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I N T R O D U K S J O N

I denne oppsummeringen videreformidler vi bydelsmødrenes
erfaringer med koronasituasjonen blant minoritetsbefolkningen
fra august måned 2020. Oppsummeringen redegjør for behov og
utfordringer, og konkluderer med videre anbefalinger fra
Bydelsmødre Norge.

Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk
minoritetsbakgrunn, som jobber for å nå ut med informasjon til
deler av minoritetsbefolkningen. I Oslo er det 130 bydelsmødre
med bakgrunn fra 35 land, og i år etableres tiltaket også i fire
nye kommuner.

Denne oppsummeringen er basert på intervjuer med 19
bydelsmødre i Oslo. Disse er oppført på “Bydelsmødrenes
hjelpetelefon under korona”. Les mer om telefonen her.
Fra slutten av juli til slutten av august har disse nitten
bydelsmødrene hatt samtaler med cirka 115 personer med
minoritetsbakgrunn om koronasituasjonen. 

Bydelsmødrene har kommet i kontakt med personene gjennom
hjelpetelefonen, sosiale medier og lokale nettverk.
Bydelsmødrene formidler også informasjon om koronasituasjonen
gjennom oppsøkende arbeid. For eksempel informerer de om å
holde avstand dersom det er nødvendig, og tar direkte kontakt
med naboer og personer i sine lokale nettverk. 

Bydelsmødrene vi har intervjuet snakker følgende språk i tillegg
til norsk; arabisk (7), urdu (4), somali (3), tyrkisk (2), bosnisk (2),
ungarsk (1), punjabi (1), pashto (1) og tigrinja (1).
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https://www.bydelsmor.no/bydelsmodrenes-hjelpelinje
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U T F O R D R I N G E R

HVA BLIR BYDELSMØDRENE SPURT OM?

I sommer var det bedre, men nå er mange bekymret
igjen.
-Bydelsmor (urdu)

Koronasituasjonen/smittevern: Åtte av bydelsmødre oppga at
de har fått flere spørsmål om hva man skal gjøre dersom man
får koronasymptomer, hva man gjør om man er smittet,
hvordan man kan teste seg for viruset, om man fortsatt må
holde avstand og vaske hender, og om bruk av munnbind. 
Emosjonell støtte: For åtte av bydelsmødrene har samtalene i
stor grad dreid seg om å berolige de som har tatt kontakt,
og om å være en samtalepartner og emosjonell støtte. De
oppgir at mange har det vanskelig psykisk for tiden. 
Permitteringer/NAV: Seks av bydelsmødrene oppgir at mange
av samtalene deres har handlet om økonomi. De har fått flere
telefoner fra personer som er permittert, og som trenger
veiledning. De har hjulpet flere med å søke økonomisk
støtte på NAV sine nettsider.
Skole/barnehage: Fem av bydelsmødrene rapporterer at flere
personer har tatt kontakt med dem om bekymringer for å
sende barna sine tilbake på skolen og i barnehagen etter
sommerferien.

Personene som bydelsmødrene har hatt kontakt med har trengt
informasjon, støtte og hjelp på sitt eget morsmål. Henvendelsene
kommer fra personer bosatt både i og utenfor Oslo. Generelt har
det vært en overvekt av spørsmål og henvendelser om følgende
temaer og utfordringer; 
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B E H O V

1.Fortsatt behov for tilpasset informasjon om koronaviruset og
smitteverntiltak  
Det er varierende tilbakemeldinger fra bydelsmødrene med
tanke på hva minoritetsbefolkningen vet om koronaviruset 
og smittevern. Fem av bydelsmødrene rapporterer at de
opplever at mange nå kjenner til anbefalingene fra
myndighetene om smittevern og hva man skal gjøre dersom
man opplever koronasymptomer. Dette gjaldt særlig blant
de urdu- og tyrkisktalende bydelsmødrene. Mange av
bydelsmødrene ga uttrykk for at det er viktig å minne om å
holde avstand, vaske hender, og andre smitteverntiltak.

En overvekt av bydelsmødrene oppgir derimot at det
fremdeles er behov for å informere om koronaviruset på
ulike språk, herunder; smittevernregler og anbefalinger fra
myndighetene, hva man skal gjøre dersom man opplever
symptomer, og hvordan man tester seg for korona. Disse
tilbakemeldingene kommer særlig fra bydelsmødre med
arabisk som morsmål.

2.Behov for emosjonell støtte 
Det er tydelig at mange har behov for emosjonell støtte, i
form av beroligelse og en samtalepartner.

