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lndledning
Hvad evalueres
Formalet med denne evaluering er at vurdere modtagelsen af Sundhedsstyrelsens oplysningsmateriale om HIV/AIDS pa somalisk hos den somaliske gruppe
i Danmark. Modtagelse skal her forstas i dobbelt forstand : Bade distribution og
tolkning. Materialet bestar af en pjece (AIDS waa dilaa aan Ia dawayn karin AIDS er d0dbringende. Pas pa dig selv) og en video (Cudurka aan dadka Ia
takoorin- Sygdommen hvor man ikke beh0ver at undga de smittede). Evalueringen skal give indsigt i
•

Hvilken viden om HIV/AIDS og hvilke holdningertil HIV-smittede eksisterer blandt somaliere i Danmark?

•

Hvordan tolkes den udsendte information?

•

Hvor langt og hvordan nar materialet ud?

Mange unders0gelsers fokusering pa viden om og holdninger til HIV/AIDS er
blevet kritiseret for at bygge pa en noget forsimplet antagelse af forholdet mellem
viden og handling (eks. Bolton, 1992). Det har vceret underforstaet, at hvis blot
folk havde viden om smitteveje m.v., sa ville de ogsa cendre seksualadfcerd i
overensstemmelse hermed . Antagelsen af en sadan simpel overensstemmelse
mellem viden og seksualadfcerd deles ikke i denne evaluering. Det indebcerer, at
evalueringen ikke prcetenderer at udsige noget om de adspurgte somalieres
faktiske seksualliv.
Udgangspunktet er et andet. Selvom man ikke kan antage en simpel overensstemmelse mellem viden, holdninger og adfcerd , anfcegter det ikke, at aile b0r
have adgang til oplysning om HIV/AIDS. Det kan formuleres som en universe/ ret
til viden (Haour-Knipe, 1993). Deter i dette lys, oplysningsmaterialet evalueres:
I hvilket omfang lykkes det med materialet at opfylde dette formal?
De informationer og holdninger, som kommer til udtryk i oplysningsmaterialet,
vurderes i forhold til den baggrund, de skal virke i. Det er almindeligt at opfatte
denne baggrund som 'kulturel', nar malgruppen er en etnisk minoritet. Der er
imidlertid grund til at vcere varsom med en kulturopfattelse, hvor folk ses som
bcerere af en 'oprindelig' kultur fra deres hjemland. 'Kulturelle' opfattelser af
familien, af k0nsroller, af religion, af etnisk identitet og at seksualitet bliver
ustabile i en situation, hvor man kommer til en fremmed kultur og et fremmed
samfund, og hvor de spilleregler, man hidtil har kendt, ikke gcelder lcengere.
Migrationen indebcerer, at sadanne opfattelser ikke kan forventes uden videre at
afspejle 'somalisk kultur', som den matte have vceret f0r flugten til Dan mark og
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f0r, borgerkrigen fik de sociale strukturer til at ga i delvis opl0sning . Denne
evaluering papegerganske store forskelle i opfattelser afvigtige felter i livet, som
igen hcenger sammen med forskellige holdninger til det at leve i Danmark. lkke
desto mindre er de med til at s~tte rammerne for malgruppens fortolkninger af
den information, der gives i oplysningsmaterialet.
I evalueringen af distributionen af materialet vurderes i hvilket omfang, deter
blevet spredt i gruppen, hvordan det er spredt, samt ikke mindst hvordan
materialet fremover kan spredes.
Selvom fokus her er pa somaliere i et st0rre dansk bysamfund, og selvom
evalueringen derfor baserer sig pa en r~kke specifikke forhold, bade hvad angar
oplysningsmaterialet og malgruppen, er det hensigten at uddrage nogle generelle
erfaringer, som kan l~gges til grund for udarbejdelse og distribution af oplysningsmateriale til andre etniske grupper og maske overfor oplysningsmateriale
generelt.

Omfang og metode
Data er indsamlet i form af semistrukturerede interviews med 10 m~nd og 10
kvinder fordelt pa alder med halvdelen over, halvdelen under 30 ar og bosat i
Arhus kommune. Dataindsamlingen er foregaet i perioden aug.-dec. 1995.
I Arhus var der medio 1994 i alt 731 somaliere (Arhus kommuneinformation).
Somaliere udgjorde hermed den
n~stst0rste etniske gruppe i kommuAntal somal l«e I Danmark, hhv. Arhuc Kommmune
1965-1994
nen.
Der har i Arhus v~ret en v~kst
10000 - . - - - - -- -- - - - -i antallet af somaliere de senere ar,
som afspejler v~ksten pa landsplan,
jvf. Figur 1 (Danmarks Statistik).
Knap 20% af landets somaliske befolkning bor i Arhus. lnformanterne
10
blev kontaktet via personlige
89
90
92
93
94
88
91
85
86
87
A rstal
netv~rk, idet der blev lagt v~gt pa at
inddrage bade yngre og ~ldre , dan- - Arhus
-Danmark
sktalende
og ikke-dansktalende,
Kider
Alruo:
Alruo KommuneO>fonnalion (peraonlig komrrunlkatlon)
mere og mindre seksuelt aktive soDanmalk: Danrnalks St>listik (pe<sonlig kommlri<atlon)
Figur 0: Antal somaliere i Dan mark og Arhus maliere. lngen af informanterne var i
familie med hinanden eller gift med
hinanden.
Der blev udarbejdet en interviewguide baseret pa abne sp0rgsmal til styring af
interviews. lnformanter blev udvalgt og interviews blev gennemf0rt i samarbejde
med henholdsvis en mandlig og en kvindelig tolk. lnterviewene blev optaget pa
band og transkriberet og efterf0lgende analyseret ved anvendelse af et edb-
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program til kvalitativ data-analyse.1
Da det efter den f0rste interviewrunde viste sig, at kun et fatal i forvejen havde
kendskab til oplysningsmaterialet, blev det besluttet at gennemf0re en anden
interviewrunde efter udlevering af oplysningsmaterialet. Hertil udarbejdedes en
ny interviewguide suppleret med specifikke uddybende sp0rgsmal pa baggrund
af det f0rste interview med den pagreldende person. I and en interviewrunde blev
14 personer interviewet; af de seks 0vrige havde to set videoen ved det f0rste
interview, to var flyttet til K0benhavn, en havde ikke 0nsket at modtage videoen,
da han ingen videoafspiller havde, og en 0nskede ikke at medvirke.
lkke desto mindre har gennemf0relsen af denne anden interviewrunde givet
mulighed for ikke blot at sammenligne informationsniveau og holdninger hos
personer der henholdsvis. har og ikke har set oplysningsmaterialet. Det blev ogsa
muligt at sammenligne informationsniveau og holdninger hos de samme
personer, f0r og efter de havde set materialet.
Der er tale om en kvalitativ unders0gelse. De adspurgte informanter i underS0gelsen skal ikke opfattes som en reprresentativ gruppe i statistisk forstand .
Unders0gelsen sp0rger heller ikke primrert til kvantificerbare elementer, men til
holdninger og til opfattelser. Er unders0gelsens resultater saledes ikke
'reprresentative', kan der imidlertid argumenteres for deres generaliserbarhed.
Der kan skelnes mellem, hvornar et udsagn er enkeltstaende, og hvornar det
optrreder regelmressigt; og der kan argumenteres for, hvornar et sp0rgsmal har
sammen hreng med eksempelvis generelle sociale vilkar for somaliere i Dan mark,
og hvornar det aff0des af et individs srerlige omstrendigheder. Ligesom med
statistisk reprresentativitet grelder det, at forsigtighed er pakrrevet for at fa
palidelige resultater. Deter tilstrrebt i den f0lgende fremstilling .

1

En stor tak til tolkene, Osman AbduiKadir Farah og Sifon Osman, som har ydet en
glimrende indsats i forbindelse med identifikation af informanter, interviews og
efterf01gende oversrettelse. Jeg er ogsa de somaliere taknemmelig , som med stor
abenhjertighed fortalte om deres holdninger til et kontroversielt emne som AIDS.
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1 Oplysningsmaterialet
Pjecen AIDS waa dilaa aan Ia dawayn karin
I februar 1994 udsendte Sundhedsstyrelsen pjecen AIDS waa dilaa aan Ia
dawayn karin (AIDS er d0dbringende- pas pa dig selv)

Forsiden at pjecen er prceget af et billede af en slette med et par leoparder og en
kame I. En del at hi mien er bla, og farven indrammer en hvid stjerne. Paden made
broderes Somalias flag (en hvid stjerne pa en matbla baggrund) ind i billedet.
Deter en meget malrettet forside overfor den 0nskede malgruppe; ved hjcelp at
genkendelige nationale symboler fors0ger afsenderen at vcekke interesse og
antyder samtidigt, at indholdet ligeledes er afstemt til de nne specifikke malgruppe.
I den danske vejledning til anvendelsen af pjecen kan man foruden den danske
overscettelse af pjecen Ieese, at
Folderen gennemgar faktaoplysninger om HIV og AIDS. Synsvinklen
er familien: Beskyt din familie mod HIV-smitte. Desuden behandles
temaet om, hvordan man skal forholde sig, hvis der kommer en HIVsmittet i familien.
(Sundhedsstyrelsen, n.d., s. 7)

I pjecens korte indledning ncevnes nogle temaer, der uddybes inde i pjecen. Her
understreges sygdommens alvor: Deter en d0delig sygdom, som kan ramme aile,
og som der ingen behandling er for. Man informeres om, at kondomer beskytter
mod sygdommen, inden smittevejene er blevet omtalt. Herefter f0lger en kort
gennemgang af, hvad AIDS er for en sygdom; nedbrydning at immunsystemet,
latensperiode og f0lgesygdomme, samt d0delighed (i alt 2% s. tekst). Videre
beskrives smitteveje; seksuel kontakt mellem mand og kvinde eller mellem to
mcend, gennem blodtransfusion eller blodprodukter, og fra mor til barn (ca. 2 s.).
Sa beskrives 'sikker sex' som sexformer, hvor man undgar at fa seed, skedesekret
eller blod ind i kroppen. Der lregges i dette afsnit isrer vregt pa rigtig brug af
kondom ved samleje (1 s.). Oralsex og analsex ncevnes ikke. 2
Pjecens midtersider er anvendt til et verdenskort med WHOs estimater for den
globale fordeling af HIV-smittede voksne pr. juni 1993. Heraf ses blandt andet,
at der pa det tidspunkt er sk0nnet 8 mio. smittede i Afrika og 75.000 smittede i
Mellem0sten.

2

I modsretning hertil nrevnes oral- og analsex i den tilsvarende tyrkiske folder. I pjecerne
pa henholdsvis arabisk og urdu nrevnes det derimod ikke.

IFire farlige ord

Side ~

HIV-testen er emnet for det ffZllgende afsnit (1% s.). Her hjcelper pjecen med
tolkningen af testen (positiv=smittet, negativ=rask), og adgang til test samt
frivillighed og anonymitet ncevnes. Ligeledes ncevnes, at der gar ca. 12 uger fra
smittetidspunkt til pavisning af smitte er mulig ved test.
Af pjecens i alt 16 sider anvendes de ffZlrste 10% sider saledes til formidling af
facts om sygdommen . F0rst pa side 11 skiftes til den i vejledningen omtalte
familiesynsvinkel. Her prcesenteres et kortfattet scenarie, hvor en ung mand har
sex ffZlr cegteskabet, bliver smittet med HIV, og derefter kan smitte kone og
efterffZllgende bfZlrn . Man far at vide, at af de 14 mio. smittede pa verdensplan er
stort set aile smittet seksuelt, og at man ikke kan se pa sin partner, om han eller
hun er smittet. Ligeledes far man at vide, at partnere i et cegteskab, hvor ingen
at parterne har sex udenfor cegteskabet, er udenfor risiko, hvorimod en cegtefcelle
med sidespring udscetter hele familien for smitterisiko (ca. 1% s.). Endelig ffZllger
et afsnit om at leve sammen med en HIV-smittet, hvor det understreges, at
smittede har behov for stfZltte og opbakning fra familie og venner, og at man ikke
udscetter sig selv for smitterisiko ved almindelig daglig omgang med HIVsmittede. Her ncevnes kys, at give hand, at dele kopper, bestik, toilet, bad,
handklceder, at spise sammen, og at danse sammen som eksempler pa social
omgang uden smitterisiko.
Pjecens sidste 2 sider henviser til screeningsklinikker samt muligheder for
yderligere oplysning pa dansk. Pjecens forlfZlb og emnefordeling er illustreret i
Tabel1 .
Emne
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
Total

Antal sider
1
2,5
2
1
2
1,5
2
2
2
16

Forside
AIDS som sygdom
Smitteveje
Sikker sex
Global oversigt
HIV-test
Smitte af familien
Smittet i familien
Yderlige info

%
6,3%
15,6%
12,5%
6,3%
12,5%
9,4%
12,5%
12,5%
12,5%
1000%

Tabel1: Pjecens opbygning

Sammenfattende kan pjecen karakteriseres ved sit overvejende facts-orienterede
og ganske komprimerede indhold. Den meget traditionelle opbygning med
anbringelsen af den scerlige somaliske familievinkel til sidst i pjecen er nceppe
hensigtsmcessig, fordi den ikke ansporer lceseren til at komme igennem de mange
facts om smitteveje etc. Den bagvedliggende strategi synes at vcere, at facts er
bedst ljent ved at blive prcesenteret som kontekstfri og objektive i modscetning til

(~ide 10

g

Oplysningsmaterialetl

'kulturelt ladede' diskussioner (her i forhold til familien), sam derfor udskydes til
sidst.
Prcssentationen af facts er ydermere tillempet og begrcsnset i forhold til
malgruppen. Saledes er 'HIV' sam regel omskrevet til 'AIDS-virus', og facts om
usikker sex er begrcsnset, sa risiko ved oral- og analsex er udeladt.

Videoen: Cudurka aan dadka Ia takoorin
Allerede med titlen angives, at budskabet er anderledes i videoen end i pjecen:
Sygdommen, hvor man ikke beh0ver at undga de smittede.
Mens pjecen har pakket WHOs globale oversigt over antallet at HIV-smittede ind
i den 0vrige tekst ved at anbringe den pa midtersiden, g0r videoen det modsatte:
Her indrammer statistikken fortcsllingen. Savel anslaget som udgangen pa
videoen er talformidling tilsat dias-optagelser. Anslaget er pa knap 3 min. En
mandlig speaker fortcsller om den globale spredning og ncsvner Afrika sam det
hardest ramte kontinent med 8 mio. smittede af den globale total pa 16 mio.
Samtidigt understreges det, at sygdommen findes i aile Iande, og at der hver dag
findes nye HIV-smittede i Danmark.
Herefter skiftes til en somalisk pige, sam laver gymnastik og l0ber i en park. Man
kan ikke se hendes ansigt hverken her eller senere i filmen. Hun fortcsller om sig
selv og sine erfaringer sam HIV-smittet med en stcsrkt forvrcsnget stemme. Hun
fortcsller, at hun blev smittet ved en blodtransfusion i Afrika, men at hun f0rst blev
klar over det efter ankomsten til Danmark. Hun fortcsller om sine selvmordstanker
og om, hvordan hun har lcsrt at acceptere sin sygdom og leve med den sam et
livets faktum, hvor hun ma acceptere d0den, nar den kommer, samt et liv med
barnl0shed. Billederne viser, hvordan hun dyrker sport for at styrke kroppen og
for at glemme sine sorger. Kvindens brug af t0rklaade, hvis praktiske formal
sammen med fotografering i modlys er at sikre hendes anonymitet, og hendes
henvisninger til Gud ('takket vcsre Gud har jeg det godt'; 'jeg kommer til at d0 pa
det tidspunkt, sam er bestemt for mig'), illustrerer fra starten, at denne sygdom
kan ramme enhver, ogsa troende muslimer. I sin beretning introducerer kvinden
en somalisk term for AIDS: kul/u/yaan.
Herefter skiftes til en somalisk lcsge, som fortcsller, at den somaIiske kvinde ikke
er den eneste. Man kender 20 smittede somali ere i Danmark, men man tror, siger
han, at det faktiske taler meget h0jere. Men folk er ogsa bange for at fortcslle om
deres sygdom til andre pa grund af angst for udst0delse. Laagen er placeret i en
situation, hvor han udsp0rges af en anden mand ('udsp0rger' nedenfor), sam vii
vide, hvordan man far sygdommen. Samleje er det mest almindelige, men
blodtransfusion og mor-barn-smitte naavnes ogsa.
Billedet skitter til kvinden, der fortcsller, hvorfor hun har valgt at vaare anonym pa
videoen. Hun henvender sig direkte til de somaliske seere og siger 'Det er pa
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grund af Jer. .. I ville l0be fra mig'. Men somalierne kan ikke undvrere hinanden:
'de kan ikke undvrere hinanden, som sletterne ikke kan undvrere regn'. Billedet
skitter, sa man ser kvinden ga pa gaden sammen med andre somaliske kvinder.
Denne sekvens formar at vende en negativ anklage ('I vii l0be fra mig') til en
positiv tilkendegivelse ('I er uundvrerlige', 'Jeres ironi, jeres glrede, jeres snak.
Det er noget, jeg ikke kan undvrere.'). Der anvendes ganske strerke identifikationsmekanismer, hvor kvindens problem reformuleres som et frelles problem for
aile somaliere i Danmark.
Billedet skitter igen til lregen, som fortreller om sygdommens nedbrydning af
immunforsvaret og om f01gesygdomme som TB. Billedet skitter af og til til en
sportshal, hvor to unge somaliske mrend spiller badminton. lmens fortsretter
lregen med at fortrelle om beskyttelse med brug af kondom og om kontrol af blod
til blodtransfusioner i Danmark.
Tilbage til kvinden introduceres Islam som problemfelt i forhold til HIV/AIDS. Hun
siger, deter l0gn, at sygdommen ikke kan ramme muslimer. At en person er
muslim er derfor ingen garanti for, at vedkommende ikke er smittet. Videre er
sygommen usynlig hos den smittede. Derfor er der intet alternativ til at bruge
kondom, hvis de unge gar i byen og har seksuelle forhold .
Billedet skitter tillregen, der tager traden op. Hvis folk gar andre veje end de, der
foreskrives af Islam, skal de bruge kondom. Ligeledes b0r de unge blive testet for
sygdommen, inden de bliver gift, sa man kan beskytte familien mod sygdommen.
Herefter tager !regen den anden trad fra kvinden op, nemlig sp0rgsmalet om
udst0delse. Udsp0rgeren vii vide, om man skat holde sig vrek fra smittede.
Lregen understreger den smittedes behov for im0dekommenhed og krerlighed og
nrevner en rrekke mader, sygdommen ikke smitter pa: Kys, ber0ring, hilsen, at
spise sammen, at bade samme sted, samt insektstik. Imens skitter billedet et par
gange til den somaliske kvinde i samvrer med andre soma Iiske kvinder, hvor man
blandt andet ser, at de sidder foran fjernsynet og drikker te sammen.
Herefter skiftes igen til kvinden , der fortreller meget positivt om den behandling,
hun har faet af danske lreger og sygeplejersker i forbindelse med sin sygdom.
Derfor skal man ikke vrere bange for at ga til lregen og blive testet.
Programmets udgang bestar igen af dias med speak, der fortreller, at 6000
mennesker hver dag smittes med sygdommen, svarende til 4 mennesker i
minuttet, og at vi aile hver dag m0der HIV-smittede pa gaden uden at vide det.
Hvorpjecen altovervejende erfacts-orienteret, udnyttervideoen billedmedietgodt
til at opbygge en fortrelling, hvor identifikation med den HIV-smittede g0r medf01else og forstaelse til de brerende f0lelser, der skaber rammen for formidling af
facts. Deter en ramme, der signalerer, at 'AIDS vedkommer mig som somalier'.
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Samtidig indrammes det lokale (AIDS blandt somaliere i Danmark) i det globale
(tallene fra WHO) . Tabel2 viser forl0b og vcegtning af billeder og kommentar og
illustrerer, i hvor h0j grad videoen vcegter prcesentationen af den HIV~smittede
somaliske kvinde. Med 'orientering' i tabellen refereres til det forhold, at billedet
kan skifte, uden at opmcerksomheden flyttes fra eksempelvis den H IV-smittede
kvinde.

