BORGERRETSHJÆLPEN

Af Charlott Boldrup

Borgerretshjælpen blev stiftet i 2012 af Zuzanne Dinah
Brødbæk og Marie Budtz Andersen, og arbejder for at
sikre lige mulighed for juridisk hjælp for alle borgere
uanset økonomiske vilkår.
Zuzanne blev uddannet cand.jur. i 2010, og har siden
da arbejdet med udsatte grupper herunder stofbrugere på gadeplan i organisationen Gadejuristen, og med
voldsramte kvinder i Dannerhuset i København. Herudover har Zuzanne i en årrække arbejdet som personundersøger i Kriminalforsorgen. Zuzanne er daglig
leder af retshjælpskontoret samt frivillig koordinator.
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Marie blev uddannet cand.jur. i 2007, og startede
med at arbejde med udsatte på gadeplan i organisationen Gadejuristen. Herudover underviser Marie
på det juridiske fakultet på Københavns Universitet
i fagene strafferet og individets grundlæggende rettigheder. Marie er projektleder af Borgerretshjælpens
sociale programmer samt undervisningskoordinator.
Stifterne af Borgerretshjælpen havde forud for etableringen af organisationen begge arbejdet med udsatte
borgere, og fandt det helt naturligt fortsat at have et fokus på at hjælpe borgere gennem anvendelse af juraen.

”Grunden til at vi valgte at yde en indsats i udsatte bolig-

BORGERRETSHJÆLPENS MÅLGRUPPE

områder, var at spørgsmålet om disse områder og deres

Retshjælpskontoret er åbent for alle borgere fra hele

beboeres behov for gratis retshjælp, havde været disku-

landet, og der opereres ikke med en målgruppe. Marie

teret i den offentlige debat, og Folketinget havde valgt at

understreger dog, at det er klart, at der tegner sig et bil-

tilføje 7,5 millioner ekstra til puljen for at imødekomme

lede af, at en bestemt persongruppe henvender sig med

behovet for retshjælp i udsatte boligområder. Vi mente,

enslignende problemstillinger med behov inden for de

at vi på baggrund af vores erfaring, og vores engagement

samme juridiske områder qua deres geografiske place-

kunne bidrage til at løfte opgaven med at yde gratis rets-

ring i et almennyttigt boligområde. ”En stor del af vores

hjælp i disse såkaldte ”ghetto-områder”, siger Marie.

klienter har minoritetsbaggrund, og det afspejler sig i de

Borgerretshjælpen

Kvalitet, faglighed,
specialviden og
forretningsforståelse er
elementer, du får indsigt i
hos os.

Vi tager dig og din udvikling personligt
Forretning handler om mennesker. Om deres skæbne, fremtid
og drømme. Så der er store ting på spil, når en klient går ind ad
døren hos et advokatfirma.
Det samme gælder de mennesker, vi ansætter.
Vi er Lundgrens, og det betyder, at vi alle arbejder og tænker
på samme måde. Nemlig som aktive partnere i vores klienters
virkelighed.
Tilsammen udgør vi et hus, hvor succeskriteriet ikke er
størrelse, men derimod at vi er blandt de bedste inden for
vores forretningsområder.
Har du lyst til at være med?
LUNDGRENS.DK

retsområder, vi arbejder inden for såsom udlændinge-

bliver udelukkende foretaget, når vi har tiden til det, da det

social- og forvaltningsretten”.

retspolitiske arbejde er helt ufinansieret”, siger Marie.

Kontoret ligger i et almennyttigt boligområde, der hedder

BORGERRETSHJÆLPENS ANSATTE

Akacieparken, i Valby. Her har de til huse i en almindelig

Borgerretshjælpen består af to lønnede, som er uddannet

treværelses stuelejlighed, hvor der er mulighed for både

cand.jur, samt 20 frivillige, hvor størstedelen er stud.jur

private samtaler, og hvor der er individuelle arbejdsplad-

og cand.jur. De har dog også frivillige med andre faglige

ser til sagsbehandlerne.

baggrunde som fx sociologi.

