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Få vil være uenige i, 
at det er vigtigt, at vi 
passer på hinandens 
fysiske velbefindende 
under pandemien.

D
a ekspertgruppen fra Statens Serum 
Institut 2. april fremsatte sin 
rapport med rådgivning om mulige 
genåbnings-scenarier efter 
nedlukningen, kunne man læse, at 
man fra ekspertgruppens side 

forventede »fuld aktivitet« fra 0-9 årige børn 
i skoler og institutioner. Ekspertgruppen 
anbefalede med andre ord, at børn fra 0-9 år 
kunne fortsætte deres hverdag uden 
indgriben eller ændringer. Børn kunne lege, 
hoppe, løbe, kramme og holde i hånd uden 
at skulle tænke på, at en farlig virus hærgede 
løs i samfundet.

Sådan gik det som bekendt ikke. I dag 
konfronteres de fleste børn i indskolingen og 
institutionslivet med rituel håndvask, krav 
om social afstand, restriktioner i afleve-
ringssituationen, og mange færdes i miljøer 
med rød-hvidt advarselsbånd på legeplad-
sen, corona-plakater på væggene og i nogle 
tilfælde iøjnefaldende tape på gulvet.

Til trods for deres nyttige effekt på 
smittespredningen af covid-19 i samfundet, 
bliver vi nødt til at tale om, at disse miljøer 
ikke er optimale for vores børns mentale 
helbred. Vi ved fra tidligere og nylig 
forskning, at epidemier dramatisk kan øge 
forekomsten af angst i et samfund. Vi ved 
også, at angstlidelser allerede er en af de 
hyppigst forekommende psykiske lidelser i 
barndommen, og for cirka et ud af ti børn er 
angsten så alvorlig, at den griber ind i 
barnets liv og udvikling. Med samfundets og 
vores institutioners nuværende tilstand er 
der risiko for, at denne statistik kan ændre 
sig i den forkerte retning.

Vi skal handle i tide
Angst kan være ekstremt ubehageligt for 
både børn og voksne. Når et barn får angst, 
kendetegnes angsten ofte ved, at barnet 
overvurderer sandsynligheden for, at noget 
farligt og meget alvorligt kan forekomme 
samtidig med, at barnet undervurderer sin 

egen mulighed for at ændre på situationen. 
Angst kan forårsage undgåelsesadfærd, 
angstanfald samt tilbagetrækning og i nogle 
tilfælde bliver angsten så alvorlig, at barnet 
ikke tør forlade husets fire vægge og derfor 
ikke kan komme i skole. Og ligesom med 
covid-19 er det sådan med angst, at det er en 
rigtig god idé at handle, før det bliver slemt.

Én af de faktorer, som vi fra forskningen 
ved kan medvirke til udviklingen af angst, 
særligt hos sårbare børn, er, når voksne i 
barnets nærmiljø signalerer til barnet, at 
»verden er farlig«. Når vi således, med de 
bedste intentioner og på sympatisk vis, 
forsøger at passe på vores børn ved i 
omfattende grad at advare dem om verdens 
farer, risikerer vi at øge sandsynligheden for 
udviklingen af angst hos vores børn. I to 
udgivne rapporter fra forskningsprojektet 
Co-SPACE Danmark, som bl.a. kortlægger 
stress og bekymringer hos børn, unge og 
deres forældre under den aktuelle covid-
19-situation, fremgår det, at mere end 
halvdelen af alle børn og unge bekymrer sig 
om covid-19 og mener, at coronavirus er et 
meget alvorligt problem.

Få vil være uenige i, at det er vigtigt, at vi 
passer på hinandens fysiske velbefindende 
under pandemien. Men vi bliver nødt til at 
overveje, om vi kan gøre det på en smartere 
facon. Vi bliver nødt til at tale om, hvordan 
vi kan opretholde en samfundsstruktur, 
hvor vi mindsker smittespredning samtidig 
med, at vi på en mere effektiv måde 
tilgodeser børnenes mentale helbred og 
skaber læringsmiljøer, der signalerer ro, 
tryghed og sikkerhed.

Vi fremsætter derfor tre forslag.

Færre faresignaler, mere adfærdsdesign
Flere studier har som nævnt dokumenteret, 
at en vigtig faktor i udviklingen af angst hos 
børn er voksnes gentagne signaler om, at 
»verden er farlig«. På mange skoler og 
institutioner rundt om i Danmark har vi 
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É
crasez l’infâme« skrev Voltaire i 1763 
eller på moderne dansk: »Ned med 
kirken«. Og det kom den så nogle år 
senere, da den franske revolution 
kappede hovedet af både adel og 
kirke. I mange hundrede år havde 

den katolske kirke siddet på den politiske 
magt i Frankrig i et tæt parløb med konge-
magten. Kirken ejede en betydelig del af al 
jord i Frankrig og sad centralt placeret i det 
politiske magtapparat. Efter 1789 mistede 
pavestolen sin politiske magt i Frankrig, der 
siden stolt har bekendt sig til den sekulære 
retsstat.

