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Oplysningsindsats om covid-19 til udlændinge med mangelfulde danskkundska-

ber 

 

Danmark står midt i en alvorlig situation. Hvis ikke vi bremser smitten med coron-

avirus, er der risiko for, at vores danske sygehusvæsen ikke kan følge med. For at 

undgå, at vi ender et sted, hvor alle ikke kan få den hjælp, som de har brug for, er 

der behov for, at alle udviser samfundssind og sammenhold og følger de retnings-

linjer, som myndighederne udstikker i relation til covid-19.  

 

Indvandrere med ingen eller mangelulde danskkundskaber har ikke forudsætnin-

gerne for at følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker i relation til 

covid-19 eller den dansksprogede nyhedsdækning af covid-19. 

  

Der er derfor brug for en målrettet indsats for at sikre, at disse grupper af flygt-

ninge og indvandrere får den nødvendige information om covid-19 og smitte-

spredning heraf. Det gælder f.eks. beboere i de udsatte boligområder. I dag er der 

28 udsatte boligområder på listen over ghettoområder i Danmark, som blandt 

andet er kendetegnet ved, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-

vestlige lande overstiger 50 pct. af det samlede antal beboere. En del af disse be-

boere har mangelfulde eller ingen danskkundskaber.  

  

Der vil derfor blive formidlet informationsmateriale målrettet disse grupper. Ind-

satsen består både af fysisk informationsmateriale i de boligområder, hvor der bor 

mange indvandrere og flygtninge, der ikke behersker dansk i tilstrækkelig grad til 

at kunne følge myndighedernes retningslinjer, og af skriftlig og mundtlig informa-

tion på centrale digitale platforme, der er relevante for målgruppen. 

 

Materialet vil løbende blive gjort tilgængeligt på uim.dk og delt på Udlændinge- 

og Integrationsministeriets samt Styrelsen for International Rekruttering og Inte-

grations LinkedIn profil og i nyhedsbreve med opfordring til at dele i relevante 

netværk, hvor målgruppen findes. 
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Vi vil gerne sige tak for den informationsindsats, der allerede er sat i gang i lokal-

samfundene – det har stor betydning. 

 

Det er samtidig vores håb, at I vil hjælpe med distribution og videreformidling af 

det kommende materiale til de udlændinge, der har behov for det – f.eks. i udsat-

te boligområder, så de – som andre borgere i Danmark – kan følge de retningslin-

jer, som myndighederne udstikker.  

 

Vi skal bede om jeres eventuelle interessetilkendegivelse hurtigst muligt med 

oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail adresser. Herefter vil Udlændinge- 

og Integrationsministeriet og Transport- og Boligministeriet tage kontakt med 

hensyn til den mere konkrete tilrettelæggelse af informationsarbejdet. 
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