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1. Subject and immigration frame variables from SCANPUB
Codebook
12 Subjects present in the text (in relation to immigration)
Are any of the following subjects clearly present in the text? Several can be selected. You
should code based on how you read the text, not how you think average newspaper readers
would read it. Note also that both categories 6 and 7 concern attitudes to immigration. You
should only use these categories if attitudes/racism are thematised; you are not to determine
whether or not some attitude is being expressed or is racist
(20)

 01 Social care/Health care/Welfare state

(21)

 02 Education

(22)

 03 Work

(23)

 04 Integration policy

(24)

 05 Family and social customs

(41)

 06 Majority population´s attitudes towards immigrants/immigration

(25)

 07 Racism

(26)

 08 Religion

(28)

 09 National security

(27)

 10 Crime

(31)

 11 Accidents

(30)

 12 National and social economy

(29)

 13 Immigration as a partisan-political issue

(32)

 14 Arrival and return of legal immigrants

(33)

 15 Illegal migration and human trafficking

(35)

 16 Civil society organisations

(44)

 17 Multiculturalism

(34)

 18 National identity (of Norwegians, Swedes or Danes)

(36)

 19 Culture, arts and entertainment

(37)

 20 Sports

(42)

 21 Immigration debate

(43)

 22 The role of media in the debate
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(45)

 23 Suppresion of women immigrants

(46)

 24 Immigrants´ political and civil rights

(47)

 25 Parallel societies

(48)

 26 Adoption

(40)

 NONE OF THESE SUBJECTS ARE PRESENT -> What is the subject?

_____

1 Social/Health care/Welfare state (Mentions or discussions of immigrants in relation to
welfare/social programs and policies, illness, elderly care, hospital policy, access to health
care, welfare state expenses, welfare state sustainability, poverty, homelessness and begging
etc.)
2 Education (Mentions or discussions of immigrants in relation to kindergarten, elementary,
secondary, and higher education, including language training for children [e.g. learning their
native
language].
3 Work (Mentions or discussions of immigrants in relation to workforce participation,
workplace conditions, wages, the need for labor, the right to work, unions, discrimination of
immigrant workers, exploitation of immigrant workers, unregistered/illegal labor, stories
about
[professionally]
successful
immigrants,
etc.
4 Integration policy (Mentions or discussions of policies intended to facilitate the
integration of immigrants, language training for adult immigrants, workforce training,
introductory programs, naturalization policies/citizenship/citizenship ceremonies, policies
to
combat
discrimination
and
racism,
etc.)
5 Family and social customs (Mentions or discussions of immigrants in relation to family
life and practices, way of living/cultural practices, the family as a socializing institution,
gender equality, gender roles, sexuality, forced marriages, dressing/attire, gender
mutilation.
6 Majority population’s attitudes towards immigrants/immigration (Mentions or
discussions of the majority population ́s (national or local) attitudes to
immigration/immigrants/asylum
seekers/refugees.
7 Racism/discrimination (Mentions or discussions of racism, xenophobia, extremist
attitudes, “everyday”/soft racism, structural discrimination, extreme and far right parties and
rallies/demonstrations by such groups or against them by for example leftist groups,
discussions about what constitutes racism and acceptable language when speaking about
immigrants,
etc.
8 Religion (Mentions or discussions of immigrants’ religion and religious practices,
religious
leaders,
religious
laws
and
norms.
9 National security (Mentions or discussions of immigrants in relation to national security,
terrorism, radicalization and violent extremism [e.g. violent religious extremism], military
threats
and
countermeasures,
etc.)
10 Crime (Mentions or discussions of immigrants in relation to crime [as victims, suspects,
or perpetrators], criminal investigations, crime statistics, criminal court cases, etc..
11 Accidents (Fires, traffic accidents, drownings, etc. in which victims are identified as
immigrants)
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12 National and social economy (Mentions or discussions of how immigration affects the
economy, dependence upon labor migration, the economic contribution of immigrants,
immigrants’ over- or underrepresentation within specific professional groups)
13 Immigration as a partisan-political issue (Mentions or discussions of immigration in
relation to party politics, parties’ programs/policies on immigration, electoral campaigns,
the importance of immigration to voters, parties’ strategic use of the immigration issue, etc.)
14 Arrival and return of legal immigrants (Mentions or discussions of public policy for
the arrival/legal residence/ return of immigrants [e.g. refugees, asylum seekers, labor
immigrants, family migration and reunion] and enforcement thereof; statistics about arrival
and return of immigrants, size of immigrant population in the country)
15 Illegal migration and human trafficking (Mentions or discussions of illegal migration
and human trafficking [e.g. the extent of it and how it takes place], legal measures to combat
it, undocumented immigrants and their rights, the criminal organisations behind illegal
migration
and
human
trafficking)
16 Civil society organisations (Mentions or discussions of immigrants in relation to civil
society organisations and events, immigrant participation in civil society/grassroots
organisations and the local community and mentions of local events and action to integrate
immigrants into such foras, interest groups for immigrants and their descendants [e.g.
“Norwegian-Pakistani Association”, mentions of advocacy groups for asylum seekers,
discussions of how little immigrants participate in traditional civil society organisations])
17 Multiculturalism (Mentions or discussions of the ethnic/cultural/religious diversity that
exists in society as a result of immigration, how different groups live side by side, e.g. stories
about
culturally
heterogeneous
neighborhoods)
18 Norwegian/Swedish/Danish national identity (Mentions or discussions of what it
means to be Norwegian/Swedish/Danish, the role of ethnicity in national identity, the effects
of immigration on the traditional Norwegian/Swedish/Danish cultures and values)
19 Culture, arts and entertainment (Mentions or discussions of arts and entertainment
within all genres, immigrant artists and their art, premieres, culture news, etc. that address
immigration
and
integration)
20 Sports (Sports, sports events, and athletes where immigration/nationality/immigrant
backgrounds
are
discussed)
21 Immigration debate (Mentions or discussions about the metadebate, i.e. the debate about
the immigration debate; e.g. “Danish immigration debate is harsh”, “Immigration opponents
are
being
excluded
from
the
debate”)
22 The role of media (Mentions or discussions - criticism and praise - about the role of
media in relation to immigration, e.g. in how media [general, or in the form of specific
publications[including online], social media, journalists etc.] contribute to the shaping of the
debate on immigration or how immigrants or discussants are portrayed in the media,
discussions
about
"echo
chambers",
“mainstream”
media
etc.)
23 Suppression of women (Mentions or discussions of immigrant women as oppressed by
their own culture: Immigrant women are victims of forced and arranged marriages, genital
mutilation; immigrants bring with them patriarchal cultures and religions which threatens
women’s rights; immigrant women are confined to the private sphere and prevented from
integrating
into
the
host
society)
24 Immigrants’ political and civil rights (Mentions or discussions of violation/neglect of
immigrants’ political and civil rights; e.g. immigrants are not allowed to vote, immigrants
are
not
sufficiently
protected
by
the
legal
system,
etc.)
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25. Parallel societies (Mentions or discussions of immigrant communities existing next to
the majority population as parallel societies/immigrants grouping together in certain
geographic areas, immigrant groups not interacting with the majority population, immigrant
“ghettos”, [e.g. Rinkeby in Stockholm, Groruddalen in Oslo, Romani people)
26. Adoption (Mentions or discussions of immgrants in relation to adoption; e.g. interviews
with adopted persons, adoption policy, adoption cases)
20 Immigration frame
Indicate how the stories are framed. A frame is a certain perspective which is clearly evident
in the text. Several frames can be selected. The frames may refer to circumstances in both
the host country and the country of origin. You should code based on how you interpret the
text, not how you think average newspaper readers would interpret it.
(3)

 a Victim/Global economy

(4)

 b Victim/Humanitarian

(5)

 c Victim/War

(6)

 d Victim/Racism-Discrimination

(15)

 Victim/OTHER

(7)

 e Hero/Cultural Diversity

(8)

 f Hero/Integration

(9)

 g Hero/Good worker

(16)

 Hero/OTHER

(10)

 h Threat/Jobs

(11)

 i Threat/Public order

(12)

 j Threat/Fiscal

(13)

 k Threat/Social cohesion

(17)

 Threat/OTHER

(14)

 NONE of the above frames are present in the text

Victim Frames
a Global economy (Immigration is a subset of the larger problem of laissez-faire economic
globalization and unjust North-South relations; immigrants are people who are hit hard by
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economic insecurity, global economic injustices and economic crises/turmoil)
b Humanitarian (Immigrants are victims of unjust government policies [violations of human
rights, fair legal process] or business practices; they are persecuted; they suffer from
poverty, poor living conditions, lack of access to health care and adequate welfare and
health services, etc; climate refugees)
c War (Immigrants are refugees who are escaping from specifically war, recipient
countries have obligations to help them as a matter of international solidarity, recipient
countries have also contributed to generating the situations they are escaping from
[bombing Libya, Iraq etc, failing to negotiate peace in the Balkans, Syria and so forth])
d Racism/Discrimination (Immigrants are victims of racist or xenophobic slurs or hate
crimes, or discrimination [intended/unintended] based on national origin, race/ethnicity,
religion, sexuality or culture)
Hero Frames
e Cultural Diversity (Immigrants bring positive differences to society, from new cuisines to
the unique contributions of immigrant artists, musicians, and writers. It is positive that
society becomes more diverse also in terms of values, culture and religion, and that
national norms and conventions are being challenged)
f Integration (Immigrants enthusiastically adopt mainstream cultural mores or civic
obligations. Immigrants successfully take part in work, education and civil society)
g Good worker (Immigrants work hard, are particularly skilled in certain professions, take
jobs that citizens or legal residents and natives will not or cannot do, or contribute to
economic prosperity and growth)
Threat Frames
h Jobs (Immigrants take non-immigrants’ jobs or depress wages/work and wage
conditions)
i Public order (Illegal immigrants break the law in coming into this country; once here,
immigrants – legal or illegal – are more likely than others to commit crimes, use drugs, and
carry diseases; immigrants are coming in such numbers that it leads to overcrowding and
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environmental degradation; immigrants cluster together in ghetto-like areas with high
levels of social unrest)
j Fiscal (Welfare Immigration threatens the normative foundations and/or future fiscal
sustainability of the welfare state. Immigrants (especially illegal) abuse government social
services programs (health, education, social security etc), imposing an unfair burden on
taxpayers. Immigrants receive preferential treatment compared to natives, or are unjustly
prioritized compared to other groups in need)
k Social cohesion (Immigration bring foreign customs and values that threaten to
undermine the host country’s culture or national identity/the cohesion of the national or
local communities; immigrants are unassimilable)
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2. Description of NRK archives

