferdelig. Men dessverre nesten vanlig».  

 

Både Martinez (2007), Gregory (2014) og Wynne(2015) skriver alle om prostitusjon. Alle har 

hatt feltarbeid i bateyer i Den dominikanske republikk, men i helt forskjellige deler av landet. 

I Monte Caco der Martinez gjorde sitt feltarbeid, var det kun haitianske kvinner som jobbet i 

bordellene. Dette medførte at dominikanerne så på seg selv som bedre enn haitianerne: 

«Dominican can consider themselves superior in large part because they think Dominican 

women have higher morals than Haitian women» (Martinez 2007, 63). Men det kommer også 

frem gjennom Gregory (2014) sin bok at også menn driver med prostitusjon, ofte i forbindelse 

med turisme. Haitianere jobber sjelden direkte med turistene. Dette er sett på som høyere 

jobber og blir gitt til dominikanere. Prostitusjon er lovlig i Den dominikanske republikk, og 

blir kanskje derfor en av de få måtene haitianere får jobbe med turister og tjene gode penger. 

 

Vi finner også andre som jobber med turister på stranda. De fleste er organiserte og går i en 

blå uniform. Da har man lov å gå på stranda og selge suvenirer og frukt, flette hår, tilby 

massasje, manikyr og pedikyr (Gregory 2014, 31). Men det er forholdsvis dyrt å være 

registrert. Ifølge Gregory (2014, 57) kan avgiften være på opptil 1000 pesos per måned. Men 

de som ikke har id-papirer kan heller ikke være en del av dette fellesskapet, og de selger 

derfor ting ulovlig på stranda. De er veldig tydelige når de er de eneste nede på stranda som 

prøver å selge ting, men er uten de blå skjorten. De har ikke lov å være der og blir støtt og 

stadig jaget vekk fra stranda. Men håpet om å tjene penger på turistene er så stort, at de raskt 
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kommer tilbake. 

 

«Hey! Louisa! Kom bort!», roper Jessica fra den lille terrassen foran huset sitt. Den lille dama 

sitter i en brun gyngestol, mens hennes fire små barn løper rundt og rundt huset. Jeg kjenner 

ingen andre som roper og ler like høyt som henne. Jeg rusler innover den lille grusveien opp 

mot huset hennes. Barna kommer løpende imot meg. De lurer på om vi kan spille domino, 

hoppe tau, spille fotball, turne, gå tur. Helst alt på en gang! Jeg ler litt av dem og sier vi kan 

finne på noe hyggelig i ettermiddag. Jessica finner frem en ekstra kaffekopp og gir den til 

meg. Hennes svigermor kommer innom, hun ser på meg og kaffekoppen min. «Bryr du deg 

ikke hvordan du ser ut? Er det ikke på tide å fikse neglene dine?» Jessica er helt enig, hun 

kunne fikse dem for meg. Det var tross alt jobben hennes. Hun henter frem en plaststol, en 

vaskebalje, et håndkle og en liten pose med neglelakk. Ut av ingenting hadde hun lagd en 

illusjon av en neglesalong, midt ute i gaten. Det å jobbe i salonger er tydelig kvinnearbeid, 

med mindre det er snakk om en barber-shop, der er det kun menn som jobber. 

 

Også Kimberly Wynne opplevde at kvinner i det dominikanske samfunnet er veldig opptatt av 

å ha stelt hår. Rett hår er sett på som det fineste, det blir påstått å være dominikanernes måte å 

ta avstand fra det afrikanske (Wynne 2015, 170). I La Bacana finner man få, kanskje ingen i 

det hele tatt med rett hår. Kvinnene som bruker tid og penger på å fikse håret har som oftest 

lange tynne fletter, gjerne i flere farger. De er veldig opptatt av det estetiske. Det er viktig for 

dem å se bra ut, både når det kommer til nye og rene klær, stelt hår og stelte negler. Dette 

gjelder begge kjønn. Også menn går i salongen for å fikse neglene, men de legger blank 

neglelakk slik at det ikke syns, eller i noen tilfeller også sort. Til tross for stor fattigdom i 

bateyen var det mange som prioriterte å bruke penger på fine negler og velstelt hår. Ofte 

prioriterer de dette foran sunn mat og velger heller billige matalternativer. Man kan kanskje 

derfor trekke en slutning om at velstelte negler gir status, at man har en jobb der man ikke 

ødelegger eller skitner til hendene sine. 

 

Restavek er en form for jobb, men ikke for voksne. Fenomenet kommer fra Haiti. Ifølge tall 

fra bistandsaktuelt er hvert tiende barn i Haiti restavek, eller husslave som bistandsaktuelt 

skriver. Hvis en familie ikke har råd til å ta vare på barna sine, kan man selge eller låne dem 

bort til en mer velstående familie. Familien til barnet får gjerne litt penger, mens barnet må 
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jobbe for kost og losji. 24I noen tilfeller får barnet lov å gå på skole, men dette er ikke normen. 

Barnet må gjøre husarbeid som å lage mat, vaske, handle o.l. Hoffman (2014) sammenligner 

restavek-situasjonen i Haiti for «child slavery crisis» (99). Hun gjorde et studie i Port-au-

Prince, hovedstaden i Haiti, og var i kontakt med flere barn som jobbet som restavek. Det er et 

paradoks at et land som fremstår så stolte etter å ha bekjempet slaveri og var den første frie 

svarte nasjonen, fortsatt holder fast i denne tradisjonen med barne-slaver. Dette er ikke vanlig 

i Den dominikanske republikk, men er en tradisjon som noen ganger forekommer i bateyene. 

I La Bacana er det få, men et par barn som lever slik. Det var svært vanskelig å komme i 

kontakt med dem. Både på grunn av at de sjelden var ute av huset, at de var veldig sjenerte, 

men også på grunn av at vertsfamilien ikke ville at barnet skulle prate med så mange. Alle 

visste om disse barna og deres situasjon, men lite ble gjort for å forbedre den. Det var på 

andre siden lettere å komme i prat med voksne som hadde vært restavek som barn. Jeg kom i 

kontakt med kvinner som tidligere hadde jobbet som restavek, men de som hadde vært det, 

var ikke veldig å åpne om det. Etterhvert kom jeg i prat med en jente på rundt 12 år som 

jobbet som restavek hos en familie. 

Vi kom i prat fordi noen skulle prøve å få henne inn i skolesystemet. Familien hun jobbet for 

var negative til å sende henne på skolen da dette ville bety mindre husarbeid. Da vi isolerte 

jenta for å prate med henne alene, ga hun uttrykk for at skole bare var for lek og moro. Hun 

var for voksen til å ta del i slikt, fortalte hun. 

 

Den mest vanlige form for kvinnearbeid i bateyene er hjemmeværende mor. Det gir ikke 

direkte økonomisk inntekt. Kvinner har ofte ansvar for alt husarbeid, matlaging og å ta vare 

på barna. Dette gjennomføres i grunnen hele dagen. Mange kvinner samarbeider om 

gjøremålene sine, ikke i form av at de deler på jobben, men at de sitter sammen og prater 

mens de gjør hver sin klesvask. En av Wynnes mannlige informanter mente at husarbeid var 

kvinnearbeid på grunn av at: «the woman is responsible for the stomach» (2015,192). Han 

trengte bare å tjene penger, så ordnet konen resten. Men det er ikke bare menn som tenker 

slik. Den generelle tanken om kjønnsrollene i samfunnet støttes fra begge kjønn. En av 

Wynnes kvinnelige informanter sa: 

 

As a mother, you have the obligation to support your children: to give them clothes, 

help them when they are sick, give them food and take them to school. (...) The mother 

                                                
24 I følge Bistandsaktuelt (Lundin 2015), opplever mange av barna fysisk og psykisk vold. Mange blir også 

seksuelt misbrukt. 
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always has more of an obligation than the father. (...) The mother looks after the child 

the most and takes care of them. If you don’t have a father, you don’t eat. But, the 

father does not do much more than give money. What is most important is to care for 

them and this is what the mother does. She cleans, teaches the child to speak, and not 

to say bad words to others, and to know people. Men do not have time for this, it is the 

mother who is at home. (Wynne 2015,201) 
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Sosiale relasjoner som økonomisk verktøy 

Sosialt liv er tilnærmet lik overlevelse i gitte situasjoner. Hvis sykdom skulle forekomme, 

arbeid utebli, eller en katastrofe inntreffe og man ikke kan betale eller fikse ting selv, er man 

avhengige av sosiale relasjoner. L'Estoile (2014) siterer et ordtak fra Brasil: “a friend on the 

market is better than money in your pocket”(62). Han referer her til husholdsøkonomi og 

sosiale relasjoner, og at disse relasjonene er viktigere og bedre enn penger. Når ressursene 

ikke strekker til, blir man ekstremt avhengige av lån eller å få hjelp av bekjente. Det å vite at 

du kan be om hjelp, gjør at det blir en egeninteresse i å hjelpe naboen. Mange av de fattigste 

er avhengig av denne typen kreditt. Kvinner er i de fleste situasjoner flinke til å dele og skape 

fellesskap, men også menn er med på å bygge på de sosiale relasjonene. Som tidligere antydet 

er det vanlig å dele drikkevarer med de som sitter i umiddelbar nærhet. Det blir nesten sett på 

som skamløst og umoralsk å ikke ta del i delingen og denne typen sjenerøsitet. Portes (1995) 

skriver om den sosiale nettverkskapelsen og opprettholdelsen som en form for økonomisk 

overlevelse; «networks are important in economic life because they are source for the 

acquisition of scarce means, (...) and because they simultaneously impose effective constraints 

on the unrestricted pursuit of personal gain» (1995, 8). 

