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Billederne viser, at mennesker dør
»
»
på et hospital, og alligevel siger ledelsen
noget andet. Det gør mig så rasende.
LISBETH JOHANSEN, stifter af LittleBigHelp

Corona-situationen skaber
CORONA: Den rutinerede hjælpearbejder i Indien, nordjyske Lisbeth
Johansen, aner et kæmpe mørketal
bag myndighedernes oplysning om
coronasmittede og -døde
Af Claus Smidstrup
csm@dnmh.dk

NORDJYLLAND: Nordjyske Lis-

beth Johansen følger coronasituationen i Indien tættere end de fleste - og hun er
rasende.
Smittetallene er voldsomme, dødstallene enorme,
der mangler medicin og bare
ilt. Nu truer sult i slumområderne, og samtidig gør myndighedernes fordrejning af
sandhed og fakta situationen værre.
47-årige Lisbeth Johansen, der er født og opvokset i
Hobro, stiftede for 12 år siden hjælpeorganisationen,
LittleBigHelp, der arbejder i
Vestbengalen i den nordvestlige del af det kæmpemæssige land. Her er den i
forvejen alvorlige situation
på vej mod det katastrofale.
En ny nedlukning truer, og
det vil forværre de i forvejen
trøstesløse forhold i slumområderne.
- Vi er i gang med at forberede os på at kunne udlevere
mad - ris og grøntsager - i
slumområderne. Folk har ikke mulighed for at skaffe det
selv, siger Lisbeth Johansen.
I forvejen kæmper LittleBigHelp med corona-konsekvenserne for børnene i de
to børnehjem, de driver i
Kolkata, men det er de massive løgne, der lige nu påvirker Lisbeth Johansen mest.
Hun refererer til et CNN-indslag, der er gået verden over.
- Billederne viser, at mennesker dør på et hospital, og
alligevel siger ledelsen noget
andet. Det gør mig så rasende, siger Lisbeth Johansen,
som er glad for, at indslaget
er kommet ud og kan være
med til at bevidne, hvordan
de indiske myndigheder fordrejer sandheden.
- Det er jo det, vi oplever,
siger Lisbeth Johansen, der
er forvisset om, at smitte- og
dødstal er meget større end
dem, der meldes ud fra officielt hold.
Håber på verdens øjne
- Der er et kæmpe mørketal,

siger hun, som oplever en direkte sammenhæng mellem
tallene og de absurd store
forskelle, der er i indernes
levevilkår.
Hun peger på, at 70 procent af befolkningen lever
under fattigdomsgrænsen
og understreger, at det er tale om “hundreder og hundreder af millioner mennesker”.
- Samtidig er mange ekstremt rige, som bare vender
ryggen til. Det er frygteligt
at være vidne til, siger hun
og håber, at den nuværende
situation kan være med til at
åbne verdens øjne for, hvad
der sker i Indien - og hvad
der sker bag Modi-regeringens ønske om at skabe sig et
nyt image i det verdenspolitiske billede.
Imens fortsætter LittleBigHelp sit mangeartede hjælpearbejde, der er centreret
om de to børnehjem. Her er
det lykkedes at holde smitten væk fra de 55 børn, men
der har også været drastiske
midler i brug - eksempelvis
har medarbejdere været delt
op i hold og arbejdet tre måneder ad gangen, hvor de
har været adskilt fra deres
familier og landsbyer. Og
børnene har i mere end et år
stort set ikke været uden for
børnehjemmene.
LittleBigHelp har samtidig
- udover at uddele mundbind og håndsprit - lagt et
stort arbejde i at oplyse om,
hvad corona er, og hvad man
kan gøre for at beskytte sig.
Det er sin sag i områder,
hvor store dele af befolkningen ikke kan læse.

Gallopperende coronasmitte
driver endnu flere indere ud i
fattigdom. Foto: Rupak De
Chowdhuri/Reuters/Ritzau
Scanpix

Sulten truer
Og lige nu forbereder LittleBigHelp sig altså på, at myndighederne kan beslutte en
ny lockdown af samfundet.
Den vil gøre det endnu sværere for menneskene i slumområderne at opretholde en
tilværelse. Dem, der har arbejde, er fortrinsvis daglejere, som kun i sjældne tilfælde kan bevare deres arbejde.
Det betyder, at det akkurat
som under første nedlukningen kan blive nødvendigt at
uddele fødevarer.
Det er i sig selv vanskeligt i

nedlukkede områder, men
LittleBigHelp
opbyggede
under første nedlukning et
netværk af mennesker i
slumområderne, som hjalp
med at få hjælpen hen til de
mest trængende - og som via
telefoner kunne orientere
om forholdene.
Udover at forberede indkøb af ris og grøntsager, har
LittleBigHelp også forsøgt at
købe iltapparater.
- Vi har henvendt os til de
første 40 leverandører, men
forgæves. Alt er udsolgt, si-
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På hospitalerne fik man besked på ikke at registrere
»
»
dødsfald som relateret til corona, fordi man ville undgå
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en nedlukning, som ville afbryde valgkampen.
LISBETH JOHANSEN, stifter af LittleBigHelp

flere fattige

Vælgere gik på gaden 2. maj for at fejre, at en exitpoll forudså valgsejr til kongresleder Mamata Banerjee. Imens spredte coronasmitten
sig. 
Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters/Ritzau Scanpix

Lisbeth Johansen har siden 2009 viet sit liv til at hjælpe børn og
fattige i Kolkata. Hun håber, at den nuværende katastrofale situation kan få verdens øjne vendt mod Indien. 
Privatfoto

FAKTA
LITTLEBIGHELP
{{LittleBigHelp er en hjælpeorganisation, der arbejder i Vestbegalen, og som blev stiftet af Lisbeth Johansen i 2010. Den har i
dag 90 lokalt ansatte og to i Danmark.
{{LittleBigHelp driver blandt andet to børnehjem og i alt 22 projekter, hvor man yder støtte og uddanner udsatte børn,unge og
voksne.
KILDE: LITTLEBIGHELP

ger Lisbeth Johansen, der
øjner en chance for at købe
apparaterne i Kina.
Selv er Lisbeth Johansen
lige nu i Danmark, hvor hun

overvejer, hvad hun yderligere kan gøre for at gøre opmærksom på situationen i
Indien.
Trods sine mange år i lan-

Demonstranter forsøgte at stoppe valgkampen i Vestbegalen for at få fokus flyttet til at bekæmpe corona. Politikerne ville det anderledes. 
Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters/Ritzau Scanpix
det er hun berørt af den seneste tid i Vestbengalen,
hvor der har været valgkamp, og det blev endnu tydeligere, at politikerne prio-

riterer valget højere end
menneskeliv.
- På hospitalerne fik man
besked på ikke at registrere
dødsfald som relateret til co-

rona, fordi man ville undgå
en nedlukning, som ville afbryde valgkampen, siger Lisbeth Johansen, som gennem
årene har afholdt sig fra at

ytre sig politisk af hensyn til
hjælpearbejdet. Det er svært
at holde fast i lige nu.
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