Lyd

Billede
Oriente ring

Billede

Global

Dias
Kvinden i park
Kvinden i hus
Kvinden i park
Kvinden i hus
Gadebilleder
Hos !regen
Overgang
Kvinden i hus
Gadebilleder
Hos !regen
Sportshal
Kvinden i hus
Overgang
Hos lregen
Veninder ser TV
Kvinden i hus
Dias

Kvinde

Lregen
Kvinden
Lregen
Sportshal
Kvinden
Lregen
Kvinden
Global
I alt

Sek.
175
33
78
41
16
30
68
12
36
48
46
123
43
12

Billede
Dias
Kvinden
Lregen
Overgange
Sportshal
Total

54
66
64
20
965
Tid

20%
44%
17%
6%
13%
??

Emne

Akter

AI DS-statistik
Livet med AIDS
AIDS blandt somaliere
Smitteveje?
Smitteveje
Angst for udst0delse
AIDS som sygdom
Forl0b?
Forl0b
Beskyttelse?
Beskyttelse?
Islam
Synlighed
Islam
Omgang m. HIV-smittet?
Omgang m. HIV-smittet?
Behandling
Statistik
I alt

Speaker
Kvinden
Lregen
Udsp0rger
Lregen
Kvinden
Lregen
Udsp0rger
Lregen
Udsp0rger
Lregen
Kvinden
Lregen
Udsp0rger
Lregen
Kvinden
Soeaker

Sek.
188
179
29
4
40
78
39
4
17
5
23
35
60
33
6
21
55
20
836

Lyd

Tid

25%
49%
24%
2%

Speaker
Kvinden
Lregen
Udsp0rger

100%

Total

Tabel2: Videoens opbygning

Bade pjecen og videoen lcegger vcegt pa at informere om smitteveje; og begge
informerer ogsa om, hvordan AIDS~virus ikke smitter. Tabel3 viser informationen
om smitteveje i henholdsvis pjece og video. Mens pjecens strategi er at 'tage det
hele med', er videoen langt mere selektiv i sit informationsvalg med vcegt pa
heteroseksuel transmission.
Den heteroseksuelle fokusering i videoen, blandt andet med udsagn om, at
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samleje er den mest almindelige form for smitte, tenderer imidlertid at fungere
som et dementi af, at den soma Iiske kvinde i videoen er smittet ved blodtransfusion. Dette aspekt skal jeg vende tilbage til i Kapitel 5 nedenfor.
HIV SMITTER VED

Pjece

Video

•
•
•

•

Anal sex

-

-

Oral sex

-

-

Spr0jter/narkomani

•
•
•
•
•

-

Heteroseksuelt samleje & seksuel kontakt
Homoseksuelt samleje & seksuel kontakt
Blod, S<Bd og skedesekret

Brugte kanyler/hospitaler i 3. verden
Blodtransfusion
Blodprodukter
Fra mor til barn

-

-

•
-

•

HIV SMITTER IKKE VED
Sikker sex/kondom
Screenet blod
Knus & kys
Give hand
Spise sammen, dele kopper, bestik
Dele toilet
Bade sammen, vaske sig samme sted
Dele handklceder
Danse sammen
lnsektstik, -bid

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
-

•
-

•

Tabel 3: Smitteveje angivet i oplysningsmaterialet

En sammenligning afen lille pjece og en 16 minutters video er naturligvis urimelig
alden stund billedmediet har et langt rigere formidlingsregister til sin radighed;
man kan ikke i en pjece i samme grad som pa video anvende f0lelsesm~ssig
identifikation med en HIV-smittet. Omvendt kan det sagtens lade sig g0re at
producere en oplysningsvideo over samme l~st som pjecen. Derfor er det v~rd
at notere sig, at den emotionelle sensitivering af modtageren, som blandt andet
sk~rper opm~rksomheden om de faktuelle oplysninger, forekommer at fungere
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scerdeles godt pa videoen.
Men foruden de faktuelle indhold er videoen i langt h0jere grad end pjecen
holdningsbearbejdende. Dens mal er ikke blot, at folk skal kende smittevejene.
Deter i h0j grad ogsa, at Islam og HIV/AIDS ikke udelukker hinanden, og at man
ikke skal vcere bange for almindelig social kontakt med HIV-smittede. Deter
primcert den HIV-smittede somaliske kvinde, der bcerer disse to budskaber- i
overensstemmelse med hendes dominerende rolle i filmen. Jeg skal nedenfor
vende tilbage til, hvordan disse budskaber modtages.
Ogsa her er det imidlertid forel0bigt vcerd at bemcerke, at 'HIV' (optrceder en
gang) systematisk er erstattet af 'AIDS-virus' (optrceder 13 gange), samt at der
anvendes den somaliske term kullulyaan (3 gange) for AIDS . Som i pjecen
ncevnes heller ikke i videoen oralsex eller analsex som usikker sex, selvom man
her maske kunne have anvendt den lcegelige autoritet direkte til at give denne
information.
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1 Prcesentation af interviewpersonerne
Som ncevnt ovenfor er der i unders0gelsen gennemf0rt interviews med 20
interviewpersoner (i det f0lgende : informanter), fordelt ligellgt pa k0n og spredt
aldersmcessigt. 37 personer blev spurgt, om de ville deltage i unders0gelsen, og
der var 5 mcend og 12 kvinder, som ikke 0nskede at deltage. Det indebcerer, at
der er en n0dvendig bias i unders0gelsen, eftersom kun de, der 0nskede at tale
om AIDS, er blevet interviewet. At mange flere kvinder end mcend afslog at
medvirke kan meget vel bero pa en uvilje mod at blive interviewet af en mand om
emner, der er knyttet til seksualitet; for de kvinder, der deltog, var der imidlertid
en overraskende abenhed i forhold til at diskutere seksualitet. Med 14 af de 20
er der gennemf0rt to interviews.
Aldersmcessigt var der st0rre spredning blandt kvinderne end blandt mcendene
med flere helt unge kvinder i informantgruppen. Gennemsnitsalderen for
kvinderne var 28,1 ar, for mcendene 30,9 ar. Mcendene havde ligeledes typisk
opholdt sig i Danmark lidt lcengere tid end kvinderne Uvf. Tabel4) Det afspejler
en generel tendens til, at mcendene ankommer f0rst til asyllandet, hvorefter de
bringer deres familie til landet. Denne tendens var synlig, fordi flertallet af
soma Iiske flygtninge er kommet til Dan mark for nylig, i l0bet at halvfemserne Uvf.
Figur 1, side 7).
(n=20)
Gennemsnit, alder
Max., alder
Min. , alder
Gennemsnit, ophold i DK (mdr.)
Max., ophold i DK (ar)
Min., ophold i DK (ar)

Kvinder

Ma:md

I alt

28,1
53
16
27
6
0

30,9
41
22
40
7
0

29,5
53
16
33
7
0

Tabel 4: Alder og ophold i Danmark

Selvom et flertal af bade mcend og kvinder gar i sprogskole, er der stor forskel i
sprogkundskaber for de to k0n. Flertallet af kvinderne kan ikke klare sig scerlig
godt pa andre sprog end somalisk, hvorimod flertallet af mcend har flere sprog.
Foruden dansk og/eller engelsk kan det vcere arabisk eller italiensk UvfTabeiS).
Af de 8, som udelukkende taler somalisk, kunne syv Ieese og skrive; den celdste
af kvinderne kunne ikke Ieese og skrive.
Hvilke sprog, man kan forsta - bade som talesprog og som tekst - er af stor
betydning for, hvilke kilder til viden man har om et givet emne. Manglende
sprogkunskaber udover somalisk er formodentlig medvirkende til, at de soma Iiske
kvinder i unders0gelsen pa forhand generelt vidste mindre om HIV/AIDS end de
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somaliske mcend .
(n=20)

Kun somalisk

+ engelsk

+ dansk

+ dansk og
engelsk

+andre
sprog*)

Kvinder

7

-

1

1

2

Mcend

1

2

3

4

3

I alt

8

2

4

5

5

*) Kolonnen '+andre sprog' er i modscetning til de 0vrige ikke ekslusiv.

Tabel 5: Sprogkompetence i informantgruppen

Mender er andre mulige kilder til information om HIV/AIDS end de, der udsendes
i diverse medier. En af de vigtigste er formodentlig personligt kendskab til HIVsmittede. Af de 20 interviewpersoner angav en kvinde og tre mcend at ken de eller
have kendt HIV-smittede. I aile tilfcelde har der vceret tale om mere perifcere
bekendtskaber, som dog har vceret med til at afmystificere sygdommen . Kun i et
tilfcelde var der tale om, at personen kendte til andre somaliere i Danmark, som
var smittet med sygdommen . En kendte til danskere, som var smittet, og to havde
haft kontakt med HIV-smittede inden ankomsten til Danmark.
En anden mulig informationskilde er radgivning i forbindelse med HIV-test. Der
var en scerdeles stor testhyppighed blandt informanterne, idet 14 var blevet testet
for HIV, heraf 3 i udlandet. De 11 testet i Danmark angav typisk en af to grunde
til testningen: Testen var enten led i en generel medicinsk unders0gelse ved
ankomsten til Danmark (det var flertallet; heraf var der to, som havde opfattet
HIV-testen som obligatorisk i stcerk kontrast til de 0vrige, som lag de stor vcegt pa
vigtigheden af, at testen var frivillig) ; eller testen var led i en unders0gelse hos
egen lcege eller pa hospitalet foranlediget af specifik sygdom. En var gaet tillcege
og havde bedt om testen efter at have haft usikker sex.
Generelt gav de, som var blevet HIV-testet i Danmark imidlertid udtryk for, at de
ikke havde modtaget information eller radgivning i forbindelse med testen, hvilket
formodentlig afspejler et kommunikationsproblem i forholdet til lcegen. Nok sa
bemcerkelsesvcerdigt var det, at informationspjecen pa somali i ingen af tilfceldene
var blevet udleveret i forbindelse med testen.
lrn=20)

Kvinder

1

Mcend

3
6
8
Tabel 6: Kendskab til HIV-smittede og testhyppighed

Sum, kendskab til HIV-smittet
Sum, HIV-testet

I alt

4
14

Forud for den f0rste interviewserie var der fire, som kendte pjecen (aile mcend)
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og to, som kendte videoen (en mand og en kvinde). I forbindelse med det f0rste
interview blev saveI video som pjece udleveret til informanterne. Den kvinde, som
havde set videoen, havde kun set den, fordi hun havde lant den af en af de andre
kvinder, der var blevet interviewet, og som derfor havde modtaget videoen.
Uafhrengigt af undersr?Jgelsen var der saledes kun en mand, der havde set
videoen; 15 af de 20 informanter havde hverken set pjece eller video, heraf de 10
kvinder (Tabel 7).
1. interview (n=20)
Sum, kendte videoen
Sum kendte pjecen

Kvinder
1
0

Mcend
1
4

I alt
2
4

Tabel 7: Kendskab til oplysningsmaterialet, 1. interview

Sammenfattende kan man sige, at der var ganske star forskel pa de muligheder
og forudsretninger, henholdsvis mrendende og kvinderne i informantgruppen
havde for at vide noget om HIV/AIDS pa undersr?Jgelsestidspunktet. Mrendene
havde generelt vee ret lrengere i Danmark, de talte bedre engelsk og/eller dansk,
og ofte har de ogsa en st0rre social kontaktflade udenfor hjemmet end kvinderne.
Dette sidste forhold grelder dog i mindre grad for de unge, ugifte piger end for de
reid re og g ifte. Men det afspejles blandt andet i den lokale, soma Iiske familieforening, der har til huse i en mindre lejlighed i Arhus, og som overvejende frekventeres af mrend ; de somaliske kvinder kommer der som regel kun ved sa:!rlige
lejligheder som eksempelvis en bryllupsfest.
Det viste sig ogsa, at mens videoen blev set af aile, der fik den udleveret, blev
pjecen i langt hr?Jjere grad lrest af ma:!ndene end af kvinderne. I anden interviewrunde var der to kvinder, der havde lrest den, mens der kun var en mand , som
ikke havde la:!st den (Tabel 8).
2. interview (n=14)
Kvinder
Ma:!nd
I alt
14
6
8
Sum, kendte videoen
7
9
Sum kendte pjecen
2
Tabel 8: Kendskab til oplysningsmaterialet, 2 . interview

Pa baggrund af den markante forskel i mulighederne for at tilegne sig viden om
HIV/AIDS vii der i den fr?Jigende gennemgang af interviewsvarene ofte blive
sondret mellem ma:!ndenes og kvindernes svar.
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2 Beskrivelser af HIV/AIDS
Idette kapitel gennemgas informanternes opfattelser og beskrivelser af AIDS som
sygdom: Symptomer, synlighed, forl0b, behandling, d0delighed. F0rst er det
imidlertid nyttigt at afklare, hvilke ord, somaliere bruger om sygdommen , og hvad
de dcekker over.

Terminologi
Som ncevnt ovenfor har man i oplysningsmaterialet valgt overvejende at bruge
termen AIDS-virus om HIV. Derudover brugte den somaliske HIV-smittede kvinde
i videoen termen kullulyaan, som sammen med et par andre somaliske ord for
AIDS ogsa vii blive gennemgaet. Hensigten er at unders0ge, i hvilket omfang
afsender og modtager 'taler samme sprog' (sk0nt somalisk) pa dette for AIDSoplysning basale niveau .
HIV og/eller AIDS?
Aile informanter havde h0rt om AIDS ved det f0rste interview. Derimod var der
kun fern (aile mcend, hvoraf tre havde lcest pjecen) som var i stand til at beskrive
HIV:
Sv.:

HIV er den virus, som man den b~rer i 8 ar, 10 ar, og AIDS er
sygdommen, der kommer. Deter det samme, men HIV er virusen , og
AIDS er sygdommen.

Hovedparten af de 0vrige havde simpelthen ingen ide om, hvad HIV er, og en
enkelt mente, at deter to forskellige sygdomme, og at man saledes kan fa HIV
uden at vcere smittet med 'AIDS'.
Det er bemcerkelsesvcerdigt, at dette forhold ikke havde cendret sig vcesentligt
efter udleveringen af informationsmaterialet. Den eneste forskel var, at tre
personer efter at have set materialet mente, at HIV og AIDS er det samme.
Valget af AIDS-virus fremfor HIV i materialet rna antages at bero pa dets
genkendelighed for malgruppen . AIDS-virus er i princippet ogsa en mere logisk
betegnelse, som med fordel kunne have vceret anvendt internationalt fra starten .
Deter imidlertid ikke en relevant overvejelse i forhold til produktion af oplysningsmateriale i en kontekst som den danske, hvor HIV anvendes sa hyppigt, som
tilfceldet er. Malrettetheden i informationsmaterialet i valget af AIDS-virus som en
genkendelig termer her blevet prioriteret uden at tage h0jde for den kontekst,
som informationen skal anvendes i. Det er ikke kun et sp0rgsmal om, at en
somalier kan g0re sig forstaelig ved eksempelvis at bede om en 'AIDS-virus-test' .
Problemet er, at uvidenhed om betydningen af HIV kan komme til at afskCBre
somaliere fra at forsta diskussioner af HIVIAIDS og op/ysning ad andre kanaler
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end pjecen og videoen. Man kan derfor konkludere, at materialet pa dette punkt
fokuserer for meget pa overbringelsen af en viden og for lidt pa, h vad den skal
bruges til.
Kullulyaan
Som ncevntanvenderden somaliske kvinde i videoen termen kullulyaan om AIDS
tre gange. Hun siger eksempelvis "Jeg er flygtning, men er smittet med
sygdommen, som vi kender som kullulyaan".
Der var imidlertid kun to af de adspurgte, som i forvejen kendte ordet kullulyaan
om AIDS. Ordet betyder egentlig bare 'varm', men bruges ofte om feber (her kan
det ogsa henvise til malaria) eller om uspecifik sygdom, svarende til at 'f0le sig
skidt tilpas' pa dansk. Pa den baggrund forekommer det ikke mcerkeligt, at
anvendelsen af termen gav anledning til en vis undren i malgruppen. Der var
nogle, som ganske simpelt ikke forstod, hvad hun mente; et par stykker regnede
med, at hun havde feber; nogle forstod at "hun mener AIDS", selvom de aldrig
havde h0rt ordet anvendt om sygdommen f0r; en en kelt mente, at det matte vcere
noget, somalierne i K0benhavn havde fundet pa, og en var prcecis i sin kritik af,
at termen er for bred og helt mangler den association med AIDS som specifik
sygdom, som han fandt i termen 'slim' for AIDS i 0stafrika.
En gevinst ved ordet kullulyaan var, at man kan bruge det som et hemmeligt
kodeord, hvis to somaliere eksempelvis vii snakke om AIDS i bussen uden at
pakalde sig opmcerksomhed fra danskerne ved at bruge det genkendelige ord
AIDS. De fleste ville imidlertid ikke selv anvende kullulyaan. De foretrak AIDS,
fordi aile kender det og kan forsta det.
Man kan derfor ikke sige, at kul/ulyaan bidrager til at afklare den terminologiske
forvirring, der al/erede er i brugen af AIDS, AIDS-virus og HIV. Selvom det i
produktionsprocessen af en video maske kan vrere svrert at afg0re betydningen
af termer som kullulyaan, der tilsyneladende er anvendt pa initiativ af den smittede
kvinde selv, er der grund til en vis agtpagivenhed i forhold til sadanne centrale
termer.

Andre termer
'Afar xarafle' betyder 'fire ord' . Det er en omskrivning af AIDS, som er kendt af
mcendene i unders0gelsen, men ukendt blandt kvinderne (pa nceren). Underforstaet i omskrivningen er noget uncevneligt, som bedre kommer frem i den l0sere,
men indholdsmcessigt mere prcecise overscettelse: 'De fire farlige ord'.
'Dilaa' eller 'dad dil' betyder 'drceberen' eller 'den (sygdom) , der drceber folk'. Det
er en omskrivning, som overfokuserer pa sygdommens d0delighed uvf. ogsa
afsnittet om d0delighed, nedenf0r s. 23). Denne term blev ncevnt aftre informanter.

Beskrivelser af

HIV/AI D~

Endelig varderen, som kendte termen 'caateeye', som betyder 'en (sygdom) der
g121r en svag eller tynd', og som indho ldsm~ssigt svarer til 'slim'.
For aile disse termer galdt det imidlertid, at de opfattedes som ord, der prim~rt
anvendes af de unge somaliere som en slags slangord. Tilsyneladende er der
ikke somaliske termer, som med fordel kan erstatte de intemationale termer i
oplysnings0jemed overfor den soma fiske gruppe som helhed.

AIDS sam sygdom
Vi den om, hvordan AIDS udvikler sig hos HIV-smittede, er begr~nset i informantgruppen. Deter dog ikke specieltfor somaliere; tilsvarende begr~nsningerfindes
eksempelvis i en unders121gelse af viden hos danske hospitalsansatte (Hansen et
al., 1990). Den mangelfulde viden h~nger formodentlig sammen med et
begr~nset personligt kendskab til HIV-smittede Ovf. oven for, s. 17), idet vi den om
sygdommens forl121b hos den smittede sandsynligvis ikke opfattes som relevant
vi den for ikke-smittede, der ingen smittede kender. Viden hos gruppen om AIDS
som sygdom gennemgas i det f121lgende, herunder sygdommens forl121b,
symptomer og f121lgesygdomme, synlighed, behandling samt d121delighed.

