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Udtalelse fra Udsatterådet i København vedrørende hjemløse,
udsatte EU-borgere og udokumenterede migranter
Udsatterådet kan med bekymring konstatere, at der befinder sig et
stigende antal hjemløse EU-borgere og tredjelands statsborgere i
København, som har brug for hjælp.
Der er tale om en blandet gruppe med en lang række problemer. Nogle
er blot arbejdssøgende som følge af ringe muligheder for at forsørge
sig selv i hjemlandet og kan have problemer af overvejende praktisk
karakter i forbindelse med jobsøgning og etablering på det danske
arbejdsmarked, men en del har en række sociale og/eller psykiske
problemer og lever eller opholder sig i vidt omfang på gaden uden
mulighed for hverken socialfaglig bistand eller reel mulighed for
opnåelse af adgang til værdige opholdssteder. De mødes og behandles
som om de er retsløse.
Denne gruppe migranter har en række særlige udfordringer, fordi de
ikke har samme adgang til sociale og sundhedsmæssige tilbud som
andre borgere. Der hersker dertil en generel opfattelse af at hele denne
gruppe er retsløs. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men desværre
bliver deres rettigheder ofte tilsidesat.
Københavns Kommune har i en årrække valgt at afvise alle disse
borgere fra diverse tilbud, herunder herberg og natcaféer, som alle, der
tilhører den lovgivningsmæssigt definerede målgruppe for disse tilbud
og som har lovligt ophold i Danmark, har ret til adgang til. I denne
proces har man afskåret alle EU-borgere uden sygesikringsbevis og
alle tredjelandsborgere fra at benytte kommunens tilbud samt tilbud,
som kommunen har driftsoverenskomst med. Således har kommunen
effektivt afskåret de borgere men samtidig også afskåret de borgere,
der rent faktisk har ret til adgang til sådanne ydelser – i strid med
dansk ret og EU-lovgivningen.
Udsatterådet mener, at der er et akut behov for en politisk løsning.
Udsatterådet foreslår, at der straks tages initiativ til at etablere en
koordineringsenhed, bestående af Københavns Kommune, private,
frivillige organisationer og andre relevante parter, så der kan
iværksættes en målrettet koordinering af gadeplansarbejde,
exit/migrantkontaktsteder og overnatningsmuligheder. Der bør
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etableres en rådgivningsenhed til udokumenterede migranter, der kan
vejlede målgruppen om rettigheder og pligter i Danmark, som kan
bistå de arbejdssøgende migranter med behov for sådan bistand i deres
første tid i Danmark og også tilbyde fornøden hjælp på humanitært
grundlag samt til arrangering af hjemrejse mv. til de migranter, der
ikke har mulighed for at få arbejde eller længerevarende lovligt
ophold i Danmark og ej heller har mulighed for at hjemrejse på egen
hånd.
Udsatterådet anmoder Københavns Kommune om, at
1) sikre, at udenlandske borgere ikke afskæres fra de ydelser de
faktisk har ret til, herunder indskærpe overfor herbergerne mv., at det
ikke er lovligt at afvise udlændinge med lovligt ophold (om de er i
besiddelse af sundhedskort eller ej),
2) afsøge mulighederne for at etablere kommunale tilbud og/eller
støtte private tilbud til udenlandske udsatte inden for gældende ret og,
3) arbejde for fremme af politiske løsninger på de områder der måtte
forudsætte regeringens eller Folketingets bidrag.
Med venlig hilsen
Udsatterådet
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