Informasjon om arkivene og databasene
Tilbake
▪

Distriktskontorene
▪

▪

Fjernsynsarkivet på Marienlyst
▪

▪
▪

Felles base med DK'enes fjernsynssendinger
Fjernsynsarkivets base: Fjernsynsprogrammer fra 1985 og fram til
2009, og Nyheter fra 1982. VÆR OBS PÅ BETEGNELSENE: AU
(Arkiv Utenfra), EA (Eget Arkiv) og COPYRIGHT. COPYRIGHT og
AU indikerer alltid opptak NRK ikke har rettigheter til, STOFFET MÅ
KLARERES FØR BRUK. Det samme gjelder endel opptak betegnet
med EA - kontakt arkivet!
Flak-basen: Fjernsynsflak fra 1987 til 2014.

Notebiblioteket

Notebiblioteket har 2 databaser, en over egen notesamling, og en over
musikk som er til leie fra norske og utenlandske musikkforlag.
▪ I databasen over EGEN SAMLING finner du opplysninger om alt
materiale Notebiblioteket har mottatt etter 1/1 1989, både noter i
manuskriptform og musikktrykk. Du vil også kunne finne alle
studiepartiturene i Notebiblioteket (ca. 2500 eks.), arrangementer av
bl. a. Sigurd Jansen og Øivind Westby, mesteparten av musikken
Kringkastingsorkestret har spilt siste sesong m.m.
▪ I LEIEARKIV finnes opplysninger om norske og utenlandske
musikkverker som er leiet inn fra musikkforlagene bl.a. av
rettighetsmessige grunner. Dette er musikk gjort i NRK-produksjoner
de siste 20 årene, og er for det meste orkestermusikk. Alle norske,
profesjonelle symfoniorkestre er representert, men leietransaksjoner
etter 1990 gjelder stort sett Kringkastingsorkestret.
Er det ellers noe du lurer på - ta kontakt med oss på tlf. 8628
▪

Platearkivene Marienlyst/Tyholt

▪

Programsamlingen Radio
▪
▪
▪
▪
▪
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Programbasen: radioprogrammer inkl. Dagsnytt
Musikkopptak: egne musikkopptak
Opplesning: egne opptak
Radioteater: mer enn 3 000 oppsetninger eller episoder
Lydeffekter: mer enn 5 000 kutt

Vil du søke i flere baser samtidig, velg: Radio, Fjernsyn, Musikk, eller Nyheter
Vil du søke i en database av gangen, velg: NRK's dokumentasjonstjenester
Søkeveiledning
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3. Number of mentions of nationality
YEAR

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

Totals

USA

3 134

5 158

10 621

13 103

442

32 458

POLAND

243

914

881

1 477

103

3 618

PAKISTAN

221

314

521

1 284

42

2 382

IRAQ

43

325

2 108

3 403

18

5 897

AFGHANISTAN 19

394

328

1 836

49

2 626

LITHUANIA

3

41

567

214

32

857

FRANCE

1 338

1 491

4 415

5 207

262

12 713

CAMBODIA

334

92

145

47

2

620

VIETNAM

454

243

318

336

24

1 375

GERMANY

847

1 045

5 494

6 499

259

14 144

ROMANIA

127

258

592

515

37

1 529

DENMARK

734

1 501

3 470

3 764

207

9 676

SWEDEN

1 582

2 928

6 758

7 938

525

19 731

KOREA

22

20

63

49

9

163

NORWAY

16 379

18 332

56 902

94 463

4 370

190 446

Searches conducted September 5th 2017
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4. SIFT descriptions of qualitative analysis units
4.1.Lørdagskveld med Erik Bye

Tilbake til resultatlisten Vis bare dette dokumentet
Base

: FJERNSYN

Skjema: FJERNSYN

Reg-dato : 19911104
Sist-endr: 20160614

Sign: req /

/

req
Prod-nr
1
Tittel :
Serie
:
Kanal
:
Sendt
:
Båndtype:
Bånd-nr :
Arkivnr :
PB-klipp:
Filtype :
Teknikk :

: FUHA 0230/73

>

Lørdagskveld med Erik Bye
Lørdagskveld med Erik Bye
Ep.:
Klokka :
Opptak :
19731208
Tot-tid: 013453
Del-tid: 000000
DIGITAL BETACAM
I-versj.:
D124 45799
A 36989
FUHA023073-AR-199102296
PROGRAMBANK
SV/HV
Oppr. sendebånd 2" VB 90749 overspilt DigiBeta pr. 19990104
Statistikkoppl. mangelfull, kontakt avdeling ved bruk.
NRK
P: Erik Bye R: Johnny Bergh
E00 Lett underholdning
xxxx

Merknad :
Rettigh :
Prodinfo:
Kategori:
Klass
:
Innhold :
TC 00:02:23
Pan publikum. De første taktene av kjenningsmelodien "Vandringsvise" (Ludt
/
Skjæraasen) går over i "Anabasis'" (P. Nyhaug) spilles av WILLY ANDRESENS
ORKESTER (mv) og medlemmer av KRINGKASTINGSORKESTRET (mv).
Erik BYE (mv) presenterer Per NYHAUG (mv) og småprater med ham på benken.
BYE
stryker NYHAUG spøkefullt over håret og later som han får pigger i hendene.
NYHAUG har en hårfrisyre som på folkemunne kalles "piggsveis". Musikerne
presenteres: Christian BECK (mv), trompet, Harald BERGERSEN (mv), klarinett,
Tore NILSEN (mv), trombone, Alf BLYVERKET (mv) trombone, Øivind WESTBYE (mv),
basstrombone, Robert NORMANN (mv), gitar, Håkon NILSEN (mv), bass, Per NYHAUG
(mv), slagverk, Willy ANDRESEN (mv), piano. Avslutter med "xxxxxxxxx" (P.
Nyhaug). Shot orkestret. BYE kaster bokstavelig talt en blomsterbukett bort
til NYHAUG.
TC 00:11:23
Verdensmestere i bordtennis: Kjell JOHANSSON (mv) og Stellan BENGTSSON (mv)
spiller bordtennis. De setter setter seg sammen med BYE og småprater om
bordtennis og konkurranser de ha vunnet.
TC 00:18:13
Presentasjon av familien til Ken RUSTAND (mv) og Beverly RUSTAND (mv) fra
Canada med forfedre på Kongsberg og i Narvik.
De samtaler på norsk og
engelsk.
Beverly RUSTAND synger "Saskatchewan Farewell" til sitt eget
gitarakkompagnement og medlemmer av WILLY ANDRESENS ORKESTER (mv).
Stillbilder
av Rustandfamilien i kano og på tur i Canada.
Barna forteller litt om en
opplevelsesrik kanoferd. Beverly RUSTAND synger en selvkomponert sang
sammen med barna sine til eget og WILLY ANDRESENS ORKESTERS akkompagnement.
TC 00:40:09
Tre mannlige pakistanske innvandrere, Mubarik AHMED (mv), Abdul Latif KHAN
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(mv), ? (mv), sitter på studiogulvet og spiller på tradisjonelle,
pakistanske musikkinstrumenter og synger. Nært hånd som spiller på
tangentinstrument. Nært hånd med bjeller rundt håndleddet, slår på tromme
som ligger på gulvet støttet under utøverens ene kne. BYE takker og tar han
med bjellene i hånden og rister den så det riktig synger i bjellene. BYE
setter seg på gulvet sammen med musikerne, de sier navnet sitt,
musikkinstrumentene demonstreres og kommenteres. BYE spiller på
tangentinstrumentet og synger noen strofer til alles fornøyelse og applaus.
Musikerne og BYE setter seg i sofagruppen der det sitter andre mannlige
pakistanere allerede. En liten gutt får sitte på Byes fang og blir intervjuet
av ham. En av de pakistanske gjestene forteller at det på dette tidspunkt
er
ca 1500 pakistanere i Norge. Samtale om gjestenes hverdag i Norge. Gjestenes
norskkunskaper er tildels mangelfulle, vanskelig å oppfatte hva de sier,
dårlig
norsk uttale.
BYE får overrakt pakistansk vannpipe, muntre kommentarer.
Viser
pakistansk håndskrevet avis som kommer ut i Skandinavia.
Presentasjon av den danske gitaristen Jens FREDBORG (mv).
FREDBORG og en av de pakistanske gjestene spiller og synger en pakistansk
melodi. BYE takker for besøket.
TC 01:03:48
Gjester fra bl.a. Uganda, Tsjekkoslovakia og Polen, er samlet i sofagruppen.
BYE presenterer dem en etter en.
En ung indisk dame fra Uganda får beundrende bemerkninger for sin vakre sari,
hun neier og takker.
En av gjestene, Andrzej DZUBIEK (mv), er gural, et folk i Polen. Som
verdighetstegn har han seks fletter i håret. BYE tar ham ikke helt alvorlig
når han forteller dette. DZIUBEK, som går på Statens håndverks- og
kunstindustriskole, forteller litt om hvorfor han bærer øks i beltet. BYE
later som om han blir forskrekket over øksen og DZIUBEKs forklaring. Pussig
opptrinn med BYE, DZIUBEK og to økser. DZIUBEK synger en polsk vise til eget
gitarakkompagnement.
En representant fra Det Norske Flyktningeråd, Tore SCHJØTH (mv), forteller
litt
om noen av gjestene som også forteller litt om seg selv. De fleste gjestene
framfører en eller annen form for musikk fra sitt hjemland.
To 17 år gamle gutter, Sultan HARAZI (mv) og Rashid HASSAN (mv), synger
"Malaika" til eget gitarakkompagnement.
Eleonora KOLENIC (mv) forteller innholdet i en tjekkisk sang hun fremfører
sammen med Pavel TICHY (mv), piano.
TC 01:32:21
BYE sitter på benken, medlemmer av NORSK RIKSKRINGKASTINGS JENTEKOR, barn
blant publikum og programdeltakere samler seg i et kor i en halvsirkel bak
BYE, to småjenter setter seg ved siden av ham på benker. BYE småprater litt
med de to søte småjentene.
Alle synger "The Climbers of Tomorrow's
Mountains".
Shots barn som synger, Per NYHAUG, slagverk, Christian BECK, trompet. BYE
takker for i aften, opplyser at neste program "Jul på Svalbard", kommer 26.
desember.
Publikum applauderer etter hver programsekvens. Blant publikum og i koret
finnes en ung Hege Schøyen som senere ble en feiret artist. Nederst i høyre
hjørne i siste bilde finnes Norsk Rikskringkastings Jentekors mangeårige
leder,
Marie Foss.
TC ut: 01:37:15
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4.2.Lørdagsredaksjonen