Forl0b
Den generelle opfattelse af sygdommens forl121b var, at den smittede gradvist
bliver svagere og svagere og bliver modtagelig for fork121lelse og andre sygdomme, der almindeligvis er relativt uskadelige, men som kan v~re fatale for den
AIDS-syge. De fleste antager, at sygdommen udvikler sig til en d121delig slutning
i 10bet af 5-10 ar; nogle var mindre pr~cise ("nogle ar"), en mente, der gar 1-2 ar,
og en mente, at der gar ca. 3 mdr. Fire, aile kvinder, havde ingen forestilling om
sygdommens forl121b .

Symptomer og f0lgesygdomme
Den gradvise sv~kkelse af kroppen n~vnt ovenfor er det hyppigst n~vnte
symptom. Ofte n~vnes det i sammenh~ng med, at personen taber sig , bliver
stadigt tyndere indtil"kun knoglerne er tilbage", som en udtrykker sig . Tabel 9
giver en oversigt over n~vnte symptomer og f121lgesygdomme .
Det er pafaldende, at ingen n~vner tuberkulose i forbindelse med AIDS i
betragtning af, at TB er en s~rdeles hyppig f121lgesygdom blandt andet i Afrika.
Det h~nger antageligt sammen med , at TB ogsa er hyppig blandt somaliere, der
ikke er smittet med HIV. Dermed bliver associationen sa at sige brudt af den
dagligdags erfaring med TB blandt somaliere.
Ligeledes er den store forskel i viden om symptomer og f121lgesygdomme hos
henholdsvis m~nd og kvinder pataldende. De to mcend , som n~vnede flest
symptomer/f121lgesygdomme (Dog G), havde begge personligt kendskab til HIV-
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smittede. Det havde i0vrigt ogsa informant R, men kun som et forbigaende
bekendtskab i en flygtningelejr.
Deter ogsa bema;}rkelsesva;}rdigt, at videoen, henholdsvis pjecen ikke a;}ndrede
na;}vneva;}rdigt ved gruppens viden om sygdommens forl0b og udvikling. Ud over
den generelle svrekkelse og afmagring af kroppen blev disse informationer
tilsyneladende ikke opfattet som sa interessante, at man husker dem.

Mrend
A 8

Svrekkelse af
kroppen
Sliver meget tynd
Mister haret
Feber
Diarre/opkastninger
Hudproblemer, sar
Lungebetrendelse

c

Kvinder

D E F G H I J K L M N 0 p Q R

•••••
••••
• •
• •
• •
•

••••••
• ••
•
•
••
•
•
•

•
•

s

T

••

Skraveret felt angiver to interviews gennemf0rt.

Tabel 9: Symptomer pa/ f0lgesygdomme ved AIDS

Synlighed
Svarene pa sp0rgsmal om synligheden af sygdommen hos den smittede var
tilsyneladende mere forskellige, end viden om symptomer og f0lgesygdomme gav
anledning til at forvente (Tabel10).
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Kan det ses, om man
er smittet med AIDS? A 8
F0rst senere i
forl0bet
Ja, bliver tynd/svag
Nej
Ved ikke

Mcend

c

D E F G H I J K L M N 0 p Q R

•
• •

Kvinder

• •
•

•• ••
• •

s

T

•
•

• •

•

• •

•

Skraveret felt angiver to interviews gennemf0rt.

Tabel10: Synlighed ved AIDS-virus

Snarere end egentlig uenighed i gruppen om synligheden er der imidlertid tale om
vcegtning af forskellige tidspunkter i sygdommens forl0b. De, som har svaret nej,
har givet et principielt svar: Man kan ikke n0dvendigvis se sygdommen. De, som
har svaret ja, har givet et pragmatisk svar: Der kommer et tidspunkt, hvor det
bliver synligt. I den forstand er aile svarene rigtige og i0vrigt relative i forhold til
opfattelsen af latensperiodens lcengde. Denne spredning af svarene er endvidere
en konsekvens af, at der ikke skelnes terminologisk mellem HIV og AIDS, hvorfor
AIDS som sygdom af de fleste somaliere opfattes som hele forl0bet, fra
smittetidspunkt til d0d.
lnformanterne N, 0 og P afklarede f0 rst sp0rgsmalet efter at have set videoen.
De 0vrige cendrede ikke opfattelse pa grundlag af materialet, hvilket antyder, at
de ikke har set materia lets budskab som i modstrid med den opfattelse, de havde
i forvejen .

Behandling
Stort set aile vidste, at der ikke findes en helbredende medicin for sygdommen.
Enkelte vidste, at man giver medicin for at 'st0tte' patienten mod sygdommen; en
havde lcest i Neewsweek, at Kina maske var pa vej med en ny medicin, og en
kendte til fors0g med planter i Cameroun. En mente imidlertid , at sygdommen
maske kunne helbredes, hvis man opdagede den hos en nysmittet, og en mente,
man kunne holde den smittedes krop stcerk med medicin, hvis man opdagede
sygdommen , inden den 'br0d ud'.
Omvendt lag de otte affemten mulige mcerke til, at den somaliske kvinde i videoen
roser de lceger og sygeplejersker, der behandler hende i det danske sygehusvcesen. Det blev noteret, at der ikke var diskrimination pa sygehuset, og at man ikke
skulle lade vcere med at lade sig teste.

Dedelighed
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I f0rste interviewrunde vidste sytten af de tyve informanter, at AIDS er d0delig og
uhelbredelig. Af de tre, som var i tvivl, var der i anden runde en tilbage, som
stadig ikke var sikker pa, om sygdommen var d0delig eller ej. At sygdommen er
d0delig, er dermed det mest udbredte karakteristikum ved beskrivelsen af AIDS
blandt somalierne i gruppen.

Sammenfatning
Terminologisk er erstatningen af HIV med AIDS-virus i materialet problematisk,
dels fordi den ikke hjc:elper somalierne til at forsta diskussioner af og formidling
om HIV/AIDS i Dan mark generelt, dels fordi de ikke i kraft af oplysningsmaterialet
gives begreber til at forsta tidsforl0bet i sygdommen. Anvendelsen af somaliske
termer som kullulyaan for AIDS viste sig at vc:ere problematisk, enten pa grund af
termens manglende specificitet eller fordi termen kun anvendes af en begrc:enset
del af somalierne.
AIDS var generelt defineret som en uhelbredelig sygdom, som udvikler sig over
en arrc:ekke, uden at man kan se det pa den smittede, men hvor tiltagende
svc:ekkelse afkroppen efterhanden g0rsygdommen synlig og 0ger modtageligheden for andre sygdomme, hvilket til sidst medf0rer d0den. Oplysningsmaterialet
bekrc:eftede i hovedsagen eksisterende viden i gruppen pa disse felter uden
vc:esentligt at 0ge kendskabet til sygdommens forl0b.

lside 24

Beskrivelser af HIV/AIDS!I

3 Smitteveje og risikofaktorer
I dette kapitel gennemgas opfattelser af smitteveje og risikofaktorer, herunder
ogsa, om der er grupper, som er soorligt udsat for smitte.
I gennemgangen af informanternes opfattelser af smitteveje skelnes mellem
smitte i specielle situationer og smitte i dagligdags situationer.

Specielle situationer
Med specielle situationer menes her situationer, som er usoodvanlige for de fleste
menneskers dagligdag. Hertil h0rer naturligvis blodtransfusioner; men ogsa andre
situationer sasom brug af kanyler eller tandla3gebes0g, hvor en person oftest selv
skal g0re en aktiv indsats for at komme i den paga31dende situation.

Blodtransfusion
Aile i gruppen pa na3r en 17-arig somalisk pige vidste, at man kan blive smittet
med sygdommen ved blodtransfusion . Hovedparten skelnede endvidere mellem
blodtransfusioner givet i Danmark og eksempelvis i Afrika. Her kom materialet
derfor ikke med egentlig ny information. Det nye i videoen i denne sammenhoong
for mange var ikke det principielle, at sygdommen kan smitte pa den made; det
nye var, at der var en somalisk kvinde i Danmark, som var smittet.

Dele spr0jter
Aile i gruppen pa noor to kvinder vidste, at AIDS-virus kan smitte ved anvendelse
af en spr0jte, som en anden person har brugt. For to af disse atten var der en
eksplicit association mellem brug af spr0jter og narkomani; injektioner givet ved
medicinsk behandling spillede en nok sa voosentlig rolle i overvejelserne.
Generelt var der en formodning om, at man nok ikke anvender kanyler flere
gange i danske hospitaler, mender var ikke udbredt tryghed i forhold hertil. Ogsa
her kan man imidlertid konkludere, at oplysningsmaterialet ikke bidrager med
noget nyt for malgruppen, men bekroofter eksisterende vi den. Formodentlig er det
sa selvf0lgeligt for danskere, at der udelukkende anvendes sterile spn21jter i det
danske hospitalsva3sen, at man ikke har toonkt pa at g0re soorligt opmoorksom pa
det i materialet.

Praenatal smitte
Lige sa udbredt var viden om, hvordan b0rn kan fa sygdommen; to vidste det
ikke, men generelt vidste man udmoorket, at b0rn kan blive smittet, hvis moderen
under graviditeten er smittet. En mand noovnte, at smitten ogsa kan overt0res ved
amning. Her goolder det derfor ogsa, at materialet overvejende bekra3fter
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eksisterende viden.

Tandlcege og friser
Andre smittekilder gav anledning til bekymring . Tre angav at kende eller have
h0rt om personer, der var blevet smittet ved tandla3gebes0g i henholdsvis
Canada, Afrika og arabiske Iande. Ligeledes var der tre, som angav, at man
kunne blive smittet via fris0rens instrumenter. I begge tilfa3lde var der tale om en
Sa3rlig opma3rksomhed om en social situation, hvor der kunne overf0res blod fra
den ene patient eller kunde til den na3ste. Ligesom ved anvendelse af spr0jter
hos la3gen er der usikkerhed om hygiejnen hos de professionelle. 3 Sp0rgsmal om
risiko ved tandla3ge og fris0r/barber bliver ikke ber0rt i materialet.

Dagligdags situationer
Med dagligdags situationer menes situationer, som man ofte er i, og som man
hyppigt ikke har stor kontrol over, eller hvor der i hvert fald er et pres for at opf0 re
sig pa en bestemt made, og hvor det kunne opfattes som ualmindeligt forna3rmende eller underligt at afvige fra den normale opf0rsel.

Handtryk
lngen af de 20 informanterne mente, at handtryk almindeligvis kan smitte. To
mente dog, at det maske kunne smitte, hvis der var sari ha3nderne, og en en kelt
mente, at smitte maske kunne overf0res igennem sved.

Spise sammen, dele glas/bestik
Femten af de adspurgte sagde, at sygdommen ikke smitter ved at spise sammen
eller dele glas eller bestik. To mente, at AIDS-virus kunne smitte pa denne made,
og tre var i tvivl. Etter at have set materialet, mente de fire ikke la3ngere, at
sygdommen kunne smitte pa denne made. En pige pa 16 ar, mente det dog
stadig.
Her havde materialet saledes en afklarende effekt i forhold til et tvivlssp0rgsmal
hos en del af de adspurgte.

Dele toilet
Sp0rgsmalet, om man kan blive smittet ved at dele toilet med en person med
AIDS-virus, skilte i h0jere grad ma3nd og kvinder, idet kun en mand var i tvivl om

3

Sp0rgsmalet om smitte hos fris0ren kan muligvis vcere scerligt patrcengende for
somaliske kvinder, eftersom ogsa barberer udf0rer kvindelig omskcering i Somal ia.
Dette sp0rgsmal blev dog ikke inddraget i interviewene.
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sp0rgsmalet, sk0nt han havde laest pjecen. Efter at have set videoen var han ikke
i tvivllaengere. Hos kvinderne var der tre, som mente, man kunne blive smittet pa
denne made og to, som var i tvivl. Efter at have set videoen var der en, som
mente, det kunne smitte (den samme, som fastholdt, at man kunne blive smittet
ved at spise sammen), og en var i tvivl.
Det gaelder saledes ligeledes her, at ikke mindst videoen tjente til at afklare et
tvivlssp0rgsmal hos en del af gruppen.

Kys
Kun en af de tyve mente, at man kunne blive smittet ved kys; efter at have set
videoen mente hun det ikke laengere. Mender var usikkerhed hos hhv. en mand
og en kvinde, ligesom en mente, at kindkys i hvert fald ikke smitter. Tre sagde,
at kys kan smitte, hvis der er sar.
Selvom bade pjecen og videoen naevner kys som noget, der ikke smitter, er de
ikke praecise nok i forhold til de sp0rgsmal, som eksisterer i malgruppen. Man ved
udmaerket, at kys ikke almindeligvis smitter, men dette opfattes ikke n0dvendigvis
som det sam me som, at man aldrig kan blive smittet ved kys, hvis der er specie lie
omstaendigheder sasom sar. En naevnte i denne forbindelse selv oralsex som en
mulig smittekilde, ikke pa grund af muligheden for at fa seed eller skedesekret i
munden, men pa grund af risikoen for sar pa k0nsdelene. Der kunne derfor vaere
grund til at kvalificere sad anne 'simple' budskaber ved eksempelvis at naevne, at
man trods den teoretiske mulighed ikke kender til tilfaelde af smitteoverf0rsel ved
kys.

Seksuel overf0rsel
I hvilket omfang, seksuallivet er defineret som tilh0rende en speciel eller en
dagligdags situation, er afhaengigt af en raekke omstaendigheder, der bade
vedr0rer personen eller personerne og situationen.
Aile pa naer en aeldre kvinde, som sagde, hun ikke vidste, hvordan sygdommen
smitter, gav udtryk for, at man kan fa sygdommen ved heteroseksuel kontakt med
en person med AIDS-virus.
Oplysningsmaterialet- isaer pjecen - bygger pa en implicit forventning om, at der
i malgruppen er en generel opfattelse af, at AIDS primaert rammer homoseksuelle,
eksempelvis i formuleringen : "AIDS rammer ikke kun mrend, der har sex med
mrend. AIDS kan ram me aile, bade kvinder og mrend." Blandt de adspurgte var
den almindelige vi den imidlertid, at AIDS-virus kan smitte ved samleje som sad an.

Homoseksualitet
Sammenkobling af AIDS og homoseksualitet var begra:mset. Seks af maendene
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og en kvinde na3vnte homoseksualitet som en Sa3rlig risiko. Kun en talte imidlertid
om analsex i den forbindelse. Som regel var der snarere tale om en ford0mmelse
af homoseksualitet som sadan, eks.:
Sp.:
Sv. :
Sp.:
Sv.:

Er der nogen, som er i scerlig star risiko for at blive smittet?
Folk der er ligeglade med at beskytte sig, som ikke passer pa.
Homoseksuelle.
Hvorfor er homoseksuelle i st0rre risiko?
Fordi de er ligeglade og ikke passer pa. De bruger ikke kondom. [ ... ]
De sociale grcenser oveskrides, og seksuel kontakt har faet en ny
vending , f.eks. homoseksualitet. Det er en ny form for seksualitet.

Mamds og kvinders seksualitet
Der var ogsa en opfattelse af, at homoseksuelle er mere aktive seksuelt. Men
ogsa om heteroseksuelles seksualitet var der overvejelser om forskelle i
aktivitetsniveau. Tre af ma3ndene mente, at kvinder er mere aktive seksuelt end
ma3nd, og at de derfor er i st0rre risiko for at blive smittet. Deter i overensstemmelse med den opfattelse, at kvindelig omska3ring er n0dvendig for at kontrollere
den ellers unkontrollable kvindelige seksualitet. Omvendt var der fire, heraf to
kvinder, som mente, at ma3nd er mere udfarende og seksuelt aktive, og at det
isa3r er dem, som laver sidespring. Denne opfattelse er i overensstemmelse med
ma3ndenes traditionelle position som de mest aktive i det sociale liv udenfor
hjemmet.
Hovedparten var imidlertid af den opfattelse, at sygdommen netop er en sygdom
og derfor ganske ligeglad med personens k0n, og at ma3nd og kvinder var i lige
stor risiko for at blive smittet. En mand mente dog, at kvinder var i st0rre risiko,
fordi mandens sa3d kommer ind i hendes krop, hvilket g0r smitte fra mand til
kvinde mere sandsynlig end omvendt.

De unge
Derimod var der en relativt stor gruppe pa syv personer, som selv na3vnte unge
som en srerlig risikogruppe. Efter borgerkrigens udbrud og flugten til Dan mark var
den traditionelle kontrol med unges seksualitet under sammenbrud . Som en
sagde,
Sv. :

F0r krigen ... Folk plejede at have deres egen kultur. De holdt sig til
deres egen religion, if0lge hvilken ingen skulle vcere utro eller have
sex f0r cegteskabet. [...] Det plejede at vcere sadan f0r. Men nu er sex
kommet pa mode. Sex er blevet en slags mode, sa folk gar rundt: 'Jeg
sov med den, jeg fik den sild pa krogen i aftes'. Sa vores kultur er tabt,
vores religion er tabt.

Foruden de unge var der et par af mrendene, som sagde, at de selv havde 'gaet
i byen' pa tidspunkter, hvor de havde vreret uden familie i Dan mark. Generelt var
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der ikke accept af denne friere seksualitet, men erkendelse af dens eksistens som
en f0lge dels af traditionens sammenbrud, dels af livet i Dan mark.

Promiskuitet
Opfattelsen af det at have mange partnere som en scerlig risikofaktor var udbredt
i gruppen. Sygdommen rammer iscer 'de sk0desf0se', 'de, som gar i seng med
hvem som heist', de 'seksuelt aktive, som gar for langt', etc. Mens kvinderne ikke
var i tvivl om, at promiskuiteten fandtes hos mcendene, var mcendene mere delt
i sp0rgsmalet, jcevnf0r opfattelsen af kvinders seksualitet som stcerkere end
mcends. Men sp0rgsmalet om promiskuitet markerede ogsa en anden skillelinie
end k0nsbarrierren, nemlig linien mellem somaliere og danskere.
Mens ni af de adspurgte ingen mening havde om udbredelsen af AIDS blandt
danskere, og tre mente, at der var relativt fa danskere, der har sygdommen,
mente seks, at sygdommen var langt mere udbredt blandt danskere, iscer pa
grund af det formodet frie seksualliv i Danmark. Derfor var der ogsa en vis
bekymring for den afsmittende virkning af dansk kultur blandt ungdommen, iscer
hvad angik seksualmoral. Sygdommen opfattedes derimod ofte som ganske
ukendt i Somalia, hvilket er i overensstemmelse med de fa epidemiologiske
studier om HIV i Somalia (Corwin et al., 1991 ). lkke mindst borgerkrigen g0r det
imidlertid umuligt at fa et rimeligt overblik over smittens udbredelse.
Somalia opfattes ogsa som anderledes end det 0vrige Afrika, hvad AIDS angar.
Her var der imidlertid ogsa markant forskel pa svarene fra kvinder og mcend i
gruppen. Af de ti kvinder havde halvdelen h0rt, at sygdommen var mere udbredt
i afrikanske Iande. Blandt mcendene havde aile h0rt det, men kun to opfattede det
som en ukontroversiel kendsgerning. Hos de resterende otte var der scerdeles
stor skepsis overfor de enorme afrikanske tal. Det var en udbredt holdning, at
forskellen mellem Afrika og Europa var sa stor, at det krcevede en scerlig
forklaring . En del mente, at vestlig propaganda her var langt mere sandsynligt
end statistisk cedruelighed . En kendte et eksempel fra Uganda, hvor en patient
med gul feber var blevet fejldiagnosticeret som HIV-smittet. Han var generelt
skeptisk overfor den mangelfulde anvendelse af testudstyr i Afrika, ligesom han
mente, at der ofte var tale om andre virustyper, som man ikke kunne skelne fra
HIV. Han mente, at tallene f0rst og fremmest skulle bruges som et falsk argument
for, at sygdommen kommer fra Afrika, mens den i virkeligheden, sagde han,
kommer fra USA. To mente, at udbredelsen i Afrika ikke var st0rre end i Europa,
og en mente omvendt, at udbredelsen i Danmark matte vcere lige sa stor som i
Afrika, aile med det i sig selv rimelige argument, at 'afrikanere' nceppe er mere
promisku0se end 'danskere' eller 'europceere'.
Savel pjecen som videoen prcesenterer de statistiske tal som n0gne facts ; som
kendsgerninger, hvis sandhed ikke er til diskussion. Mest markant er det i pjecen ,
hvor WHO's HIV-oversigtskort er sat ind pa midtersiderne uden nogen sammenhceng med teksten i0vrigt. Deter en formidlingsstrategi , som kun fungerer, hvis
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modtager er enig med afsender i tallenes status scm viden . Deter scm ncevnt
ikke tilfceldet her. Og det er ikke kun et sprz~rgsmal om, at tallene for Afrika
forekommer uforstaeligt hrz~je uden forklaring . Saledes angives for Mellem0sten,
at der er 75.000 smittede. Det gav en anledning til frz~lgende reaktion:
Sv.:

Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Der star i oversigten, at der er 75.000 arabere, som har sygdommen.
Det passer ikke. Det er alt for mange. Der er slet ikke sa mange i de
arabiske Iande, som har sygdommen . Hvis man f0lger Islam, kan man
ikke fa sygdommen. Pa grund af Islam er der meget fa .
Hvor mange mener du, der er smittet ide arabiske Iande?
Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke sige, prcecis hvor mange der er.
Tror du, deter 100 eller 1.000 eller 10.000?
Jeg kan ikke sige det. Men deter ikke ret mange. Ncesten ingen.

