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N
år statsminister Mette
Frederiksen (S) hol-
der pressemøde, står
der en tegnsprogstolk
i baggrunden, så også
landets døve borgere
har mulighed for at

holde sig orienteret om de nyeste
anbefalinger under coronaepidemi-
en. Helt samme fokus har der ikke
været på kommunikationen med
landets sårbare indvandrere, og det
vækker bekymring hos minoritets-
organisationer.
– Vi er nødt til at erkende, at vi bor
i etmultikulturelt samfund, hvor
Sundhedsstyrelsens anbefalinger går
hen over hovedet på den store gruppe

af indvandrere, der ikke taler dansk
og ikke kan læse. Det er afgørende
for at forhindre smittespredning, at
alle i Danmark harmulighed for at
orientere sig ommyndighedernes
budskaber og dermed kan beskytte
sig selv og andremod sygdommen,
sigerMarie Nørredam, professor
på Forskningscenter forMigration,
Etnicitet og Sundhed, Københavns
Universitet.
Der er ellers god grund til at være
ekstra opmærksompå at få infor-
mation ud i indvandremiljøerne, da
erfaringer fra udlandet tyder på, at
etniskeminoriteter rammes ekstra
hårdt af coronavirus. I USA er afro-
amerikanere overrepræsenteret i

dødsstatistikken for Covid-19, mens
Sverige har oplevet en overrepræ-
sentation af indlagte fra landets so-
maliske miljø.
– Jeg har ingen grund til at tro, at
billedet skulle være anderledes i
Danmark. Corona bliver et forstør-
relsesglas på de uligheder, der ek-
sisterer i vores samfund. Og også i
Danmark har etniskeminoriteter en
øget forekomst af kroniske sygdom-
me, flere bor tæt sammen, ogmange
har eksponerede job i for eksempel
transportsektoren, forklarerMarie
Nørredam.
I Danmark bliver tallene for ind-
lagte og døde endnu ikke opgjort
efter etnicitet.Men sidste uges tal

Dårlige levevilkår og sproglige barrierer gør indvan-
drere ekstra udsatte for smittespredning med coro-
navirus. Kommunerne bør styrke indsatsen i udsatte
boligområder, før næste bølge rammer i efteråret.
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Coronaepidemien bliver
et forstørrelsesglas på de
uligheder, der eksisterer

i vores samfund.
MarieNørredam, professor på Forskningscenter forMi-
gration, Etnicitet og Sundhed, KøbenhavnsUniversitet
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for smittespredningen i Danmark
viste, at flere kommuner på Køben-
havns vestegn havde relativtmange
nysmittede.
–Det er jo ikke, fordi virus klæber til
etnicitet.Men epidemier har ofte en
social slagside. Det er derfor, det er
så vigtigt, at kommunerne opruster
den tværkulturelle dialog og hurtigt
bliver klogere på, hvordan vi kannå
disse grupper. Vi skal helst være bed-
re forberedt, når anden bølge rammer
i efteråret, sigerMarieNørredam.

Virus elsker fattigdom
Mens de veluddannede etniske dan-
skere bliver bombarderetmed nyhe-
der om corona, hver gange de tænder
for tv’et, efterladesmange indvan-
drere i et vakuum, fordi de ikke for-
står nyhedsstrømmen i de danske
medier.
– De er henvist til at få deres infor-
mation fra Aljazeera eller naboen.
Konsekvensen er, at de ikke følger de
danskemyndigheders anbefalinger,
og dermed udsætter de sig selv og an-
dre for at blive smittetmed corona-

virus, sigerMorten Sodemann, der
er professor i global sundhed og
indvandrermedicin på Syddansk
Universitet.
I dag er 13 procent af Danmarks
befolkning enten indvandrere el-
ler efterkommere, og i 2018 var der
alene i RegionHovedstaden 74.600
tolkede samtaler i sundhedsvæsnet.
Det faktum ermyndighederne nødt
til at tage højde for, påpegerMorten
Sodemann.
– Noglemener, at indvandrerne
burde have lært dansk formange
år siden.Men den slags politiske
diskussioner er virus ligegladmed.
Virus trives rigtig godt i områder,
hvormennesker bor tæt og har flere
sygdomme i forvejen. Derfor kan
manglende information til etniske
minoriteter betyde et kæmpestort
smittetryk i et ukontrollabelt miljø,
og når smittetrykket øges, er det vo-
res allesammens problem, siger han.
Udover professortitlen erMorten
Sodemann overlæge på Indvan-
drermedicinsk Klinik på Odense
Universitetshospital, og i sit daglige