 

I La Bacana er det mange som lever fra dag til dag, eller fra hånd til munn. Den usikre 

hverdagen gjør at disse sosiale relasjonene kan være livsviktige den dagen det stormer - en 

tilsynelatende usynlig del av det økonomiske aspektet, men som på samme tid kan være 

livsviktig for mange. I tillegg til økonomisk virksomhet og økonomiske hverdagsprosesser, er 

også sosial nettverkingen viktig for overlevelse i La Bacana. Produksjon og reproduksjon av 

slike sosiale relasjoner kan være avgjørende i krisesituasjoner og er en sentral del av det 

økonomiske hverdagslivet i bateyen. Denne formen for sosialt samvær kan sammenlignes 

med Mauss (1995) sin teori om resiprositet. Resiprositet er et konsept der det ligger en viss 

forventning at når man får en gave, skal man gi tilbake noe med omlag samme verdi. Mauss 

(1995) så på gjenytelse og utvekslingsformer i arkaiske samfunn. Som nevnt i teoretiske 

betraktninger25 er det et moralsk perspektiv også: «those who were doing better felt morally 

obligated to support those who needed it most (Palomera 2014, 105). Sammenlignet med 

Mauss vil jeg ikke se på gaveutveksling, men bare på tjenester; hvordan utvekslingen av 

sosiale tjenester kan bety overlevelse i senere situasjoner. Colmdoene kan ses på som et 

                                                
25 Side 13 i avhandlingen. 
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knutepunkt for den sosiale nettverkingen. De fleste er innom i løpet av dagen, gjerne flere 

ganger daglig. Hårsalonger og puber fungerer på samme måte. Det sosiale nettverket 

reproduseres gjennom tilbakevendende kunder, samtaler og tjenester. 

 

«.... the resources gained from fellow community members and social network members, 

although in apparance ‘free’, do carry hidden costs» (Portes 1995, 14). Portes (1995) skriver 

her om den sosiale strukturen som forbinder formelle og uformelle økonomiske prosesser, og 

hvordan disse relasjonene ikke er gratis (1995, 14). Det krever at om naboen skulle havne i 

knipe, må man hjelpe til og yte like mye som man forventer av naboen ville hjulpet en selv 

om situasjonen var motsatt. «..... the things on which batey residents spend the most- food, 

drink, furniture, televisions, radios- can be and generally are enjoyed socially, shared 

consumption possibly blunting envy» (Martinez 2010, 616). 

 

Deling av mat og måltider er en form for sosialt liv og viser hvordan samfunnet knytter seg 

sammen. Mange har en slik uformell delingsavtale med nære naboer og familie. Først lager 

den ene naboen middag som fordeles i små kjeler eller på tallerkener som blir brakt til naboer. 

Neste dag er det annen nabo, og dagen etter det kanskje en tante som bor i nærheten som lager 

mat og deler med naboene. Slik sirkuleres det på hvem som lager middag, men det er ikke en 

fast avtale og skjer derfor ikke hver dag. Og om noen sultne barn skulle stå i døråpningen og 

lurte på om de kunne få smake, fikk de ofte beskjed om å løpe hjem og hente en tallerken så 

skulle de få litt. 

 

Under store sportseventer som går på tv samles folk hos de få som eier tv. Dette skjedde under 

fotball-VM. Gloria og Roberto er en av de familiene som har tv, og det var der de fleste skulle 

samles denne lørdag ettermiddagen. Naboene hadde samlet sammen noen plaststoler som de 

hadde presset inn i det lille betonghuset. Det var nesten helt utrolig hvor mange mennesker 

det var plass til i den lille stuen. TVen sto på toppen av en hylleseksjon. Ellers i stua var det en 

sofa, et lite stuebord, salongbord og fire stoler. Det var stappfullt av mennesker der inne. De 

som ikke fikk plass, sto på utsiden og prøvde å se inn gjennom døren. Men utenfor disse sto 

det også folk og fulgte med. De fanget stemningen og fulgte kampen på den måten. Midtveis i 

kampen kommer Gloria med en stor gryte med ris og bønner, samt en stabel med tallerkener. 

«Da må alle forsyne seg». Helt ut av ingenting har Gloria lagd mat til alle. Skjønt det ikke er 

uvanlig å dele mat med naboer og familie, er det ikke forventet. Men det er en viktig del av 

formingen av det sosiale fellesskapet. 
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Det sosiale nettverket folk oppretter og reproduserer, kan være livsviktig. Spesielt når en krise 

inntreffer. Alle vet at flom og orkan kommer hvert år. Det er derfor viktig å ha sosiale 

relasjoner til folk som kan hjelpe deg om det skulle trengs. I regnsesongen er det mange som 

sliter. Hustak som lekker, elver som går over sine bredder og vannet som flyter i gatene blir til 

bekker gjennom folks hus. Spesielt de gamle som allerede sliter med helsa, har en litt tøffere 

tid når regnet høljer og temperaturen synker. Ryktene sa at en av de eldre slet spesielt den 

siste regntiden. Naboene, med Gloria i spissen, mobiliserte og gikk for å se til ham. Han bor i 

et lite bølgeblikkskur, gjemt langt bak alle andre. Lukten av fukt og urin slo en i ansiktet i det 

man bøyde seg for å ikke slå hodet i den lave dørkarmen. Mannen satt på huk på gulvet inne i 

det lille rommet. Han hadde ingen møbler. En halv skumgummimadrass på gulvet var det 

eneste møbelet. Den var kuttet på tvers så det var ikke en stor bit som han brukte som seng. 

Han hadde en liten pyntepute og et dusjforheng i plastikk som han brukte som dyne og pute. 

Ellers sto det noen metallbokser i et hjørne. Men det var alt. Han hadde ingen kjøkkenutstyr, 

ingen ekstra klær og sko, foruten det han hadde på seg. Den lilla t-skjorta med oransje skrift 

som sa «iPhoder en Jesus» lyste opp det grå rommet. Det dryppet fra taket, og det rant vann 

ned langs noen av veggene. Alt han eide var gjennomvått. Den lille stien som snek seg 

mellom husveggene var blitt en elv av overflatevann og kloakk. De dagene det regner som 

verst renner denne elven gjennom huset til den gamle mannen. Disse dagene kan han ikke 

ligge på gulvet. Han må sitte eller stå. 

 

Den gamle mannen er en tidligere sukkerarbeider. Mannen er alene. Han har aldri hatt familie 

i bateyen. Han kom til Den dominikanske republikk for å jobbe og tjene penger som han 

kunne sende hjem til Haiti. Men slik ble det ikke. Det lille han tjente, strakk ikke til, og han 

fikk ikke sendt penger hjem igjen. Han vil ikke fortelle hvor mye familie han har i Haiti, men 

han har fortsatt gjenlevende slektninger. Det er ikke uvanlig at arbeiderne etterlot seg både 

kone og barn i Haiti da de dro til Den dominikanske republikk for å jobbe. Den gamle mannen 

har bodd i bateyen store deler av livet, og han har et rykte for å være generøs til tross for det 

lille han eier. Etter det sterke synet som møtte dem inne i den lille boligen, går naboene 

sammen og skraper sammen det de kan. Gloria organiserer en grundig husvask. Noen kjenner 

noen som har en ekstra seng stående. Etterhvert kommer noen bærende med metallsengen 

over hodet. Noen ordner med en brukt skumgummimadrass. Andre kommer med en ordentlig 

pute og to tepper. Den gamle mannen virker takknemlig, men litt forfjamset og overveldet. 

Han nekter å gi slipp på de få tingene han eier. Metallboksene og den gamle madrassen som 

de andre har kastet ut av huset og blir sett på som søppel, blir hentet inn igjen. Gloria og de 
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andre kvinnene til stede planlegger hvem som kan lage litt ekstra mat de førstkommende 

dagene og å gå innom med litt mat til ham. Etterpå går alle hver for seg, og ting går tilbake til 

normalen. 