Jeg vender tilbage til sprz~rgsmalet om AIDS og Islam nedenfor. Forelrz~bigt kan
man konstatere, attallene strz~der imod centrale punkter i somalieres selvforstaelse, og at de derfor ikke kan form idles scm neutrale og objektive fakta. I stedet b0r
ogsa sadanne tal gives en forklarende kontekst, som kart beskriver, hvorfra
tallene stammer, hvad de bygger pa, og hvilken social virkelighed de henviser til.

Lregens rolle i videoen
I videoen er det den somaliske lceges rolle at forene indsigt i forholdene for
somaliere i Dan mark med lcegelig autorietet i formidlingen af information, primcert
om smitteveje og beskyttelse. Generelt gav informanterne udtryk for, at lcegen 'var
god' og 'fortalte godt' om de 'vigtige ting' i forbindelse med AIDS. Der var dog en
stcerk tendens til, at de (overvejende kvinder), scm vidste mindst i forvejen, havde
svcerest ved at forsta, hvad han sagde, eller ved at huske, hvad han havde sagt.
De (overvejende mcend), som derimod var relativt velinformerede, havde langt
lettere ved at genkalde sig, hvad han havde fortalt. En, scm var kritisk overfor
informationen om sygdommens udbredelse, hhv. oprindelse i Afrika, omtalte
lcegen scm 'ham, der spillede lcege'.
Der var dog stor forskel pa, hvilke af lcegens budskaber, man havde hceftet sig
ved. Det rad, de fleste mest markant havde bidt mcerke i, var radet til unge om at
lade sig teste inden bryllup. Det var et rad, scm blev opfattet scm yderst relevant
bade blandt forceldre til egne brz~rn og blandt unge. Derimod var der ingen, som
havde hceftet sig synderligt ved beskrivelsen af sygdomsforlrz~bet eller ved
informationen om, at smittede ofte far TB og lungebetcendelse.
At mange havde svcert ved at huske lcegens budskaber skal imidlertid ikke tolkes
scm en grund til afvisning af den strategi at lade den frz~lelsesbetonede prcesentation af kvinden ga forud for prcesentationen af lcegen. Der er en lang rcekke
faktorer, som spiller ind pa, hvad man kan huske, og generelt vii et budskab blive
husket bedre, desto stcerkere frz~lelser, der er knyttet til det (Abramson, 1992).
Derfor er det generelt ogsa de af lcegens budskaber, der er blevet opfattet som
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mest relevante for en selv (test ved- eget eller barns- bryllup; kan social kontakt
smitte?), som blev husket blandt dem, der ikke havde sa stor viden om sygdommen i forvejen.

Sammenfatning, smitteveje og risikofaktorer
De vigtigste smitteveje (seksue/ overf(l)rse/, blodtransfusion, forurenede kanyler)
var stort set kendt i informantgruppen, ogsa i den del, der ikke havde set
oplysningsmaterialet. Der var snarere en overvurdering af risikoen ved smitte fra
kanyler i sundhedsv<Esenet end det modsatte, hvilket ogsa afspejlede sig i
risikovurderingen aftandlregers og fris0rers instrumenter. Derimod varderen vis
usikkerhed i forhold til ikke-risikab/e sociale aktiviteter. Tabel 11 sammenfatter
opfattelser af smitteveje:
AIDS-virus kan
smitte ved ...
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Skraveret felt angiverto interviews gennemf0rt. J=Ja; N=Nej; JN=Ja i 1. int., Nej i 2 .; NJ=Nej
i 1. int., Ja i 2. ; V=ved ikke/Maske; VJ=ved ikke/Maske i 1., Ja i 2 .; VN=ved ikke/Maske i 1. ,
Nej i 2.

Tabel 11 : Smitteveje

Som n<Evnt ovenfor skal tyve svarpersoner ikke give anledning til statistiske
konklusioner. lkke desto mindre giver denne unders0gelse anledning til at tro, at
det generelle vidensniveau hvad de almindelige smittemader angar ikke er Iavere
blandt somaliske mCBnd end blandt dansk mCBnd Uvf. eks. Bulow et al., 1990;
Andersen et al., 1993; Nielsen et al., 1990; Hansen et al., 1990). Derimod peger
svarene pa, at der pa trods af et generelt rimeligt vidensniveau ogsa blandt
kvinderne vii vrere flere, som er heft uvidende om smitteveje m. v. Tilsvarende
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'videnshuller' findes nreppe i samme omfang blandt danske kvinder i den samme
aldersgruppe (Hedegaard et al., 1992).
Pa trods af dette generelt h0je vidensniveau blandt de interviewede somaliere
nrerer de en stort set enstemmig opfattelse af, at der hersker en voldsom
uvidenhed om sygdommen blandt deres somaliske landsmrend i Danmark. Hos
nogle kvalificeres opfattelsen af somalieres manglende viden - isrer om
smitteveje- til primrert af opfatte de reldre samt de, der er ankommet tillandet for
nylig. Deter et udsagn, som rna tillregges en vis gyldighed; de to informanter,
som vidste mindst om smitteveje (Informant M & P), var henholdsvis 53 og 17 ar
og havde begge vreret i Danmark i relativt kort tid. At der imidlertid ikke er noget
entydigt billede, ses, hvis man sammenligner Tabel11 med Tabel12 nedenfor.
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Tabel 12: Alder og ophold i Danmark

Sp0rgsmalet om, hvem der isrer kan fa sygdommen, adskiller derimod utvivlsomt
danskere og somaliere.
AIDS-virus kan isEEr
ramme ...
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Skraveret felt angiver to interviews gennemf0rt. J=Ja; N=Nej; M=Maske;

Tabel13: Opfattelser af srerligt udsatte grupper

Selvom stort set aile ogsa sagde, at aile kan fa AIDS, er det efterhanden en
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gammel sandhed, at AIDS er de Andres sygdom. Hvem de Andre er, afhrenger
af synsvinklen. Diskussionen af seksuel overf0rsel i det foregaende har illustreret
en blanding af bekymring for formodet udsatte grupper og stereotyper af mere
generel karakter. Sadanne stereotyper er for somaliere som for de fleste andre
knyttet til generelle beskrivelser af HIV/AIDS (Tabel 13). Deter vigtigt at vrere
opmrerksom pa, at sp0rgsmal til risiko generelt er stillet som eta bent sp0rgsmal,
hvor der ingen svarmuligheder er angivet, hvorimod sp0rgsmalet om risiko for
henholdsvis somaliske mrend og kvinder er stillet som et lukket sp0rgsmal Ovf.
Tabel13). En en kelt (Informant D) , angiver bade somaIiske kvinder og mrend som
vrerende i st0rst risiko; kvinder, fordi de modtager seed, mrend, fordi de er
seksuelt mest aktive. Informant G nrevner som den eneste anden en fysiologisk
grund til stor risiko , nemlig risikoen for bl0dning i endetarmen hos homoseksuelle.
I overensstemmelse med diskussionen af seksuel smitte antyder tabellen det
m0nster, at de f0rste seks kategorier (homoseksuelle, kvinder, osv.) er udsat for
smitte pa grund afderes grad afden syvende kategori, promiskuitet. Deterf0rste
og fremmest det 'alt for aktive' sexliv, som g0r, at de forskellige kategorier
antages at vrere i risiko; og det er primrert kontrollen med seksualiteten, som for
henholdsvis somaIiske unge, kvinder og mrend opfattes som vrerende truet af den
kulturel/e op/0sning, borgerkrigen og flugten til Danmark har afstedkommet.
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4 Beskyttelse mod AIDS-virus
Holdninger til og angst overfor personer smittet med AIDS-virus vii blive
behandlet scerskilt i Kapitel6 nedenfor. Idette kapitel fremlcegges holdninger til,
hvordan man kan beskytte sig mod henholdsvis blodbaren og seksuelt overf0rt
smitte, som var de to dominerende smitteveje (Tabel 11 ovenfor), idet prcenatal
smitte ikke er relevant i denne sammenhceng.

Beskyttelse mod blodbaren virus
Ovenfor blev beskrevet opfattelser af risikoen for smitte ved henholdsvis bledtransfusion og brug af injektioner i det danske sundhedsvcesen (s. 25). I overensstemmelse hermed var der syv, som understregede vigtigheden af at beskytte sig
mod iatrogen smitte bade i forbindelse med transfusion og ved indspr0jtninger
i0vrigt. Mens det formodentlig i en konkret situation vii vcere relativt ukompliceret
ved en injektion at sikre sig, at der anvendes en engangsspr0jte, er det svcerere
ved blodtransfusion . En opfattede den st0rste risiko for at blive smittet som
knyttet til tab af kontrol over sit liv, som det kan ske eks. ved en ulykke:
Sp. :

Tror du, at du kan fa sygdommen ved blodtransfusion her i Dan mark?

Sv.:

Jeg er bange for, at selv om jeg er meget forsigtig med de andre
aktiviteter ... jeg er bange for hvis der en dag sker et eller andet, sa
situationen ikke er under min kontrol, og andre overtager kontrollen, sa
kan jeg ved en fejl blive smittet med sygdommen .

En anden havde interesseret sig for skandalerne med inficeret donorblod, blandt
andet i Frankrig :
Sv.:

Sp. :
Sv.:

... Sa en masse mennesker blev smittet ved blodtransfusioner. Men jeg
tror, at de nu kan se, hvilket blod, der har sygdommen og hvilket blod,
der ikke har sygdommen. Patienten har ret til at sp0rge.
Sa nu tester de blodet?
Ja. Patienten har ret til at sp0rge l~gen, nar han skal have en
blodtransfusion: 'Er du sikker, er du helt sikker pa, at det blod, du
putter ind i mig, ikke har AIDS?'

I disse eksempler interesserer man sig ikke for den generelle minimering af
smitte, som omtales i pjecen : "Der er meget lille risiko for at blive smittet med
AIDS-virus pa den made [i.e. blodtransfusion] i Danmark, fordi aile bloddonorer
bliver testet for AIDS-virus ... " Deter sikkerhed for, at en given portion blod er fri
for smitte, man 0nsker. I videoen er det netop den garanti, som gives af lcegen:
"Her i Danmark er alt blod blevet godt unders0gt. Sa der er ingen grund til at
vcere bange, for det er godt unders0gt blod , man kan stole pa". Man kan
diskutere, hvad der er bedst; at g0re opmcerksom pa en lille risiko, som maske
kan afskrcekke folk, der har brug for blod, fra at tage imod det og derved l0be en
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langt st0rre risiko- eller at berolige og 'glemme' den eksisterende lille risiko. Men
deter nceppe hensigtsmcessigt at anvende den ene strategi det ene sted og den
anden det andet, fordi pjecen derved kan komme til at undergrave lcegens
autoritet. Generelt har man i Danmark valgt at informere ogsa om en lille risiko,
og det b0r man derfor ogsa g0re overfor de etniske grupper.

Beskyttelse mod seksuelt overf0rt smitte
Gruppen sondrede mellem to former for beskyttelse mod seksuelt overf0rt smitte:
brug af kondom, henholdsvis seksuel afholdenhed udenfor cegteskabet.

Seksuel afholdenhed
Af de tyve i gruppen ncevnede syv seksuel afholdenhed eller seksuel tilbageholdenhed, som en vcesentlig beskyttelse. Heraf var en kvinde, som sag de, at det
var bedst simpelt hen at undga samleje. Af de seks mcend argumenterede de to
for afholdenhed udenfor cegteskabet: Man skulle holde sig til sin kone og blive
sammen med sin familie. De resterende fire var lidt mere diffuse i deres svar og
argumenterede snarere for seksuel tilbageholdenhed, hvilket for nogle afspejlede
deres egne erfaringersom enlige mcend enten inden cegteskab, inden deres kone
kom til Dan mark, eller efter en skilsmisse. De sagde, at man eksempelvis skulle
passe pa med seksuel kontakt til smittede, ikke ga til prostituerede, eller gensidigt
fa lavet en AIDS-test forud for et samleje. En sagde omvendt, at smittede skulle
lade vcere med at ga i byen og pa diskotek, men skulle holde sig hjemme.
At de 0vrige tretten informanter ikke ncevnede seksuel afholdenhed direkte,
betyder imidlertid ikke, at de ikke mente det. Det skal jeg vende tilbage til
nedenfor i afsnittet om AIDS og Islam.

Kondom
Samtlige mcend kendte til kondomer, men halvdelen var ikke overbevist om deres
evne til at beskytte mod sygdommen. Kondomet kunne glide af, og man kunne
ikke stole pa det som beskyttelse. Her cendrede oplysningsmaterialet ikke pa
disse opfattelser. Blandt kvinderne var der kun en, som forud for oplysningsmaterialet mente, at kondom giver en effektiv beskyttelse. Omvendt var der kun en,
som mente, kondomet ikke beskytter. Resten var i tvivl eller havde ingen mening
om det. Efter at have set materialet var der i alt tre kvinder, som opfattede
kondom som en god beskyttelse mod sygdommen.
Generelt var der en tendens til, at de, som anf0rte seksuel tilbageholdenhed som
beskyttelse, ogsa havde erfaring med brug af kondom og mente, det beskyttede.
De, som argumenterede for seksuel afholdenhed udenfor cegteskabet, mente
derimod ikke, at kondom giver sikker beskyttelse. Generelt var det holdningen ,
at hvis nogen havde sex udenfor cegteskabet, matte de i det mindste bruge
kondom- uanset om det var unge og ugifte eller gifte, som havde sidespring .
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AIDS, Islam og somaliere
Mens pjecen ikke eksplicit n~vner sp0rgsmalet, om muslimer er i samme risiko
som andre, er det et emne med v~sentlig v~gt i videoen. Som omtalt i kapitel1
giver kvinden f0rst udtryk i billede og tale for at v~re en troende muslim. Senere
vender hun sig direkte mod sp0rgsmalet, om muslimer kan blive smittet.
Kvinden:

Nu vii jeg gerne fortaelle Jer noget; det, vi tror pa, som har forbindelse
med vores religion Islam. En person, som er muslim, tror, somalierne
ikke kan fa den her sygdom. Men deter l0gn, fordi i hele verden er der
folk, som er muslimer og er bedre muslimer end os, som man har
fundet denne her sygdom hos. Sygdommen har ikke noget at g0re
med den religion , man har, eller denne religion har ikke noget at g0re
med, hvad man tror pa. Denne her sygdom er en sygdom som aile
andre. Har I forstaet det?

Senere f0lger l~gen det op:
Laegen:

Vier muslimer, sa religionen siger, vi kun rna vaere sam men med vores
aegtefaeller. Sa hvis det sker, at folk gar andre veje, radgiver vi dem til,
at de skal bruge kondom, de unge.

lkke mindst kvindens formuleringer er meget ligefremme. Herved star hun i
kontrast til den forsigtighed, som religi0se sp0rgsmal ofte handteres med i
sundhedsoplysning til muslimer i Danmark, hvis de ikke helt udelades. Derfor er
det interessant at unders0ge, hvordan modtagergruppen har reageret herpa.

AIDS kan ramme aile
Adspurgt, om man mener, AIDS kan ramme aile, det vii sige uden eksplicit at
inddrage sprzngsmalet om muslimer kan blive smittet, svarer ikke mindre end
sytten at de tyve 'ja'. Fern at de sytten inddrager dog en eller anden risikovurdering : Aile , der ikke beskytter sig, kan fa AIDS; b0rn kan kun fa AIDS fra
for~ldrene; seksuelt aktive kan fa AIDS; muslimer far ikke sa nemt AIDS.
Generelt er der udbredt enighed i, at aile principielt kan fa sygdommen. Kun tre,
aile kvinder, mener ikke, at sygdommen kan ramme aile: Sygdommen rammer
ikke ~ldre og b0rn; eller: sygdommen rammer kun de, der deler spr0jter eller gar
i seng med aile og enhver; eller: sygdommen kan ikke ramme muslimer.
Pa dette principielle planer der imidlertid udbredt enighed om, at ingen kan v~re
sikker pa ikke at blive smittet.

Rigtige muslimer og muslimer af navn
Sp0rger man imidlertid direkte til tolkningen af de ovenn~vnte passager i filmen ,
nuanceres billedet.
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Halvdelen- med en overvcegt af kvinder- fastholder, at sygdommen kan ram me
en muslim lige sa vel som enhver anden. Her er holdningen, at sygdom og
religion intet har med hinanden at g0re, og at de, som tror det, ikke ved nok om
sygdommen.
Den anden halvdel- med en overvcegt at mcend- forklarer, hvad de mener med,
at sygdommen ikke rammer muslimer. For det f0rste drejer det sig udelukkende
om seksuel smitteoverf0rsel. For det andet skelner de mellem de 'rigtige
muslimer' og 'muslimer at navn':
Sp.:
Sv.:

Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp. :
Sv.:

Er der forskel pa , hvordan sygdommen rammer muslimer og ikkemuslimer?
Det ved jeg ikke rigtigt, men vores religion fortaaller as, at de muslimer
deropf0rersig paant, ikke kan fa de derfarlige sygdomme, AIDS, kraaft
osv.
Hvordan mener du, at muslimer ikke kan fa de sygdomme?
Hvis man er rigtig , rigtig muslim, sa tror jeg ikke, man kan fa sygdommen.
Vii det sige, at hvis man lever sam rigtig muslim, sa far man ikke sygdommen?
Ja.
Hvad sa dem, der siger, deer muslimer, men sa alligevel far sygdommen?
Deer ikke rigtige muslimer. F.eks. er der mange, der siger, at deer
kristne men ikke f0lge den kristne religion . Det er det samme has
muslimer. De siger det bare, men de lever ikke sam muslimer. Og ved
at vaare muslim, sa er der mange regler, sam man skal overholde.

Deter en definition at muslimer, som udelukker risikoadfcerd . I den forstand er det
en indlysende sandhed, at 'rigtige muslimer far ikke AIDS'. Men ogsa i opfattelsen
at, hvad der er rigtige muslimer, er der vigtige forskelle. Den mest pragmatiske
er, at man ikke kan tale om rigtige og 'forkerte' muslimer, men om rigtige og
forkerte handlinger:
Sv. :

Sp.:
Sv.:

lkke to slags. Mender er to slags mennesker. Mennesker taanker ikke
ens. De har ikke de samme ideer. Mig , dig og Mustafa, vi har forskellige ideer, forskellige tanker. Aile far efter, hvad de g0r. Sa hvis du
f0lger den gode vej, vii du fa gode ting. Hvis du f0lger den slette vej,
vii du fa darlige resultater. [...] Jeg ville sige, at han har gaet ad en
forkert sti. Det er min made. Men jeg ville ikke sige, at han er muslim
eller somalier eller en darlig ... Han er et normalt menneske.
Sam har begaet en fejl?
Sam har begaet en fejl.

