
ÆLDRE INDVANDRERE OG FLYGTNINGE MANGLER MENING I TILVÆRELSEN 

 

Torsdag 27. september afholdt EGV en konference om ”Etniske ældre mennesker” på Christiansborg. Konferencen præsenterede en 

række forsknings- og udviklingsprojekter som EGV har støttet i de seneste år. 

 

Indlægsholderne pointerede hvor forskellige ældre indvandrere og flygtninge er – lige så forskellige fra hinanden som etnisk danske 

ældre er det. De er forskellige i forhold til det land og den kultur de kommer fra, deres religion, uddannelse, tidligere erhverv, 

personlighed, familiesituation, og ikke mindst er mænd og kvinder forskellige. Projekterne har fokus på ældre bosniere, irakere, 

iranere, kurdere fra Tyrkiet, pakistanere, palæstinensere, somaliere og vietnamesere.  

 

Det gælder på tværs af forskellige grupper at længsel og frygt for ensomhed er stærke følelser der præger de ældres oplevelse af 

ældrelivet i Danmark. Og det på trods af deres herboende netværk af børn, familie og venner; alle har ladt betydningsfulde personer 

tilbage – forældre, søskende, nære venner osv. Det er svært at skabe nye kontakter som kan lindre savnet. Dette viser bl.a. det nyligt 

afsluttede forskningsprojekt ”Livet som ældre etnisk minoritet i Danmark” om bosniske, kurdiske og pakistanske ældre som er 

gennemført ved Videncenter for Interkulturel Pædagogik. 

Ældre indvandrere og flygtninge kan ikke bruge deres egne bedsteforældre og forældres erfaringer med det at blive gammel – de er 

”pionerer”, lød det fra såvel Kamal Querishi (MF for SF) som fra forskerne Üzeyir Tireli og Charlotte Egeblad. De ældre savner 

hjemlandet, men har af forskellige grunde ikke mulighed for at rejse tilbage. De står midt i en transformation hvor de skal forsøge at 

finde nye veje. De savner et fællesskab hvori de kan håndtere deres brudfyldte livserfaringer og fremtid som ældre – måske en dag 

som plejehjemsbeboer. De efterspørger således lokaler hvor de kan mødes, og hjælp til at finde hinanden, så også de fysisk og 

psykisk syge, isolerede ældre kan få hjælp. De efterspørger ældreboliger og plejeboliger byggende på et sprogligt og kulturelt 

fællesskab. 

 

Konsulent Lars Holmboe var med til at pege på nye veje til at skabe kontakt mellem ældre med samme etniske baggrund. Projektet 

”Tid til familie” er gået på tværs af generationer hvor yngre, som også taler dansk, fungerer som tolk og hjælper ældre med samme 

baggrund. Projektet har også udviklet sig til kontakt mellem forskellige etniske grupper. 

 

Ligeledes viser erfaringer fra et højskoleophold for ældre bosniske flygtninge på Familiehøjskolen Skærgården, arrangeret 

af Integrationsforum Fyn, at det er muligt at skabe samvær og gensidig forståelse også mellem ældre flygtninge og indvandrere og 

etnisk danske ældre. 

 

 


