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”De mennesker på centret er meget flinke, 

og de kan godt lide udlændinge.”

Deltager fra Mosaikken, Esbjerg på ferie med Ensomme 

Gamles Værn langs den jyske vestkyst
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Befolkning 65+ år og oprindelsesland

• 51.600 ældre indvandrere og flygtninge

• 29.500 personer fra ‘vestlige’ lande

• 22.100 personer fra ‘ikke-vestlige’ lande

(Danmarks Statistik, FOLK2, maj 2017)
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Fremskrivning 2030 og 2060

2030

• 98.800 ældre migranter i Danmark

• 38.700 personer fra ‘vestlige’ lande

• 60.100 personer fra ‘ikke-vestlige’ lande

2060

• 253.500 ældre migranter i Danmark

• 74.500 personer fra ‘vestlige’ lande

• 179.000 personer fra ‘ikke-vestlige’ lande

(Danmarks Statistik, FRDK116, maj 2017)
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”[Den sociale] mobilitet er blevet mindre i Danmark –

det vil sige, at risikoen eller chancen for, at du ender 

det samme sted som dine forældre, er blevet større.”

– Professor i sociologi, Martin D. Munk, Politiken 9.3.2015

Øget ulighed i Danmark

Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere 

end fordoblet:

Fra under 20.000 til tæt på 45.000 personer

– Arbejdernes Erhvervsråd, 18.4.2017
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65 – 74 år

• 1 pct. etnisk danskere ”økonomisk fattige”

• 10 – 30 pct. indvandrere og flygtninge

(Jakobsen & Pedersen, 2016)

Fattigdom rammer etniske minoriteter

Grønlændere 18 – 60 år

• Gennemsnitlig indkomst 60 pct.

• 50 gange så mange hjemløse                              

(Baviskar, SFI, 2015)
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• Med dansk baggrund: 4,4 % 

• Med ‘ikke-vestlig’ baggrund: 12,8 %

(Beregnet i SUSY-databasen, 2013-tal)

Ensomhed 65 – 74 år



9

• Ulighed i brug og adgang til sundhedsvæsen

• Vanskeligt at diagnosticere

• Mere syge, mere komplekst syge

• Svært for patienten at forstå

• Behandling

(Kristiansen 2011, Nielsen 2010, Sundhedsstyrelsen 2010)

Helbred
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• Personlig pleje

• Praktisk bistand

• Plejebolig

(Hansen & Siganos 2009, Københavns Kommune 2012)

Mindre brug af offentlig hjælp og pleje
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• Hjemmesider på dansk

• Bestyrelsesmedlemmer

• Medlemmer

• Aktiviteter

Ældreorganisationer
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Etnicitet – forestillinger om identitet

Sprog

Nationalitet

Religion

Kultur

Hudfarve

Etnisk
subjekt

Forestillinger 
om identitet

(Linda Lill, 2007)
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Invitationer og gensidighed

• Viden

• Erfaringer

• Historie

• Fællesskaber

• Venskaber
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Hvordan skaber vi plads til 

mangfoldighed?

• Væk fra fokus på problemer og besværligheder
(Torres 2006, Swane & Tireli 2011)

• Hverdagsliv og livshistorier gøres synlige

• Mangfoldighed – at mødes med både

ressourcer og problemer