I den anden ende at den skala, der vedr0rer 'rigtige muslimer', er det synspunkt,
at et enkelt trin ved siden at den foreskrevne vej uomgcengeligt f0rer til, at man
ikke lcengere er rigtig muslim.
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Sp.:

Sp.:
Sv.:
Sp. :
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Jeg eller andre der siger, at sygdommen ikke kan ramme muslimer, vi
mener, at muslimer kan fa sygdommen, men pa andre mader, for
eksempel gennem blodtransfusion .
Er der muslimer, som ikke overholder de regler, der gCEider?
Ja.
De kunne godt fa sygdommen?
De g0r noget ulovligt og f0lger ikke, hvad Keranen siger. Ja, de kunne
fa sygdommen.
Kan man kalde dem muslimer?
Ja, men deer ikke rigtige muslimer.
Kan man vCEre rigtig muslim, bryde de regler, der gCEider, og bagefter
blive rigtig muslim igen?
Hvis man bryder de regler, der gCEider, og paden made far sygdommen, sa er det umuligt at blive rigtig muslim igen .

Pa den an den side mener denne somaliske mand ogsa, at deter yderst tvivlsomt,
om en rigtig muslim ville bryde de foreskrevne leveregler.
Islam ses som en afg0rende grund til, at AIDS er- eller i hvert fald var indtil
borgerkrigen nedbr0d den sociale struktur - sa godt som ikke-eksisterende i
Somalia. Traditionens forskrifter om kontrol med de unge (ikke mindst med de
unge kvinder i form af sakaldt faraonisk omska3ring, som imidlertid ikke er
foreskrevet i Koranen) opfattes som en Va3gtig grund til, at AIDS ikke menes at
eksistere i Somalia i na3vneva3rdig grad.4 En anden va9sentlig arsag til, at
somaliere ikke opfatter sig som en gruppe med mange smittede er den simple, at
man generelt ikke kender nogen smittede somaliere. Endelig fremdrages det
forhold, at der ikke er vestlig turisme i Somalia. I det omfang, somaliere er smittet,
skyldes det altsa prima3rt, at deer flygtet til Iande bade i Afrika og i Europa, hvor
sygdommen eksisterer, og hvor de beskyttende traditioner blandt somaliere er i
opl0sning .
Nar AIDS-virus overvejende smitter seksuelt, som det fremgar bade af pjecen og
af videoen, og nar sygdommen if0lge halvdelen af gruppen ikke rammer rigtige
muslimer, f0lger det per implikation, at HIV-smittede somaliere na3ppe er rigtige
muslimer. Det havde ogsa betydning for opfattelsen af den HIV-smittede kvinde
i videoen, der som na3vnt var smittet ved en blodtransfusion:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:

4

Kvinden er selv muslim og har faet sygdommen gennem blodtransfusion ...
Jeg ved ikke, hvad hun er (dvs. rigtig muslim eller ej).
Hvad mener du, nar du siger, om hun er rigtig muslim eller ej, hvad
mener du sa med muslim?
Deter ikke noget, jeg kan svare pa, for jeg ved ikke, hvad hun er.
Men tror du, deter rigtigt, det hun siger?

Ved faraonisk omskcering eller infibulation fjernes klitoris, de sma skamlceber, og dele
af de store skamlceber , hvorefter de store skamlceber og dele af skeden syes sammen
bortset fra et lille hul til passage af urin og menstruationsblod (Dirie 1985).
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Sv.:

Det ved jeg ikke, hvad jeg skal tro.

En anden havde set videoen sammen med nogle venner og havde luftet sin
skepsis vedr0rende historiens sandfrerdighed .
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Ja, hun sagde at hun fik sygdommen gennem blodtransfusion, men vi
spekulerede lidt pa, om det, hun sagde, var rigtigt eller ej, at hun
maske skjuler noget om seksuel kontakt.
Var der forskellige meninger om det?
Det var mig, der rejste spekulationen. Sa snakkede vi om, at hun var
maske bange for at sige direkte, at hun fik sygdommen gennem
seksuel kontakt. Hun kunne ikke indnzlmme det pa grund af de
reaktioner, der maske ville komme fra folket.

Jeg skal nedenfor i Kapitel 6 vende tilbage til holdninger til HIV-smittede. Her skal
jeg n0jes med at konstatere, at den muslimske kontekst, specifikt distinktionen
mellem 'rigtige muslimer' og 'muslimer af navn', opfattes som en skelnen mellem
somaliere der hhv. ikke kan og kan blive smittet med AIDS-virus ved seksuel
smitteoverf0rsel.
AIDS som straf
I direkte forlrengelse af sondringen mellem 'rigtige muslimer' og 'muslimer af
navn' f0lger muligheden af, at AIDS hos muslimer er Guds straf for en persons
overtrredelser af de muslimske leveregler. Ogsa dette sp0rgsmal deler gruppen
i to omtrentlige halvdele, hvor mrendene oftest opfatter sygdommen som en straf,
mens kvinderne generelt ikke harden opfattelse. Der er en strerk tendens til , at
de, som mener sygdommen ikke kan ramme (rigtige) muslimer, ogsa mener, at
AIDS er en guddommelig straf (Tabel 14).
Mcend
A B
AIDS kan ikke ramme
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Tabel 13: AIDS og Islam, hhv. straf

En en kelt mener, at sygdommen er en straf for homoseksualitet, for 'deter dem,
der har det', men generelt er det promiskuitet som sad an, der straffes. Promiskuitet bliver saledes betydningsmressig modpol til !slams bud om, at seksuallivet
h0rer hjemme indentor regteskabet, hvilket definerer promiskuitet som det i sit liv
at have mere end en seksualpartner, regtefrellen.
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Familien
AIDS ses ogsa som en sygdom, der truer familien. Det g0r den pa forskellig
made. Pjecen, der som ncevnt er malrettet i forhold til en scerlig 'familievinkel' Uvf.
s. 9), beskriver en situation, hvor en ung mand efter at have haft usikker sex f0r
cegteskabet senere smitter sin hustru og deres fcelles barn. AIDS er en sygdom,
som bogstaveligt talt slar familien ihjel, ogsa pa tvcers af generationer. Deter en
sygdom, som efterlader b0rn forceldrel0se. Deter en sygdom, hvor den smittede
ikke b0r fa b0rn, dels for ikke at smitte b0rnene, dels for ikke at smitte sin partner.
Og, jvf. lcegens rad pa videoen om en HIV-test forud for indgaelse af cegteskab,
deter en sygdom, hvor man nceppe heller kan blive gift, hvis deter kendt, at man
er smittet. Oven i alt dette er det en sygdom, som stadig i nogens bevidsthed
primcert er associeret med homoseksualitet, en slags absolut modscetning til den
cegteskabelig seksualitets orientering mod - heist mange - b121rn. Videre er det
en sygdom, som opfattes som en trussel mod de unge, som skulle bcere
traditionen videre, og som derved kommer til at symbolisere traditionens mulige
forfald. Deter i aile tilfcelde en sygdom, der er associeret med promiskuitet, som
ogsa er seksualitet udelukkende for nydelse, ikke for reproduktion .
I beskrivelsen af den somaliske tradition spiller familien en afg121rende rolle: Det
er der, seksualiteten skal kontrolleres. Men det er ikke blot et sp121rgsmal om i
overensstemmelse med Islam at begrcense sit seksualliv til sin cegtefcelle i et
livsforl121b. AIDS er som sygdom et samlende symbol for det modsatte af den
somaliske familie . Paden baggrund kan det ikke undre, at holdninger til AIDS
spiller en eksplosiv rolle i holdninger til, hvem man egentlig er som somalisk
muslim i et overvejende sekulcert vestligt samfund som det danske.

Etnisk identitet, politik og AIDS
En udf121rlig beskrivelse af etnisk identitet blandt somaliere i Danmark ligger
hinsides rammerne for denne begrcensede unders121gelse, men deter muligt pa
baggrund af de indsamlede data at antyde nogle vigtige forhold .
Det er nceppe forkert at sige, at der i den offentlige debat om indvandrere og
flygtninge i Danmark er en tendens til at scette lighedstegn melle etnisk gruppe
og (fremmed) kultur. Det er en opfattelse, hvor kultur ses som centralt eller
oprindeligt i definitionen af en etnisk gruppe. Men deter ogsa en opfattelse af den
etniske gruppe, som g121r det umuligt at forsta, hvorfor eksempelvis somaliere i
Arhus opf121rer sig anderledes end somaliere i K121benhavn, eller hvorfor der sker
cendringer i gruppens 'kultur' over tid.
I stedet for at definere en etnisk gruppe pa grundlag af en ide om oprindelig
kultur, kan den etniske gruppe forstas som en social organisering at mennesker,
der kommer fra det samme omrade (Barth 1971 ). Det indebcerer, at man ikke kan
forsta en etnisk gruppe som en gruppe i sig se/v. Det ville svare til at fors121ge at
tcenke sig en hand klappe. Den etniske gruppes medlemmer definerer sig altid i
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forhold til andre etniske grupper, og i Danmark inkluderer det danskerne. Der er
ikke tale om, at gruppens 'kultur' blot ba3res rundt i verden som en medbragt
bagage. 'Etnicitet' er ikke kulturelle r0dder. Det er snarere et konstant spil med
traditioner, hvor man kan nedda3mpe nogle og opprioritere eller endda opfinde
andre traditioner, afha3ngigt af den socia/e og politiske situation man befinder sig
i. Etnicitet kan forstas som den etniske gruppes grrenser. De demarkationslinier,
der g0r gruppens medlemmer forskellige fra andre og dermed identificerbare for
omverdenen og identitetsba3rende for medlemmerne selv.
Diskussionen af beskyttelse mod seksuelt overf0rt HIV-smitte i det foregaende
har Va3ret pra3get af sta3rkt markerede overfor svagt markerede synspunkter, idet
de holdninger, at AIDS-virus ikke kan ramme muslimer, og at sygdommen er en
straf fra Gud, kan ses som sta3rkt markerede i forhold til det omg ivende danske
samfund, mens de modsatte holdninger rna ses som svagt eller ikke markerede.
Det afspejler to generelle holdninger blandt somaliere til, hvordan man skalleve
i Dan mark som flygtning med hab om en dag at vende hjem: Skal man fors0ge at
kommunikere sa meget som muligt med det omgivende samfund og tilegne sig sa
meget som muligt af det man kan bruge i det danske samfund , eller skal man
va3rne om sin identitet og beskytte sine traditioner, sa de kan overleve, indtil man
maske kan vende hjem? En fortalte , at.. .
Sv.:

Jeg mener, det er godt at kommunikere med danskerne, men nogen
sagde til mig, at danskerne har deres egne traditioner og vi har vores
traditioner, og de skulle holdes adskilt altid. Jeg sagde til dem, at det
er forkert. Meget forkert. For vi er her, vi er accepteret her som
flygtninge, og folk her hjcelper os. Sa i det mindste rna vi respektere
deres kultur, lcere de res sprog ... Der er folk her, som har vee ret her i 89 ar, og de kan ikke tale sproget. Og sa fik jeg problemer. [... ] Der var
nogen, som ringede , og som bes0gte mig, som sagde 'du skal passe
pa med disse ting . Du skal vide , hvem du er. Du er muslim. Du skal
vcere med os og ikke fors0ge at blive en anden'. [.. .] Deter den type
at konflikter, der starter omgaende.

Konflikten kan opfattes som en politisk konflikt i den somaliske minoritet i
Danmark om, hvad der skal karakterisere gruppen:
Sv.:

Mange [somaliere] kommer ud og starter pa en uddannelse eller noget
lignende. Der bliverflere uddannede mennesker blandt somalierne. Sa
vi kan vise, hvem vier overfor folk [danskerne]. Men hvis vi har fcerre
uddannede folk, sa er det kun folk, SOm S0ger konflikter og Vii have
problemer altid, sa ...

Deter en strategi , hvor man 0nsker, at den somaliske stolthed skal funderes i
viden og uddannelse hentet i et vestligt samfund. Den star skarpt overfor 0nsket
om at bevare den etniske identitet omkring en kerne af (islamisk) religion og
(somalisk) tradition. Deter en polarisering, som ogsa rummer markante forskelle
til AIDS som sygdom. AIDS aftvinger pa grund af sin karakter en etnisk gruppe
som den somaliske en ra3kke overvejelser over egen identitet.
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Deter ikke udelukkende et sp0rgsmfll om, at AIDS kan karakteriseres som en
'anti-familie-sygdom' . Konflikten kommer ogsa frem i reaktionen pa pjecens
angivelse af antallet af HIV-smittede i Mellem0sten Ovf. ovenfor, s. 30), som
anfcegter opfattelsen af muslimer og AIDS; den ses afvisningen af det store antal
HIV-smittede i Afrika som vestlig propaganda med dets ofte implicitte budskab
om, at sygdommen stammer fra Afrika Ovf. ovenfor, s. 29). Og den kommer
selvf!Zllgelig ogsa frem i opfattelsen af risiko. Bade Tabel 13 og 14 viste en
markant st0rre stillingtagen til disse sp0rgsmal blandt somaliske mcend end
blandt somaliske kvinder. Det antyder, at sp0rgsmalene h0rer hjemme i den
politiske sfcere udenfor hjemmet, som i h0jere grader mcendenes end kvindernes
domcene.5
Det mest markante udslag heraf er forncegtelse af, at sygdommen overhovedet
eksisterer.
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Der er nogen fra Somalia, scm siger at sygdommen ikke eksisterer. Vi
har ogsa snakket om det.
Hvad siger de sa, nar du siger til dem, at sygdommen eksisterer?
De holder fast med deres mening, fordi vi har forskellig baggrund.
Siger de, hvorfor de ikke tror, at den findes?
De ser politisk pa alt. Derfor siger de, at sygdommen har noget med
Vesten at g0re.
Siger de, at sygdommen slet ikke findes, eller fin des den kun i Vesten?
De har forskellige meninger, nogle siger at sygdommen slet ikke
eksisterer, andre siger at den kun findes i Vesten; en anden gruppe
siger at der er nogen, der har opfundet sygdommen p.g.a. befolkningsVGeksten i den 3. verden, OQ sa videre.
Hvor udbredt tror du, disse tre meninger er?
Den, der siger, at sygdommen ikke eksisterer, er meget udbredt.
De andre er ikke sa udbredte?
Nej, deter de ikke.

Denne unders0gelse giver ikke noget grundlag for at vurdere udbredelsen af en
sadan forncegtelse af AIDS som sygdom blandt somaliere i Danmark. Men den
peger pa et helt centralt forhold, nemlig at denne forncegtelse ikke primcert er
grundet i uvidenhed (sk0nt dette er en udbredt opfattelse blandt de interviewede
somaliere, jvf. Kapitel 6). De informationer, som i oplysningsmaterialet prcesenteres som 'facts', tolkes i forhold til de forskellige opfattelser af etnisk identitet.
Fordi somalierne ikke eren homogen etniskgruppe,jvf. den politiske polarisering ,
erdet heller ikke en homogen malgruppe for AIDS-oplysning. I en sadan situation
er det afg0rende, at oplysningsmaterialet ikke opfattes som simpel overf0ring af
viden, men at det snarere er i stand til at fungere som katalysator for diskussioner. Som vi skal se nedenfor, er det en vigtig kvalitet ved videoen i modscetning
5

En parallel afspejling af polarisering i forholdet mellem tradition og livet i Danmark ses
i holdninger til kvindelig omskcering. Deter imidlertid en diskussion, hvor kvinderne selv
spiller en afg121rende rolle for definitionen af etnisk identitet, eftersom deter moderen,
der har ansvaret for omskcering af sine d121tre.
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5 Holdninger til somaliere med AIDS-virus
Som omtalt i prcesentationen af oplysningsmaterialet (Kapitel 1) er holdningsbearbejdelse, hvad angar somalieres opfattelse af HIV-smittede, et centralt mal
iscer i videoen, hvis titel er meget direkte pa dette punkt: Sygdommen, hvor man
ikke beh0ver at undga de smittede. Man kan kondensere budskabet til, at man
ikke b0r undga eller udst0de smittede, a) fordi AIDS-virus ikke smitter ved
almindelig social omgang, men kun pa mader, som man kan beskytte sig imod;
b) fordi smittede har brug for st0tte; og c) ford i smitten ogsa rammer muslimer,
som ikke har overtradt Is lams leveregler, personificeret ved den soma Iiske kvinde
smittet ved blodtransfusion.

Holdninger i informantgruppen
Eftersom kun tre af informanterne havde personligt kendskab til HIV-smittede pa
unders0gelsestidspunktet, kunne sp0rgsmal om, hvordan man i forskellige situationer ville behandle somaliere med AIDS-virus, kun vcere hypotetiske. I 2.
interviewrunde, hvor aile havde set videoen, kunne kvinden give sp0rgsmalet lidt
mere substans. lnformanterne blev foruden deres egne holdninger ogsa spurgt
om deres opfattelse af somalieres holdninger generelt til smittede.

Holdninger fer videoen
Bade pjecen og videoen rum mer den opfattelse, at udst0delse af H IV-smittede er
et resultat af angst for at blive smittet. Pjecen har fremhcevet budskabet i en lang
overskrift: Det er ikke farligt at /eve sam men med en, der er smittet med AIDSvirus! Og i videoen vii udsp0rgeren vide, om man skal holde sig vcek fra folk, der
er smittet med AIDS-virus. Lcegen siger: "Svaret er nej. Folk, der er smittet med
denne sygdom, er lige som andre mennesker. Deter folk, der har brug for im0dekommenhed, kcerlighed og abenhed. Og sa er det muligvis sadan, at de fleste
somaliere tror, at man kan blive smittet af noget, som man ikke kan blive smittet
af, og bliver mistcenksomme og l0ber vcek ... "
Denne unders0gelse tyder pa, at lcegen har delvist ret i denne formulering. Der
er nogle, som vii 'l0be vcek' eller afbryde kontakten med den smittede pa grund
af angst for at blive smittet. Men kun delvist; dels er der mange, som ville vcere
bange for at blive smittet, men som alligevel ville hjcelpe den smittede sa godt de
kunne. Dels er der nogle, som ikke er bange for at blive smittede, men som ikke
ville hjcelpe den smittede. Tabel 15 viser, at angst for smitte f0lger det samme
m0nstersomtidligere med relativtstorforskel i svarene mellem mcend og kvinder,
hvorimod viljen til at hjcelpe ikke f0lger dette m0nster. Af i alt ni, som ville vcere
bange for at blive smittet ved almindelig social omgang, vii de seks hjcelpe
alligevel. Af de elleve, som ikke er bange for at blive smittet, vii to mcend ikke
have noget med den smittede at g0re, fordi det alligevel er habl0st og for sent at
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hjrelpe - en holdning, der genfindes i studier af sygdomsopfattelse i Somalia
(Helander 1995).
Ma:md

A B
Bange for smitte fra
ven/familiemedlem
1. Vii st0tte og hjaalpe
smittet ven/fam.
2. Ville afbryde social
kontakt p.g.a. angst
3. Der er intet at g0re
AIDS rammer ikke
muslimer/er en straf
AIDS kan smitte ved
aim. social omgang

c

Kvinder

D E F G H I J K L M N 0 p Q R

s

T

•
•••••• • •
••• ••• • • •• ••• •
• • • •
•
•
•• •••• • • • •• •
•
••••• • •

Tabel15: Udst0delse af smittede, angst for smitte og straf/lslam

Det enten at se AIDS som en sygdom, der ikke rammer muslimer, og/eller at se
det som en straffra Gud, udelukker heller ikke, at man vii hjaalpe en smittet. Af de
tolv i denne kategori vii de otte gerne hjaalpe og st0tte en smittet. Det skyldes ikke
blot, at mange i gruppen ikke anser AIDS som smittefarlig ved almindelig social
omgang . Det skyldes i nok sa h0j grad, at sp0rgsmalet om straf og til en vis grad
ogsa sp0rgsmalet om man er 'rigtig' muslim, i dEm sammenhaang defineres som
et anliggende mellem Gud og den enkelte. Om man tillregges skyld for smitten
eller ej er altsa ikke afg0rende for, om man kan finde st0tte eller ej. Der var dog
et par stykker, som anf0rte, at de maske nok ville hjaalpe en person, der var
smittet ved eksempelvis en blodtransfusion mere, end hvis det var ved seksuel
smitteoverf0rsel. Nar det kommer til stykket, er det formodentligt svaart for aile at
forestille sig, prrecis hvordan de ville reagere, hvis de pludseligt var i situationen.
Det er naappe tilfreldigt, at den eneste i gruppen, som kendte HIV-smittede
somaliere i Danmark og aktivt st0ttede dem (informant D), hverken var bange for
at blive smittet, ansa AIDS for at vrere en straf, eller mente at 'rigtige' muslimer
ikke kan fa sygdommen.
Endelig er fire rrekker fra Tabel 11 (AIDS kan smitte ved handtryk, ved at spise
sammen eller dele bestik eller ved at dele toilet; kys er ikke med, eftersom det
ikke er en almindelig somalisk hilsen) sammenfattet i den nederste raakke sam
smitte ved 'social omgang', idet 'ved-ikke' svar er talt som positive, fordi de ma
antages at skabe utryghed ved social omgang, og idet svar fra den 2. interview-
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serie (hvor informanterne havde set videoen) er udelukket. Herefter er der otte,
som mener, AIDS kan smitte ved almindelig social omgang, hvoraf de syv ogsa
ville vrere bange for smitte fra en ven/slregtning. Omvendt anf0rer syv af de ni,
som ville vrere bange for smitte, ogsa, at AIDS kan smitte ved almindelig social
omgang . Sa meget desto mere bemrerkelsesvrerdigt forekommer det, at seks af
de ni angiver at ville hjrelpe alligevel.
Man kan ikke konkludere, at angst for smitte bevirker, at HIV-smittede udst0des.
Man kan heller ikke konkludere, at angst ikke medf0rer udst0delse; snarere er
angst for smitte en blandt flere faktorer, der kan medf0re udst0delse for HIVsmittede. Uhelbredeligheden og habl0sheden er tilsyneladende en anden. Mens
den f0rste til en vis grad udspringer af uvidenhed om, hvordan sygdommen ikke
smitter, udspringer den sidste af viden om, hvordan sygdommen forl0ber.