 

Historien om den gamle mannen er et eksempel på at sosiale relasjoner er tilnærmet lik 

overlevelse i vanskelige situasjoner. Dette er en relasjon som er sterkere enn bare vanlige 

hyggelige naboer. Mange av de som bor i bateyene er avhengig av hjelp fra hverandre. 
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Oppsummering 

Gjennom dette kapittelet har jeg foretatt meg en analyse av kulturelle og økonomiske 

prosesser knyttet til uformelle økonomiske virksomheter. Og sett på overlevelsesstrategier i 

hverdagen som er med på å forme ulike økonomiske aktiviteter. Jeg har gjennom de to 

familiene Gloria og Robert, og Juans familie, vist eksempler på hvordan et hushold i La 

Bacana fungerer økonomisk og hvordan de velger å bruke penger og hvordan de finner midler 

for å overleve. De viser også hvordan familier overlever på de knappe ressursene de har 

tilgang på. 

 

Fravær av rett til eiendom begrenser økonomien, og ting er er vanskelig for de i La Bacana da 

det er uklart om folk faktisk eier det de har, eller om hele grunnen er eid av CEA. Det er gjort 

forsøk på infrastruktur i bateyen. Men tilbudet gjelder ikke alle. De fattigste har fortsatt ikke 

tilgang på strøm eller vann. Og de som har tilgang på disse ressursene, har dem ikke konstant. 

Strømmen kommer og går, det samme gjelder vannet. Kloakken er ikke ordentlig utviklet, det 

er derfor flere stier ser ut som små elver av kloakk. 

 

Jeg har vist hvor begrenset arbeidsmarkedet er når man ikke har identitetspapirer og derav 

heller ikke lovlig opphold i landet. Mange av de som bor i bateyene er gründere og starter opp 

sine egne små bedrifter eller skaper seg arbeid - slik som mannen som åpnet en liten bod for å 

selge egg, for senere å utvide til en colmado. Det er også kvinnene som sitter ute i gatene med 

plaststoler og vaskefat for å lage illusjonen av en neglesalong. Jeg har også prøv å frem hvor 

kjønnsdelt arbeidsmarkedet i landet er, og hvor lite batey-befolkningen er villig til å krysse 

disse grensene. 

 

Sosiale nettverk og relasjoner er tilnærmet lik en overlevelsesstrategi i bateyen. Uten dette 

uformelle økonomiske verktøyet er det ikke sikkert alle hadde overlevd krisesituasjoner. Jeg 

har gjennom det etnografiske eksempelet med den gamle mannen og de gode naboene hans, 

vist hvordan resiprositet fungerer mellom batey-borgerne i La Bacana. De økonomiske 

omstendighetene i bateyen er vanskelig, men gjennom små tjenester og litt arbeid klarer 

befolkningen å i felleskap å overleve. 
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Kapittel 5 - Et produkt av historien 

«Ni de Aquì, Ni de Allá - From Neither Here nor There» (Boehm 2012,143) 

  

Både batey-befolkningen og andre udokumenterte i Den dominikanske republikk må hver dag 

leve med frykten for å bli tatt av politiet og å bli deportert. Dette gjelder ikke bare haitianere 

og andre- og tredjegenerasjons arbeidsmigranter fra Haiti, men det gjelder også mørkhudede 

dominikanere. Gjennom flere etnografiske eksempler, viser jeg i dette kapittelet hva de selv 

mener om den situasjonen de befinner seg i dag, hva de tenker om å «dra tilbake» - både 

frivillig og ved tvang. 

  

Boehm (2012) skriver om mexicanere som prøver å migrere lovlig til USA men ender med å 

reise fram og tilbake. Sitatet over er gitt av en mexicansk kvinne og vitner om manglende 

tilhørighet både i Mexico og i USA. Denne følelsen av rotløshet kan spores hos batey-

befolkningens manglende nasjonale identitet – de er hverken haitianere eller dominikanere, 

men heller noe midt i mellom. 

  

Jeg viser til Stoler (2008) og Gordillo (2014) og presenterer ideen om ruiner og hvordan det er 

å leve i restene av sukkerplantasjen. Jeg legger fram motsetningene mellom de gamle 

arbeidsmigrantene som ikke ønsker å dra tilbake til Haiti – og hvordan Maria, etter 25 år, 

endelig dro for å besøke barna sine og Haiti. Jeg stiller også spørsmål ved de forventningene 

som fortsatt eksisterer rundt rikdom for de som dro for å arbeide på sukkerplantasjene. 

  

Kapittelet omhandler også deportasjon og følgene det får, både for den enkelte og batey-

befolkningen. Deportasjon, og trusselen om deportasjon, er blitt et redskap ovenfor de 

udokumenterte i Den dominikanske republikk. Det utføres jevnlig razzier som fører til 

utvisning og borttransportering i områdene batey-befolkningen holder til i. Dette skjedde flere 

ganger under mitt feltarbeid i La Bacana. Med to forskjellige etnografiske eksempler, vil jeg 

vise hvordan en deportasjonsprosess kan foregå. Samtidig vil jeg også vise hvordan noen av 

de som blir deportert klarer å finne veien tilbake igjen til bateyene. 
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Å leve i ruiner 

Gregory (2014) argumenterer hardt for at batey-befolkningen er fastlåst i sin situasjon. De har 

lite midler og muligheter for å endre på livene sine. De er på flere måter frarøvet muligheten 

til å danne store fremtidsplaner. Grunnet deres generelt dårlige økonomiske status, kan man si 

at de lever fra hånd til munn. Samtidig som de i dag lever i bateyene og får livet til å gå rundt, 

lever de på samme tid med og i historien. Jeg syns det er viktig her å ta inn ideen om ruiner, 

for bedre å kunne forstå aspektet rundt deres livssituasjon og den konstante trusselen om 

deportasjon og tanken på det å miste alt. 

 

Stoler (2008) prøver gjennom sin tekst om Imperial Debris å få frem at når vi prater om 

ruiner, prater vi ikke bare om minner og store fysiske monumenter som står igjen. Vi prater 

heller om hva menneskene som bor der i dag er etterlatt med; hvordan ruinene er med å forme 

dagens menneskers måte å leve og måte å tenke. Hun stiller spørsmål mellom å like eller å 

forakte ruiner. Ruiner kan ses på som nostalgi, men de kan også være et minne om noe helt 

forferdelig. (Stoler, 2008). 

 

I boken The Afterlife of Destruction skriver Gordillo (2014) om hva ruiner er for 

lokalbefolkningen hos en lokalefolning i Argentina. Planen var å se på ruinene som står igjen 

etter den spanske kolonitiden, men han så fort at det var vanskelig å lage et skille mellom nye 

og gamle ruiner. Gordillo fant forlatte byer, kirker og fort som sto igjen etter spanjolene. Men 

også massegraver, raserte skoger er former for ruiner i landet. Politiet har i nyere tid kastet ut 

flere tusen mennesker fra sine hjem, for å rydde plass til soya-marker. Bulldosere kjørte 

omtrent i ett. Er disse forlatte husene nye former for ruiner? Geografien er konstant i endring, 

så hva kvalifiserer noe som en ruin? Og hva betyr de forskjellige ruinene for de som bor der? 

De lokale fattige som bor rundt og ved ruinene Gordillo skriver om, ser ikke på ruinene som 

noe romantisert, gammelt eller vakkert, men heller som en materiell manifestasjon om vold, 

forvirring og urettferdighet. Gordillo sammenligner ruinene i Argentina med ruinene i 

Palestina. Ruinene som står igjen av små palestinske landsbyer er i dag et symbol på Israels 

undertrykkelse, men er også et fysisk materiell som vitner om at det palestinske folket fortsatt 

eksisterer (Gordillo 2014, 259). 

 

Spørsmålet om hva ruiner er, er relevant. Både bateyene og befolkningen er en form for 

ruiner. Plantasjene ble lagt ned, men bygningene står der fortsatt den dag i dag. Ingen har 



81 

 

ansvar for å vedlikeholde disse. De store fabrikkbygningene i nærheten står til forfall, og det 

er i dag ulovlig å gå inn dit. Det er heller ingen som har ansvar for å vedlikeholde betong-

brakkene som det fortsatt bor folk i. De som bor der kan i teorien pusse opp og holde 

bygningen ved like, men de mangler midler og mulighet. De eier heller ikke bygningene de 

bor i, så de ser det ikke som deres ansvar. De store jordområdene der det tidligere ble dyrket 

sukkerrør, står i dag brakk. Jorden er eid av CEA, og det er ulovlig for privatpersoner å dyrke 

eller å bruke jorden på andre måter. Det kan sies at disse menneskene bor i ruinene av 

plantasjen som en gang var, og at de er et levende bevis og er et produkt av sukkerindustriens 

storhetstid i Den dominikanske republikk. 

