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Nødstedte
rejsende er
en kæmpe-
forretning

K atarina Almius gjorde den mod-
satte fejl af andre skiløbere – hun
kørte for langsomt. »Det var tåget

og sne – og min ski sad fast i drejet«, siger
sygeplejersken, der efter 35 år på ski ikke
ventede at finde sig selv på en båre med
ødelagt korsbånd hen over seks sæder
ombord på ’Knogleekspressen’, som SAS-
flyene fra skisportsstederne hedder i fol-
kemunde. 

Hun er dermed ufrivilligt blevet en del
af en af Danmarks hurtigste vækstindu-
strier. Billige flybilletter og stigende leve-
alder betyder, at flere danskere bliver syge
i udlandet end nogensinde. Da det gule
sygesikringsbevis ikke længere dækker
hjemtransport, har branchen så gyldne
tider, at selv ikke finanskrisen for alvor
kan få armene ned på dens repræsentan-
ter.

»Vi har oplevet vækstrater på 20 pro-
cent de sidste tre år. Og intet i vores sene-
ste salgstal tyder på krise«, konstaterer
skadesdirektør Jørgen Pedersen fra for-
sikringsselskabet Gouda. 

Europæiske, der sidder på en tredjedel
af rejseforsikringsmarkedet, har lignen-
de fremgang. Også hos dem, der lever af
at redde danskerne fra deres egne ulyk-
ker, er væksten enorm.

Selskabet SOS International, der er
alarmcentral for både det gule sygesik-
ringsbevis og en lang række private for-
sikringsselskaber, og som sidder på 90
procent af sit marked, brugte sidste år 140
mio. kr. på at transportere forulykkede
danskere hjem med rutefly – en stigning
på 40 procent i forhold til året før.

En plads til 150.000 kr.
Presset er så stort, at SOS International i
vintermånederne forbooker 20 daglige
pladser på hvert rutefly, der forlader luft-
havne nær populære ski-destinationer
samt et større antal pladser fra Thailand
for at kunne få folk hjem med ellers over-
fyldte fly. Samtidig har man i de to vinter-
ferieuger chartret tre østrigske ambulan-
cefly med plads til seks bårer i hver. 

Plads i sådan ét koster 150.000 kr. eller
mere. Så for de ti procent af danskerne,
der ifølge forsikringsselskaberne stadig
ikke har forstået, at det gule sygesikrings-
bevis ikke længere dækker hjemtrans-
port, kan et uheld betyde økonomisk
ruin. Da rejseforsikringer – med varieren-
de dækning – samtidig er blevet en del af
manges kreditkort eller husstandsforsik-
ring, er det let at miste overblikket.

Forbrugerrådet har fulgt området tæt,
siden dækningen for hjemtransport for-

svandt fra sygesik-
ringsbeviset. Her
siger afdelingschef
Mette Boye, at
mange danskere
faktisk også ender
med det modsatte
problem, nemlig
at de er dobbeltfor-
sikrede: 

»Folk kan ikke
overskue det. Når
man taler med rej-
sebureauets salgs-
agent, bliver man i
tvivl. Og så tegner
en del en forsik-
ring for en sikker-

heds skyld«, siger Mette Boye – der ikke er
imponeret af myndighedernes forsøg på
at oplyse folk om, hvad sygesikringsbevi-
set nu dækker.

»Man må selv sætte sig ind i, hvilke for-
sikringer man har og ikke har, og hvad de
dækker«

Hos Europæiske forudser man, at situa-
tionen har to konsekvenser. »Langt over
halvdelen af vores kunder forsikrer sig i
dag med årsrejseforsikringer, der dækker
rejser hele året«, siger underdirektør Ja-
kob Bender og fortsætter, at den tendens
vil mætte markedet for forsikringer. For
det andet tror han, at folk i stigende grad
vil opsøge specialister for at kunne vælge
den rigtige forsikring. »Der bliver klart
brug for mere rådgivning«.
esben.kjaer@pol.dk
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Danskere, der bliver syge eller kommer til skade i
udlandet, har udviklet sig til en af de hurtigst vok-
sende industrier herhjemme. Men vi kan ikke over-
skue vores forsikringer, siger kritikere. Derfor ender
mange med at være overdækkede – eller slet ikke.

Når man taler
med rejse-
bureauets
salgsagent, 
bliver man i
tvivl. Og så 
tegner en del 
en forsikring 
for en sikker-
heds skyld
Mette Boye,
Forbrugerrådet
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Pakistan viser nu reel 
ansvarlighed om terror 

Efter Pakistans langvarige af-
visning af, at terrorangrebet
imod Indiens største by,

Mumbai, i november udgik fra dets
territorium, kom torsdag en utve-
tydig officiel indrømmelse af netop
det. Terroristerne, som tog over 170
liv, sejlede ud fra det sydlige Paki-
stan, lød det fra Islamabad. Og Paki-
stan har pågrebet seks af otte paki-
stanere, som der nu rejses sag
imod som bagmænd for terroran-
grebet. 

Indien kalder det »et stort frem-
skridt«, og medier i begge lande ser
det som et tøbrud, der kan føre til
genoptagelse af fredsprocessen
imellem de to atommagter og reelt
samarbejde imod terror. 

PAKISTAN giver nu også Indien ret i,
at det ekstremistiske Lashkar-e-Tai-
ba, der fra Pakistan søger at drive
Indien ud af Kashmir, stod bag. Den
indrømmelse forpligter endelig Pa-
kistan til handling imod terrornet-
værket.

Der står mange problemer tilba-
ge, herunder Indiens påstand om,
at pakistanske efterretningsfolk
»må have været indblandet«. Hvor
sandt det end kan være, bør Indien
nu overveje, om påstanden frem-
mer dets krav til Pakistan, der næp-
pe åbent vil følge det spor. 

Men hvis Pakistan fortsætter sin
nye kurs, vil det under alle omstæn-
digheder skade de kræfter i dets
sikkerhedsapparat, der vil hente
styrke i terror. 

INDIEN har afvist, at terrorangre-
bet i Mumbai skal føre til en ny krig
mod naboen. Men for at acceptere
det kræver inderne synlige tegn på,
at Pakistan seriøst går efter de an-
svarlige for terrorangrebet. Sådan-
ne tegn er nu kommet med poten-
tiel positiv indflydelse på Indiens
forestående parlamentsvalg, da det
kan svække ekstreme partier, der
kræver militærmagt. 

Der håbes nu på pause i den
fjendtlige retorik, mens man ven-
ter på mere resolut handling fra Pa-
kistan. Lige efter Mumbaiangrebet
afviste Indien tilbuddet fra Paki-
stan om fælles efterforskning på
grund af dårlige erfaringer med
tidligere forsøg på fælles indsats.
Nu er der kommet handling bag
Pakistans løfter om, at dets territo-
rium ikke skal bruges til terror
mod andre lande. 

Begge lande må takkes for besin-
dighed midt i de gensidige be-
skyldningers hede – og Pakistan er
sig nu formentlig fuldt bevidst, at
landets nye ansvarlighed kræver
mere handling imod terrornet-
værk. Det vil være til potentiel gavn
for hele regionen, herunder Afgha-
nistan. vs
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Jeg er ikke kvinde først.
Jeg er menneske, jeg er mine
kvalifikationer og min erfaring,
jeg er mine personlige egenskaber 
Malene Lei Raben i kommentar om ligestilling
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