Holdninger til den HIV-smittede kvinde pa videoen
For en del af informanterne virkede det f0lelsesmressigt meget stcerkt at se
videoen:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sv.:
Sv.:

Sp.:
Sv.:

Jeg fik et chok. Hun er en somalisk pige og har t0rklaade, og hun har
sadan en sygdom, det ku' jeg bare ikke tro .
Kan du sige lidt mere om det?
I filmen?
Nej, dit indtryk af kvinden?
Det kan godt vaare, at de unge muslimer kan fa sadan en sygdom,
men ikke en som hende, altsa, hun ligner en rigtig muslim. Der er
mange ting , som hun ikke g0r.
Det kom bag pa dig?
Ja.

Af de seksten, som blev interviewet efter at have set videoen , reagerede de ti
(fern mrend og fern kvinder) f0lelsesmressigt pa at se videoen ved at blive kede
af det over med egne 0jne at se en ung somalisk kvinde vcere smittet med en
d0delig og uhelbredelig sygdom. Som en af informanterne sagde: Faktisk, sa
bevreger videoen folk til virkeligheden. Blandt de, som ikke reagerede fli'Jielsesmcessigt, var der henholdsvis den positive, men lidt mere distancerede holdning,
at hun fortalte godt om sin sygdom, og det var det, der var vresentligt; eller (hos
de to, som ikke troede pa, at hun var smittet ved transfusion, jvf. s. 38) en skepsis
overfor hende.
En af de ting , som var med til at skabe sympati om kvinden , var hendes vilje til at
/eve med sygdommen fremfor passivt at affinde sig med den. Deter et budskab,
som fors0ger at bearbejde den opfattelse, at folk med AIDS-vi rus er sa godt som
d0de, og at de derfor er en slags ikke-medlemmer af det sociale liv. Deter den
holdning , der ligger i kategorien i Tabel 15, at 'der er intet at g0 re', og at man
derfor ikke kan have social kontakt med smittede. Men der var mange, som
fremhrevede det positive i, at hun dyrker sport for at styrke kroppen eller for at
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glemme sin sygdom og sine bekymringer, og at det kunne v~re med til, at hun
levede l~ngere . Hun blev karakteriseret som en kvinde med h0j moral og med
mod , som i starten havde haft det meget sv~rt med sin sygdom, men som nu
havde accepteret den og derfor ogsa kunne v~re glad . Undtagelserne var
informant E og M, de samme, som betvivlede smitten ved blodtransfusion. De
mente ikke, at gymnastik ville g0re hen de nogen gavn i den situation, hun befandt
sig i.
Det ville imidlertid v~re urealistisk at forvente af en video om et kontroversielt
emne som AIDS, at den skulle kunne v~kke sympati hos aile for en smittet landsmand. Generelt rna man sige, at pr~sentationen afkvinden er s~rdeles vellykket,
hvad angar sympatisk identifikation hos modtagergruppen, og at denne identifikation ogsa tjener som grundlag for positive holdninger til smittede generelt samt
for interesse i den konkrete information, som gives, is~r hos de, som troede, at
sygdommen kunne smitte ved almindelig social kontakt.

Kvindens anonymitet
Kvinden i filmen er skjult bade pa billed- og lydsiden. Pa billedsiden er hun henholdsvis indhyllet i et t0rkl~de og fotograferet i modlys, og pa lydsiden er hendes
stem me st~rkt forvr~nget. Dette sidste forhold gjorde i0vrigt, at to havde besv~r
med at forsta, hvad hun sagde, hvilket imidlertid ikke kan v~re et argument for
ikke at beskytte kvindens anonymitet.
Der var st~rkt delte meninger i gruppen om det rigtige i, at kvinden holder sig
skjult pa videoen . Otte mente entydigt, at det var rigtigt, og at kvinden havde ret
i, at det ville medf0re sociale sanktioner blandt andre somaliere, hvis de vidste,
at hun er smittet. 6 Andre seks mente, at det var forkert af hende at skjule sig , men
med en r~kke forskelle baggrunde. En enkelt sa, at hun derved afskar sig selv
fra at fa st0tte fra de somaliere, som ikke ville isolere hende, men gerne ville
hj~ l pe . Nog le mente, det var forkert, at hun ville blive udst0dt; nogle, at hun
burde sta frem offentligt og formidle bedre oplysning, og endelig mente to m~nd ,
at det var bedre, om hun stod frem, sa man lettere kunne passe pa ikke at blive
smittet af hende ud fra den overbevisning, at selvom der er mange smittede, man
ikke kender, er risikoen for at blive smittet mindre, jo flere man kender. Endelig
er der nogle stykker, som har dobbelttydige holdninger, hvor de pa den ene side
godt kan se hendes problem, hvad angar sociale reaktioner, pa den anden side
deler de nogle af de n~vnte holdninger til, hvorfor hun burde vise sig.
Der var ogsa to, som mente, at hun var for lidt skjult, og at det ville v~re for nemt
at genkende hende. I alt mente syv, at hun ville v~re genkendelig for nogle,
en ten n~re venner, ellerfolk i K0benhavn (hvorfra gadebillederne stammer), eller

6

Blandt de otte er medtalt to, der kun blev interviewet i f"rste runde, og sam ikke havde
set videoen , men sam udtalte sig principielt efter at have faet refereret kvindens
anonymitet i videoen .
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fordi de somaliske kvinder, man ser hende sammen med i videoen, ikke ville
holde teet. To mente, de selv ville vcere i stand til at identificere hende pa
grundlag af videoen, og en tredje havde talt med en , som sagde, at hun vidste,
hvem hun er. Men der var ikke nogen udbredt nysgerrighed efter at vide, hvem
hun er; de, som gerne ville vide det, var med en enkelt undtagelse de, som
mente, de sa bedre vi lle kunne beskytte sig.
Tabel 16 sammenfatter holdninger til kvindens anonymitet.
Mrend
A B

c

Kvinder

s

T

N J J

J

J N J N J J N J J N N N J - - J -

-
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Det er rigtigt af kvinden at vrere anonym i - J J J N N J N B N B N B J J
video en
Kvinden kan identificeres (generelt eller
af bekendte)

- -

-

Skraveret felt angiver to interviews gennemf0rt. J=Ja; N=Nej; B=Bade ja og nej

Tabel 16: lnformationskontrol

Sp0rgsmalet om kvindens identificerbarhed i forhold til nysgerrigheden efter at
vide, hvem hun er, skal jeg vende tilbage til i Kapitel 7 om distribution af
materialet. Her skal jeg forel0bigt beskceftige mig med accepten af hendes
anonymitet.

Somalieres holdninger generelt
Kvindens argument for at holde sig skjult var, at somalierne ville vende hende
ryggen, hvis de vidste, at hun er smittet. Kun tre var uenige i dette, en med den
begrundelse, at nar f0rst somalierne havde set videoen ville de cendre deres
holdninger og ikke lcengere udst0de hende. Denne opfattelse var derfor reelt i
samklang med den helt overvejende holdning, at grunden til udst0delse er
uvidenhed: Somalierne ved ikke, hvordan sygdommen smitter, derfor udst0der
de de smittede.
Sp.:
Sv.:
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Hun sag de, at hun var bange for, at andre somaliere vii skubbe hende
ud. Hvad mener du om det?
Jeg kan godt forsta det hun siger, at folk vii reagere sadan, men det
har noget med uvidenhed at g0re. Folk fra Somalia mangler viden om
sygdommen. Hvis de vidste noget om sygdommen, sa var det muligt,
at de ikke reagerede paden made.

Holdninger til smittedel

Opfattelsen af udst0delse som teet forbundet med angst for smitte, og angst for
smitte som sncevert forbundet med uvidenhed om smitteveje, forekommer logisk
bade for somalierne og for mange mennesker direkte involveret i AIDS-oplysning,
og den er central i den sakaldte viden-holdninger-adfcersmodel. I videnholdninger-adfcerd-modellen tcenkes som regel pa seksualadfcerd som det, der
skal cendres med viden. Deter en opfattelse, som antager, at adfcerd primcert er
ratione! og vidensbaseret, hvilket imidlertid er en tvivlsom antagelse, nar det
drejer sig om stcerkt f0lelsesmcessigt betonet adfcerd som seksuel adfcerd eller
angst-prcegede reaktioner overfor HIV-smittede. Som vi sa ovenfor, var angst for
smitte ved almindelig social omgang heller ikke i informantgruppen et afg0rende
element for scerligt mange til ikke at hjcelpe en person med AIDS-virus (Tabel15).
Flertallet ville hjcelpe den smittede pa trods af de nne frygt, som snarere ville give
dem anledning til at passe scerligt pa i overensstemmelse med, hvordan de
mente, smitten kunne spredes.
En informant uddybede sp0rgsmatet om udst0delse og uvidenhed om sygdommen:
Sv. :

Hvis vi aile ved, hvordan tingene er forbundet med AIDS, tror jeg aldrig ,
nogen vii stikke af fra dem, der har AIDS. Nu interviewer du mig. Men
hvis du gar til nogle [andre] mennesker, sa 0nsker de aldrig at h0re ordet
AIDS. Aldrig. De vii ikke h0re det. Deer bange. Deer bange blot for at
ncevne dets navn. Vi er n0dt til at uddanne disse folk og fortcelle dem, at
dette er sad an, vi er n0dt til at leve med det. Vier n0dt til at Ieve med det.

Her knyttes uvidenheden til forncegtelse af sygdommen . Men man kunne vende
det om og sp0rge, hvorfor nogen skulle forncegte sygdommen eller blive bange
for blot at ncevne dens navn, hvis de ikke vidste noget om den? Deter trods alt
nceppe tilfceldigt, at de interviewede somaliere stort set aile kendte de primcere
smitteveje, herunder ogsa blodtransfusion og forurenede spr0jter.
Konklusionen her er ikke at der ikke er behov for information om sygdommen
blandt somaliere i Danmark. Konklusionen er heller ikke, at der ikke er somaliere,
som ved aft for lidt om sygdommen, iscer blandt kvinderne. Konklusionen er, at
det ikke er tilstrrekkeligt at forsta udst0delse af HIV-smittede som et resultat af
manglende viden. I Kapitel 5 konkluderedes, at HIV/AIDS rna forstas i en
dynamisk sammenhceng med den l0bende udvikling af somalieres etniske
identitet i Danmark. Denne unders0gelse giver grundlag for at konkludere, at
holdninger til udst0delse af somaliere med AIDS-virus er en konsekvens af
opfattelsen af AIDS som en trussel mod somalisk identitet snarere end en
konsekvens af angst for at blive smittet ved et tilfceldigt handtryk, men at denne
udst0delse ogsa kan finde ncering i de forhold, som almindeligvis ncerer
stigmatisering, herunder uhelbredelighed, uvidenhed om smitteveje, m.v.
Denne konklusion finder ogsa st0tte, hvis man ser pa, hvad de, som hverken
havde set videoen eller pjecen pa interviewtidspunktet, ikke vidste. Tabel 17
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sammenfatter de felter, som man ikke vidste noget om. Som det fremgar, er det
primcert uvidenhed vedr0rende sygdommens forl0b, beroende pa manglende
personligt kendskab til smittede, og manglende viden eller interesse vedr0rende
sygdommens udbredelse, bade hvad angar nationaliteter (somaliere, danskere,
'afrikanere') og de sakaldte risikogrupper. Uvidenhed vedr0rende smitte er
derimod begrcenset.
Ved ikke
FORL0B M.V.
Symptomer?

4

Symptomer ud over svag og tynd?

4

Forl0b?

7

Helbredelse/d0delighed/medicin?

5

UDBREDELSE?
Er der mange smittede somaliere?

6

Er der mange smittede afrikanere?

5

Er der mange smittede danskere?

5

Er der nogen, som er i sCErligt stor risiko for smitte?

9

SMITTE
Kan man blive smittet ved blodtransfusion?

2

Beskytter kondom?

3

Er der risiko for smitte ved aim. social omgang?

5

N=14 (lkke la3st pjece eller set video pa svartidspunkt}

Tabel 17: Manglende viden i informantgruppen

At det forholder sig sadan, er maske ikke sa overraskende, al den stund de tre
vidensfelter henviser til forskellige interesseomrader: Viden om sygdommens
forl0b henviser til en interesse for de, som er smittede. Viden om sygdommens
udbredelse henviser til en interesse for, hvor omfattende problemet er for
forskellige grupper af mennesker. Viden om smitteveje henviser derimod til
interesse i at undga selv at blive smittet.
Sammenfattende kan man saledes sige, at holdninger til AIDS ikke udelukkende,
og nt:Bppe primCBrt, baseres pa viden/uvidenhed. I hvilket omfang videoen har
held med at pavirke holdninger til HIV-smittede somaliere positivi, beror snarere
pa dens evne til at sCBtte emnet pa dagsordenen og skabe diskussion blandt
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somaliere om AIDS og smittede med AIDS-virus.

Materialets debatskabende potentiale
Af de seksten, sam havde set filmen efter 2. interviewrunde, havde kun tre set
filmen alene. De 0vrige tretten havde set den sammen med andre, og ide fleste
tilfcelde havde de ikke blot set den sammen med egen familie, men ogsa sammen
med bes0gende venner. I aile tilfcelde havde det givet anledning til diskussion af
centrale temaer. Selvom savel referaterne at disse diskussioner som indholdet
i dem til en vis grad reflekterer de forkellige informanters egne synspunkter,
inddrager disse diskussioner indirekte flere mennesker end de tyve, der har
medvirket i unders0gelsen.
Sp0rgsmalet om kvinden er 'rigtig' muslim optog to at diskussionerne, herunder
sp0rgsmalet om hun i virkeligheden var smittet seksuelt Uvf. citat s. 38). I en
anden diskussion gik mistanken ikke pa kvinden; man var rystet over, at der altsa
var somaliere, sam var smittet, hvilket kastede mistanke pa de to unge fyre i
filmen, som man ser i en badmintonhal: De matte ogsa vcere smittede. To
diskussioner handlede om at identificere kvinden:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Du sa videoen sammen med nogen andre. Har I snakket om filmen?
Vi har snakket om kvinden.
Hvad sagde I om hende?
Hvem hun er, og hvor hun bor osv.
Fandt I ud af, hvem hun er og hvor hun bor?
Nej, men vi tror, at hun bor i K0benhavn.
Vii I gerne vide hvem hun er?
Ja.

Endelig var der to diskussioner, sam handlede om smitteveje, hvor filmen i begge
tilfcelde tilf0rte vigtig ny viden:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Hvad syntes de om filmen?
Vi snakkede om, at AIDS er en sygdom, man kan d0 af, og at man
skal passe godt pa sig selv.
Var der noget, som I havde forskellige meninger om?
Nogen havde andre meninger end andre.
Hvad sagde de?
Nogen mente, at man ikke kan leve i samme hus som en smittet, fordi
man selv kunne blive smittet.
Mente de ogsa det efter at have set filmen?
Nej, f0r filmen .
A:ndrede de sa holdning?
Ja.

Hvad sagde de sa?
At man godt kan passe pa, selvom man lever i samme hus.

Afg0rende for videoens debatskabende kraft er formentlig, at der er flertydige
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signaler i forhold til det vigtige sp0rgsmal om AIDS og Islam. Kvinden prresenteres visuelt som 'rigtig' muslim, og hun er selv blevet smittet ved blodtransfusion.
Alligevel siger hun, at aile muslimer kan blive smittet, og at de skal bruge
kondom, nar de gar i byen. Lregen har en tilsvarende dobbelthed. Paden ene
side 'vier muslimer', paden anden side 'vi rader til kondom'. Hvis kvinden var
blevet prresenteret som en 'moderne' vestligt udseende kvinde, ville budskabet
nreppe have samme appel. Det er et vigtigt eksempel pa, at flertyd ighed i
budskaber kan for0ge de res effekt, blandt andet fordi der etableres holdepunkter
for begge sider i diskussionen om AIDS og Islam blandt somaliere. Derfor opnar
man, at de, som maske er mest skeptiske i forhold til AIDS-oplysning, ogsa er
interesserede i filmen .
I modsretning til den store diskussionslyst, som videoen afstedkommer, har
pjecen langt mindre debatskabende potentiale. Dels vrekker den mindre
interesse, simpelt hen fordi en video alene i kraft af billedmediet opfattes som
langt mere sprendende og interessant. Dels er det at lrese en pjece i modsretning
til det at se en film ikke en oplagt social begivenhed, men overvejende en
individuel aktivitet. Videre er pjecen trenkt som informationsoverf0rsel snarere
end som debatskaber. Af de ti, som havde lrest pjecen ved 2. interviewrunde,
havde de seks ikke diskuteret pjecen med nogen. To havde snakket med andre
om sygdommen, hvor de havde brugt pjecen som grundlag, men de havde ikke
diskuteret pjecen i sig selv. En havde snakket om pjecen sammen med de, han
havde set videoen med . Tilbage var to, som aktivt havde brugt pjecen i sig selv
som diskussionsemne. Heraf havde den ene diskussion drejet sig om smitteoverf0rsel, den anden havde drejet sig om udbredelsen af HIV i Afrika, som blev
opfattet som vestlig propaganda.
Fire af de ti, som havde lrest den, havde ingen erindring om pjecens synsvinkel
pa familien . Af de seks andre fremhrevede de fire vigtigheden af at beskytte
familien mod smitte, herunder risikoen for viderebringelse af smitte til eventuelle
b0rn . De to andre fremhrevede vigtigheden af at blive testet i forbindelse med
bryllup, et budskab som imidlertid slet ikke findes i pjecen men alene gives i
videoen. lngen nrevnede pjecens afsnit om at have en smittet i familien.
Man kan konkludere, at pjecens nytte f0rst og fremmest er som opslagsvrerk for
de, der af en eller anden grund er blevet srerligt motiverede for at s0ge
information, men at den generelt ikke er et egnet middel til at srette AIDS pa
dagsordenen blandt somaliere i Danmark. Til det formal er videoen langt mere
egnet. I den forstand kan videoen vrere med til at skabe interesse for pjecen, men
i hvilket omfang det sker, vii blandt andet afhrenge af udbredelsen af videoen og
de holdningsdiskussioner, den afstedkommer blandt somalierne.
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6 Distribution og udbredelse af materia let
1 dette kapitel gennemgas dels, hvorledes den faktiske distribution af materialet

i gruppen var foregaet, og dels peges pa potentielle distributionskanaler i forhold
til , hvordan information spredes blandt somaliere i Danmark.

