Evropsko združenje za javno zdravje (EUPHA) poziva k
na dokazih temelječim politikam glede migracij, narodnosti in zdravja

Migranti in etnične manjšine se pogosto srečujejo z veliko neenakostjo v zdravju in pri dostopu do
kakovostnih zdravstvenih storitev. Raziskovalci javnega zdravja vedno pogosteje opozarjajo na te
neenakosti, vendar ukrepi za njihovo reševanje še zaostajajo. Jasno je, da se je treba bolj osredotočiti
na determinante zdravja migrantov in etničnih manjšin ter na težave, na katere lahko naletijo te
skupine pri zagotavljanju storitev. Tako je mogoče podpreti nove evropske in nacionalne politike
glede migrantov in etničnih manjšin, ki zagotavljajo vključujoče zdravstvene storitve in boljše
vključevanje migrantov in etničnih manjšin.
Naraščajoči val populizma in nacionalizma v evropski politiki je ustvaril takim reformam nenaklonjeno
okolje. Politike ne morejo biti boljše od podatkov, na katerih temeljijo. EUPHA zato objavlja poziv k
zmanjšanju razkoraka med raziskovalci in oblikovalci politik, predvsem tistimi, ki so odgovorni za
določanje prednostnih raziskovalnih nalog in uporabi njihovih ugotovitev. Izjava se nanaša na tri
ključna vprašanja: potrebo po na dokazih temelječih politikah zdravja migrantov in etničnih
manjšin, več pozornosti, ki naj jo raziskovalni programi EU namenijo zdravju migrantov in etničnih
manjšin, in boljšemu usposabljanju in izobraževanju o zdravju migrantov in etničnih skupin.
Izjava se sicer nanaša predvsem na povezave med raziskavami in oblikovanjem politik zdravja
migrantov in etničnih skupin, vendar pa morajo biti v izobraževanje vključeni vsi zdravstveni delavci,
raziskovalci, vodje in oblikovalci politik.
https://eupha.org/repository/advocacy/EUPHA_statement_on_migrant_and_ethnic_minority_healt
h.pdf
Prosimo, da za več informacij stopite v stik s prof. Allanom Krasnikom, predsednikom EUPHA Section
on Migrant and ethnic minority health. Email: alk@sund.ku.dk
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