Nu er den imidlertid gal igen. Den 
sekulære retsstat bliver langsomt, men 
sikkert fortrængt af den totalitære islamiske 
samfundsmodel, der forklædt som religion 
gradvist lammer det franske folkestyre. I 
2007 blev Nicolas Sarkozy valgt til præsi-
dent i Frankrig på løftet om at genskabe 

myndighedernes kontrol med Frankrigs 750 
såkaldte »zones urbaine sensibles« (følsom-
me byområder) eller mere kontant no-go 
bydele, hvor politi og redningstjenester ikke 
tør komme.

Det er bydele tæt befolket af islamiske 
migranter og efterkommere. Ifølge den 
franske Styrelse for Narkobekæmpelse 
(MILDT) er disse no-go områder centre for 
den franske handel med forbudte stoffer. 
Alene markedet for cannabis opgøres af 
MILDT til en årlig værdi på over 800 
millioner euro. Sarkozy fik dog aldrig gjort 
noget ved sagen, og de »følsomme byområ-
der« er stadig som i 2007 isolerede islamiske 
enklaver styret af imamer og sharia og ikke 
af de lovligt valgte myndigheder.

Jøder bliver dagligt udsat for chikane og 
overfald og forlader Frankrig i tusindvis. 
Præster myrdes, kirker og kristne gravsteder 
udsættes for hærværk. Kvinder tør ikke 
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voksne alligevel, i forsøget på at inddæmme 
pandemien, ophængt farverige corona-pla-
kater, sat skinnende tape på gulvet og 
systematisk opdelt legeplads-arealerne med 
iøjnefaldende rød-hvidt advarselsbånd. Alle 
disse remedier er netop, til trods for deres 
øvrige sundhedsmæssige værdi, med til at 
signalere til børnene, at de lever i en farlig 
verden, hvor man, hvis man træder forkert, 
hurtigt kan blive ofer for uønskelige 
konsekvenser.

I stedet for at anvende disse værktøjer bør 
vi have fokus på at indrette børnenes 
nærmiljø, så det understøtter den adfærd, vi 
gerne vil se hos børnene, samtidig med at 

miljøet forekommer trygt og roligt. Vi kan 
for eksempel udskifte de rød-hvide advar-
selsbånd med et lot regnbuefarvet lavt 
stakit eller vimpler på en snor; skemalægge 
frikvartererne hensigtsmæssigt, så børnene 
ikke så ofte støder ind i hinanden på 
gangene; vedblive brugen af tape på gulvet, 
men lave sjove labyrinter i stedet, osv. Der 
bør tilbydes ekstra ressourcer til de enkelte 
institutioner, så ændringerne kan imple-
menteres.

Mere håndsprit, mindre håndvask
Alle skoler og institutioner har håndvaske, 
og vand og sæbe er billigt. Derfor er hyppig 

daglig håndvask en virkelighed på de leste 
skoler og institutioner i dag. Men håndvask 
er ikke det optimale valg, hvis vi både vil 
passe på vores børns fysiske og mentale 
sundhed. I stedet bør vi vælge håndsprit, 
som for det første er langt mere skånsom 
mod børnenes hænder, og som derfor vil 
være et kærkomment tiltag for de børn, der 
dagligt kommer hjem med ildrøde og tørre 
hænder. For det andet tyder ny forskning på, 
at gentagne ritualiserede handlinger såsom 
håndvask for nogle kan give anledning til 
tvangs- og angstrelaterede tanker. Omfat-
tende hyppig håndvask er desuden mere 
tidskrævende og fastholder børnenes fokus 

på smitte og hygiejne i længere tid end 
nødvendigt. En hurtig afspritning er diskret, 
hurtig og god mod hænderne.

Adresser bekymringer kort og præcist
Hvis børnene har bekymringer og spørgsmål 
om coronavirus, er det til vigtigt, at foræl-
dre, pædagoger og lærere adresserer dem. 
Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi gør det 
kort, præcist og alderssvarende. Her er det 
særlig vigtigt, at vi fokuserer på, hvilke 
efektive handlinger børnene kan bruge, og 
at vi ikke overdriver de faktiske risici eller 
mulige konsekvenser, som forskellige typer 
adfærd kan have. På den måde bliver 
børnene præsenteret for realistiske vurde-
ringer af situationen, som de selv kan bruge 
senere samtidig med, at de bliver klar over, 
hvordan de efektivt selv kan håndtere 
situationen.