 

Ruinene er et minne om datidens modernitet. Minnet om håpet disse arbeidsplassene var for 

de haitianske arbeidsmigrantene. Ruinene kan samtidig vitne om et svært hardt og fattig liv. 

Bateyene er et produkt av sukkerindustrien. Men kan bateyene egentlig regnes som ruiner når 

det fortsatt bor folk der? Og hvilke konsekvenser har dette for dem som bor der? 

 

“Hvem skal betale for kisten min?..” 

Hvis vi her tar et tilbakeblikk til den gamle fattige mannen i bølgeblikkhuset, naboen til 

Gloria og Roberto. En kveld kom jeg i samtale med den gamle mannen. Han snakker ikke 

flytende spansk, så jeg fikk bare med meg bruddstykker av historien hans mens vi stod der 

utenfor huset hans. Mario, naboen min, var også der så han gjenfortalte meg i ettertid det som 

hadde blitt sagt på kreol. Det skjedde ofte at batey-befolkningen vekslet mellom spansk og 

kreol, omtrent uten å selv merke det, i løpet av en samtale. Samtalen startet med det 

hverdagslige, hvordan ting gikk og lignende. Den gamle mannen var blitt forkjølet, så han 

hadde det ikke så bra. Samtalen tar en rask vending når han forteller at han er redd for å dø, 

han begynner å bli svært gammel så en vanlig forkjølelse kan være vanskelig. Den gamle 

mannens frykt handler ikke om det å faktisk dø. Frykten omhandler ettervirkningene av hans 

død. Hvem som eventuelt må ta hånd om hans døde kropp, og en genuin bekymring om noen 

kan betale for kisten hans. 

 

Som tidligere nevnt har den gamle mannen familie i Haiti. Han kunne prøvd å finne disse 

familiemedlemmene og i teorien vært forsørget for på sine eldre dager. Og på denne måten 

ikke hatt bekymringen for hva som skjer etter hans død. Men han, som også mange andre, ser 

ikke på dette som en reell mulighet. Nederlaget om å ikke sende penger hjem, og forsørge de 
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som ble igjen i Haiti er for stort. Det hindrer ham i å ta kontakt. Og han ser det som bedre å 

bli værende i bateyen alene. Den gamle mannens bisarre frykt rundt døden er for 

utenforstående både sjokkerende og utenkelig. Men det er en gjennomgående tanke hos 

mange av de eldre som ikke har familie i bateyen. 

 

Gjenforent etter 25 år 

Selv om tankegangen rundt det å ikke ønske å dra tilbake til Haiti hos de eldre i bateyen er 

ganske generell, gjelder det selvfølgelig ikke i alle tilfeller. Maria, empanadas-selgeren fra 

innledningen i første kapittelet, står splittet rundt denne ideologien. Maria har familie i batey 

La Bacana. Hun har en voksen sønn og et par nevøer og nieser. Hun er ikke i den samme 

situasjonen som den gamle mannen, men hun har også familie i Haiti. Maria har flere barn i 

Haiti som hun ikke har sett på over 25 år. Den yngste av barna er ei jente som var 4 år sist hun 

så sin egen mor. Da Maria reiste til Den dominikanske republikk for å jobbe på 

sukkerplantasjen i La Bacana, etterlot hun barna med andre familiemedlemmer. Maria og en 

søster, samt Marias eldste sønn, dro til Den dominikanske republikk for over 25 år siden, og 

har aldri dratt tilbake til Haiti siden. 

 

Marias sønn er i dag voksen og Maria er blitt bestemor. Sønnen kan ikke huske sine søsken 

fra Haiti. Etter flere år med overtalelse sa Maria endelig ja til å besøke resten av familien i 

Haiti. Turen ble gjennomført mens jeg hadde mitt feltarbeid i bateyen, og historien om turen 

ble gjenfortalt til meg av Marias sønn rett etter at de kom hjem. 

 

Sønnen fikk ordnet seg et haitiansk pass før turen startet. Om passet var ekte eller fiktivt, vet 

jeg ikke sikkert, men jeg vet at han hverken har arbeidsvisum eller lovlig opphold i Den 

dominikanske republikk. Om man ikke har oppholdstillatelse i Den dominikanske republikk, 

må man betale for å kunne forlate landet, og jo lengre man har vært i landet jo mer må man 

betale. For å vite dette må man ha stempel i passet, hvordan dette blir vurdert uten pass er jeg 

ikke sikker på. Men jeg fikk ofte høre at politiet i Haiti er minst like glad i penger som politiet 

i Den dominikanske republikk. Den letteste og mest behagelige måten å reise til Haiti er via 

buss-selskapet Caribe Tour, men de krever at kundene må ha pass for å kunne benytte seg av 

deres tjenester. Den alternative måten å reise på er via flere små lokale busser som reiser fra 

by til by. Det er en mye lengre reise. 
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Da dagen kom for at Maria og sønnen skulle dra til Haiti, fikk de låne en bag av en bekjent 

samt backpacker sekken min. De fikk samlet sammen brukte klær og sko, nye tannkoster, 

tannkrem og litt førstehjelpsutstyr. Klærne og skoene kom fra naboer og bekjente som ville 

hjelpe med å sende med dem noe over grensen. Dagene før de skulle dra begynte Maria å tvile 

og sønnen måtte ved flere anledninger overtale henne igjen. Hun var svært nervøs før avreise, 

hun slet med tanker om at familien i Haiti ikke ville ta imot dem, og om noen av barna hennes 

bærer nag overfor henne og hennes avgjørelse om å forlate dem. Men turen ble en suksess og 

det endte med gledes tårer. Alle var overlykkelige over å få besøk og var svært takknemlig for 

gavene de hadde tatt med. Klær som ikke passer til familien, ble gitt til andre i landsbyen som 

kunne trenge det. 

 

Etter hjemkomsten, i samtale med Marias sønn, forteller han om hvor sjokkert han var over 

leveforholdene i Haiti; «Du vil ikke tro hvor fattige de var, de trengte alt. De tok i mot alt vi 

hadde med oss, og de var helt utrolig takknemlig. Følelsen min kan sikkert sammenlignes 

med hvordan folk som driver NGOs har det når de deler ut ting til fattige folk her. Men dette 

var familien min!». 

 

Batey-befolkningen er sett på som fattigere enn resten av befolkningen i landet. Men 

sammenlignet med landsbygden i Haiti, er batey-livet bedre. Området nord i Haiti hvor Maria 

kommer fra, har de hverken tilgang på rent vann eller elektrisitet. De fleste er bønder og lever 

av det de dyrker selv eller det de selger på markedene. 

 

Dette viser at det fortsatt er en ide om at arbeidsmigrantene og deres etterkommere ble rikere i 

Den dominikanske republikk og derfor må ta med seg ting om de kommer på besøk. Men det 

viser også at dette kanskje er slik arbeidsmigrantene ønsker å bli sett på. Det stemmer at Haiti 

er et langt fattigere land og leveforholdene er verre der enn i Den dominikanske republikk. 

Det er en surrealistisk idé at de fattigste i Den dominikanske republikk blir sett på om rike i 

Haiti, at de tar med det lille de har til overs og donerer bort. Kanskje bare av et godt hjerte og 

for å hjelpe familien som ble etterlatt, men samtidig er det en måte å vise at de ikke har feilet 

helt etter at de dro. 
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Deportasjon 

I tillegg til å være frarøvet omtrent alt av menneskerettigheter, risikerer de papirløse i Den 

dominikanske republikk daglig å bli bøtelagt og/eller deportert (Perez 2016, 152). De fleste, 

om ikke alle, som er berørt av den dominikanske høyesteretts avgjørelse i 2013 og de store 

bølgene av deportasjoner som fulgte, snakker hverken fransk eller kreol. De har ikke venner 

eller familie i Haiti, mange har heller aldri før vært i Haiti. Disse menneskene ser på seg selv 

som dominikanere og vil være som fremmede i Haiti (Perez 2016, 158). 