Tilbake til resultatlisten Vis bare dette dokumentet
Base

: FJERNSYN

Skjema: FJERNSYN

Reg-dato : 19941123
Sist-endr: 20160614

Sign:

åg /

åg /

åg
Prod-nr
1
Tittel :
Serie
:
Kanal
:
Sendt
:
Båndtype:
Bånd-nr :
Arkivnr :
Påsynkas:
PB-klipp:
Filtype :
Teknikk :
Merknad :
Rettigh :

: FUHA 0311/81

>

Lørdagsredaksjonen
Lørdagsredaksjonen 3:8
Ep.:
Klokka :
Opptak :
19811212
Tot-tid: 010000
Del-tid: 000000
DIGITAL BETACAM
I-versj.:
D64 260171
A 65577
DV-8684
FUHA03001181AU
PROGRAMBANK
Oppr. sendebånd 1"B nr. 95 3437 oversp. DigiBeta pr. 20020425
FARGER Omv.orig. + F-mix: 23220 (Fulbright)
Omv.orig. + F-mix: 22926
Mangler TONO-rapport
NRK
AU = COPYRIGHT
P: Erik Bye R: Berit Celius
E00 Lett underholdning
322.42 341.13 365.4506 384(481) 784.71 792.8 943.8 958.1

Prodinfo:
Kategori:
Klass
:
Innhold :
Direkte sending med underholdning og reportasjer - og et sideblikk på
samtiden.
Programleder er Erik Bye.
Åpningsbilder.
Erik BYE samtaler med Gustav Ter JUNG, formann i NRK's styre, om hans oppgave,
om rekrutteringen, om programprofil, om NRK sin økonomi, 5'08".
Olav RUSTEN og Elisabeth MØLBACH, begge sang, Jørn Simen ØVERLI, gitar, Svein
HAUGEN, bass og Anna JASTRZEBSKA, fremfører "No skin det sol i Polen"
(Jastrzebska / Geirr Lystrup), 1'02".
BYE samtaler med Anna JASTRZEBSKA og Natasja Piekniewska SANDBU om forholdene
i
Polen, bl.a. vareforsyningene, SANDBU leser dikt, 7'35".
Sju dansere fremfører ballett, koreograf: Kersti Engebretsen, 3'50".
BYE oppfordrer folk til å hjelpe Polen, bl.a. sende kontorutstyr. Han setter
på radio; lydbåndopptak av angrep på russisk tankkolonne (opptak. Arne
Iversen,
VG).
BYE samtaler med Sabahullah MUJADIDDY, sentral afghansk motstandskamp, om
situasjonen i Afghanistan, 5'.
AU: Sv/hv still Sarim Kahn, geriljaleder, foto: Arne Iversen, VG.
AU: Still afghansk soldat i tanks.
Opptak fra Folkets Hus, Oslo, SOSIALISTISK KOR synger "Canto General" (Mikis
Theodorakis / Pablo Neruda), 4'15".
BYE samtale med Zenon SANCHES (torturert i argentinsk fengsel, hans kone har
forsvunnet) og Øivind JOHNSEN, Håndslag til Amnesty, spesielt om forholdene
i
latin-amerikanske land, 5'24".
FILM:
Fra Paris. Rep. Henry NOTAKER ved sykesengen til Genaro FLORNES, leder for
fagbevegelsen i Bolivia, orientering om hans historie (er skutt i ryggen).
Intv. FLORNES på spansk, 3'54".
Tlf.intv. Ole Kristen Harborg i London, om Norge er registrert i Amnesty's
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arkiv, Harborg forteller at Norge er registrert på fengsling av
militærnektere,
1'25".
Mary O'HARA synger og spiller harpe. Hun starter med en gælisk båtsang fra
Irland. Intv. O'HARA, om hennes tid i kloster. Hun fortsetter med "On this
winternight with you"?, 8'25".
BYE intro senator James William Fulbright, den egentlige initiativtager til
FN.
FILM:
Fra Washington. BYE og James William FULBRIGHT går i korridor. Intv.
FULBRIGHT, spesielt om FN, 7'57".
Sluttekster.

4.3.Dette er vårt Mallorca

Tilbake til resultatlisten Vis bare dette dokumentet
Base

: FJERNSYN

Skjema: FJERNSYN

Reg-dato : 19911001
Sist-endr: 20151118

Sign:

mm /

mm /

mm
Prod-nr : FALD 0604/91
>
1
Tittel : Dette er vårt Mallorca
Kanal
:
Klokka :
Opptak :
Sendt
: 19910815
Tot-tid: 002534
Del-tid: 000000
Båndtype: BETACAM SP
I-versj.:
Bånd-nr : BM60 31579
Arkivnr : A 1894
PB-klipp: FALD060491-AR-199100908
Filtype : PROGRAMBANK
Rettigh :
Prodinfo: NRK P: Rune Larsen F: Kjell Herning
Kategori: K50 Økonomi / Arbeidsmarked
Klass
: 323.6 331.62(481) 364.16 643.7 796.54 910.2
Innhold :
Bli med Jan (57) og Marius (27) på jakt etter jobb til førti kroner timen.
De er polakker som jobber svart i sommer-Norge. Opplev deres møte med politi,
turister og irriterte naboer på rasteplassen Herstrøm i Mjøndalen i løpet av
noen hektiske uker i sommer.
Ved Rune Larsen.
Fra rasteplassen Herstrøm i Mjøndalen, politi undersøker pass til polske
arbeidere. Fortekst.
Jan KUBICA og Marius GIERLOWSKI i sine biler på rasteplassen. De vil arbeide
i Norge og tjene etterlengtede penger. De er pessimistiske og håpefulle.
Fra rasteplassen hvor Marius fisker og Jan vasker tøy. De har ikke fått
store jobber. Gatekjøkkenet på plassen, ekspeditrisen om polakkene.
Stor biltrafikk forbi rasteplassen. J.K. er glad, han har fått malerjobb.
Maling av hus. J.K. fikk utbetalt bare halvparten av den avtalte sum for
arbeidet. Ekspeditrisen i kiosken mener polakkene er til hindring for andre
turister. J.K. i malerjobben. Arbeidsgiver (anonym) om hans arbeid.
J.K. om sin jobb i Polen hvor han var sjef. Biltrafikk forbi rasteplassen.
Søvn.
Matlaging.
Fisking.
Telefonsamtale med Polen.
Polakkene reiser
rundt
for å be om jobb. En mann avviser dem pga. mangel på arbeidstillatelse.
Kvinnen i kiosken klager på polakkene, særlig toalettforholdene. Kveldsstell
ved elva.
Sengene deres er bilen.
Konfrontasjon mellom kvinnen som
"bestyrer"
plassen og polakkene, de vil ikke hjelpe henne.
Politiet kommer og vil ha
polakkene vekk fra plassen. De forlater plassen. Sluttekst.
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4.4.Stolt, polsk og fattig