BORGERRETSHJÆLPENS ARBEJDE

”Vi benytter også såkaldte bagvagter af jurister og advoka-

Organisationen består af en flerstrenget indsats; rets-

ter, som ikke har deres gang på kontoret, men som afklarer

hjælp, rettighedsoplysende aktiviteter, retspolitik og kon-

juridiske spørgsmål for vores sagsbehandlere over mail.”

sulentydelser (undervisning og oplæg mod betaling).
Ift. retshjælpen består arbejdet af juridisk sagsbehandling inden for hovedsagligt socialretten, udlændingeretten
og som naturlig konsekvens heraf også af forvaltningsretten, men Borgerretshjælpen får henvendelser inden

FINANSIERING AF BORGERRETSHJÆLPEN

for næsten alle juridiske områder.

Retshjælpskontoret er finansieret af midler fra den offentlige retshjælpspulje, som administreres af Civilstyrelsen.

”Vores rettighedsoplysende aktiviteter består af det sociale

Langt hovedparten af Borgerretshjælpen finansiering

program ”Indsats for inklusion af kvinder af workshops og

stammer herfra. I forhold til de sociale projekter, er ”Ind-

udflugter til samfundsinstitutioner for kvinder” med minori-

sats for inklusion af kvinder” finansieret af Social- og

tetsbaggrund. Der er bl.a. blevet afholdt workshops om ret-

Indenrigsministeriet og Bisidder- og dialogordningen er

tigheder i sundhedsvæsenet og det kommunale system og

finansieret af Københavns Kommune. Det retspolitiske

været foretaget udflugter til Folketinget mv. Vi har tillige en

arbejde foretages alene på frivillig basis.

såkaldt bisidderordning, hvor vores klienter kan få følgeskab
af en stud.jur, der agerer bisidder i forbindelse med møder i

Marie understreger vigtigheden af gode samarbejdsrela-

det offentlige system.”

tioner ”Samarbejde med andre parter er en stor nødvendighed for, at vi kan udføre vores arbejde, derfor samar-

Som en tredje og væsentlig mindre del af deres arbejde ta-

bejder vi bl.a. med en række boligselskaber, kommunale

ger de også retspolitiske tiltag såsom henvendelse til politi-

instanser samt private initiativer om at yde en fælles ind-

kere, indlæg i medierne mv. Marie understreger, at grunden

sats for beboerne i de forskellige boligområder.

hertil er, at de mener, at det er deres pligt at bibringe lovgi-
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ver viden om de retssikkerhedsmæssige problemstillinger,

Selvfølgelig har vi også en mere uformel kontakt til andre

som deres klienter møder, og som de identificerer i deres

retshjælpsorganisationer, advokater og NGO’er, der be-

arbejde. ”Denne del af vores arbejde fylder dog mindre, og

skæftiger sig med de samme områder som os.”

Borgerretshjælpen

Jura er et håndværk
Det kræver masser af praktisk øvelse, hvis du ønsker at blive en god juridisk rådgiver for dansk og
internationalt erhvervsliv.
Selvfølgelig er din teoretiske viden vigtig, men det er først, når du formår at vinkle din viden og bruge
den aktivt i samspil med kunden, at du skaber værdi i særklasse. Det kan man ikke læse sig til – det
kræver øvelse og erfaring.
Hos Accura Advokatpartnerselskab bliver vi generelt opfattet som et af de mest kommercielt tænkende
og innovative advokatfirmaer i Danmark. Vores speciale er transaktioner, og selvom vi med 100 jurister
ikke er det største advokatfirma i Danmark, så er vi de bedste til det, vi laver. Og vi vil gerne lære dig det.
Vi søger løbende jurastuderende, advokatfuldmægtige og cand.merc.(jur.)’er til vores afdelinger, og vi
har ligeledes en populær mentorordning, som hvert år hjælper dygtige 2.- og 3.-års stud.jur.’er og stud.
HA(jur.)’er på vej i deres karriere ved at give et enestående indblik i advokatbranchen. Mentorordningen
strækker sig over 10 måneder, og ansøgningsfristen er ultimo november.
Læs mere på accura.dk eller besøg os på Facebook eller LinkedIn.

