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I Drammen er det noen titalls tiggere, gjerne fra Bulgaria eller som går under samlekategorien 

Romfolk, disse har de senere årene vært et kjent del av bybildet.  De sitter gjerne utenfor 

butikklokaler eller på annen måte tigger til «livets opphold» i vår kommune. 

 

I disse koronatider hvor vi andre er i ferd med å få vår 3 vaksinedose, og koronaversjon «Omikron» 

sprer seg som ild i tørt gress, er mitt spørsmål;  

 

Har denne folkegruppen i Drammen fått et tilbud om vaksine av vår kommunes smittevernberedskap? 

 

Om ikke, ber jeg gjerne om en forklaring på hvorfor ikke dette er i varetatt. 
 

Svar 

 

Kommunen har hatt fokus på å nå ut med vaksinetilbud til alle som bor og oppholder seg i kommunen.  

Det har hele veien vært åpent for at også denne gruppen har kunnet registrere seg som alle andre på 

kommunens hjemmeside, eller komme på drop-in. Det har vært jobbet i regi av kultur/frivillighet 

spesifikt med denne problemstillingen. 

 

Drammen kommune har siden pandemien inntraff samarbeidet tett med frivillige organisasjoner med 

fokus på å sikre god og oppdatert smittevern- og vaksineinformasjon til språklige minoriteter i 

kommunen. I arbeidet med å nå fram til romfolket har Drammen kommune vært i dialog med Kirkens 

bymisjon. Dette fordi målgruppen bruker Kirkens bymisjons fasiliteter. Tilbakemelding fra miljøarbeider 

hos Kirkens bymisjon som kjenner godt til miljøet, snakker både rom og rumensk og har stor tillit 

innad i gruppen, er at til tross for god informasjon på deres morsmål og tilbud om tilrettelegging for 

vaksinasjon, er det meget stor motstand. Dette begrunnes med overtro og konspirasjonsteorier.  

 

Oppsøkende virksomhet i regi av karantenekontroll har også vært i kontakt med målgruppen. 

 