 

Situasjonen er vanskelig for alle påvirket av dokumentasjons-situasjonen i landet, også den 

dominikanske staten. Som Wooding skriver; «Nobody questions the sovereign right of the 

Dominican Government to carry out deportations but there is questioning on how this is done 

and to whom.» (2014, 114). De fleste menneskene dette berører finner man fremdeles i 

bateyene grunnet at de tidligere jobbet på plantasjene. De haitianske arbeiderne som ble 

hentet inn av den dominikanske staten selv, eventuelt av Trujillo, er i dag udokumenterte 

ulovlige borgere. Som nevnt var mange av plantasjene først eid av president Trujillo. «Etter 

Trujillos død i 1961 nasjonaliserte staten diktatorens eiendommer. Staten ble med dette eier 

av størstedelen av landet plantasjer.» (Krohn-Hansen 2001, 101) For å kunne håndtere driften 

av plantasjene, opprettet staten derfor CEA26. Til tross for at de meste i dag er privatisert og 

nedlagt, er det fortsatt CEA som styrer den statlige sukkerproduksjonen i landet. Man kan 

hevde at Den dominikanske stat prøver å løse problemet rundt disse menneskene og 

situasjonen med papirløshet ved deportasjoner. Det er en fortvilet situasjon for de mange 

deporterte. I løpet av noen uker sniker mange seg over grensen igjen ulovlig, og dukker opp i 

bateyene der de først ble hentet fra.27 Slike runder med deportasjoner forekommer jevnlig, og 

er en konstant frykt mange må leve med. Jeg vil her kort se på det historiske aspektet rundt 

deportasjon prosesser i Den dominikanske republikk. 

 

I 1937 oppholdt det seg opp mot 200.000 haitianere i Den dominikanske republikk. På slutten 

av året forekom det en massakre beordret av president Trujillos. Hans menn drepte tusenvis 

                                                
26 Se CEA i kapittel 1 
27 Det finnes rik litteratur om de papirløses situasjon i Den dominikanske republikk, mange har behandlet dette 

temaet tidligere. Men lite litteratur finnes dagens situasjon, om selve deportasjonen, utkastelsen og 

tilbakevendingen. Målet er derfor å bidra med en etnografisk beskrivelse om dagens situasjon.  
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av haitianere ved de dominikanske grenseområdene. I tillegg ble de resterende haitianerne 

kastet ut av landet, utenom de som jobbet på plantasjene (Krohn-Hansen 2001, 101). 

 

I løpet av en tremånedersperiode sommeren 1991, deporterte den dominikanske hæren rundt 

50.000 haitianere, noen dro også frivillig for å unngå konflikter og voldelige sammenstøt. 

Hæren hentet folk med makt og splittet familier (Howard 2001, 40). Andregenerasjons 

immigranter av haitiansk avstamning, som selv var født i Den dominikanske republikk, ble 

med makt deportert til et land de aldri tidligere hadde vært i (ibid). Dette forekom mens 

Balaguer var president. Skillet mellom dominikanere og haitianere vedlikeholdes og 

forsterkes videre i historien. Krohn-Hansen skriver; 

 

Dominikanske nasjonalister skapte og gjenskapte bilder av avgjørende forskjeller 

mellom to befolkninger og to politiske enheter, “dominikanere” og “haitianere”, ved 

kontinuerlig å formulere en grense mellom hvite og svarte opprinnelser, spanske og 

afrikanske røtter, katolisisme og hedendom, og sivilisasjon og barbari (2001, 108). 

 

Både da Trujillo og Balaguer styrte landet, ble det produsert rasistiske tanker og systematisk 

vokste rasismen ovenfor haitianere og generelt mørke personer. «Mange var tilbøyelige til 

symbolsk å frarøve svarte dominikanere deres dominikanskhet. Ofte klassifiserte de dem 

ganske enkelt som ‘haitianere’. Ved å gjøre dette hevdet de at svarte dominikanere manglet 

dominikanske røtter, at de var ikke virkelige, men bare fiktive dominikanere» (Krohn-Hansen 

2001, 101). President Trujillo og Balaguer har jevnlig, med korte mellomrom, sittet med 

makten fra 1930 til 1978. Deres tanker om hvit overlegenhet har derfor spredt seg utover 

landet og er fastgrodd i befolkningen. Det finnes selvfølgelig unntak, men det er en ganske 

generell idé, og den påvirker fortsatt folk i dag. 

 

Etter landets øverste domstol i 2013 gjorde innstramminger rundt dominikansk fødselsattest, 

var det mange som dro fra landet frivillig. Man kan argumentere for at menneskene som dro 

kanskje hadde rett til å bli i landet, men mange ønsket å unngå den voldelige prosessen ved å 

eventuelt bli deportert. Ved frivillig å forlate landet, unngikk man at familier ble splittet og de 

kunne ta med seg sine eiendeler når de dro. Deportasjon av haitianere forekommer med jevne 

mellomrom og er fortsatt den dag i dag en del av hverdagen. Det blir også gjennomført 

planlagte deportasjoner fra politiets side, der de strategisk banker på dører der de har hørt at 

det potensielt bor papirløse personer. 
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“Politiet er alltid ute etter penger her…” 

Truslene om å bli tatt av politiet og eventuelt deportert gjelder ikke bare papirløse batey-

borgere. Mørkhudede dominikanere rundt om i landet lever med samme trusselen, og må til 

enhver tid ha med seg ID papirer. 

 

Jeg hørte rykter om at Enzo, en mørkhudet dominikaner som bor like ved La Bacana, havnet i 

trøbbel med immigrasjonsmyndighetene. I Den dominikanske republikk har 

immigrasjonsmyndighetene en egen avdeling i politiet, som da kalles immigrasjonspolitiet. 

Det er disse som henter folk som mistenkes å oppholde seg ulovlig i landet og som deporterer 

dem. Politiet har et rykte for å være korrupte og voldelige, og mange frykter å havne i konflikt 

med dem. Dette gjelder spesielt mennesker som ikke har alt av papirer i orden, eller som er 

mørkere i huden. Dette ofte med god grunn; Feilaktig identifikasjon fra politiets side kan ha 

en rekke konsekvenser; sosial utryddelse, fysisk vold, deportasjon, fornektelse av borgerlig 

deltagelse, eller død (Perez 2014, 78). 

 

«If you are black, with identity card or without it, with birth certificate or without, it is the 

same, it has no value… In the streets, with migration officials, you don’t have any rights» 

(Perez 2014, 78)28. Sitatet fra Perez viser her hvordan folk i Den dominikanske republikk 

tenker om immigrasjonspolitiet: At politiet ikke alltid bryr seg om hvilke papirer de 

mørkhudede egentlig har, at politiet bare ser hudfargen. Historien Enzo fortalte meg den 

dagen på stranda, viser at denne teorien i enkelte tilfeller stemmer. 

 

Enzo har dominikansk mor og han har derfor dominikansk fødselsattest og la cedula. Mannen 

har aldri møtt sin far, men hans mor har fortalt at hans far var mørk i huden, men hun har ikke 

fortalt ham noe mer. Enzo er en av de heldige som har fått seg jobb nede ved stranda. Han 

jobber på kjøkkenet på en restaurant. Jeg avtalte å møte han for en kaffe en ettermiddag etter 

han var ferdig på jobb. Jeg visste om ryktene, men kjente ikke til hele historien. Jeg kjente 

Enzo godt nok til å vite at han ikke er den som liker å prate om personlige ting. Jeg tenkte 

derfor det var lurt å ikke spørre han direkte om problemene med immigrasjonspolitiet, men 

heller se hvor samtalen tok oss. Men Enzo var i det pratsomme hjørnet og syns det var viktig 

at historien hans skulle spre seg, for å vise hvor vanskelig situasjonen er også for «vanlige» 

dominikanere.  

                                                
28 Også informanter hos Amnesty Internasjonal 2007 konkludere med det samme. 
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«Louisa har du hørt?! Jeg ble tatt! Immigrasjonspolitiet kom for noen dager siden!». Enzo står 

ved siden av bordet, han er for giret over historien sin til å sitte. «Det var tidlig, tidlig på 

morgenen. Jeg skulle til å låse opp dørene til restauranten der jeg jobber. Du veit, sjefen liker 

meg, så jeg har nylig fått nøkler og litt mer ansvar.» Han løfter armen og gnir pekefinger og 

langfinger mot tommelen, for å signalisere at han sikkert også nå får bedre betalt. Enzo 

fortsetter: 

 

I det jeg skrur på lyset i restauranten kommer en person løpende inn døra. Jeg ser at 

politiet er like bak ham, men vi rekker ikke å låse døra før også politimannen står inne 

i restauranten. Politiet slenger mannen mot veggen, hoder ham om halsen og skriker. 

Mannen har visst ikke papirer og prøver å komme seg unna. Men han blir lagt i 

håndjern og ført inn i en buss politiet har med seg. 