Derfor nytter
det ikke no-
get, at vi kun

har én stangvare, som
hedder pæredanskmed
ternet dug ogwiener-
brøds-viden.
Morten Sodemann, overlæge på Ind-
vandrermedicinskKlinik i Odense

SMITTETRYK
PÅ VESTEGNEN
Hvor Rudersdal, Gentofte og Fre-
deriksberg midt i marts havde flest
smittede pr. 100.000 indbyggere,
er smitten nu i stor stil rykket til
den københavnske vestegn.
Hvidovre, Albertslund, Glostrup,
Ishøj og Vallensbæk er sammen
med Egedal og Holstebro de kom-
muner, der havde flest nye smittede
i sidste uge.

CORONA-HOTLINE
• Dansk Flygtningehjælp lance-
rede den 6. april en hotline, hvor
indvandrere kan få vejledning om
corona på 25 sprog. Hotlinen er
åben hver dag mellem 14-16. Se
mere på coronadenmark.dk

• Mino Danmark har oversat Sund-
hedsstyrelsens vigtigste anbefa-
linger til 25 forskellige sprog og
lavet små videoer, hvor anbefa-
lingerne læses op. Se mere på
mino.dk

arbejde opdagede han allerede i epi-
demiens første dage, at der var et
enormt behov for information.
– Vi skyndte os at få oversat de helt
simple råd fra Sundhedsstyrelsen til
10 sprog, som vi lagde ud som lydfiler
på vores hjemmeside. De blev aflyt-
tet 10.000 gange på det første døgn,
fortællerMorten Sodemann.

Sovet i timen
Med erfaringerne fra blandt andet
SARS ogMERS i bagagen kunne

Epidemier har
ofte en social
slagside, fordi
virus trives godt
i belastede
boligområder,
hvor mange
mennesker bor
tæt og har flere
sygdomme i
forvejen.
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man godt forvente, at de danske
myndigheder var lidt bedre forbe-
redt på, hvordan de skulle inddrage
de 10 procent af befolkningen, som
har indvandrebaggrund,menerMor-
ten Sodemann.
– Den danske parathed til at forvente
det uventede ermeget lav. På trods
af, at vi har fået flere wakeup calls de
sidste 15 år, har vi snorksovet. Politi-
kere, der ventermed at vise handle-
kraft, til det er tvingende nødven-
digt, har et ansvar for, at vi i dag står i
en situation, hvor de offentlige insti-
tutioner ikke er parate til at håndtere
en pandemi, siger han.
Både kommunerne og Sundhedssty-
relsen har ifølgeMorten Sodemann
forsømt at gøre forarbejdet, som
blandt andet handler omat opbygge
tillid og forstå den adfærd og de infor-
mationskæder, som findes imiljøet.
– Det skalman forbedre sig på og op-
bygge gennem lang tid.Men i langt
de fleste kommuner er de etniske
ressourceteam sparet væk. Hele det
kompetenceområde er væk, og det
har lagt grunden til de problemer,
kommunerne stårmed nu, siger
Morten Sodemann.
Detmanglende forarbejde kan kom-
me til at koste dyrt nu, hvor kom-
munerne skal indsamle erfaringer,
mens epidemien er i gang.
– Det nytter ikke noget, at kommu-
nerne kommer rendende, når vi står
midt i en epidemi, og spørger os, hvad
de skal gøre. Det forberedende arbej-
de erman nødt til at gøre i fredstid.
Det er svært at gå ind i udsattemil-
jøer, når du først stårmidt i katastro-
fen, sigerMorten Sodemann.

