
                                                                                                         

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter 
Strandgade 25C 
1401 København K 

Telefon: 72 14 28 30 
Mail: rem@siri.dk 
Web: www.rem.dk 

 

 
Til Udlæninge-, Integrations- og Boligministeriet 

HØRINGSSVAR 
 

 Dato:  12. januar 2016 
 Kontor:   Sekretariatet 
   

 
Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og 

danskuddannelsesloven (udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) 

 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.  

 
Rådet for Etniske Minoriteter skal henvise til vores høringssvar vedrørende L2 afgivet d. 31. juli 
2015, idet Rådet stadig mener, at integrationsydelsen vil have de samme konsekvenser som 
dengang. Konkret mener Rådet for Etniske Minoriteter;  
 

- At integrationsydelsen vil være integrationshæmmende, idet det vil gøre en sårbar gruppe 
endnu mere sårbar, både i forhold til sund, boligplacering og børnenes vilkår.    

- At mennesker på integrationsydelsen skal have mulighed for at have en supplerende 
indtægt, i overensstemmelse med folk, der modtager SU.  

- At sprogbonussen skal udvides til også at gælde mennesker, der har gennemført Prøve i 
Dansk 1, idet kursisterne ikke selv vælger hvilken danskuddannelse de skal følge. 

- Rådet for Etniske Minoriteter er enige i at beskæftigelse er vigtig i forhold til integration, 
men vil påpege, at Rockwool Fondens rapport fra 2012, kun viser en begrænset effekt af 
starthjælpen på beskæftigelsen, hvorfor det ligeledes må forventes, at integrationsydelsen 
kun har en begrænset effekt.     

 
Udover de konsekvenser, der blev påpeget i høringssvaret vedrørende L2 (31. juli 2015), mener 
Rådet for Etniske Minoriteter, at der vil være yderligere konsekvenser ved at ramme den udvidede 
personkreds som dette lovforslag foreslår. Dette skyldes, at lovforslaget rammer en gruppe 
mennesker, der allerede har etableret sig i Danmark på de betingelser, der er blevet stillet dem til 
rådighed. Ved at gennemføre dette lovforslag vil man kræve, at disse mennesker fundamentalt 
ændrer på deres tilværelse, hvilket både vil have konsekvenser for deres boligsituation, deres 
sundhed og ikke mindst for børnenes.     
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Generelt mener Rådet for Etniske Minoriteter, at forringelser af menneskers levevilkår både vil 
skade integrationsprocessen her og nu, men også på langt sigt. Derfor fraråder Rådet på det 
kraftigste, at integrationsydelsen udbredes til en større personkreds, da Rådet frygter, at det kun vil 
hæmme integrationsprocessen og ikke skabe mere incitament til at komme i beskæftigelse som 
regeringen forventer.  
 

Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 
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