
 

Ulovlig diskrimination af nordiske statsborgere i Københavns Kommune 

Udsatte nordiske statsborgere afvises af Københavns Kommune, når de søger om 

hjælp. ”Åbenlys og ulovlig diskrimination”, lyder det fra Gadejuristen i en appel til 

overborgmesteren, regeringen og Folketinget om at gribe ind. 

Gadejuristen har rettet henvendelse til Københavns Kommunes overborgmester, regeringen, Folketinget og Nordisk Råd om 

det organisationen betegner som Københavns Kommunes systematiske afvisning og ulovlige diskrimination af udsatte nordiske 

statsborgere.   

Nordiske statsborgere har ret til frit at indrejse og tage ophold i de øvrige nordiske lande. Får nordiske statsborgere sociale 

eller helbredsmæssige problemer, mens de bor i et andet nordisk land, har de som udgangspunkt ret til de samme ydelser 

som landets egne borgere. Men sådan fungerer det ikke i Københavns Kommune, når udsatte nordiske borgere henvender sig 

til Københavns Kommune om hjælp, fortæller Gadejuristen. 

”Situationen er alvorlig - først og fremmest for de udsatte borgere der kan ende med at leve i årevis på gaden uden at 

modtage den hjælp de har krav på - men også fordi Københavns Kommunes praksis både strider imod dansk lovgivning og 

betyder, at Danmark ikke overholder sine internationale forpligtelser på dette område”, siger Emil Kiørboe, jurist i 

Gadejuristen. 

Danmark har længe, som det eneste nordiske land, hjemsendt nordiske statsborgere, der indenfor de første 3 års ophold får 

behov for økonomisk støtte i mere end et halvt år. Nordisk Råd har flere gange kritiseret den danske enegang i brugen af 

hjemsendelser og Danmarks udlægning af beskyttelsen mod hjemsendelse i Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale 

Tjenester. 

Men risikoen for hjemsendelse er altså langt fra det eneste problem for udsatte nordiske statsborgere i Københavns 

Kommune, fortæller Gadejuristen. 

Det er Udlændingestyrelsen der træffer afgørelse om hjemsendelse af nordiske statsborgere, der modtager længerevarende 

økonomisk støtte, men det er kommunen, der skal træffe afgørelse om tildeling af sociale og sundhedsmæssige ydelser til de 

udsatte nordiske statsborgere på lige vilkår med danske statsborgere. Og det er her Gadejuristen oplever, at Københavns 

Kommune automatisk afviser anden form for hjælp end til rejsen tilbage til det tidligere nordiske hjemland. 

”Det er tydeligt at Københavns Kommune ikke bryder sig om reglerne, fordi de betyder at kommunen skal levere ydelser til 

disse udsatte borgere, men det er en uhyggelig udvikling når kommunerne bare ignorerer de dele af lovgivningen, man ikke 

bryder sig om og lader de mest udsatte borgere bære omkostningerne”, siger Emil Kiørboe. 

Gadejuristen håber nu på politisk indgriben der kan sikre, at udsatte borgere kan modtage de ydelser de har krav på. 

”Der er tale om en ulovlig praksis der i realiteten medfører, at Danmark ikke overholder sine internationale forpligtelser, og 

derfor forventer vi, at de ansvarlige ministre griber ind. Disse borgere har så ringe en retsstilling, hvor man eksempelvis er 

afskåret fra at klage over afslag på livsvigtig metadonbehandling, at man ikke kan sidde disse sager overhørig. Det er vores 

opfattelse, at den nuværende praksis kan koste menneskeliv”, siger Emil Kiørboe. 
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