Tilbake til resultatlisten Vis bare dette dokumentet
Base

: FJERNSYN

Skjema: FJERNSYN

Reg-dato : 20060429
Sist-endr: 20160614

Sign: wbj /

/

wbj
Prod-nr

: OFAA 120036/05

>

1
Tittel :
Serie
:
Land
:
Kanal
:
Sendt
:
Båndtype:
Bånd-nr :
Arkivnr :
PB-klipp:
Filtype :
TC inn :
Format :
Rettigh :

Stolt, polsk og fattig
Brennpunkt
Ep.:
NORGE; POLEN
Fylke:
NRK1
Klokka : 2026
Opptak :
20060228
Tot-tid: 002738
Del-tid:
DIGITAL BETACAM
I-versj.:
BDS040 347932
A 98225
OFAA12003605AA
PROGRAMBANK
10:00:00.00
TC ut:
16:9
NRK
AU = COPYRIGHT
Prodinfo: R: Renie K. Thorleifsson
F: Jon Anton Brekne, Odd Ragnar Lund, Klaus Erik Okstad
Kategori: K00 Samfunnsspørsmål; G1 Dokumentar
Rubrikk : Byggebransjen anslår at det er opptil 20000 arbeidere fra de
østeuropeiske landene i Norge. Myndighetene tror at mørketallene
kan
være dobbelt så høye. Arbeiderne forlater familie og arbeid i
hjemlandet for drømmen om et bedre liv. Virkeligheten er ofte en
annen. Ved årsskiftet 2005 kom 20 polske arbeidere til Norge. De
hadde kontrakt på kost, losji og arbeid til 2009. De jobbet lange
dager og fikk betalt langt under minstelønn. I 2006 er dette
hverdagen for mange arbeidere fra Øst-Europa i Norge. Bygg- og
anleggsbransjen opplever en gullalder med en omsetning på hele 160
milliarder i 2005. For å opprettholde aktivitetsnivået må bransjen
importere mye arbeidskraft fra utlandet. Harde anbudsrunder og
tidspress gjør behovet for billig arbeidskraft større.
Innhold :
TC 10:00:00
Vignett. 0'28" (musikk: Martin Aune grafikk: Kurt Jarnes)
TC 10:00:28
En gruppe polske bygningsarbeidere fra Øst-Europa stiller seg opp foran
gammelt
trehus.
TC 10:00:54
Flere korte shots arbeid på byggeplass.
TC 10:01:08
AU: Sv/hv de første innvandrere til Norge, pakistanere, på 1970-tallet fra innkvarteringslokalet: pan skjorter og jakker henger på kleshengere
på
vegg. Mannlig pakistansk arbeidsinnvandrer sitter på gulv foran bord,
kollegaen sitter ved bordet og stiller inn stor radio, kort pan innover
i
rommet der tre andre pakistanske menn sitter på madrass og seng. Fra
1972
ifølge supring.
COPYRIGHT: Aprilfilm AS
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TC 10:01:24
Fra 2006: Lite rom med madrasser tett i tett på gulvet, pan rommet nærmest
uten
møbler og med noen få eiendeler.
De polske bygningsarbeiderne utenfor huset igjen.
TC 10:01:44
Flere shots arbeid på byggeplassen - det snør.
TC 10:02:16
På kontoret intv. Sverre A. LARSSEN (mv), administrerende direktør
Byggenæringens Landsforening, om at bygg- og anleggsbransjen ikke hadde klart
nåværende arbeidsmengde bare på norsk arbeidskraft, inkludert økonomisk i
forhold til lønninger.
TC 10:02:39
Lowshot de polske bygningsarbeiderne går opp trapp og inn i huset. Pan tomt
rom med hylle på ene veggen og vask på motsatt vegg. Piotr BRODOKSKI (mv),
polsk arbeider, forteller han måtte banke i veggen for å holde rotter unna.
Subjektivt kamera rundt i det gamle og slitte huset der polakkene bor; ett
dusjkabinett, råte i vasken. De polske arbeiderne står utenfor huset igjen,
pan over hver enkelt. BRODOKSKI om at det er vanskelig for polakker å jobbe
i
Norge. Alle vet de tjener lite, de behandles som om de tar jobben fra noen.
TC 10:04:56
Polen: Trafikk i gatekryss i Warszawa.
TC 10:05:04
Rep off om at polakkene hadde kontrakt med det polske selskapet Espol. Skrev
under kontrakt på timelønn som var fem ganger høyere enn de hadde i Polen;
samt
arbeid frem til 2009.
Zoom inn polsk arbeidskontrakt, tilt ned. Kontrakten glir til side og en
nesten identisk, falsk, kontrakt dukker opp. Zoom inn den falske kontrakten
der timelønnen er 125 kr timen - som Espol gir til de norske entreprenørene
og
fagbevegelsen.
TC 10:05:48
Polen: Shot trafikk i Warszawa.
TC 10:05:58
Piotr BRODOKSKI forteller Paciorek ga dem et uutfylt skjema de skulle skrive
under. Forklarte det som papir til fagforeningen, han skulle fylle det ut
senere.
TC 10:06:10
Byggeplassen til entreprenøren PEAB. Rep off nevner store byggeprosjekter
tildelt PEAB, til: gjerde med PEAB-logo foran byggeplass. Ultrarapid highshot
arbeid på byggeplassen (snø og vinter).
TC 10:06:41
Stillaser rundt Uranienborg Alders- og sykehjem - et av PEABs prosjekter.
TC 10:07:02
Piotr BRODOKSKI forteller de arbeidet 10 timer daglig og syv timer lørdager,
at
det ble lagt press på dem. Som flislegger måtte han flislegge ett bad på
25-40 kvadratmeter om dagen. Pan fra soverom til stort flislagt bad på
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Uranienborg Alders- og sykehjem. Rep off om at Espol ikke betaler overtid
uansett, at PEAB betaler 200 kr pr arbeider pr time, Espol betaler arbeiderne
1/3 av summen; til: shots intr. tomt, flislagt kjøkken.
TC 10:07:45
Polakkene utenfor huset. Piotr BRODOKSKI om at de oppdaget det eksisterte
to
kontrakter under en kontroll av arbeidsplassen. Han ble bedt om å si han
tjente 125 kr timen, tjente 44 kr timen.
TC 10:08:17
Nært den falske kontrakten.
TC 10:08:35
Polen: Gjerde og høye trær framfor bolig i eksklusivt strøk i Warszawa
(hovedaksjonær og daglig leder i Espol, Thomas Paciorek, bodde her). Shot
ekstr. Espols nye kontorbygg. Intr.: Tolk Anna Sofia BORÓWKA (mv) snakker
med
Thomas PACIOREK (mv) på vegne av NRK, som går med på å bli intervjuet men
ikke
filmet. Kamera legges på bordet, kamera på gulvet filmer beina under bordet
møtet er over og personene reiser seg, skyver stolene på plass under bordet.
Lekeplass og plen foran boligblokk.
Boligblokk - mann på tur med hunden
kommer
gående inn i og ut av bildet.
TC 10:10:27
Arbeidstilsynets senior inspektører Steinar BJØRNDAL (mv) og Per GRANERØD
(mv)
er på uanmeldt arbeidskontroll på byggeplassen Ullevål universitetssykehus PEAB er ansvarlig for dette store byggeprosjektet, med flere utenlandske
underleverandører.
BJØRNDAL og GRANERØD vises rundt i bygningene under
arbeid,
og ute på anleggsområdet der det er byggeaktivitet. Tolk Romek IWANOW (mv)
(Ela MALISZEWSJA (mv) ??) snakker med to polske arbeidere, oversetter til
BJØRNDAL at de tjener 126 kr timen men betaler kost og losji av timelønnen.
TC 10:12:35
Lowshot inngangspartiet til PEAB i Drammensveien 40, mens rep off forteller
ledelsen i PEAB ble orientert av egen fagbevegelse om hvordan Espol utnytter
sine arbeidere, første gang i april 2005.
TC 10:12:52
Roy PEDERSEN (mv), leder Oslo Bygningsarbeiderforening, forteller de varslet
PEAB-ledelsen om sosial dumping, underlige kontrakter, dårlige boforhold,
problemer med å få utbetalt lønn. At ledelsen gjorde lite, ingenting.
TC 10:13:34
Rep off om at Børje Petterson garanterer at arbeiderne får minstelønn,
tilbakeviser påstander om ulovlig arbeid og doble kontrakter.
I et møterom intv. Børje PETTERSON (mv), innkjøpssjef PEAB AB; han henviser
til
garantier om arbeidsforholdene fra Espol. Stoler på sine folk i Polen som
kvalitetssikrer entreprenørene.
TC 10:14:34
Polen: Fotgjengere venter i gate mens trikk passerer foran dem. Inngangen
til
BC Business Center - PEABs kontor i Warszawa. Skilt PEAB på vegg intr.
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TC 10:14:57
Rep off om at PEAB selv anbefaler arbeidere som skal til Norge, tre av
selskapene de har som underleverandører er mistenkt for utnyttelse av
arbeiderne på PEABs byggeplasser i Norge; til arbeid på byggeplassen.
TC 10:15:06
Forts. intv. Børje PETTERSON som benekter at selskapene utnytter arbeiderne.
Sier de har kontrollert dette. Mener det bare er rykter, at det ikke er
dokumentert.
TC 10:15:35
Rep off om at de polske arbeiderne ofte måtte fiske for å ha råd til å leve
i
Norge, til: Utsikt hav og himmel - kveld, solen skinner delvis gjennom
skylaget
- lillafarget bilde - person står ytterst i bildet, på kaia, og fisker.
TC 10:16:00
Rep off om at de doble arbeidskontraktene ikke varte 5 år, men i 6 måneder;
til: Polakkene foran huset igjen, de går bort fra kamera.
TC 10:16:12
Forts. intv. Roy PEDERSEN on/off om at det dreier seg om falske kontrakter,
flat lønn, 10-timersdager, til: Pan fra seng, nattbord og en stol mot annen
del
av rommet med seng og en TV som flimrer på bord dekket av plastikk i huset
der
Espol-arbeiderne bor.
TC 10:17:00
Highshot utsikt - ultrarapid fra dag til kveld - Oslo med trafikk. Ultrarapid
svart himmel der månen kommer til syne (månen blå i fargen).
Kveld: pan
utsikt
Oslo.
TC 10:17:30
Rep off om det ulovlige arbeidsmarkedet. Mann (ansiktet holdes skjult) kjører
mot Holmenkollen der mannen har ansatt østeuropeiske arbeidere som lønnes
svart
til å bygge store boligprosjekter. De kjører forbi boliger, byggeanlegg og
skilt "Bermingrud entreprenører AS". Forts kjørescene forbi boliger og
bygninger der det er brukt ulovlig svart arbeidskraft; mannen forteller
underveis. Subjektivt kamera intr. bygning under arbeid. Mannen off beregner
økonomisk omsetning; 30 millioner. Mannen off om at byggherrene aldri stiller
spørsmål. Nært skjema for arbeidstillatelse fylles ut, krølles sammen og
kastes i søppelbøtte.
TC 10:20:28
Inspektørene fra Arbeidstilsynet på uanmeldt kontroll på Ullevål
universitetssykehus' byggeplass sjekker i papirer om entreprenøren PEAB har
oversikt over alle underleverandører og om utenlandsk arbeidskraft får
lovbestemt minstelønn. Kjell CARLSEN (mv), prosjektkoodinator, snakker med
inspektørene om at de mangler oversikt over og kontrollsystem av
underleverandørene. Inspektørene og flere fra PEAB sitter rundt bord - Håkan
SJØSTRØM (mv), prosjektleder PEAB AS, vedgår til sist de ikke har kontroll
over
underleverandørene.
Arbeidere som jobber for selskapet Krone fra Riga i
arbeid
på byggeplassen. Inspektørene prater med arbeidslederen Aigars BHRCHEVISKI
(mv), Krone entreprenørfirma, - han forteller de er ca 70 arbeidere til
sammen,
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på ulike byggeplasser og at de tjener 8000-10000 kr pr måned. Arbeidslederen
sier de latviske arbeiderne jobber 8-10 timer daglig, klarer ikke regne ut
timelønnen. Latviske arbeidere i arbeid på byggeplassen Ullevål
universitetssykehus.
TC 10:24:07
Forts. intv. Børje PETTERSON som ikke vil kommentere at Krone betaler
arbeiderne ca 60 kr timen. Han har ikke snakket med arbeiderne, så han stoler
på kontraktspartneren. Viser rep off dokument med bekreftelse fra Krone om
at
de betaler et par kroner over norsk tarifflønn.
TC 10:25:00
Arbeidsleder BHRCHEVISKI og bygningsarbeider går på byggeplassen.
To
arbeidere
i arbeid med glassvinduer. Rep off om at Arbeidstilsynet anmelder saken til
politiet.
TC 10:25:46
Nært skilt Uranienborghjemmet Industrigata 20-22. To av polakkene som jobbet
på hjemmet - ene er Grzegorz ZIELONKA (mv) - ser inn glassvegger intr. Intv.
Grzegorz ZIELONKA om at han har turt å stå frem om forholdene. De to går
bortover gate - kveld og mørkt.
Sluttekst.
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5. Chronological overview of empirical material
Title
Oslo: 200 polske jødiske
flyktninger får opphold i Norge
Oslo:
Polsk/norske
forhandlinger på Lysebu / intv.
Stoltenberg
Oslo: Krigsdeltakerforbundets
minnehøytidlighet
på
Akershus
Høvikodden: "Møt polsk
kultur"