VI HAR SPURGT MARIE IND TIL BORGERRETS-

personer, der ønsker at arbejde for os. Det er dejligt – bliv

HJÆLPENS UDVIKLING OG DERES BEHOV FOR

ved med det!”

STØTTE

”Det er umuligt at sige noget generelt om, hvorvidt behovet

Marie påpeger hertil et ønske om en større indsats: ”Den

for gratis retshjælp har ændret sig, siden vi startede i 2012,

indsats der skal ydes til vores klienter skal tage højde for

baseret alene på de observationer, vi har gjort os i forbindel-

den kompleksitet af problemer, som flertallet af vores

se med vores arbejde. Selvom tilgangen af klienter til vores

klienter oplever i mødet med offentlige myndigheder. Her

kontor har været stigende siden vi åbnede i 2012, kan vi ikke

tænkes navnlig på manglende kendskab og forståelse af

sige, at der har at gøre med, at der generelt er kommet flere

det offentlige system samt sproglige vanskeligheder. For

personer, der har brug for hjælp – det har nok mere at gøre

det er jo ikke fordi borgerne IKKE har nogle rettigheder

med kendskabet til organisationen og vores arbejde.

– det har de. Det kan vi jo blandt andet se i serviceloven
og forvaltningsloven mv., men hvis borgerne ikke kan tale

Organisationen selv har udviklet sig, fordi vi har startet nye

med deres sagsbehandler – helt misforstår, hvad der bli-

projekter, som er udsprunget af de behov, vi har opdaget i

ver sagt til møder mv. – hvad hjælper alle de rettigheder

takt med vores juridiske rådgivning. Fx har vores klienter et

så? Vi ser, at helt grundlæggende forvaltningsretlige

udtalt behov for at kunne medbringe bisiddere til møder i det

principper om fx retten til at medbringe en bisidder til

offentlige eller for at få hjælp til at udfylde ansøgningsske-

mødet med det offentlige, krænkes osv. De af vores al-

maer. Den slags hjælp er der ikke hjemmel til at give efter

lermest marginaliserede klienter, de som står uden for

reglerne om retshjælp. Derfor har vi været nødt til at søge

arbejdsmarkedet, lever af kontanthjælp, og i højere grad

om økonomiske midler fra andre kanaler, hvilket blandt an-

end resten af befolkningen lider af dårligt helbred so-

det er blevet imødekommet af Københavns Kommune. Disse

matisk, såvel som psykisk har snarere brug for hjælp til

behov har dog været til stede hele tiden, og har ikke udviklet

at navigere i systemet. Det ville være ønskeligt med en

sig i den tid, Borgerretshjælpen har eksisteret.

bedre dialog/kommunikation imellem borger og myndighed, hvor der i højere grad iagttages individuelle behov for

Udviklingen af organisationen fra den alene var af finansie-

hjælp/vejledning hos den enkelte borger i stedet for den

ret af Civilstyrelsens midler til nu, hvor vi modtager midler

meget udbredte tendens til at lukke ned fra myndigheder-

fra flere forskellige myndigheder, har været interessant at

nes side og skubbe ansvaret fra sig, hvor man så at sige

være en del af; for det første fordi det er en positiv oplevel-

gemmer sig bag en så indskrænkende fortolkning/anven-

se at hjælpe andre mennesker, og for det andet fordi det

delse af lovgivningen som muligt. Dette skal imidlertid

er tilfredsstillende – rent arbejdsmæssigt – at have nogle

nok også ses i lyset af sagsbehandlernes omfattende

overordnede visioner, der konkret materialiserer sig på den

arbejdsopgaver ofte tager fokus fra deres arbejdes kerne-

måde, man havde forestillet sig.

område; at hjælpe landets borgere – kombineret med den
økonomiske virkelighed systemet arbejder i.”