 

En hund har kommet bort til bordet der jeg sitter, Enzo står fortsatt. Han vifter med armene 

mens han forteller. Det er sikkert derfor hunden kom bort. Det bor flere løshunder på stranda, 

de er overraskende lydige og rolige. Enzo forteller at hundene tidligere hadde utenlandske 

eiere, men når utlendingene dro tilbake, ble hundene satt løs på stranda. Det har derfor blitt en 

kollektiv enighet om at alle hjelper til å ta vare på disse hundene. Enzo kaster en pinne, og 

hunden springer og henter. Slik fortsetter de en god stund, før han fortsetter historien sin: 

 

Jeg var jo på jobb når dette skjedde. Politimannen sjekka lommeboka mi, og jeg hadde 

med meg la cedula som lå oppi der, så alt var i orden trodde jeg. De hadde uansett 

ikke lov å gjøre noe, politiet må ha en arrestordre for å ta folk som er inne på 

offentlige steder! Men disse politifolka brydde seg ikke. De sa at jeg måtte bli med 

dem. Jeg går inn i bussen, vet jo at det ikke er noe vits i å prøve å krangle med dem. 

Jeg hadde en del kontanter i lomma som de ikke hadde oppdaget enda, og jeg hadde 

ikke planer om å gi det til dem. Ut av bussvinduet ser jeg en kompis av meg, vinker 

ham bort og får gitt ham alle verdisakene jeg har på meg. Jeg beholder litt mynter sånn 

i tilfelle da. 

 

Endelig setter Enzo seg ned. Han er fortsatt svært oppspilt, men gikk lei av å kaste pinne med 

hunden. 
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Det var en annen dominikaner på bussen også, en lys dominikaner. Han hadde også la 

cedula, men hadde det ikke med seg. Ingen av oss skjønte hvorfor han var med på 

bussen, eller hvorfor de i det hele tatt har sjekket han. Politiet prøvde kanskje å vise at 

de ikke bare var ute etter haitianere. Det sies at de nylig også tok turister som ikke 

hadde passet sitt med seg, men jeg vet ikke om det er sant. 

 

Enzo prater i ett sett. Jeg klarer så vidt å nikke mellom setningene hans, uten mulighet til å 

respondere med noe annet enn ansiktsuttrykk. 

 

Dominikaneren på bussen var forbanna, han slo i veggen og slo rundt seg. Jeg prøvde 

å si at det ikke var vits i å gjøre motstand, de har jo liksom tatt oss uansett, men han 

hørte ikke på meg. Og selvfølgelig reagerte politiet, de banka han til han holdt kjeft. 

Så kjørte bussen til militærbasen. De registrerte og sjekka alle. Vi måtte sitte der i flere 

timer, ingen vann, ingen mat! Du veit jeg liker å spise ofte, så det var hardt å sitte der. 

Vi fikk ikke vann en gang vet du! 

 

Han rister på hodet. Stemmen hans blir lysere når han er frustrert, sånn er stemmen hans nå. 

 

Jeg ble tatt med inn i et rom der politimannen som tok meg forteller de andre hvorfor 

de tok meg. Han sier at jeg prøve å løpe fra politiet. Men det er alt løgn! Jeg sier til 

dem at det er kamera i restauranten. Raskt etterpå slipper de meg ut og jeg kan gå 

hjem, jeg slapp å betale dem! Hah! Vi har ikke kamera i restauranten, men 

politimannen kunne ikke risikere det, siden han egentlig ikke hadde lov å ta meg! Jeg 

hadde la cedula og jeg var på jobb! Tulling! Vi var hele 15 stykker ble tatt av 

immigrasjonspolitiet på stranda den morgenen. 

 

Dette var ikke første gangen Enzo havnet i trøbbel med politiet. Ikke så mange måneder 

tidligere hadde to politimenn på motorsykkel stoppet han langs veien. Enzo hadde arvet en 

iPhone fra en kamerat fra Canada som pleier å feriere i Den dominikanske republikk hver 

sommer. Politimennene som stoppet ham lurte på hvem Enzo hadde stjålet den telefonen fra? 

Den var alt for fin for ham. De forlangte at han skulle gi fra seg iPhonen, men Enzo nektet. 

Han ble videre tatt med til nærmeste politistasjon hvor han ble strippet for klær og eiendeler 

og satt i en celle. Han fikk klærne tilbake, men ikke verdisakene. Etter noen timer på en celle, 

ble han satt fri. Men telefonen var visstnok sendt til teknikere, for å sjekke om den var stjålet. 
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Han skulle få beskjed når han kunne komme innom å hente den igjen. Enzo dro hjem. Han 

fikk overtalt stefaren om å dra til politistasjonen for å løse opp i saken. Etter forhandlinger, og 

en bot på 400 pesos, kom stefaren hjem med Enzos telefon i lomma. 

Som Enzo selv pleier å si; «Politiet er alltid ute etter penger her». 

«Hvis jeg visste at dette var min siste dag på jorda, skulle jeg tatt på meg en bombevest og 

gått inn på politiets immigrasjonsavdeling.» Enzo ler mens han sier det, men påstår at han 

ikke tuller. 

 

Vi hører at det har begynt å tordne i det fjerne. Enzo blir ivrig på å dra hjem. Han liker ikke å 

kjøre motorsykkel når det regner. «Frontlykten er ødelagt, skjønner du. Så etter at det har blitt 

mørkt må jeg bruke lommelykta på telefonen som frontlys, det er vanskelig nok når det ikke 

regner». Han ler godt. 

 

Det er viktig å vise at situasjonen i Den dominikanske republikk også går hardt utover 

mørkhudede dominikanere også. Om man ikke til en hver tid har med seg de relevante 

identitetspapirer, kan man risikere å feilaktig bli kastet ut av sitt eget land. 

 

«Byggingen av Den dominikanske republikk i andre halvdel av det nittende og i det tjuende 

århundre, var forbundet med en produksjon og reproduksjon av bestemte “rasegrenser”» 

(Krohn-Hansen 2001, 100). Dette har medført at det i nyere tid har vært mulig og nødvendig å 

bortforklare og rettferdiggjøre intoleranse og grusomheter. «Den hegemoniske tenkingen om 

rase skapte ikke bare et behov for en klar grense mellom dominikanere og haitianere. Den 

medførte også diskriminering av en del av Den dominikanske republikkens egne borgere, de 

svarte dominikanerne.» (Krohn-Hansen 2001, 101). Som Krohn-Hansen her påpeker har den 

dyptgående tanken om rase påvirket også landets egne borgere. Den delen av befolkningen 

som er litt mørkere i huden blir sett ned på, og blir til tider mistenkt for å være haitianere. 

Denne påstanden samsvarer med det etnografiske eksempelet om Enzo, som er en mørkhudet 

dominikaner med la cedula og derav har lovlig opphold. Men han blir stadig feilaktig 

anklaget for å være haitianer på grunn av sin hudfarge. 
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7 Juni - Dagen immigrasjonspolitiet kom til La Bacana 

Det er torsdag. Jeg våkner tidlig som alltid, bølgeblikktaket gjør det fort alt for varmt i det 

lille betong huset jeg leier. Jeg setter kaffen på kok på gasskomfyren før jeg setter meg i 

plaststolen på plattingen foran huset. Klokken er ikke mer enn halv åtte. Det er uvanlig stille i 

dag. På en vanlig dag ville colmadoene allerede startet opp høyttalerne og folk ville vært på 

vei til jobb og skole. Men i dag er det stille. 

 

Jeg tar opp telefonen og ser at jeg har fått en melding på WhatsApp, den er fra Juan: 

«Hvordan går det? Kom de hjem til deg i natt?». Forvirret ringer jeg ham. Han er på jobb og 

har egentlig ikke tid til å prate, men han forteller at immigrasjonspolitiet har besøkt La 

Bacana i natt. Han har ingen oversikt, men vet at flere har blitt tatt med til den nærmeste 

militærbasen. Ryktene sier at blant annet naboen min ble tatt. Juan syns det er rart at jeg ikke 

våknet da naboen min ble tatt på grunn av at han begynte å sloss med politiet. Det hele 

foregikk i femtiden i natt. Før vi legger på, avtaler vi å holde hverandre oppdatert om vi hører 

noe mer om hvem som ble tatt i løpet av natten. Med kaffekoppen i hånden går jeg bort til 

skolen der jeg jobber for å høre om de har noe mer oversikt over nattens forløp. 