Den faktiske distribution af materialet
Som nrevnt ovenfor var pjecen forud for unders0gelsen kendt af fire i gruppen,
aile mrend. Videoen var kendt af to, en mand og en kvinde. Tabel 18 viser,
hvorfra disse seks personer kendte materialet.
Kilde
Pjece

Video

Antal

Faet den i Flygtningehjretpen

2 MCEnd

Lant af ven (som fik den i FlygtningehjCEipen)

1 Mand

Faet den i lndvandrerklubben

1 Mand

Havde set den has venner

1 Mand

Havde lant den af venner

1 Kvinde

Tabel18: Faktisk distribution

Kvinden havde lant videoen af en veninde, som tidligere var blevet interviewet i
forbindelse med denne unders0gelse, og som ved den lejlighed havde faet
videoen udleveret.

Modtagelse af f lygtninge i Danmark
Modtagelsesprocedurer for flygtninge i Danmark a:mdres l0bende, og det kan
derfor vaere vanskeligt at give et praecist billede af, hvordan situationen er for
flygtninge , som kommer tillandet pa et givet tidspunkt. De tyve somaliere, som
indgik i unders0gelsen er kommet til Dan mark over en periode fra 1988 til 1995;
oversigten i det f0lgende skal derfor kun give en fornemmelse for, hvilke
instanser man er tilknyttet som flygtning i perioden efter ankomsten til Dan mark.
Fra man ankommer, og indtil man har faet behandlet sin asylans0gning , bor man
i R0de Kors' asylcentre. Med krigen i Bosnien blev antallet af asylans0gere
mangedoblet i Danmark. I hvilket omfang det har pavirket vilkarene for andre
flygtninge som de soma Iiske er udenfor rammerne af de nne unders0gelse, men
deter under aile omstaendigheder pataldende, at ingen i gruppen giver udtryk for
at have modtagetAIDS-oplysning generelt, endsige pjecen ellervideoen specifikt,
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i asylcentre.
Efter anerkendelse af asylstatus overgar flygtninge til Dansk Flygtningehjaalps
(DF) indledende integrationsprogram. Dette program omfatter blandt andet
midlertidig indkvartering, 0konomisk fors0rgelse, personlig radgivning, danskundervisning, samt uddannelses- og erhvervsplanlaagning (Dansk Flygtningehjaalp
et al., 1993: s. 12). Programmet varer indtil 18 mdr., hvorefter flygtningene
overgar til kommunalt regi (ibid.).
Da pjecen udkom i februar 1994, og da man som flygtning har kontakt med DF i
ca. 18 mdr. efter, at man i kortere eller laangere tid har boet i et asylcenter,
betyder det, at aile, som er kommet til Danmark i hvert fald siden 1992, kunne
have modtaget den fra DF, hvis pjecen var blevet systematisk distribueret (label
19). Deter pataldende, at de to, som har modtaget den i DF, begge kom i 1992
og altsa har haft relativt kort kontakt med DF efter pjecens udgivelse, hvilket
maske kunne tyde pa, at pjecen distribution ·i et vist omfang blev baret af
'nyhedens interesse', da den udkom.
Kvinder

Mcend

Boet i DK (ar)
Kunne have
faet pjecen i
DF
Har faet pjecen
i DF

A

B

c

D E F G H

I

J

K

L M N 0

3

4

5

7

5

1

3

3

0

3

1

0

1

1

6

p Q R

s

T

1

2

1

5

0

••• •••••• • •• •
•

••
•

label 19: Distribution af pjecen i Dansk Flygtningehjaalp

lilsvarende gaalder, at da videoen udkom feb. 1995, ville aile, som er ankommet
siden 1994 potentielt have haft mulighed for at se eller fa filmen via DF (label
20). lngen har.
Kvinder

Mcend

Boet i DK (ar)
Kunne have
set el. faet
videoen i DF

A B

c

D

E F G H I

J

K

L M N 0

4

5

7

3

3

3

0

3

1

0

5

1

•• •

1

1

6

p Q R

s

T

1

2

1

5

0

••• • • •

label 20: Potentiel distribution af videoen i Dansk Flygtningehjaalp
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Potentielle distributionskanaler
Det er oplagt, at savel R0de Kors i asylcentrene som Dansk Flygtningehjrelp i
forbindelse med integrationsprogrammet b0r distribuere oplysningsmaterialet
systematisk. At materialet ikke engang n0dvendigvis er kendt her, fremgar af, at
en af somalierne gav sin pjece til sin lrerer i Flygtningehjrelpens sprogskole, hvor
den blev kopieret til aile elevene i klassen . Deter ikke god vilje, der mangler, men
en systematisk indsats.
En opprioritering af distributionen af materialet hos disse to vigtige institutioner
vii imidlertid ikke vrere tilstrrekkeligt til at fa materialet ud til aile de somaliere,
som allerede har forladt DFs integrationsprogram. Men der er andre oplagte og
uudnyttede kanaler. En af de mere pafaldende er kontakten til sundhedsvresenet
i forbindelse med HIV-test. Som nrevnt ovenfor var testhyppigheden stor i
gruppen, men ingen gav udtryk for nrevnevrerdig information i den forbindelse,
og ingen havde faet udleveret materialet ved testen.
Mcend

A B
Testet i DK
Testet i udlandet

c

D E F G H

Kvinder
I

J

K L M N 0

•••• • • ••• •
••

p Q R

s

T

• •

Tabel 21 : HIV-Test
En sammenligning af Tabel 21 med Tabel 3, s. 14, viser, at der ikke er nogen
n0dvendig sammenhreng mellem vidensniveau og det at vrere blevet testet for
AIDS-virus. Der er to forbehold her: For det f0rste er det muligt, at nogen har
troet, de blev testet for HIV uden at vrere blevet det, isrer nar testen har fundet
sted i forbindelse med en hospitalsindlreggelse, hvor der tages mange blodpr0ver, og hvor det kan vrere svrert at holde rede pa, hvad man egentlig testes for.
Dels er der ikke tale om en pastand om, at radgivning i aile tilfrelde ikke har
fundet sted; de lreger, som har testet, ville muligvis have et andet syn pa
sp0rgsmalet. Men det afg0rende er, at ingen har opfattet det som radgivning om
AIDS-virus. Det vresentligste problem i denne sammenhreng er formodentlig et
kommunikationsproblem, der bade kan omfatte sproglige problemer og
tvivlsomme hensyn til 'kulturel sensibilitet', som kan afholde sundhedspersonale
fra at tale om seksuelle forhold overfor visse indvandrer- eller flygtningegrupper
(Seeberg, i trykken). En af informanterne beskrev dette kommunikationsproblem
sad an:
Sv.:

Deter ikke kun AIDS og HIV. Deter ogsa mange andre sygdomme
som Hepatitis eller, hvad siger man, lungebetcendelse eller, mange
sygdomme, farlige sygdomme. Og folk forstar ikke, hvad ... For
eksempel nogen at dem, nar de bes0ger lceger eller sygehuse ... De
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Sp.:
Sv.:

Sp.:
Sv. :

kan ikke forsta , hvad de snakker om .. .
Hvad de danske la3ger snakker om?
Hvad de danske la3ger snakker om. De kommer tilbage uden at have
forstaet det og er mista3nksomme hele tiden. Sa hvis folk far nogle
somaliske la3ger, som forta3ller hvad problemerne er, smitsomhed,
hvordan man beskytter sig selv, alt det der, deter en god ide. [... ] Og
de tror pa dem. De fleste af dem. For eksempel nar de kommer ... lkke
de fleste af dem, men nogle af dem, de tror [pa det], hvis de soma Iiske
la3ger siger sadan og sadan, men hvis de danske la3ger siger sadan
og sadan, tror de maske ikke pa det. lkke de fleste af dem, men nogen
at dem.
Eller de kan slet ikke forsta , hvad de siger?
Ja, ja, hvad de snakker om ...

Det har nok lange udsigter, f0r man har somaliske lreger til at drekke behovet.
Her opfylder den somaIiske lrege pa videoen som nrevnt oven for et vigtigt formal ,
der kombinerer lregelig autoritet med indsigt i somaliske forhold. Derfor kunne
isrer videoen vrere et srerdeles godt redskab i forbindelse med HIV-testning; den
burde eksempelvis kunne vises pa de hospitalsafdelinger, hvor man jrevnligt
behandler somaliske patienter, sasom infektionsmedicinske afdelinger. At
hverken pjecen eller videoen tilsyneladende anvendes systematisk i forbindelse
med HIV-testning forekommer at vrere en alvorlig fors0mmelse.
En anden oplagtdistributionskanal i sundhedsvresenetfors0mmes tilsyneladende
ogsa. Nar en flygtning overgar fra DF-regi til kommunen, star OF for kontakten til
en lokal, praktiserende lrege. Her er en oplagt mulighed for at lade den
pagreldende lrege modtage materialet, saledes at det ogsa kan anvendes og
tages op igen ved senere HIV-tests, ogsa af andre somaliere. En sadan praksis
ville desuden skrerpe opmrerksomheden blandt de pagreldende lreger om
eksistensen af et sadant materiale til andre etniske grupper, som eventuelt HIVtestes hos !regen.
Materialet distribueres igennem Statens Information. Hertil kan man ringe og
bestille video og pjece, som derefter sen des omkostningsfrit for modtageren . Den
oplysning fremgar af save I pjece som video. I videoen henvises der endvidere til
pjecen for yderligere information.
De ovenfor omtalte distributionskanaler er institutionsbaserede. Det indebrerer
naturligvis, at formidlingen kun finder sted i det omfang, somaliere har kontakt
med de nrevnte institutioner. Der vii vrere en stor gruppe, som henholdsvis har
forladt OF eller kun sjreldent har kontakt med sundhedssystemet. Derfor er det
vigtigt ogsa at st0tte muligheder for, at distribution kan forega pa initiativ fra
somaliere og ad de kanaler, som i forvejen eksisterer blandt so matiere i Dan mark.
Udover de fire , som havde lrest pjecen, vidste kun en, at den eksisterede.
Derimod var der fern, som kendte til videoens eksistens foruden de to, der havde
set den. Deter en selvf0lgelig konsekvens afvideoens debatskabende potentiate,
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men det peger ogsa pa, hvordan information i det hele taget spredes.
Sp.:
Sv.:
Sp.:
Sv.:

Det du ved om AIDS, hvor ved du det fra?
For eksempel historien om den unge kvinde har jeg h0rt fra folk.
Hvordan kan det vcere, de kom til at snakke om det?
Fordi der var nogen der sa videoen, og sa fortalte de det videre til folk.

At det, man ved om AIDS, er noget, man har 'h0rt fra folk' , var en meget udbredt
kildeangivelse.l en lille og afgrcenset befolkningsgruppe pa ca. 5000 mennesker,
hvor aile start set kender aile eller i hvert fald er i stand til at placere aile andre
i forhold til nogen, man kender, vii information lynhurtigt spredes. Det gcelder
imidlertid ikke blot information, som gar fra mund til mund, men ogsa eks. AIDSvideoen. Et realistisk sk0n baseret pa angivelser af, hvor mange der efter ca. en
maned havde udlant de res video til adskillige familier er, at de 22 videofilm, sam
blev distribueret i forbindelse med unders0gelsen, i lflJbet af meget kort tid er
b/evet set og diskuteret af 2-400 somaliere i Arhus.
Det er ikke svcert at lokalisere lokale centre for en sadan distribution blandt
gruppen selv. I aile st0rre byer i Danmark er der somaliske foreninger, hvor folk
m0des om deres rel igion og om fester, og hvor iscer mcendene ogsa kommer til
foredrag eller blot for at snakke sammen over et glas te. I Arhus er det somalisk
familieforening, eller i daglig tale masjiid (moskeen) . Her har somaliske lcegestuderende ogsa holdt foredrag om AIDS og om andre sygdomme. Her formidles
ogsa anden information som bladet 'Muslim i Danmark'. I forbindelse med
unders0gelsen modtog foreningen tre scet video+pjece, som omgaende blev
udlant, men som langt fra kunne klare eftersp0rgslen. Ved produktion afmalrettet
informationsmateriale til etniske grupper anbefales det kraftigt, at man tager
kontakttil de foreninger, som mange indvandrer- og flygtningegrupperhardannet,
med henblik pa at distributionen decentraliseres til ma/gruppen selv.
Der er pa baggrund af diskussionen om AIDS og etnisk identitet ovenfor ingen
tvivl om, at den mest effektive opmcerksomhedsskabelse om AIDS vii kunne
forega igennem disse foreninger. Her diskuteres og skabes holdninger til det at
vcere somalier i Danmark. Derfor vii en basering af distributionen her have en
langt st0rre gennemslagskraft, hvad angar den varige effekt af materialet, end det
kan forventes, nar filmen vises i fjernsynet. I slutningen af november 1995 blev
filmen vist i TV-aben pa DR-TV. TV-aben er en sendeflade, der Jigger om dagen
f0r de 'normale' programmer, samt sent om aftenen eller om natten. Det er
tidspunkter, hvor folk ikke er samlet om fjernsynet, og hvor de fa, som i anden
interviewrunde vidste, at den var blevet vist, enten ikke havde set den pa grund
af sendetidspunktet eller havde set den alene. I modscetning hertil har de fleste
set videoen sammen med gcester og familie, hvor man har diskuteret den. Denne
gruppevise bearbejdelse er scerdeles vigtig, men hvor udsendelse via en
fjernsynskanal ikke appelerer hertil, g0r den fysiske distribution af videoen i
gruppen det. Det indebcerer, at udsendelse i fjernsynet ikke b0r erstatte denne
distribution, men udmcerket kan fungere komplementcert.
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Der er ogsa lokale, somaliske distributionskanaler. I Arhus er der dels en
somalisk lokalradio, som sender l0rdag eftermiddag. Her harman informeret om
TB, og i forbindelse med unders0gelsen blev der taget initiativ til at fort~lle om
pjecen og videoen. Ligeledes findes der sma lokalaviser pa somalisk, hvor der
ogsa er taget initiativ til at skrive om AIDS.
Aile disse forhold peger pa en s~rdeles stor interesse for materialet, is~r for
videoen. Den forst~rkes af, at der ganske simpelt ikke er mange film for
somaliere pa somalisk i oml0b. Derfor vii videofilm pa somalisk automatisk v~kke
st0rre interesse end man kan forvente af tilsvarende film til andre grupper, som
ikke i samme omfang er 'udsultede' hvad angar film pa modersmalet.
I Kapitel 8 sammenfattes evalueringens resultater, herunder de den kritik af
pjecen, som er blevet fremf0rt. Deter imidlertid allerede her v~rd at fremh~ve,
at videoen ikke kan sta alene uden pjecen. Det sky Ides ikke blot, at man i pjecen
giver 't~ttere' information, hvorfor den kan anvendes som et lille opslagsv~rk
med de forbehold , som er n~vnt tidligere. Det skyldes is~r to forhold :
For det f0rste kan pjecen ogsa distribueres pa samme made som aile andre
pjecer, eksempelvis via biblioteker. Det kan videoen ganske vist ogsa, men det
vii v~re som udlan, ikke som udlevering. Fire af soma Iiske m~nd (ingen kvinder)
bes0gte regelm~ssigt biblioteket, is~r for at l~se engelske eller arabiske aviser.
Til forskel fra videoen kr~ver pjecen ganske vist af modtageren, at han eller hun
kan l~se . ls~r i forhold til den ~ldre del af den somaliske befolkning kan det
v~re et problem. En informant sagde, at man ville l~se pjecen op for hinanden,
hvilket i givet fald ville give pjecen en social dimension. I gruppen var der en
kvinde pa 57 ar, som ikke kunne l~se. Hun havde ikke faet pjecen l~st op, men
havde formodentlig faet det gjort, hvis hun havde 0nsket det.
Omvendt fordrer videoen, at man har eller skaffer sig adgang til en videoafspiller.
I gruppen var der to, som ikke selv havde video, men som sa filmen hos venner.
Der er tilsyneladende st0rre interesse for at komme til at se en video, man ejer,
selvom man ikke har en afspiller, end der er for at fa l~st en pjece, nar man ikke
kan l~se. Det var som n~vnt ogsa karakteristisk, at mange havde set den
sammen med g~ster, og der var en , som havde lovet at vise den for venner, som
ikke selv havde video.

Sammenfattende ma man konkludere, at den faktiske distribution at save/ pjece
som video har vwret klart utilfredsstillende, men at der omvendt er adskillige
vigtige, ti/ga:mge/ige og ubenyttede distributionskanaler.
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7 Konklusion
I det foregaende er resultaterne at evalueringen at Sundhedsstyrelsens AIDSoplysningsmateriale til somaliere i Danmark blevet fremlagt. Disse resultater vii
kort blive opsummeret her. Nogle at resultaterne peger pa specifikke behov hos
en mindre del at den somaliske befolkning i Danmark. Andre kan generaliseres
til gruppen som helhed . Og endelig vii der vcere resultater, som kan anvendes
ved udarbejdelse og distribution at oplysningsmateriale ogsa til andre etniske
grupper og om andre emner. Disse forskellige grader at generaliserbarhed vii
blive sammenfattet i forhold til de forskellige resultater, idet anbefalinger af
generel relevans ogsa overfor andre etniske grupper er placeret i rammer.

Beskrivelser af HIV/AIDS
Terminologi
Anvendelsen at termen 'AIDS-virus' fremfor H IV i oplysningsmaterialet havde den
fordel , at termen generelt er kendt eller umiddelbar genkendelig i modtagergruppen, men denne fordel modvirkes at den relativt st0rre ulempe, at modtagergruppen derved ikke i kraft at materia let bliver i stand til at forsta diskussioner at
og radgivning om HIV/AIDS i det danske samfund generelt. Her anvendes HIV
ikke blot som ord for virus, men ogsa som led i centrale begrebet som HIV-test
og om 'HIV-smittet' som forskellig fra 'AIDS-syg'. HIV anvendes som begreb for
latens-perioden i modscetning til AIDS om sygdomsperioden.

Disse vigtige distinktioner introduceres ikke for malgruppen, nar HIV I
generelt er udskiftet med AIDS-virus. Denne form for malrettethed kan I
derfor ikke anbefales, hverken overfor somaliere eller overfor andre
etniske minoriteter. I stedet b"r materialet tage sigte pit at udskifte 'AIDSvirus' med HIV.
1

Unders0gelsen peger ogsa pa et behov for varsomhed med anvendelse at- i

Det, af en term for sygdommen er pa malgruppens eget sprog, indebcerer
ikke i sig selv, at termen er velegnet.
denne sammenhceng - somaliske ord for AIDS som kullulyaan, som ikke
neJdvendigvis er kendt eller forstas at malgruppen.