Må vi drikke vandet?
En af udfordringerne er ifølgeMor-
ten Sodemann, at kommunerne
harmeget lidt følingmed, hvordan
sundhedsbudskaber bliver opfattet i
indvandremiljøer.
– Der er nogle særlige etniske pro-
blemstillinger. Sundhed og sygdom
kodesmeget tidligt, og der ligger
altid noget kodet information,man
er nødt til at kende. Det handler ikke
kun om social ulighed, sommange
kommuner tror, der er også et ele-
ment af sprogbarrierer og kulturelle
værdier omkring sygdom og sund-

Efter en lidt
langsom start
kom Sundheds-
styrelsen midt i
marts med syv
oversættelser
med de vigtigste
anbefalinger.

hed, somman er nødt til at forholde
sig til, sigerMorten Sodemann.
Det oplever han selv til daglig, hvor
han har kontaktmed indvandrere og
flygtningemed kroniske sygdomme
og traumer i bagagen.
– Vi taler om bjergbønder fra Kurdi-
stan og somaliske nomader. De spør-
ger for eksempel, om demå drikke
vandet under coronaepidimien. For
dem er det et naturligt spørgsmål,
når der er sygdom i omløb. Nårmyn-
dighederne ikke siger noget om van-
det, så overtager den viden, de har
med sig hjemmefra. Kommunerne
skal kunne tage højde for den slags
i deres information, og derfor nyt-
ter det ikke noget, at vi kun har én
stangvare, som hedder pæredansk
med ternet dug og wienerbrøds-vi-
den, sigerMorten Sodemann.
Hanpåpeger, at både kommuner og
myndigheder bliver nødt til at opprio-
ritere indsatsen, så de får opbygget et
netværk afmedarbejderemed større
forståelse for de kulturelle forskellig-
heder, der findes i vores samfund.
– Når politimesteren toner frem på

skærmen under pressemødet, så
skaber det en helt anden reaktion
hos flygtninge end hos dig ogmig. De
kender alt for godt til undtagelses-
tilstand, ogmange af demhar været
barrikaderet indenfor, lige siden
Mette Frederiksen sagde, de skulle
blive inde – fordi politimanden stod
ved siden af. Når gaderne er fuld-
stændig tomme, ligner det krig, og
mange genoplever alt det, de er flyg-
tet fra, sigerMorten Sodemann.

Klar til anden bølge
Heldigvis er det ikke så svært at få
bygget bro til de etniskeminoriteter,
sommange kommunalemedarbej-
dere tilsyneladende går og tror, bero-
ligerMorten Sodemann.
– Vores erfaring er, at det er ham-
rende nemt. Det er etmeget lydhørt
miljø, især hvisman tropper opmed
en tolk.Mange af de etniske grupper
har en stærk sammenhængskraft
og er lette at tilgå. Det gælder for ek-
sempel det somaliskemiljø. Ofte fin-
des der jo også allerede kulturhuse
og sundhedscentre i belastede bolig-
områder, sigerMorten Sodemann.
OgsåMarie Nørredam opfordrer til,
at kommunerne kaster sig ud i opga-
venmed at sprede information om
corona blandt udsatte indvandrere.
– Det er ikke nok at lægge en række
oversættelser på Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside. Vi har brug for op-
søgende kommunale indsatser, som
kan få fat i demest udsatte, sommå-
ske er analfabeter og ikke selv søger
viden på nettet.Måske skal vi tænke
i alternative informationskanaler
som for eksempelmidlertidige lo-
kalradioer på folksmodersmål, siger
Marie Nørredam.
Og det er baremed at komme i gang,
for de nye kompetencer og kontakter-
ne i det etniskemiljø skal helst være
klar til efteråret.Morten Sodemann
har et bud på enhel konkret opgave,
somkommunerne kan kaste sig over.
– Til efteråret står vi med både
coronavirus og almindelig sæson-
influenza. Kommunerne skal al-
lerede nu i gang med at informere
de sårbare indvandrergrupper, så vi
kan få flest muligt vaccineret mod
influenza, siger Morten Sodemann.
• gij@kl.dk

sst.dk/corona–engcoronasmitte.dk
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الجديد كورونا فيروس
واآلخرين نفسك احِم -

المفيدة النصائح بهذه واآلخرين نفسك إحِم والعطس. السعال من الصغيرة والقطرات باليد المصافحة

اليدين معقم واستعمل غالباً يديك اغسل

اآلخرين عن االبتعاد على احرص
ذلك مراعاة منهم واطلب

يديك في ليس – ذراعيك ثنية في واعطس اسعل

خالل من مثالً وذلك الناس، من العديد فيها يتواجد أماكن في عادة ينتشر الجديد كورونا فيروس

وقبالت باليد، المصافحة تجنب
من قلل – واالحتضان الخدود

الجسدي االتصال

سواء – بالنظافة عناية أولي
العمل مكان في أو المنزل في