Vi oplever også, at kendskabet til organisationen er blevet
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større. Folk fra hele landet henvender sig og efterspørger

Endvidere påpeger hun deres ønsker for Borgerretshjæl-

hjælp, ligesom vi også jævnligt modtager ansøgninger fra

pen ”Vi ser, at der behov for – i forhold til vores klienter

Borgerretshjælpen

– at det offentliges indsats i højere grad iagttager kom-

til ud over retssikkerheden. Nu endte det ikke så galt allige-

pleksiteten i borgernes problemer.

vel, men situationen i sommeren 2015 omkring reglerne om
statsborgerskab og om, hvorvidt reglerne skulle tillægges

Politisk ønsker vi tillige et større fokus på retshjælp, som

tilbagevirkende kraft, skabte stor usikkerhed blandt vores

ikke altid er et område (de fleste) retsordfører finder tid

klienter.

til at prioritere. Set i lyset af hvor gennemreguleret vores
samfund er, med et deraf følgende behov for hjælp til at

Denne påvirkning er dog som sagt af mere principiel karak-

navigere i det hvad enten det drejer sig om komplicerede

ter og det er i netop disse situationer, vi foretager en rets-

udlændingeretlige sager, spørgsmål inden for familie- og

politisk indsats i håbet om, at det fremover tilsigtes ikke at

socialretten i forbindelse med skilsmisse mv., kan det

skabe en sådan (rets)usikkerhed.”

undre, at der ikke afsættes flere midler, end der pt. er
tilfældet.”

FRIVILLIG HOS BORGERRETSHJÆLPEN

Borgerretshjælpen søger jævnligt nye frivillige, som de
VI HAR SPURGT MARIE, OM DER ER EN OP-

annoncerer efter på forskellige jobportaler på nettet og

LEVELSE I FORBINDELSE MED BORGERRETS-

på deres hjemmeside. Man kan også sende en uopfordret

HJÆLPENS ARBEJDE, SOM SÆRLIGT HAR PÅ-

ansøgning til info@borgerretshjaelpen.dk.

VIRKET HENDE

”På individplan er der ikke én oplevelse eller situation, men

Som frivillig hos Borgerretshjælpen kan man beskæftige

snarere mange historier, som særligt har påvirket mig. De

sig inden for alle deres indsatsområder – både inden for

historier hvor børn, der for det første selv kan have været

retshjælp, de sociale programmer og med retspolitik.

konfronteret med krigene i fx Mellemøsten, og senere hen i
deres liv efter det er lykkedes for deres familier at flygte til

BORGERRETSHJÆLPENS ØNSKE OG MÅL

stadighed konfronteres med familiens historie som flygtnin-

”Det overordnede, utopiske ønske er vel, at der reelt en

ge. Vi har hørt mange hjerteskærende historier, og er vidne

dag ikke er behov for en indsats som denne, fordi det

til delvist opløste familier, og børn, som er dybt påvirkede af

offentlige system er blevet i stand til at favne alle borgere

de livsomstændigheder, som krige og flugt har budt dem.

og deres forskellige problematikker på en respektfuld og

Det er svært ikke at blive berørt af disse beretninger og livs-

konstruktiv måde.

fortællinger.
Civilsamfundets indsatser vil dog nok altid være et nødPå et mere principielt plan påvirker det mig, når jeg er vid-

vendigt supplement til et ikke perfekt offentligt system.

ne til den måde fx udlændingeretten ofte bruges til at føre

Af den grund tror vi, at der vedvarende vil være behov for

værdipolitik. Politikere SKAL jo selvfølgelig udtrykke deres

en indsats som vores. Men man kan jo håbe på, at ram-

værdier gennem politik, men vi har set hvordan regler – se-

merne til at udføre dette nødvendige arbejde også sikres

nest fx i forbindelse med ændringer af reglerne om stats-

gennem tilstrækkelige midler og smidige regler for an-

borgerskab har været et middel til at vise hvem, der kunne

vendelsen af midlerne, og den hjælp man giver.”

være de største ”strammere”, og desværre gik dette af og

Borgerretshjælpen
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