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Debatindlæg fra AarhuSomali:

En skændsel at lægge corona-helte for had
Af Daud Hussein Ahmed, talsmand for AarhuSomali – www.aarhusomali.dk
Det er en skændsel, når Pia Kjærsgaard i en kronik i Information 18.5. udskammer bestemte
navngivne befolkningsgrupper, hvorfra mange som frontpersonale har taget det tunge og farlige
slæb under corona-krisen.
Pia Kjærsgaard skriver negativt og stigmatiserende om ikke-vestlige indvandrere, og hun nævner
særligt folk fra Somalia og Libanon som nogle, der ifølge hende skaber udfordringer og har
påvirket Danmark i negativ retning. Men hun leverer ingen dokumentation for sin påstand.
Tværtimod er det sådan, at flere generationer af folk fra disse lande netop har tilpasset sig
Danmark. Folk har ikke blot forholdt sig til at lære det danske demokrati at kende, men også
samtidig kæmpet for at lære sproget og kulturen. Det er en indsats, som mange i det danske
samfund tager for givet.
Det har heller ikke været nemt at komme i beskæftigelse, men for mange er det lykkedes. I
højkonjunkturens Danmark har en del fået faglært arbejde, bl.a. som håndværkere, samt jobs
indenfor sundhed og omsorg. Andre har fået ufaglært arbejde, indenfor service og transport. De
yngre har taget en kortere eller længerevarende uddannelse og er kommet i beskæftigelse ad den
vej.
Her midt i corona-krisen kan vi konstatere, at det i høj grad er folk med somalisk og
libanesisk/palæstinensisk baggrund, der som nutidens samfundshelte arbejder med som
frontpersonale med transport, sundhed og omsorg, med risiko for dem selv og deres familier. Busog taxachauffører er særligt udsatte, har fagforbundet 3F gjort kraftigt opmærksom på. Hvilket i
deres fagblad (12.3.2020) bliver bekræftet af Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved
Københavns Universitet.
Mange fra AarhuSomali arbejder netop med service, omsorg, sundhed og transport. Nogle er
blevet syge, f.eks. efter at de har transporteret corona-syge patienter i deres taxa, til og fra
sygehuset. De er nu heldigvis meldt raske. Men hvad bilder Pia Kjærsgaard sig egentlig ind med at
lægge en vigtig del af front-personalet i corona-krisen for had. Det er skændigt.
Indenfor sundhed og omsorg har mange medarbejdere med ikke-vestlig baggrund været i front i
corona-krisen, med stor risiko for at blive smittet. I august 2018 fortalte Danmarks Radio, at der
året før blev ansat flere med ikke-vestlig baggrund indenfor sosu-området, end der blev ansat folk
med etnisk dansk baggrund. Tallene var 1050 nye medarbejdere på fuldtid med ikke-vestlig
baggrund og 925 etniske danskere. Seniorforsker Frederik Thuesen fra Vive udtalte i den
forbindelse, at sosu’er med ikke-vestlig baggrund har en række særlige kompetencer, især mht.

sprog og kulturel forståelse, der gør dem til en særlig gevinst. Det er stik modsat af Pia
Kjærsgaards udokumenterede negative påstande.
De senere år er beskæftigelsen blandt folk med somalisk baggrund steget markant. Fra et lavpunkt
i 2013, som efterslæb fra finanskrisen, var 1843 med somalisk baggrund i beskæftigelse i Danmark.
I 2018 var tallet 3060 beskæftigede, hvilket er en stigning på ca. 66 pct. i løbet af de seks år. Kigger
man på antallet af unge med somalisk baggrund, der er i gang med en uddannelse, er stigningen
endnu mere markant. I 2008 var der 1045 i uddannelse, mens tallet i 2018 var 3424, hvilket er
mere end en tredobling. Tallene er fra Aarhus Kommunes ’Aarhus i tal’, og i Aarhus er der
nogenlunde tilsvarende tal. Kurverne for beskæftigede og unge i uddannelse, blandt folk med
somalisk baggrund, går kun én vej, og det er stejlt opad (tal fra før corona-krisen).
Der har i flere år været advaret om, at vi med en aldrende befolkning, vil komme til at mangle
arbejdskraft i Danmark i fremtiden. De nævnte tal viser med al tydelighed, at folk med somalisk
baggrund er en del af løsningen på dette problem. Så når Pia Kjærsgaard tillader sig at skrive, at
Danmark vil være ”et rigere, mere velfungerende og trygt samfund uden disse udlændinge fra ikkevestlige lande”, så er det påviseligt helt forkert. Det viser de nævnte tal, og ikke mindst så viser det
sig i den store indsats som disse danskere med ikke-vestlig baggrund har gjort i frontlinjen under
corona-krisen.

