› HUMANISME

Hjælp til de
mest sårbare
Der menes at opholde sig 5.000 migranter i Danmark, som
lever under jorden og dermed ikke har adgang til de offentlige
sundhedsydelser. Nu kan de få den hjælp, de behøver.
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i møder et behov for nødvendig
sundhedshjælp hos mennesker,
der af den ene eller anden grund
opholder sig i Danmark uden en tilladelse.
De kan simpelt hen ikke få tilstrækkelig
sundhedshjælp. Jeg tror, at langt de fleste
danskere vil være enige i, at det er helt uacceptabelt at diskriminere mellem menneskers adgang til noget så basalt på baggrund
af en juridisk status.
Sådan udtalte kort før sommer Dansk
Røde Kors’ præsident, Susanne Larsen, om
baggrunden for at etablere en Sundhedsklinik
for udokumenterede migranter.
Siden er det gået stærkt: den første klinik åbnede 22. august 2011 i København.

Baggrund
På www.rodekors.dk/sundhedsklinik kan man læse mere om tilbuddet til de ’udokumenterede
migranter’ og om, hvordan ordningen er skruet sammen, målgruppen, hvilke ydelser man kan
tilbyde osv.
Sundhedsklinikken drives fra
adressen Rewentlowsgade 10,
København V.

Bag initiativet står Dansk Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk
Flygtningehjælp, men straks bakket op af
flere organisationer. Også Dansk Psykolog
Forening har meldt sin støtte til projektet.

Allerede nu 150 frivillige

At åbne for sundhedstilbud til personer,
som opholder sig ”ulovligt” i Danmark, er
en idé kopieret fra Norge og Sverige, men
hviler på en almindelig humanistisk tankegang. Det er ikke sygesikringskortet eller
passet, som udløser hjælpen, men behovet
hos den person, som beder om hjælp. Det
kan foregå i det skjulte, hvad det ofte gør,
men ligger mere i tråd med et moderne

menneskesyn, når hjælpen flyttes fra den
diskrete lejlighed i smøgen til – som her –
en officiel adresse, som alle kan finde på
Krak.
Der står allerede nu mere end 150 frivillige læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre og psykologer parat til – i
hold a ca. 15 personer – at sikre professionelle sundhedsydelser til ganske sårbare
grupper, som ikke kan trække på det etablerede system. Mennesker, der ikke vil oplyse adresse, fordi de er bange for deres sikkerhed, bange for at blive sendt ud, men
som jo ikke af den grund har mindre brug
for sundhedsmæssig bistand end os med et
komplet personnummer. Den kan de få nu,
gratis og anonymt. Deres diabetes kan blive behandlet, kvindens graviditet kan blive
fulgt, børnene få deres vaccinationer, samtalerne om de svære oplevelser blive holdt
osv.
Drift og økonomi står Dansk Røde Kors
for, støttet af midler fra fonde og private
donationer. Budgettet for første år lyder på
ca. 3,5 mio. kroner. Hvor stor målgruppen
er i Danmark, ved man af gode grunde ikke,
men et skøn lyder på 5.000 personer.
Jørgen Carl, redaktør
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