Lørdagskveld med Erik Bye

Åndalsnes: Polske fjellklatrere
advares
Polakker klatrer i Trollveggen
Polske
fjellklatrere
i
Trollveggen
De polske fjellklatrerne når
toppen på Trollveggen
Oslo: Polsk handelsutstilling
Oslo: Nordmennene lærer
polakkene oljeleting
Oslo: Intervju med Bjørn
Unneberg om Gulgowski
Stavanger: Sportshjørnet
Narvik: Polsk uke
Musikknytt
Oslo: Polsk tekstilkunstner på
Høvikodden
Willy
Brandt,
tysker,
nordmann,
berliner
og
europeer
Halvsju

Series

6. 1970-1979
Episode Category

Date

Dagsrevyen

Nyheter

26.01.1970

Dagsrevyen

Nyheter

03.05.1971

Dagsrevyen

Nyheter

06.06.1971

Kveldsnytt
Lørdagskvel
d med Erik
Bye

Nyheter

24.09.1971

Lett
underholdning

08.12.1973

Kveldsnytt
Dagsrevyen

Nyheter
Nyheter

21.02.1974
04.03.1974

Dagsrevyen

Nyheter

16.03.1974

Dagsrevyen
Kveldsnytt

Nyheter
Nyheter

20.03.1974
25.04.1974

Dagsrevyen

Nyheter

31.05.1974

Dagsrevyen
Dagsrevyen
Kveldsnytt
Musikknytt

Nyheter
Nyheter
Nyheter
Musikk

04.06.1974
23.01.1975
28.05.1975
08.09.1976

Dagsrevyen

Nyheter

05.11.1977

Nyheter
Barneprogram
Lett
underholdning

17.12.1978
24.03.1979

Halvsju

Alex

07.04.1979

1980-1989
Title
Series
Møte med billedkunstneren
Marianne Hallbauer
Warszawa:
Den
norske
økonomiske situasjonen
Dagsrevyen
Direkte
20

Direkte

Internal
Episode Category
Dokumentar
utenlandsk

7:9

Nyheter
Lett
underholdning

Date
07.03.1980
12.09.1980
22.10.1980

Musikknytt
Oslo: Polsk
kunstutstilling

/

Musikknytt

Musikk

10.09.1981

Dagsrevyen
Lørdagsreda
ksjonen
3:8

Nyheter
Lett
underholdning
Kunst/Kultur/M
edier

07.11.1981

Nyheter
Lett
underholdning

19.12.1981

Nyheter

22.12.1981

Barneprogram

05.02.1982

Nyheter

29.05.1982

Nyheter
Nyheter

25.06.1982
20.10.1982

Annet

18.05.1984

palestinsk

Lørdagsredaksjonen

Pan
Pan
Intv. Med "Alex" Sandøy,
russisk født, oppvokst i Polen,
gift norsk
Dagsrevyen
Lørdagsreda
Lørdagsredaksjonen
ksjonen
4:8
Halden:
5
minutter
demonstrasjonsstreik for Polen
på Saugbruksforeningen
Dagsrevyen
Månedsrevy
Månedsrevyen
en
Oslo: Gjør fremmedpolitiet
utlendinger rettsløse?
Dagsrevyen
Fornebu : Den første gruppen
med polske flyktninger til
Norge
Dagsrevyen
Oslo: 32 polakker søker asyl
Dagsrevyen
Skien: Treningsprogram for
cerebral parese
Norge Rundt
Stavanger : Solidaritetsleder
har fått arbeidstillatelse i
Norge
Dagsrevyen
Osloredaksjonen
: Norge Rundt
Støttefamilier
Innslag
4:6
Oslo: Sultestreikende polakk
fått arb.- og oppholdstillatelse i
Norge
Dagsrevyen
Oslo: Waldemar Knihinicki
sultestreiker
Dagsrevyen
Oslo:
Bombetrussel
mot
Waldemar Knihinicki
Dagsrevyen
Oslo: Jolanta Knihinicka har
ikke fått passet sitt
Dagsrevyen

Hva er en flyktning ?

Ung
flyktning

Senfredag
Senfredag
7:9
Oslo: 20 polakker utvist fra
Norge
Dagsrevyen
Norge Rundt
Jølster : Polsk jazzmusiker
Innslag
3:6

12.12.1981
18.12.1981

19.12.1981

02.01.1985
Annet

11.01.1985

Nyheter

22.05.1985

Nyheter

28.05.1985

Nyheter

13.06.1985

Nyheter
Skole,
Universitet,
Utdanning
Lett
underholdning

01.08.1985

Nyheter

30.10.1986

Annet

13.02.1987

21.10.1985
04.04.1986
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Ikkje gløym oss!
Oslo: Krisesenteret i Oslo,
sosialkontor
for
innvandrerkvinner
Dagsrevyen
Norge Rundt
Snille Bier
Innslag
4:6
Kirketorget
Pavebesøk
Asylsøkere
Sjømannsmisjonen
Kirketorget
Kveldsnytt
Oslo:
Innstramming
i (Dagsrevyen
arbeidsreglene
)
Bergen
:
Sultestreikende
polakker utvises
Dagsrevyen
Østlandet : Tyrkere plukker
jordbær
Dagsrevyen
Oslo: Polakker svindles
Dagsrevyen
Oslo: Polakk siktet for drap på
to pakistanere
Dagsrevyen
Kveldsnytt
Sverige / Oslo: Jacek Stocki (Dagsrevyen
tilbake i Polen
)
Oslo: Kritikk mot Oslo-politiet
i drapssaken
Dagsrevyen
Kveldsnytt
Oslo:
Pakistanermorderen (Dagsrevyen
arrestert
)
Oslo: Nye hjelpeforsyninger til
Polen
Dagsrevyen
1990-1999
Title
Warszawa: Polsk Narvikveteran
Oslo:
Norsk
asylpolitikk
strengere
Oslo: Ulovlig arbeidskraft
Oslo: Polakker får ikke jobb
Dette er vårt Mallorca
Oslo: Sigøynere i Oslo

Series
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12.05.1987

Nyheter

04.08.1987

Annet

22.07.1988

Religion
Livsfilosofi

/
09.10.1988

Nyheter

20.03.1989

Nyheter

01.06.1989

Nyheter
Nyheter

04.07.1989
27.07.1989

Nyheter

31.07.1989

Nyheter

02.08.1989

Nyheter

03.08.1989

Nyheter

24.08.1989

Nyheter

17.10.1989

Internal
Episode Category

Date

Dagsrevyen

Nyheter

05.05.1990

Dagsrevyen
Dagsrevyen
Dagsrevyen

Nyheter
Nyheter
Nyheter
Økonomi
/
Arbeidsmarked
Nyheter
Lett
underholdning

16.12.1990
13.04.1991
07.06.1991

Musikk
Politi
Rettsvesen

15.03.1992

Dagsrevyen

Da Capo!
Da Capo!
Witold Lutoslawski - polsk
samtidskomponist
"Bare drep dem!"