AIDS som sygdom
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Generelt var der ikke i gruppen detaljeret viden om, hvordan sygdomsforl0bet
udvikler sig hos den HIV-smittede. Den almindelige opfattelse var, at sygdommen
udvikler sig over en arrcekke, hvor personen gradvist bliver svagere og tyndere,
hvorfor man i starten ikke vii kunne se, om en person er smittet, men hvor der
efterhanden vii komme sygdomstegn . Den smittede vii miste modstandskraften
overfor mindre sygdomme og vii til sidst d0. Der var generel enighed om, at der
ikke findes helbredende medicin. Der var markant st0rre viden om f0lgesygdom-

Vi den om og interesse for sygdomsforlebet ved HIV synes overvejende
at vcere bestemt af personligt kendskab til smittede.
me hos mcend end hos kvinder. Det var karakteristisk, at kun ganske fa havde
personligt kendskab til HIV-smittede. Oplysningsmaterialet aandrede ikke
ncevnevcerdigt ved den viden, man havde i forvejen , men bekraaftede den.

Smitteveje, risikofaktorer og beskyttelse mod AIDS
Der var hos bade kvinder og maand almindelig viden om, at AIDS-virus kan smitte
ved seksuelt samvaar, ved blodtransfusion, ved at dele spr0jter, og fra mor til
barn. Nogle var i tvivl om, i hvilket omfang blodtransfusion og brug af spr0jter i det
danske sundhedsvaasen kan medf0re smitte. De fleste vidste endvidere, at
almindeligt socialt samvcer ikke kan smitte, men en mindre gruppe, overvejende
kvinder, var usikre eller mente, sygdommen kan smitte ved eksempelvis at dele
glas eller toilet. Endvidere var der usikkerhed om, hvorvidt tandlaagebehandling ,
klipning/barbering hos fris0r, handtryk samt kys kunne smitte p.g.a. den teoretiske
mulighed for blodkontakt.
Mens sp0rgsmal om smitte ved almindelig social omgang blev afklaret i
malgruppen, var der fortsat tvivlssp0rgsmal vedr0rende blodkontakt i forskellige
situationer, samt vedr0rende det danske sundhedsvcesens brug af kanyler.
I opfattelsen af, hvem der iscer er udsat for smitte, blev promiskuitet specielt
fremhaavet, og forskellige grupper, som blev opfattet som promisku0se, blev fremdraget. Denne fokusering pa promiskuitet spillede en vcesentlig rolle i opfattelsen
af beskyttelse mod sygdommen, som blev tolket i en muslimsk kontekst.
Unders0gelsen peger pa en vigtig skelnen mellem 'rigtige muslimer', som
overholder de islamiske leveregler, og 'muslimer af navn', som overtrceder dem
og blot siger, de er muslimer. At muslimer ikke kan fa AIDS betyder, at hvis man
overholder de islamiske leveregler, er risikoen for at fa sygdommen minimal. Det
betyder ikke, at der ikke findes smittede muslimer.
Anvendelse af kondom blev primcert opfattet som sikker af mcend , som mente, at
sygdommen gav anledning til seksuel tilbageholdenhed snarere end seksuel
afholdenhed udenfor cegteskabet. Hos mange blev kondom imidlertid ikke opfattet
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som en sikker beskyttelse.

Opfattelser at HIV-smittede
Eftersom kun fa havde personligt kendskab til HIV-smittede, var holdninger til
HIV-smittede hypotetisk formulerede. Pa dette grundlag ville flertallet af de
adspurgte imidlertid fors0ge at st0tte og hjcelpe HIV-smittede, pa trods af at
mange af dem var nerv0se for smitte ved almindelig social kontakt. De fleste
mente, at de kunne handtere denne angst ved blot at passe scerligt pa i bestemte
situationer.
Angst for smitte var kun i begrcenset omfang en faktor i forbindelse med erklceret
vilje til at afbryde kontakt med HIV-smittede. Ligeledes var hverken sp!Zlrgsmalet
om at vcere en 'rigtig muslim' eller opfattelsen af AIDS som en straf fra Gud
tilsyneladende afg!Zlrende for udst!Zldelse. Opfattelsen af, at den smittede er
'socialt d0d', og at der derfor intet er at hjcelpe med, synes derimod at spille en

Der er intet mZJdvendigt sammenfald mellem (begramset) angst for smitte
og udst0delse af HIV-smittede. Angst for smitte er kun en af en rmkke
faktorer, som kan bevirke udst0delse. Sygdommens d0delighed og
uhelbredelighed kan spille en lige sa vmsentlig rolle.
roll e.

Etnisk identitet og AIDS-oplysning
Det var karakteristisk, at tolkning af information og HIV/AIDS skete i lyset af
forskellige strategier og opfattelser af somalisk identitet, som udspringer af
situationen for somaliere i Danmark. Unders0gelsen peger pa to n!Zlgleomrader
i den forbindelse. Det ene er ovenfor ncevnte skelnen mellem de muslimer, der
fastholder de islamiske leveregler og de, som siger, at deer muslimer, men ikke
n!Zldvendigvis overholder de foreskrevne regler. Den anden, som i et vist omfang
kan vcere knyttet til den f0rste, er diskussionen af integration i det danske
samfund overfor fastholden og beskyttelse af somalisk tradition og islamisk

AIDS-formidling til etniske minoriteter kan ikke tage udgangspunkt i
kulturel homogenitet, hvor malet er at vmlge den rette kulturelle kode,
med hvilken man kan form idle et entydigt budskab. I stedet rna malet vcere
at smtte AIDS til diskussion ved at udfordre centrale identitetsbmrende
kategorier i den etniske minoritet. Dette kan underst0ttes ved at definere
sp0rgsmalet om AIDS-oplysning til etniske minoriteter ikke som et
problem for det danske samfund, men som en rettighed for de etniske
minoriteter.
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religion, indtil man kan vende hjem . Tolkning af AIDS-oplysning, eksempelvis
vedr. spredning i Afrika og Mellem0sten og vedr. opfattelser af HIV-smittede, sker
i denne kontekst og kan ikke formidles som 'neutral' viden. En gruppe som den
somaliske kan ikke opfattes som en homogen gruppe med en fcelles kultur, men
som en etnisk gruppe med stcerkt delte meninger om, hvordan man skal forholde
sig til og modificere kulturelle former i en dansk kontekst. Iseer videoen rna siges
at vcere vellykket som katalysator for diskussion i forhold til denne etniske
kontekst. Denne vellykkethed beror blandt andet pa dobbeltheden i pa den ene
side den f0lelsesmcessige identifikation med en 'rigtig' muslimsk kvinde, pa den
anden side udfordingen af holdninger til AIDS og Islam.

Disitribution
Unders0gelsen peger pa, at der er en rcekke vigtige, og uudnyttede eller darligt
udnyttede distributionskanaler, som b0r opprioriteres.

Oet eksisterende oplysningsmateriale vedr. HIV/AIOS b0r systematisk
distribueres og anvendes til diskussioner blandt asylansrz~gere i Rrz~de Kors'
asylcentre. Undersrz~gelsen tyder pa, at det ikke sker i rz~jeblikket.
Oet eksisterende materiale brz~r ligeledes distribueres systematisk i Dansk
Flygtningehjcelps integrationsprogrammer. Undersrz~gelsen tyder pa, at det
kun sker i meget begramset omfang.

Unders0gelsen tyder pa, at der er en scerdeles h0j testhyppighed blandt
somaliere i Dan mark. Disse tests finder sted i en rcekke forskellige sammenhcenge: Enten ved generelle medicinske unders0gelser ved ankomsten tillandet, i
forbindelse med konsultation ved praktiserende lcege, eller i forbindelse med
indlceggelse pa sygehus. Unders0gelsen tyder pa, at der ikke finder tilfredsstillende AIDS-radgivning sted, nar somaliere bliver HIV-testet i Danmark. Ogsa her
ville anvendelse af materialet kunne Jette test-radgivningen.

Oet eksisterende materiale b0r anvendes ved HIV-test af indvandrere og
flygtninge for at bedre test-radgivningen. Nar flygtninge overgarfra Oansk
Flygtningehjcelp til kommunalt regi, hjcelper OF med at knytte den enkelte
flygtning til en praktiserende lcege. Her kunne OF foresta distribution af
materia let til lcegen, som senere kunne bruge det som strz~tte for radg ivning ved HIV-test.
Men unders0gelsen viser ogsa, at der mere end nogen anden distributionskanal
er grund til at lade somaliere selv distribuere oplysningsmaterialet. Det b0r bl.a.
ske ved, at der tilf0res den somaliske befolkning i Dan mark rigelige mcengder af
materialet til udlan og distribution igennem de somaliske foreninger.
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Distribution af materialet er ikke effektiv i millgruppen, nar opgaven i sa
h0j grad som nu varetages af offentlige og halvoffentlige institutioner. I
stedet b0r identifikation af distributionskanaler i selve malgruppen i
h0jere grad inddrages i planlcegningsfasen af en oplysningsvideo,
saledes at en given etnisk gruppe overlades st0rst mulig indflydelse pa
distributionsprocessen. Herved skabes bedst den diskussion om
HIV/AIDS, som er et centralt mal i oplysningsarbejdet.

I

Samlet vurdering
Oplysningsmaterialet kan karakteriseres som havende bade et informerende og
et holdningsbearbejdende/debatskabende sigte.

Evaluering af oplysningsvcerdien
•

Savel pjecen som videoen lcsgger star vcsgt pa information om smitteveje. Ved at informere om smitteveje pa gruppens eget sprag og i en
kombination af et tekst- og et billed medium er det lykkedes at na ud til
aile i gruppen med denne information. lscsr i kraft afvideoen far ogsa de,
der af egen drift ellers ville vcsre mest tilbageholdende med at s0ge
oplysning, kendskab til, hvordan 'AIDS-virus' smitter. Generelt var der
dog blandt de adspurgte en ganske udbredt basal viden om smitteveje i
forvejen .
Direkte information om analsex og oralsex er udeladt i materialet. Dette
skyldes et 0nske om ikke at st0de en modtagergruppe fra sig, hvor det
overhovedet at bringe HIV/AIDS pa bane kan vcsre 0mtaleligt. At denne
strategi ogsa har bivirkninger, ses af det behov for mere detaljeret
oplysning, iscsr om oralsex, som kom frem i unders0gelsen, og som
materialet ikke tilfredsstiller. I lyset af, at videoen tit ses af mange
sammen, hvorimod pjecen ofte lcsses alene, og i lyset af at pjecen
generelt henvender sig til de scsrligt interesserede i malgruppen, rna den
ses som mest velegnet til at give detaljeret information om eks. oral- og
analsex, og man kunne overveje at inddrage sadan information i en evt.
revision af pjecen.

•

Bade pjece og video lcsgger ligeledes star vcsgt pa at informere om, at
HIV ikke smitter ved almindelig dagligdags kontakt. Her opfylder
materialet et vigtigt behov. lscsr blandt de adspurgte kvinder var der
udbredt usikkerhed i forhold til muligheden for smitte ved almindelig
dagligdags kontakt. Selvom unders0gelsen ikke papeger en klar
sammenhcsng mellem angst for smitte og negative holdninger overfor
smittede, vii en sadan usikkerhed under aile omstcsndigheder vcsre en
belastning for savel smittede som ikke-smittede.
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•

Videoen udm~rker sig ved at udnytte sit formidlingsm~ssige potentiale
med stor styrke. Et meget stort flertal af savel mandlige som kvindelige
somaliere i unders0gelsen kunne identificere positivt med den smittede
kvinde i videoen. Derved etableredes en sensitivering af modtagergruppen, som forst~rkede den informationsm~ssige effekt af videoen .
En pjece har i udgangspunktet ikke et tilsvarende formidlingsm~ssigt
register. Mens pjecens forside klart henvendte sig til somaliere, havde
man ikke i opbygningen af indholdet fors0gt en lignende sensitivering.
Nar man her havde valgt en 'familievinkel', kunne man maske med fordel
have gjort l~seren interesseret i facts ved f0rst at pr~sentere HIV/AIDS
som et potentielt familieproblem. Unders0gelsen viser, at pjecen kun
l~ses af de, som i forvejen er s~rligt motiverede; for denne gruppe tjener
pjecen imidlertid som et v~rdifuldt 'opslagsv~rk'.

•

Bade pjece og video l~gger - omend i mindre omfang - v~gt pa at
informere om smittens udbredelse. Hensigten hermed er klar, nemlig at
vise, at AIDS er et globalt problem, der vedr0rer aile. Selvom mange af
de interviewede opfattede tallene som udtryk for den reelle globale
fordeling, var der ogsa flere, som havde sv~rt ved at tro tallene, og som
satte dem i forbindelse med egne erfaringer, sasom den systematiske
misrepr~sentation af Afrika i vestlige medier, egne oplevelser af racisme,
og opfattelser af danskere som haven de et frit seksualliv. Disse erfaringer
og oplevelser stred imod, at der kunne v~re sa mange HIV-smittede i
Afrika. Dette forhold er relevant for enhver oplysningskampagne, og i
s~rligt h0j grad, nar der er tale om oplysning pa tv~rs af kulturer: For at
oplysninger kan fungere som 'facts' skal det f0rst sandsynligg0res, at de
faktisk er rigtige. Det g~lder i udpr~get grad, nar der er tale om
oplysninger, der direkte vedr0rer en gruppes selvopfattelse, som det var
tilf~ldet her.

e

Bade pjece og video l~gger stor v~gt pa at informere om, hvordan man
kan beskytte sig mod 'AIDS-virus', dels ved at informere om kondombrug,
dels ved at foresla HIV-test f0r indgaelse af ~gteskab. Anvendelse af
kondomer blev m0dt med en vis skepsis blandt en del af de udspurgte,
der ikke var overbevist om, at kondomer altid er sikre, og at de derfor
kunne indeb~re en falsk tryghed . Kondombrug var anerkendt af de, der
opfordrede til seksuel tilbageholdenhed for at undga smitte. For de, der
pegede pa seksuel afholdenhed, var kondombrug uacceptabelt.
Derimod blev radet om test f0r ~gteskab i h0j grad tilegnet af malgrup-

pen .

e

Sammenfattende rna man sige, at oplysningsmaterialet opfylder et
behov for AIDS-oplysning i malgruppen; at deter v~sentligt
at producere oplysning som en kombination af video og pjece; og at der

v~sentligt
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er grundlag for at tro, at justeringer af indholdet kan 0ge oplysningspotentialet yderligere.

Evaluering af materialets debatskabende potentiale
Videoens og pjecens debatskabende potentiale er afg0rende forskelligt.

e

For pjecen gaalder, at den ikke i naavnevaardig grad giver anledning til
diskussion vedr. HIV/AIDS i malgruppen. I det begraansede omfang den
debatteres, sker det overvejende imod hensigten, hvor pjecen i kraft af
WHO-statistikken om den globale fordeling ses som et eksempel hvor
vestlig, anti-afrikansk propaganda. Her ville en kontekstualisering og
kvalificering af det, der praasenteres som 'n0gne facts'. formodentlig have
en gavnlig effekt.
Pa trods heraf er det dog rimeligt at antage, at pjecens funktion som
'opslagsvaark' pa laangere sigt giver et kvalificeret input til AIDS-diskussioner generelt blandt somaliere. Der var eksempler pa, at pjecen blev
brugt som undervisningsmateriale bade i formelle og uformelle sammenhaange.

•

Det meget store debatskabende potentiale er en afg0rende kvalitet ved
videoen. Det beror pa en raakke forhold, hvoraf nogle har at g0re med
filmens indhold, mens andre er ydre.
I udgangspunktet er videoen 'sensationel' pa en raakke mader. For det
f0rste er der tale om en film om somaliere pa somali til somaliere i
Danmark. Behovet for sadanne film indebaarer, at der - relativt uafhaangigt af emne- vii vaare stor interesse. En del sa i lyset herafvideoen som
udtryk for den danske befolknings velvillighed overfor somaliere.
Tilsvarende behov kan muligvis findes hos andre etniske minoriteter i
Dan mark, men det kan ikke automatisk forudsaattes at eksistere. For det
andet fortaaller filmen om en HIV-smittet somalisk kvinde i Danmark.
Alene det, at der findes somaliere, som er smittet med AIDS-virus, var et
chok for mange, og det gav anledning til stor interesse for filmen . Og for
det tredje forholder filmen sig eksplicit til et centralt og potentielt
0mtaleligt sp0rgsmal, nemlig at muslimer ogsa kan fa sygdommen . Det
sker ydermere pa en made, som bade bakkes op af kulturelt signifikante
symboler (kvinden er abenlyst muslim, baarer t0rklaade, og hun faardes i
filmen kun sammen med andre muslimske kvinder), og som underbygges
af en muslimsk laages autoritet.
Evalueringen peger pa, at netop ved at ga ind i en 0mtalelig problemstilling, der afspejler centrale konflikter i gruppen af somaliere i Danmark
som helhed, opnar filmen en patraangende vaasentlighed for gruppen,
som man naappe ville have opnaet, hvis filmen havde baret praag af
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ber0ringsangst overfor gruppen . Deter vigtigt at vcere opmcerksom pa
denne effekt, ogsa i forhold til andetoplysningsmateriale, bade om andre
forhold til den samme gruppe og om HIV/AIDS til andre etniske minoriteter. Fravceret af ber0ringsangst og et element af provokation kan saledes
vcere langt mere effektive bcerere af et budskab, end man kunne opna
ved at tage for meget hensyn til en forventet kulturel sensibilitet i
gruppen. Samtidigt er det imidlertid vigtigt at vcere opmrerksom pa, at
videoen kun kan 'tillade sig' denne strategi i kraft af den etablerede
positive identifikation med den kvinde, der er den primrere brerer af det
provokerende budskab. Hvis provokationen ikke er baret af kulturel
sensibilitet overfor malgruppen, kan resultatet ikke forventes at blive lige
sa godt, som det har vreret tilfreldet med denne video.

Distribution
Oplysningsmaterialets effekt star og falder imidlertid med, om distributionen af
materialet til malgruppen er effektiv.
•

Evalueringen papeger, at distributionen af materialet er mangelfuld.
lmidlertid er der to forbehold for de nne konklusion. For det f0rste kan der
vcere store geografiske forskelle, ikke mindst hvad angar distributionen
igennem Dansk Flygtningehjrelp. Denne unders0gelse kan ikke ses som
en landsdrekkende evaluering af OF's distributionseffektivitet. For det andet kan der i princippet vrere rettet op pa distributionen i DF og/eller
Dansk R0de Kors, uden at det vii fa effekt overfor de somaliere, som har
boet i Danmark i flere ar, og som ikke lrengere har kontakt med disse
institutioner.
Uanset disse forbehold giver unders0gelsen imidlertid anledning til at
anbefale save! Sundhedsstyrelsen som de 0vrige involverede institutioner en fornyet overvejelse over, hvordan man bedst distribuerer
oplysningsmateriale til etniske minoriteter.
I den forbindelse er der peget pa en rcekke muligheder, herunder distribution via de lreger, som i scerligt h0j grad har kontakt med malgruppen,
og som ogsa kan anvende materialet i forbindelse med HIV-test; vigtigst
er imidlertid gruppens egen distribution af materialet. I den forbindelse
kan det anbefales at etablere en egentligt ops0gende kontakt med
gruppen, sa det kan sikres, at et rigeligt antal materialesret er til radighed
for cirkulation.

Sammenfatning
Pa grundlag af ovenstaende kan det konkluderes, at
•

Videofilmen er srerdeles vellykket i forhold til sit formal og kan tjene som

lside 66

Konklusion!l

model for lignende oplysningsintiativer
•

Pjecen har en noget mere begrrenset rrekkevidde , som dels skyldes
selve pjeceformen, men som ogsa giver grundlag for at foresla en rrekke
justeringer ved en evt. revision

e

Distributionen af materialet b0r opprioriteres og justeres

e

Den positive effekt af materialet er et godt grundlag for at udbygge
oplysningsindsatsen yderligere i overensstemmelse med den konstante
rendring ide etniske minoriteters baggrund og antal.
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