Majoriteten av bydelsmødrene oppgir av de fikk mange
henvendelser på våren, at det har vært stille gjennom
sommeren, men at flere har tatt kontakt med dem igjen i
august. Basert på bydelsmødrenes tilbakemeldinger har
vi følgende inntrykk av behov knyttet til koronasituasjonen
blant minoritetsbefolkningen;
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B E H O V  F O R T S .

3.Behov for tilpasset informasjon om permitteringer og NAV-
systemet
Flere av de som har henvendt seg til bydelsmødrene har
blitt permittert fra jobb eller kjenner noen som har blitt
permittert, og har trengt råd og veiledning om dette. Mange
har ikke visst hvordan de skulle gå frem, og har også hatt
utfordringer med å navigere på NAV sine nettsider. Flere
har trengt hjelp med oversetting og utfylling
av elektroniske søknadsskjemaer. Dette indikerer at det kan
være behov for tilpasset informasjon om permittering og
utfylling av søknader på flere språk.

Behov for tilpasset informasjon om smittevern
i skole/barnehage 
Til tross for at bydelsmødrene brukte mye tid på å trygge
foreldre da skolene og barnehagene gjenåpnet i april/mai,
var det flere som var bekymret for å sende barna sine
tilbake etter sommerferien. Dette vitner om at det kan
være et behov for tilpasset informasjon om hva skoler og
barnehager gjør dersom de får tilfeller av smitte, og
hvordan de overholder smitteverntiltak.
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Mange var redde for livet. De var redde for hvordan de
skulle leve uten jobb, og uten støtte. De var redde for at
barna skulle gå på skolen og bli smittet. Det er mange som
er redde ennå. Først prøver jeg å støtte og trøste, så
veileder jeg dem til riktig sted, og bistår i møtet med
tjenesten om det trengs. Samtalene handler mest om
livskvalitet, økonomi og barn. 
-Bydelsmor (arabisk)
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A N B E F A L I N G E R

Basert på bydelsmødrenes erfaringer, anbefaler
Bydelsmødre Norge at det fortsatt jobbes målrettet
med å spre tilpasset informasjon om koronaviruset
og smitteverntiltak blant minoritetsbefolkningen.
Dette på bakgrunn av at en del fremdeles har
behov for denne typen informasjon, og fordi mange
trenger å bli minnet på viktigheten av å
opprettholde avstand, håndvask, og andre
smitteverntiltak.  

I tillegg anbefaler Bydelsmødre Norge at det
utarbeides kvalitetssikrede informasjonsoversikter
om hvordan man skal gå frem dersom man er
permittert fra jobb, på flere språk enn norsk og
engelsk.

Mange ringer først fordi de har spørsmål om
korona. Så går de ofte over på andre temaer
og snakker om ting de sliter med, både
økonomisk, psykisk og fysisk. Mange trenger
beroligelse. 
Bydelsmor (arabisk)
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F A K T A B O K S  O M  B Y D E L S M Ø D R E

BYDELSMØDRE NORGE

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid,
startet av Nasreen Begum i 2016. 
Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødreforeninger i seks Oslo-
bydeler, og i 2020 starter tiltaket i Drammen, Grong, Kvam og
Levanger kommune. Bydelsmødre Norge er  paraplyorganisasjonen for
alle Bydelsmødre foreningene. 
Bydelsmødre er frivillige kvinner,  primært med etnisk
minoritetsbakgrunn, som går gjennom et opplæringsprogram om
temaer som foreldreskap, arbeid og helse. 
Bydelsmødrenes store nettverk, språk og kulturkompetanse, kombinert
med kunnskap fra grunnutdannelsen, bidrar til at de når ut med
informasjon til en gruppe som det offentlige ofte har vanskeligheter
med å nå. 
Bydelsmødrenes hjelpelinje under korona ble etablert 26. Mars 2020.
Hjelpelinjen er bemannet av 49 bydelsmødre som snakker 24 språk.  
Siden midten av mars har bydelsmødrene hatt 750 dokumenterte
samtaler med familier om koronasituasjonen. Det reelle tallet er
sannsynligvis langt høyere, ettersom mange av samtalene ikke
rapporteres grunnet tidsbegrensninger hos de frivillige
bydelsmødrene. 
Les mer om Bydelsmødre på nett og Facebook. 

Denne oppsummeringen er utarbeidet som del av prosjektet "Bydelsmødrenes koronahjelp".
Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

https://www.bydelsmor.no/
https://www.facebook.com/bydelsmor.no