Samfunnsspørs
mål

15.08.1991
26.08.1991
03.10.1991

/
03.11.1992

Norge:
40000
polakker
kommer til Norge om
sommeren
Dagsrevyen
Lillehammer:
Internasjonal
kunstutstilling
Dagsrevyen
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
Norge: Bilsvindel
)
Norge: Bilsvindel
Dagsrevyen
Rogaland: Amfetaminbeslag i
Sandnes
Dagsrevyen
Pingvinen
Pingvinen
7:10
Sunnmøre: Tretten polakker
utvises
Dagsrevyen
Stavanger: Noarkobeslag
Dagsrevyen
Bønn og betong
Krakk

Krakk

5:7

Trotto libre

Trotto libre

6:10

Trotto libre
Bergen: 130 polske sigøynere
søker politisk asyl
Polske
sigøynere
søker
oppholdstillatelse
Deadline
Oslo: Polsk kunstner med
utstilling
Lier: Kommunen får klager på
at
polakker
griser
til
utfartsområde

Trotto libre

7:10

Sommeråpent
Migrapolis
Smugling av sigaretter
Migrapolis
Polske trailere
Produksjon av amfetamin i
Polen
Migrapolis
Migrapolis
Lierne: Polakker skal lære
sauebøndene å gjete
Migrapolis

Dagsrevyen

Nyheter

12.06.1993

Nyheter

03.09.1993

Nyheter
Nyheter

23.12.1993
23.12.1993

Nyheter
Musikk

27.07.1994
17.10.1994

Nyheter
Nyheter

09.11.1994
14.07.1995
02.11.1995

Lett
underholdning
Lett
underholdning
Lett
underholdning
Nyheter

Dagsrevyen
Deadline

04.12.1995
01.11.1996
08.11.1996
02.12.1996
02.12.1996
06.12.1996

Dagsrevyen
Norge i Dag
innslag
3:9
Sommeråpen
t
11:19
Migrapolis
Siste
Nytt
Kl. 21.00

Nyheter

24.01.1997

Annet
Lett
underholdning
Samfunnsspørs
mål

02.06.1997
17.07.1997
02.10.1997
13.10.1997

Samfunnsspørs
mål

16.10.1997

17:19

Nyheter

29.10.1997

Dagsrevyen 9:15
Migrapolis
Migrapolis
Norge i Dag
Innslag
2:11
Migrapolis
24:41

Nyheter

13.12.1997
29.01.1998
12.02.1998

Migrapolis
Dagsrevyen
innslag

08.06.1998
20.08.1998
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Stjørdal: Urmanker ranet for
andre gang på en måned
Tollvesenet beslagla en million
smuglersigaretter fra Polen

Norge i Dag
innslag
8:11
Dagsrevyen
innslag
10:19
Dagsrevyen
Produksjon av amfetamin
innslag
9:11
Wiese
Wiese
1:10
Åpen post
Åpen post
6:19
Dagsrevyen
Polsk forsøpling i Lier
innslag
15:16
Eidsberg: Polakker berger Norge i Dag
jordbæra
innslag
8:10
NM i jordbærplukking
Dagsrevyen 18:18
Kvinner på
Kvinner på randen
randen
3:8
Verdal: Polske ungdommer i Norge i Dag
gulrotåkeren
innslag
7:9
Russiske og polske prostituerte Dagsrevyen
i Oslo
innslag
2:19
TVTV
TVTV
6:12
O.J. - en
O.J. - en utstrakt hånd
utstrakt hånd 6:8
Å leve med bjørn
Ut i naturen 49:45
2000-2008
Title
Egentlig

Series
Egentlig
Norge i dag
Bryne: Klokketyveri
Innslag
Arendal: Polakker siktet for Dagsrevyen
klokketyverier
Innslag
Dagsrevyen
Klokkeliga arrestert i Arendal Innslag
Norge i dag
Jordbær uvær
innslag
Dagsrevyen
Mangel på arbeidskraft
Innslag
Kristiansand:
Smuglere
varetekstfengslet for smugling Dagsrevyen
av heroin
Innslag
Bodø: Polsk sykepleier får ikke Norge i Dag
arbeidstillatelse
Innslag
Nils
&
Ronnys tvSirkus
cocktail
Norge i dag
Molde: Tungtransport
innslag
Gjerdrum: Ransmenn blir Dagsrevyen
utlevert fra Sverige
Innslag
24

27.10.1998
03.12.1998
20.12.1998
15.01.1999
04.02.1999
26.05.1999
16.07.1999
18.07.1999
24.09.1999
29.09.1999
12.10.1999
28.10.1999
19.11.1999
09.12.1999

Internal
Episode Category
2:11
Nyheter

Date
21.01.2000

3:9

14.03.2000

13:17

19.04.2000

8:12

20.04.2000

5:10

22.06.2000

2:21

28.08.2000

4:14

13.12.2000

6:9

09.01.2001

2:8

Lett
underholdning

11.01.2001

9:10

15.01.2001

4:14

25.02.2001

Frosta: Polakker og trøndersk Norge i dag
jordbruk
Innslag
3:9
Migrapolis

Migrapolis
Sommeråpen
Sommeråpent
t
Dagsrevyen
Oslo: Lommetyver herjer
innslag
Grimstad: Snegler eksporteres Norge i dag
til Frankrike
innslag

21:40
7:30

07.05.2001
Samfunnsspørs
mål
Lett
underholdning

10:19

01.08.2001
Hjem/Fritid:
Diverse hjem,
fritid, livsstil

19.09.2001
01.11.2001

Nytt på nytt

Nytt på nytt

11:14

Nytt på nytt
Trondheim:
omsorgsarbeider
arbeidstillatelse

Nytt på nytt

12:14

Lett
underholdning:
show, kabaret,
satire
Lett
underholdning:
show, kabaret,
satire

6:38

Lett
underholdning

Da Capo

04.07.2001
04.07.2001

7:9

Min brors siste ord
V30
Førde / Oslo: Kurdarar blir Norge i dag
kasta ut (kurdere blir kastet ut) innslag
5:10

07.06.2001

30.11.2001

07.12.2001

Polsk
nektes
Kveldsnytt

Da Capo
Norge i dag
Førde: Oppbrukt fødselsdato Innslsag
Redaksjon
Redaksjon 21
21
Norge i dag
Valldal: Jordbær tidlig
innslag
Dagsrevyen
Lillehammer: Sesongarbeidere innslag
Polakkmangel i åkeren, UDIsommel fører til mangel på Norge i dag
jordbærplukke
innslag
Moelv:
Passmas
ifbm. Norge i dag
Sesongarbeidere
innslag
Tjølling:
Årsaken
til
ammoniakk-eksplosjon
er Dagsrevyen
uklar
innslag
Norge i dag
Ammoniakkbonde
innslag
Tore
på
Tore på sporet
sporet

20.12.2001

1:10

26.02.2002
13.03.2002
23.04.2002

5:11

23.05.2002

11:15

13.06.2002

5:10

17.06.2002

1:8

10.07.2002

5:14

31.07.2002

4:8

03.09.2002

3:12

28.09.2002

25

Norge i dag
Bilberging
innslag
Vadsø: Bilnsmugler rømte fra Dagsrevyen
rettsal
innslag
Newton
Newton
Kveldsnytt
Lørenskog: Smuglersigaretter (Dagsrevyen
funnet i polsk trailer
)
Urix
Urix
Norge i dag
Bergen: Tollbeslag
innslag
Norge i dag
Lyngdal: Harley-tyveri
innslag
Utenlandsk
arbeidskraft Dagsrevyen
utkonkurrerer norsk
innslag
Jordbærkritikk, kritikk av de
hygieniske forholdene øst- Norge i dag
europeiske
innslag
Bergen
/
Oslo:
Bygningsarbeidere
frykter Dagsrevyen
arbeidsinnvandring
innslag
Norsk
Amatørene
spillefilm
Oslo: Økt arbeidsinnvandring
når EU blir utvidet med Øst- Dagsrevyen
Europeiske
innslag
Oslo:
Forslag
til
overgangsordniner ifbm. At Dagsrevyen
folk fra de nye
innslag
Oslo: Flertalt på Stortinget for
å innføre overgangsordningar
for
Kveldsnytt
Urix
Urix
Oslo:
LO
frykter
arbeidsinnvandringen vil føre Dagsrevyen
til en svekket
innslag
Oslo: Reaksjoner på utvidelsen Dagsrevyen
av EU
innslag
Oslo / Trondheim: EUutvidelsen
polske Dagsrevyen
fagarbeidere fikk arbeidsinnslag
Reine:
Polakker
på Dagsrevyen
fiskemottak
innslag
Budeie polakk, norske budeier
settes på sidelinjen av polske Norge i dag
budeie
innslag
Sykkylven: Drapet på Anne
Slåtten - tre polakker sjekket ut Dagsrevyen
av sake
innslag
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3:10
11:18
11:12