 

Nesten alle de ansatte sitter på noen benker på utsiden av skolen. «Hva er galt med øynene 

dine Louisa» spør Gloria, kjøkkensjefen. Carmen, en dame som bor like ved skolen og ofte 

sitter ute med kjøkkendamene og drikker kaffe, reiser seg; «Ingenting er galt med øynene til 

Louisa, hun er bare trist, slik som meg». Hun gir meg en lang og god klem, samtidig som hun 

forteller at to av søsknene hennes ble tatt i natt. Egentlig hadde de bare tatt søsteren, men 

broren hadde dratt etter politibilen for å prøve å hjelpe søsteren. Carmen forteller videre at 

«han dro til militærbasen og gikk inn på et av kontorene for å argumentere for at søsteren 

måtte slippes løs, men da de oppdaget at han selv heller ikke hadde la cedula tok de også ham 

inn i varetekt». Carmen har begynt å gråte nå. Gloria tar Carmen i handen og stryker den lett, 

et liten tegn på omtanke. Jeg kjenner både Carmen og søsknene hennes veldig godt. De er 

seks søsken og det er stor aldersforskjell, den yngste er 7 år, mens Carmen som er eldst 

nærmer seg 30. 

 

I det jeg går inn på skolen for å finne rektor for å høre om hun har oversikt, kommer jeg på 

avtalen med Juan. Carmens bror er en av bestekameratene til Juan, og han vet foreløpig ikke 

at bestekameraten er tatt av immigrasjonspolitiet. Jeg tar opp telefonen, og nøler. Hvordan 



91 

 

forteller man noen at en av ens nærmeste venner har blitt tatt av immigrasjonspolitiet og står i 

fare for å bli kastet ut av landet? Det ringer ikke mange ganger før Juan svarer på telefonen. 

«Hva skjer, har du hørt noe?», han prater utrolig fort, ivrig etter oppdateringer. Han tror ikke 

på meg når jeg forteller hva Carmen nettopp har fortalt. «Det kan jo ikke stemme, jeg så han i 

dag morges før jeg dro på jobb? Politiet hadde dratt lenge før den tid?» Han legger på før jeg 

rekker å si noe mer. 

 

Rektor har full oversikt;  

 

De kom klokka fem i natt. De visste hvor de skulle gå, de gikk korteste vei fra 

hovedveien og inn til sukker-brakkene, slo inn dører slik at både dører og dørkarmer 

ble ødelagte. De tok bare voksne, ingen barn eller eldre. Naboen din ble tatt på grunn 

av at han begynte å sloss med politiet. Den ene damen de tok, fikk ikke engang tid til å 

kle på seg, stakkars. 

 

I alt ble 9 stykker ble tatt. Immigrasjonspolitiet hadde også vært i tre andre nærliggende 

bateyer i løpet av natten. Der hadde de tatt 5, 12 og 15 stykker. De kunne tatt flere, men det 

handlet mer om å vise sitt nærvær og sette en støkk i folk. Rektor forteller at 

immigrasjonspolitiet pleier å dukke opp med jevne mellomrom. 

 

I den bateyen der de bare tok 5, har de laget et varslingssystem. Det er kun en vei inn i 

bateyen. Derfor fungerer det med et varslingssystem der de første som ser at 

immigrasjonspolitiet kommer, begynner å rope. På den måten, selv midt på natten, vil folk 

reagere og alle vet hva denne ropingen betyr. Videre kan de som er i risikogruppen for å bli 

tatt av immigrasjonspolitiet, løpe ut og gjemme seg på jordene og i bushen. 

 

Denne typen system fungerer ikke i La Bacana. La Bacana er et smalt, avlangt område. 

Hovedveien går langs hele den ene siden av bateyen, og langs hele den andre siden renner 

elva. Derfor, uansett om noen hadde varslet de andre naboene, er det ingen sted å rømme. De 

er geografisk innesperret. For å komme til jordet må man krysse den åpne hovedveien. 

Problemet ligger også i at jordet ikke er plantet, det er et stort åpent jordstykke uten steder å 

gjemme seg. På den andre siden kan man i teorien krysse elven. Men om det nylig har regnet, 

vil vannstanden være for høy til å krysse. Dessuten er det få som kan svømme. 
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Det er en veldig rar og trykkende stemning i bateyen i dag. Det sitter en stor gruppe 

mennesker utenfor den ene colmadoen, den som er eid av “gangsteren”. Colmadoen spiller 

ikke musikk i dag. Istedenfor har Roberto funnet frem en liten høyttaler som står utenfor huset 

deres, det spillets kompa, en haitiansk musikksjanger. 

 

Vanligvis sitter det ikke folk utenfor «gangsterens» colmado, da de fleste konstant var i en 

krangel med han. I dag sitter både Roberto og Mario utenfor her, så jeg setter meg ned 

sammen med dem. De sitter og prater om nattens hendelser. Immigrasjonspolitiet hadde først 

gått inn her ved colmadoen, deretter gått direkte inn mot sukker-brakkene. De forteller 

hvordan de våknet midt på natten av hamring mot ytterdørene, hvordan politiet trengte seg inn 

i huset deres for så å sjekke alt av papirer. En av damene som bor i sukker-brakkene viser 

hvordan mannen hennes hadde blitt rasende når politiet slo inn døra deres. Hun vifter med 

armene mens hun forteller; «Politiet sparket inn døra, har dere sett dørkarmen vår? Fillebiter! 

Vi sov når det skjedde. De kom inn, jeg viste dem papirene, så gikk de. Mannen min ble 

rasende! Løp etter politiet og ropte ‘kom og ta meg, kom!’. De kom ikke tilbake heldigvis!» 

Hun ler høyt mens hun forteller om hvor sint mannen hennes ble. Jeg biter merke i at damen 

ikke spesifiserer hvilke papirer hun hadde vist politiet. Alle som satt der hadde fått besøk av 

politiet i løpet av natten, men jeg vet at ikke alle disse menneskene har papirene sine i orden. 

Det virker nesten som om politiet allerede hadde en plan om hvem de skulle ta før de kom. 

Mario bekrefter min mistanke. Han lurer på om politiet også kom til mitt hus. Det gjorde de jo 

ikke, men de var hos naboene på begge sider. «De visste hvor de skulle gå», Mario ser oppgitt 

ut. «De må ha vært her i sivile klær dagene i forveien. Hvordan kunne de ellers vite i hvilke 

hus de skulle gå, og hvor korteste vei inn til sukker-brakkene er?» 

 

Damen med den sinte mannen forteller historien om og om igjen. Alle ler høyt når hun hermer 

etter mannen og hopper rundt og skriker. Damen er frisør av yrke. Hun har ikke en salong, 

men en plaststol. En kunde har kommet, damen henter plaststolen sin og setter den foran 

colmadoen og starter med å sette håret til kunden opp i hårruller. Noen arbeidere er innom for 

å prate, de er på vei hjem for å spise lunsj. De har også historier om natten og forteller 

billedlig hvordan naboen min begynte å sloss med politiet og derfor etterpå ble dratt med inn i 

en sort bil. 

 

Lillebroren til søskenparet som ble tatt av immigrasjonspolitiet kommer bort. Han setter seg 

ved siden av meg. Vi sitter på et betonggjerde som er satt opp rundt colmadoen. Gutten på 7 
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år går fortsatt på barneskolen. Han er den eneste i søskenflokken som har dominikansk 

fødselsattest, til tross for at alle barna har både samme mor og far. Den lille gutten prøver å 

spørre og prate om det som skjedde i natt, men jeg ser at han syns det er vanskelig. Jeg spør 

om immigrasjonspolitiet kom til huset deres i natt. Han rister på hodet. 

«Louisa, kommer de tilbake?» gutten hvisker slik at de andre som sitter rundt ikke skal høre. 

Jeg sier at jeg ikke kan garantere noe, men at jeg ikke tror det. Jeg forteller at rektor har fortalt 

meg at immigrasjonspolitiet vanligvis bare kommer cirka én gang i året. Han nikker, flere 

ganger. Han ser litt lettet ut, men han er tydelig påvirket at hendelsen. 

 

På dette tidspunktet er det ingen som vet hva som kommer til å skje med de som ble tatt av 

immigrasjonspolitiet denne morgenen. Noen ganger er politiet bare ute etter penger, og da kan 

man betale seg ut av situasjonen. Det eneste som var sikkert, var at alle ble tatt med til den 

nærmeste militærbasen. Der vil de bli sjekket opp mot en database. Før de eventuelt 

deporteres, må saken godkjennes av en dommer. Prosessen tar ofte flere dager å gjennomføre. 

Morgenen etter fikk vi vite at alle 9 som ble tatt fra La Bacana hadde blitt sendt over 

landegrensen til Haiti. 

 

Veien tilbake 

Når man krysser grensen over til Haiti, slutter de dominikanske telefonene å fungere. Språket 

endres fra spansk til kreol. Pengeenheten endres fra dominikanske pesos til haitianske gourde. 

Og man befinner seg generelt i et fattigere og mindre velfungerende land. Det er en realitet at 

en del av dem som blir deportert aldri har vært i Haiti før, de snakker ikke språket og har ofte 

generelt lite kunnskap om landet. Det gjør situasjonen svært vanskelig, og mange prøver å 

finne raskeste veien hjem igjen til Den dominikanske republikk. 