Desuden er det vigtigt, at vi voksne i det 
hele taget giver børnene et sikkert rum, hvor 
de kan give udtryk for følelser såsom 
undren, usikkerhed, frustration eller 
bekymring. Det gør vi bedst ved at være 
forbilleder for børnene ved selv ærligt at 
dele nogle af vores følelser og reaktioner på 
nogle af de mange ændringer, som vi alle 
oplever i samfundet. Voksne har nemlig en 
tendens til at bruge mindre følelsesoriente-
ret sprog og mere teknisk eller faktuelt 
sprogbrug, når vi forsøger at dæmpe børns 
bekymring eller angst. Men når voksne er 
autentiske – på en afmålt, alderssvarende 
facon – om nogle af de usikkerheder og 
psykologiske udfordringer, der opstår som 
følge af pandemien, viser vi børnene, at det 
er okay at tale om emnet samtidig med, at vi 
giver dem en forklaring på, hvorfor de 
voksne nogle gange opfører sig lidt anderle-
des end de plejer i disse udfordrende tider.
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mere færdes alene efter mørkets frembrud, 
og de franske medier har lagt sig ladt ned 
over for den islamiske ekspansion og 
stempler enhver kritik af islam som islamo-
fobi og stigmatisering. Så sent som 16. 
november beklager Macron sig i et interview 
med South China Morning Post over de 
franske mediers holdning til den islamiske 
ekstremisme. Pædagoger tør ikke mere 
undervise om Holocaust på grund af 
voldsomme protester fra muslimske elever.

Macrons krigserklæring
Efter den seneste islamiske terrorbølge i 
Frankrig ik præsident Macron nok og 
erklærede krig mod politisk islam med den 
østrigske kansler Sebastian Kurz som 
allieret. Men ligesom i 1789 skal der håndfa-
ste midler til, hvis Macron skal lykkes med 
at  »écrasez l’infâme«. Han må suspendere 
Schengen, stoppe al indvandring fra 

islamiske områder, udvise kriminelle 
migranter og alle indvandrere, der ikke kan 
forsørge sig selv. Holocaustbenægtelse er 
strabart i Frankrig. Det kunne demokrati-
fornægtelse også blive, hvad der ville være 
sundt for folkestyret. Professor Ruud 
Koopmans har påvist, at et lertal af Europas 
muslimer ønsker, at koranens love skal 
følges fuldt ud, hvilket betyder en afskafel-
se af demokratiet til fordel for en islamisk 
formynderstat.

Disse aktioner ville imidlertid være et 
brud på alle konventioner og med alt, hvad 
EU og FN står for, så Macron kommer til at 
opgive sit felttog mod politisk islam. Den 
nye EU-erklæring om terrorbekæmpelse 
undgår for 117. gang at kæde islam sammen 
med terror og udgør ingen støtte til kampen 
mod politisk islam. Og her i landet har Mette 
Frederiksen og Nick Hækkerup endnu en 
gang slået op i Den Store Danske Ordbog 

over Hule Klichéer. Som altid er islamiske 
terrorister også denne gang blevet vekslet til 
anonyme mørkemænd og mørkets kræfter, 
der omfatter de næsten ikke eksisterende 
nynazister, ensomme ulve og udstødte 
stakler med sindslidelser.

Militært imperium
Europæiske medier og politikere nægter at 
forholde sig til den kendsgerning, at islam 
begyndte som et militært imperium, som i 
perioden år 700-900 udviklede islam som 
religion, fordi uden en kulturel og politisk 
identitet og sammenhængskraft visner et 
imperium hurtigt som påvist af forskere som 
Gert Puin, Tom Holland og Bernard Lewis.

Det er ufatteligt, at denne generations 
politikere har ladet sig sagtmodigt trænge i 
defensiven af et politisk voldssystem, der 
blev udviklet, mens Gorm den Gamle var 
konge i Danmark. Hvert evige eneste 

islamiske terrorangreb bliver af demokrati-
ske ledere mødt med erklæringen om, at 
islam er kærlighedens og fredens religion. 
De glemmer, at islam også er hadets og 
krigens politik. Kast et blik på hverdagen i 
Pakistan, Iran og Saudi-Arabien, hvor 
islamisk politik er omsat i praksis. Kampfæl-
lerne Kurz og Macron kommer således ingen 
vegne med deres oprør mod den snigende 
islamiske formynderstat. Men Macron kan 
jo så bare som sædvanlig invitere Sherin 
Khankan til en inspirerende samtale om 
kærligheden i det islamiske budskab. Så 
kommer vi atter tilbage på det rette spor til 
glæde for von der Leyen, Merkel, Mettemor 
og Ayatollah Khamenei.

Asger Aamund er bestyrelsesformand

»Hvis børnene har bekymringer og 
spørgsmål om coronavirus, er det vigtigt, at 
forældre, pædagoger og lærere adresserer 
dem. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi 
gør det kort, præcist og alderssvarende,« 
skriver kronikkens forfattere.  
Foto: Flemming Krogh/Ritzau Scanpix