22.10.2002
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Nyheter Faste
nyhetssendinger

29.10.2002
17.11.2002

347:16

28.11.2002
13.12.2002

5:8

18.02.2003

4:10
11:18

24.02.2003
Nyheter Faste
nyhetssendinger

01.03.2003

1:7

22.09.2003

2:15

29.09.2003
Drama

25.01.2004

2:17

30.01.2004

10:14

09.02.2004

57:23

09.02.2004
26.02.2004

6:17

02.03.2004

7:17

03.05.2004

1:15

04.05.2004

11:22

15.05.2004

1:8

17.06.2004

7:15

22.06.2004

Oslo: Svart arbeid skal straffes Dagsrevyen
strengere
Innslag
Dagsrevyen
Svinesund: Narkotikabeslag
innslag
Lave lønninger til polakker Dagsrevyen
truer norske arbeidsplasser?
innslag
Oslo:
Om
polske
bygningsarbeidere
Kveldsnytt
Sparbu: Jordbær bråmodnes Dagsrevyen
pga. varmen
innslag
Svinesund: Arbeidet på ny bro Dagsrevyen
stanset pga dårlig sikkerhet
innslag
Østeuropeerne kommer
Migrapolis
Norge i dag
Polakker sparken
innslag
Rogaland:
Statsnett Kveldsnytt
politianmeldt for polakker på (Dagsrevyen
slavekontrakter
)
Mester og disippel
Migrapolis
Forbrukerins
Forbrukerinspektørene
pektørene
Sosial dumping i norsk Dagsrevyen
byggebransje
Innslag
Dagsrevyen
Snøkaos i Rogaland
Innslag
Polakker skal erstatte norske
ansatte
ved
Telemark Dagsrevyen
viltslakteri
Innslag
Standpunkt
Standpunkt
Brandbu: Elefant klem, polsk
arbeider klemt mellom sirkus Norge i dag
Arnardos
innslag
Språkproblemer kan skape Kveldsnytt
farlige
situasjoner
for (Dagsrevyen
utenlandske arbeidere
)
Bakmenn tar store deler av
lønnen til øst-europeiske Dagsrevyen
arbeidere i
innslag
Regjeringen
vil
be+A180:J270dre vilkårene Kveldsnytt
for øst-europeiske arbeidere i (Dagsrevyen
Norge
)
Lier: Polakker boproblemer Norge i dag
(teltproblemer)
innslag
Polske arbeidere går på
slavekontrakter i Trondheim
Kveldsnytt
Språkproblemer
på
arbeidsplasser
Kveldsnytt

1:19

Nyheter Faste
nyhetssendinger

04.07.2004

1:22

08.07.2004

1:21

12.07.2004
12.07.2004

10:14
10:14
24:33

05.08.2004
Nyheter Faste
nyhetssendinger

2:7

02.09.2004
07.09.2004
15.09.2004

Nyheter Faste
nyhetssendinger
30:34

23.09.2004
19.10.2004

5:22

02.02.2005

6:15

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

7:14

Nyheter Faste
nyhetssendinger

5:19

3:7

5:16

19.02.2005
04.03.2005

14.03.2005
03.05.2005

03.05.2005
Nyheter Faste
nyhetssendinger

03.05.2005

Nyheter Faste
nyhetssendinger

11.05.2005

Nyheter Faste
nyhetssendinger

11.05.2005

6:7

20.06.2005
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

30.09.2005
10.10.2005
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Skjulte
utleiefirmaer
fra
Polen?
Oslo: Polsk sjømann omkom i
ulykke
Flere arbeidsinnvandrere
Oslo: Tollaksjon, politiet og
tollere
oppdager
stadig
smuglergods fra Øst-Europa
Hyllestad: Polsk arbeider
omkom i arbeidsulykke
Leirvik: En til død etter ulykke
i skipstank

Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
Innslag

4:18
11:14

Norge i dag
innslag
2:6
Dagsrevyen
Innslag
6:15
Dagsrevyen
Innslag
10:18

Stolt, polsk og fattig

Brennpunkt

Borettslaget
Polske arbeidere organiserer
seg
Karmøy:
Polske
verftsarbeidere trues
Sosial dumping tema i
tariffoppgjøret for industrien

Borettslaget
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag

Borettslaget
Borettslaget
Mangel på varetektsplasser
fører til løslatelse av fanger i Dagsrevyen
Norge
Innslag
Kveldsnytt
Mangel på fengselplass for (Dagsrevyen
varetektsfanger
)
Oslo: Varetektsplasser til seks Dagsrevyen
polakker
Innslag
Bærum: Mann drepte kone, Dagsrevyen
datter og seg selv
Innslag
Sandvika: Politiet forsøker å
finne
motivet
bak Dagsrevyen
familietragedie
Innslag
Oslo: Polske arbeidere uønsker Dagsrevyen
på byggeplass
Innslag
Malm:
Optimisme
og Norge i dag
arbeidskraft
innslag
Norge i dag
Stavanger: Polakker lurt
innslag
28

7:17

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Nyheter Faste
nyhetssendinger

4:17

Nyheter Faste
nyhetssendinger

12:17
13:17

9:19
3:18

4:19
5:17

17.01.2006

13.02.2006
15.02.2006

5:8

8:22

18.12.2005

18.01.2006

Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar
Lett
underholdning;
Show / Kabaret /
Satire
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Lett
underholdning;
Show / Kabaret /
Satire

3:8

22.10.2005

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

28.02.2006

18.03.2006
19.03.2006
28.03.2006
28.03.2006

01.04.2006

11.04.2006

11.04.2006
12.04.2006
16.04.2006

17.04.2006
24.04.2006

2:8

10.05.2006

1:9

15.05.2006

Kveldsnytt
Ånuglo:
Promillemistanke (Dagsrevyen
etter grunnstøting
)
Vålerenga mot rasisme
Oslo: Polske arbeidere til sak
mot norsk firma
Ringsaker:
Tidlig
jordbærsesong med billige
jordbær
Nordmenn spiser til sammen
10-tusen tonn jordbær i løpet
av sommeren

Valldal: Jordbær-sesong
Sandefjord: Urmaker ranet for
sjette gang, med bil som
rambukk!
Oslo: Over 100000 polske
arbeidere i Norge
Oslo: Over 100000 polske
arbeidere i Norge
Oslo: Over 100000 polske
arbeidere i Norge
Snytt av byggefirma
Polen - Norge

Migrapolis
Dagsrevyen
Innslag

21:32
9:15

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Samfunnsspørs
mål
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Norge i dag
innslag
1:7
Dagsrevyen
Innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag
Norge i dag
innslag
Norge i dag
innslag

9:12

1:19
2:19
3:19

19.05.2006
07.06.2006
09.07.2006

10.07.2006
Nyheter Faste
nyhetssendinger

11.07.2006

Nyheter Faste
nyhetssendinger

17.07.2006

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

24.08.2006
03.09.2006
03.09.2006
03.09.2006

1:7

04.09.2006

2:8

06.09.2006

Løvebakken
Regjeringen vil endre avtale
med Polen om skattefritak
Aksjon mot hytteprosjekter i
fjellet
Stavanger: Polske arbeidere får
egne tillitsvalgte

Løvebakken
Dagsrevyen
Innslag
Norge i dag
innslag
Norge i dag
innslag

1:11

Løvebakken
Bussulykke ved fylkesgrensa
Hedmark - Sør-Trøndelag
Ny minstelønn for utenlandske
arbeidere
Oslo: Polens utenriksminister
gjester Norge

Løvebakken
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag

9:11

11:16
1:8
1:9

4:16
13:20
9:18

Lett
underholdning;
Show / Kabaret /
Satire
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter,
Magasin
Nyheter,
Magasin
Lett
underholdning;
Show / Kabaret /
Satire
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

09.09.2006
18.09.2006
19.09.2006
05.10.2006

04.11.2006
07.11.2006
22.11.2006
23.11.2006
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Utenlandske arbeidere på
Ormen Lange-feltet trues med
oppsigelse
Florø: Polske arbeidere misttet
jobben ved Aker Yards Florø
Leirvik: Polske arbeidere
reddet
Bergen: Moliere chocolateri
Norsk for nybegynnere

Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Dagsrevyen
Innslag
Dagsrevyen
Innslag
Norge rundt
innslag
Norsk
for
nybegynnere

Norsk
for
Norsk for nybegynnere
nybegynnere
Sportshjørne
Polsk invasjon i Årdal FK
t innslag
Kveldsnytt
Fotballklybber vil satse på (Dagsrevyen
egne talenter
)
Statsborgerskap
Migrapolis
Norsk
for
Norsk for nybegynnere
nybegynnere
Norge i dag
Svinesund: Smuglet fisk
innslag

8:17
12:19

27.11.2006
02.12.2006
05.01.2007

1:6

09.01.2007

2:7

Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar

16.01.2007

1:11

Sportsnyheter

17.01.2007

Nyheter Faste
nyhetssendinger
3:32

17.01.2007
17.01.2007

3:7

23.01.2007

6:9

31.01.2007

Norsk for nybegynnere

Herskap og tjenere

Migrapolis

7:32

Norsk
for
Norsk for nybegynnere
nybegynnere 6:7
Oslo: Polakker som jobber i Dagsrevyen
Norge betaler ikke skatt
innslag
5:12
Kveldsnytt
Oslo:
Strid
om
EU's (Dagsrevyen
tjenestedirektiv
)

