PRESSEMEDDELELSE 23.02.2018

Kritik: Dyr danskundervisning får
konsekvenser for integrationen
Selvforsørgende udlændinge skal fremover have penge op af lommen, hvis de vil lære
dansk. Men 12.000 kr. i egenbetaling vil få mange til at vælge undervisningen fra. Det kan
få negative konsekvenser for integrationen på såvel arbejdsmarkedet som i samfundet,
lyder kritikken fra Rådet for Etniske Minoriteter.
Med en delvis brugerbetaling på danskundervisning skal selvforsørgende udlændinge
frem over selv betale 12.000 kroner for de seks moduler, danskundervisningen er bygget op om. Det sker som følge af en ny skatteaftale, der er indgået mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
”Det er åbenlyst, at en del af kursisterne vil få problemer med at skaffe penge til danskundervisning. Det har selvfølgelig konsekvenser. Når færre nydanskere lærer dansk, så
går det ud over integrationen på arbejdsmarkedet og i samfundet. At mestre dansk i
hverdagen er et afgørende parameter for god integration,” siger Yasar Cakmak, formand
for Rådet for Etniske Minoriteter og uddyber:
”Det her kommer ikke alene til at have negative konsekvenser for en række nydanske
borgere, men også for de danske virksomheder, som er afhængige af udenlandske arbejdstagere. De har tidligere kunnet stole trygt på, at deres medarbejdere kunne lære
dansk hurtigt, effektivt og gratis parallelt med integrationen på arbejdspladsen. Nu vil
færre udlændinge højst sandsynligt lære dansk, og det er et problem, når vi ved, at netop sproget er en af de største barrierer for integration på det danske arbejdsmarked. Vi
kan ikke på den en side tale om, at vi ønsker en god integration og på den anden side
svække en del af nydanskeres muligheder for at lære dansk, som altså er et af de vigtigste parametre for en god integration. På sigt kan omkostningerne for en svag eller mangelfuld integration blive langt større end den gevinst, som man satser på at indhente ved
at indføre brugerbetaling” siger han og bakkes op af Dansk Erhverv.
Dansk Erhverv frygter, at kravet om brugerbetaling vil gøre det vanskeligere at fastholde
udenlandsk arbejdskraft.
”Vi synes, det er brandærgerligt. Når man indfører brugerbetaling, så lægger man en
hindring ind lige præcis i forhold til den gruppe, som udviser interesse og det overskud,
der skal til for at tage skridtet videre og slå rødder her. Og som vi har glæde af at fastholde på en længere bane,” siger Peter Halkjær, Arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i
Dansk Erhverv.
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Regeringen og Dansk Folkeparti har 6. februar indgået en aftale om lavere skat
på arbejdsindkomst og større fradrag på pensionsindbetalinger. En
del af finansieringen hentes i delvis brugerbetaling på danskundervisning for
selvforsørgende udlændinge.



Egenbetalingen træder i kraft den 1. juli 2018. Den forventes samlet set at indebære et provenu på ca. 0,04 mia. kr. i 2018, 0,2 mia. kr. i 2019 og 0,1 mia.
kr. fra 2020 og frem. Kilde: Finansministeriet.



De Danske Sprogcentre, der gennemfører danskundervisning for omkring
60.000 udenlandske kursister, anslår, at rundt regnet 70 procent af deres kursister fremover skal til at have penge op af lommen. Det anslås, at godt halvdelen af kursisterne vil få problemer med at skaffe penge til danskundervisning.

