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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af børnetilskudsloven og
børne- og ungeydelsesloven
(Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og
ungeydelse for flygtninge m.v.)

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.
Det fremgår af lovforslaget, at der er frist for høring den 4. august 2015. Rådet for Etniske
Minoriteter har behandlet lovforslaget og har en række bemærkninger og ændringsforslag som
fremstilles nedenfor.
Generelle betragtninger
Regeringen har offentliggjort en samlet asylpakke, herunder tre lovforslag (L2, L3 og L7), med det
erklærede formål at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og mere attraktivt at tage
arbejde jf. lovbemærkningerne.
Rådet for Etniske Minoriteter (REM) arbejder for at sikre langvarige og bæredygtige løsninger på
de eksisterende problemer i den danske integrationsindsats, og er enige i målsætningen om, at
flere flygtninge og indvandrere skal have mulighed for at arbejde og tilegne sig det danske sprog.
REM er dog betænkelig ved, om de foreslåede lovforslag vil have nogen nævneværdig positiv
effekt på antallet af asylansøgere eller på beskæftigelsen blandt flygtninge. REM finder ikke
tilstrækkeligt belæg for at kunne konstatere, at tilstrømningen af asylansøgere til Danmark vil
kunne reguleres ved de ydelser, der tilbydes nyankomne. Denne tilgang, er REM desuden
bekymret for, kan skade Danmarks renommé internationalt. Derudover er REM bekymret for, at
lovforslagene vil få nogle utilsigtede, alvorlige negative konsekvenser for de berørte personer samt
for det danske samfund på sigt.
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Integrationshæmmende
Af L7 fremgår det, at lovforslaget har til formål at genindføre optjeningsprincippet for ret til
børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v. Hermed betinges retten til børne- og
ungeydelse for flygtninge af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for
barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i landet i mindst 2 år ud af de seneste 10 år. Gradvist
over en toårig periode optjenes retten til fuld ydelse.
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forsørgelsesgrundlag den første tid, de er i Danmark. Det betyder, at de i forvejen skal klare sig
med et meget lavt rådighedsbeløb jf. REMs høringssvar til L2. Som det også bemærkes i
høringssvaret til L2, er REM bekymret for de konsekvenser en tilværelse med så begrænsede
levevilkår vil få, særligt for børnefamilierne. Meget tyder på, at der ikke vil blive råd til at deltage i
sociale aktiviteter, betale kontingent til foreningsdeltagelse m.v. hvilket vil være hæmmende for
børnenes kontakt med det danske samfund, sprog og kultur og muligheden for integration. REM er
særligt bekymret for integrationen i lokalsamfundene, hvor deltagelse i diverse foreningsliv er en
anerkendt og betydningsfuld vej til integration. Derudover ekskluderes børn fra en tilværelse med
mulighed for selv beskedne forbrugsgoder, som andre familier kan tilbyde deres børn i Danmark jf.
Rockwool Fondens rapport fra 2012, ”Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og
beskæftigelse”.
Børne- og ungeydelsen vil være et vigtigt supplement til en flygtningefamilies forsørgelsesgrundlag
i perioden, hvor de skal komme på fode og starte en ny tilværelse op i Danmark. Uden mulighed
for at supplere med fuld børne- og ungeydelse stilles flygtningefamilierne i en endnu ringere
situation end den Starthjælpen bragte dem i jf. Rockwool Fondens rapport.
Ekskluderende
REM undres over rationalet bag, at flygtninge ”får en større tilknytning til det danske samfund, ved

at have været her i landet i en længere periode, før de kan opnå ret til de fulde ydelser.”, ved
genindførelse af optjeningsprincippet, som det er beskrevet i lovbemærkningerne. Ved at lade
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integrationsydelse, risikerer man efter REMs overbevisning at ekskludere flygtningefamilierne fra
sociale aktiviteter m.v., hvilket må antages at hæmme integrationen som nævnt ovenfor (jf.
desuden REMs høringssvar til L2).
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Såfremt lovforslaget fastholdes, anbefaler Rådet følgende ændringsforslag: Hvis man som
flygtning opnår beskæftigelse inden for den toårige optjeningsperiode, som regeringen
ønsker, og derfor også betaler skat, skal man kunne modtage fuld børne- og ungeydelse.
At børn eller voksne, der ønsker at deltage i en forening eller aktivitet i lokalsamfundet,
kan søge om hjælp og økonomisk støtte hertil.

REM opfordrer til, at lovforslaget genovervejes i forhold til de negative økonomiske og sociale
konsekvenser ændringen risikerer at have for en i forvejen udsat gruppe voksne og børn og for
integrationen.

Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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