Puls
11:23
omkom
i Dagsrevyen
Innslag
12:17
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
Oslo: Mangel på arbeidskraft )
Valdres: Polakker mistet alt de Norge i dag
hadde i brann
innslag
2:8

30

24.11.2006

5:7

Norsk
for
nybegynnere 5:7

Puls
Dovre:
Tre
trafikkulykke

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar,
Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar,
Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar,
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Helse/
Kosthold,
Magasin,
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

13.02.2007

14.02.2007

20.02.2007
26.02.2007

27.02.2007

05.03.2007
09.03.2007

13.03.2007
22.03.2007

Oslo: Langt flere beboere enn
oppgitt i utbrent leilighet
Påskemorgen
Polske leger fristes med jobb
her i landet

Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Påskemorge
n
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Norge i dag
innslag

Justisministern om politivold
Stadig
flere
utenlandske
arbeidere kommer til Norge
Oslo: Katolsk messe i St. Olavs
domkirke
Råde: Agurkmangel pga dårlig
sommervær
Polske familier i Norge mottar
til sammen 130 millioner
kroner i kontantstøtte og Dagsrevyen
barnetrygd
innslag
Norge i dag
Lærdal: Organiserte polakker innslag
Mangelen på arbeidskraft her i
landet er nå så prekær at Kveldsnytt
butikker og kafeer i perioder (Dagsrevyen
må holde stengt
)
Om språkproblemer innen Dagsrevyen
eldreomsorgen
innslag
Dagsnytt 18
(Dagsnytt
Dagsnytt 18 (Dagsnytt atten) atten)
Oslo: Lovbrudd ved byggingen Dagsrevyen
av den nye operaen
innslag
Utviste
litauere
kommer
tilbake til Norge med ny Dagsrevyen
identitet
innslag
Svinesund: Utenlandske biler Kveldsnytt
med norske skilt smugles over (Dagsrevyen
grensen
)

Halvseint

Nyheter Faste
nyhetssendinger
8:107

10:18
3:15
14:18

07.04.2007
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

3:6

6:15

Nyheter Faste
nyhetssendinger

5:17

6:16

Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

11:18

Nyheter Faste
nyhetssendinger

Migrapolis 10-årsjubileum

Migrapolis

23:32

13.06.2007
12.07.2007
22.07.2007

03.08.2007
08.08.2007

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Edinburgh Festival

31.05.2007

23.07.2007

2:7

Halvseint
5:7
Bokprogram
met
5:9

25.03.2007

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Lett
underholdning;
Talk / Chat
show
Kunst / kultur /
medier
Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar,

09.08.2007
25.08.2007

12.09.2007
25.09.2007

30.09.2007

01.10.2007

04.10.2007
09.10.2007

10.10.2007
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Oslo: Dårlig valgoppslutning
blant polakker i Norge
Nord-Aurdal: Trailerkontroll
på Riksvei 250 Vingrom
Vestnes: Utlendinger anonyme
Nye
verdenscuprenn
i
Granåsen?
Porsgrunn: Lommetyver
Stavanger: Hjelp fra polske
bussjåfører
Sirkusliv (Cirkusliv)
Sirkusliv (Cirkusliv)
Svinesund:
6000
smuglersprit beslaglagt

liter

Sirkusliv (Cirkusliv)
Antallet familieforeninger pga.
arbeid øker
Sirkusliv (Cirkusliv)
En fremmed banker på
Oslo: Uverdige forhold på
byggeplass
Oslo: Uverdige forhold på
byggeplass - Intv. I studio
Tønsberg:
Polakker
ble
bestukket for å tie om
arbeidsforhold
Polske arbeideres vilkår i
Norge skal granskes
Polske arbeideres vilkår i
Norge skal granskes
Tønsberg:
Arbeidstilsynet
undersøker boliger til polske
arbeidere
Redaksjon EN
Tønsberg:
Arbeidstilsynet
stenger hus der polakker har
bodd
Polske arbeidere blir den nye
underklassen

32

Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Norge i dag
innslag
Norge i dag
innslag
Sportsrevyen
innslag
Norge i dag
innslag
Norge i dag
innslag
Sirkusliv
(Cirkusliv)
Sirkusliv
(Cirkusliv)
Dagsrevyen
innslag
Sirkusliv
(Cirkusliv)
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Sirkusliv
(Cirkusliv)
Migrapolis
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Redaksjon
EN
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag

Nyheter Faste
nyhetssendinger

21.10.2007

6:8

29.11.2007

2:8

05.12.2007

15:16

Sportsnyheter

09.12.2007

1:7

02.01.2008

4:8

07.01.2008

1:8
3:8
6:14
5:8

6:8
7:32
4:17
5:17

Lett
underholdning
Lett
underholdning
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Lett
underholdning
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Lett
underholdning
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

3:18

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

70:365

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Faste
nyhetssendinger

1:18
2:18

2:15
3:15

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

09.01.2008
23.01.2008
12.02.2008
20.02.2008

22.02.2008
27.02.2008
27.02.2008
07.03.2008
07.03.2008

09.03.2008
10.03.2008
10.03.2008

10.03.2008
10.03.2008

11.03.2008
11.03.2008

Kveldsnytt
(Dagsrevyen
Polske vaskehjelper utnyttes
)
Underbetalte
polske Dagsrevyen
bygningsarbeidere
innslag
13:19
Nytt på nytt
Oslo: Høyre vil ha
på vaskehjelp
Oslo:
Behov
arbeidsinnvandring
Polske arbeidere
betale skatt i Norge
Polske arbeidere
betale skatt i Norge
Polske arbeidere
betale skatt i Norge

skattelette
for

økt

slipper å
slipper å
slipper å

Operaen i havn
Stavanger: Polske steinleggere
utnyttet
Harald Langemyhr mister
kontrakt med Omsorgsbygg
Harald Langemyhr mister
kontrakt med Omsorgsbygg Intv. I studio
Kulturnytt

Nytt på nytt
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag

10:15
6:15
4:16
1:15
2:15
3:15

Norge i dag
innslag
5:8
Dagsrevyen
innslag
6:17

Dagsrevyen
innslag
7:17
Kulturnytt
75:110
Kveldsnytt
Oslo: Sosial dumping i (Dagsrevyen
byggebransjen
)
Oslo / Luxembourg: Mener
EU-direktiv kan åpne for sosial URIX
dumping i
innslag
7:8
Safari
Safari
7:8
Oslo: Stordalen har underbetalt Dagsrevyen
bosniske arbeidere
innslag
4:12
Ringerrike: Mann omkom da Dagsrevyen
båt kantret i Steinsfjorden
innslag
3:20
Polske bærplukkere på vei til Dagsrevyen
Norge
innslag
13:17
Kveldsnytt
Oslo: Kampanje mot sosiale (Dagsrevyen
dumping på byggeplasser
)
Norge i dag
Eidsberg: Røde jordbær
innslag
7:7
Byggmester
Langemyhr Dagsrevyen
løslates fra varetekt
innslag
8:15
Oslo: Kraftig økning i Dagsrevyen
arbeidsinnvandringen
innslag
7:18

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Lett
underholdning
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Kunst / kultur /
medier

11.03.2008
12.03.2008
14.03.2008
31.03.2008
08.04.2008
10.04.2008
10.04.2008
10.04.2008
10.04.2008
16.04.2008

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

18.04.2008

18.04.2008
18.04.2008

22.04.2008

08.05.2008
13.05.2008
21.05.2008
01.06.2008
08.06.2008

15.06.2008
17.06.2008

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

09.07.2008
17.07.2008
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Mange
arbeidsinnvandrere
Norge
Ansikt til ansikt
Witoszek

polske
forlater Dagsrevyen
innslag
5:19
- Nina Ansikt
til
ansikt
6:9

En jobb for deg, ikke for meg
Finanskrisen - oppsigelser i
bygg- og anleggsbransjen
Drammen: To omkommet og
fem savnet etter brann
To omkommet og fem savnet
etter brann i Drammen
Drammen: Syv polske menn
omkom i boligbrann
Drammen: Syv polske menn
omkom i boligbrann
Kartlegging av smamenhengen
mellom alkohol og brann
Drammen: Olle de omkomne
etter branner er funnet
Polsk sorg etter branntragedien
i Drammen
Drammen:
Sorg
etter
branntragedien

Drammen: Uverdig boforhold
Drammen: De gir opp og reiser
tilbake til Polen
Oslo: Mann døde etter å ha blitt
slått ned på gaten
Oslo:
Smuglere
parkerte
utenfor bygget til Tollvesenet
Arbeidstilsynet stanser polsk
firma
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Migrapolis
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Dagsrevyen
innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Dagsrevyen
innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Dagsrevyen
innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Norge i dag
innslag
Dagsrevyen
innslag
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)
Kveldsnytt
(Dagsrevyen
)

Nyheter Faste
nyhetssendinger

14.10.2008

2:15

Samfunnsspørs
mål,
Dokumentar,
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

5:18

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

5:13

Nyheter Faste
nyhetssendinger
Nyheter Faste
nyhetssendinger

24:32
6:18
1:14
2:14
1:15

Nyheter Faste
nyhetssendinger
2:8
3:15

01.10.2008

22.10.2008
27.10.2008
09.11.2008
09.11.2008
10.11.2008
10.11.2008

10.11.2008
11.11.2008

11.11.2008
12.11.2008

13.11.2008
18.11.2008

Nyheter Faste
nyhetssendinger

08.12.2008

Nyheter Faste
nyhetssendinger

16.12.2008

Nyheter Faste
nyhetssendinger

17.12.2008