 

Det tok ikke lang tid etter hendelsen med immigrasjonspolitiet i La Bacana før det begynte å 

spekuleres i å få folk tilbake. Gjennom samtale med flere av mine informanter fikk jeg vite at 

de fleste hadde en avtale med en bekjent eller familiemedlemmer om hvor de eventuelt kunne 

møtes hvis noen skulle bli deportert. Et sted i Haiti, i nærheten av en av grenseovergangene. 

Mario hadde en slik avtale med kjæresten sin. De ville ikke fortelle meg nøyaktig hvor det 

var, men de fortalte meg at de hadde en plan i tilfelle en av dem skulle bli deportert. Både 

Mario og hans daværende kjæreste hadde haitiansk fødselsattest, og ingen av dem hadde 

lovlig opphold i Den dominikanske republikk. 
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Som tidligere nevnt hadde alle 9 som ble tatt fra La Bacana blitt sendt til Haiti. Mandag, fire 

dager etter hendelsen, var de første allerede tilbake igjen i bateyen. Søskenparet var de første 

til å returnere. Det var to forklaringer som sirkulerte om hvordan de klarte å krysse grensen. 

I den første versjonen skal moren ha reist over grensen med to fiktive fødselsattester 

tilhørende barna sine, for så å krysse grensen til fots og betalt politiet for å få lov å krysse 

grensen alle tre. Den andre versjonen sa at moren krysset grensen til Haiti ved å krysse en elv, 

hentet barna på det avtalte stedet, for så å krysse over elva inn i Den dominikanske republikk 

igjen. Jeg fikk aldri et endelig svar på hvordan det foregikk. Det eneste som var sikkert var at 

moren reiste over til Haiti og på en illegal måte hentet barna sine og tatt dem med hjem igjen. 

 

Det er ikke noe nytt at haitianere ulovlig krysser grensen over til Den dominikanske 

republikk. Grensen mellom de to landene består for det meste av fjellpartier. Det gjør det 

umulig for myndighetene å ha kontroll på hele grensen og enkelt å krysse grensen ulovlig for 

de som ønsker. I grensebyene forekommer det at de som jobber ved grenseovergangene lar 

seg bestikke. Gjennom dokumentaren The Price of Sugar (Uncommon Productions 2007) får 

vi et inntrykk av hvordan disse grenseovergangene opererer, og hva de som jobber der mener 

om hendelsene. I dokumentaren møter vi en haitianer som jobber som buscon og henter folk 

for å jobbe på plantasjer. Han forteller hvordan og hvor han pleier å frakte folk over grensen. 

Mannen pleier å frakte folk over ved Puerto Escondido, og at arbeidere for Vicini-familien 

som eier sukkerplantasjen det er snakk om i dokumentaren, betaler grensearbeidere for å få 

lov til å ta folk uhindret over grensen. Videre i dokumentaren drar de til denne 

grenseovergangen for å prate med de som jobber der. De spør arbeiderne ved 

grenseovergangen om det er her de udokumtenterte haitianerne pleier å krysse. «Ja, de krysser 

over der oppe», sier en av dem og peker oppover mot et fjell like ved. Han forteller videre at 

det er mange som krysser til fots akkurat her; «Vi gidder ikke blande oss opp i hva de 

tullingene driver med. Hvem gidder å bry seg om alle de svartingene her». Mennene som 

jobber der er ikledd grønne militære uniformer. 

 

Livet i usikkerhet 

Det er en svært prekær situasjon batey-befolkningen har havnet i. Det er en realitet at det er et 

stort mangel på trygghet i batey-ruinene. Denne marginaliserte gruppen mennesker er på 

mange måter frarøvet muligheten til å planlegge fremtiden på grunn av den konstante 
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trusselen om å bli kastet ut av landet mange av dem er oppvokst i. Det begrensende som er 

nedfelt i denne frykten hindrer dem i å leve et normalt liv. 

 

(...) undocumented residents do not hold legally ascribed membership or citizenship, 

permanent residents maintain a limited kind of membership, and Mexicans who have 

naturalized as U.S. citizens are arguably excluded from “cultural citizenship” because 

of ethnic prejudice and racism. (Boehm 2012, 128). 

 

Usikkerheten som mexicanere har rundt innvandringsprosessen til USA kan sammenlignes 

med haitianere i Den dominikanske republikk. Både i at det er vanskelig og usikkert, men 

også for begge gruppene risikerer å bli deportert, samt det rasistiske aspektet de møter i det 

nye landet. Selv om de skulle klare å få de papirene de er på søken etter, vil de aldri, som 

Boehm her også påpeker, bli kulturelle statsborgere av det landet de nå befinner seg i. Det å 

bli kulturelt akseptert er nesten enda vanskeligere enn å skaffe seg identitetspapirer. Dette 

medfører at selv om man skulle klare å bli lovlig statsborger, blir man ikke nødvendigvis 

akseptert av folket. Derav kan man sitte igjen med følelsen av å ikke høre til noe sted, eller 

som Boehm skriver: «From Neither Here nor There» (2012,143) 

 

Mange migranter rundt om i verden møter den samme frykten og usikkerheten ved det å bo i 

et nytt land. Men det som gjør situasjonen i Den dominikanske republikk så spesiell, er at det 

ikke er noen direkte klare linjer på om disse menneskene burde ha rett eller ikke til å oppholde 

seg i landet. I teorien er arbeidsmigrantene og deres etterkommere i transitt, og har derfor ikke 

rett på dominikanske nasjonalitet. Men på den andre siden er det eierne av plantasjene (som i 

dag stort sett er staten) selv hentet disse menneskene over grensen, og kanskje burde bli holdt 

ansvarlig for disse menneskene. 

 

Gjennom samtaler med informanter i Den dominikanske republikk hørte Kosinski (2009) flere 

ganger at på grunn av hudfarge eller haitiansk utseende og navn, er det nesten umulig å få tak 

i dokumentasjonspapirer (2009, 394). Og folk er derfor etterlatt sårbare for å bli deportert til 

Haiti, selv som dominikanske statsborgere uten tilknytninger til Haiti i det hele tatt (ibid). 

Situasjonen er som tidligere nevnt svært vanskelig, for alle parter. Men spesielt for de mest 

sårbare som da er batey-befolkningen. Kort oppsummert: «Births and deaths may not be 

registered. In many ways these people simply do not exist.» (Kosinski 2009, 378) 
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Oppsummering 

Gjennom kapittelet har det ved flere etnografiske eksempler blitt vist til hvordan en 

deportasjonsprosess kan foregå. Jeg har gjennom Stoler (2008) og Gardillo (2014) kort drøftet 

ideen om at ruinene av sukkerplantasjen fortsatt er en del av hverdagen, og hvordan tanken 

om å «dra tilbake» for noen er helt utenkelig. Mange ønsker heller å dø alene i bateyen, til 

tross for bekymringene for hvem som skal måtte betale for kisten ens. 

 

Etnografien vitner om politi som kommer og slår inn dører midt på natten, for så å ta med seg 

de som ikke har papirene sine i orden. Eksemplene viser også hvor urimelig situasjonen er for 

mørkhudede dominikanere som ikke er av haitiansk avstamning, men blir stemplet som 

haitianer på grunn av sin hudfarge, og derfor risikerer å bli fengslet og deportert. 

 

Det å deportere mennesker som ikke har lovlig opphold, er akseptert i dagens samfunn. 

Grunnen til at det blir stilt store spørsmål rundt situasjonen i Den dominikanske republikk er 

at det egentlig er plantasjeeierne og staten selv som har hentet disse arbeidsmigrantene over 

grensen. Selv etter at plantasjene ble nedlagt, ble batey-befolkningen boende i landet. Det 

finnes i dag haitianske arbeidsmigranter samt andre- og tredje- generasjons haitianske 

arbeidsmigranter i Den dominikanske republikk. Mange av disse menneskene mangler 

fødselsattest grunnet den dominikanske statens uklare lover om rett til fødselsattest for 

utlendinger i transitt. Staten blir sterkt kritisert på grunn av dette, men blir enda mer kritisert 

når det ser ut til at løsningen på problemet er å kaste de papirløse ut av landet. Deportasjon er 

en klar måte å regulere hvem som har lov til å være i landet og ikke, men har også i dag blitt 

en trussel; en trussel for en marginalisert folkegruppe som ser på seg selv som fastboende, 

men ikke blir kategorisert som det. 

 

Men situasjonen er vanskelig for alle involverte parter. Etter deportasjon fra landet, 

forekommer det at folk ulovlig krysser grensen og klarer å komme seg hjem igjen. Det er 

derfor vanskelig å finne en langvarig løsning. 
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