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Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud,
øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
I det foreliggende høringssvar fokuserer Rådet for Etniske Minoriteter særligt på de forhold i
lovforslaget, som kan have en særlig betydning og relevans for etniske minoriteter. Dette er kravet
om, at hovedsproget i de private pasningsordninger skal være dansk og at kommunalbestyrelsen
kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis den konstaterer at den ikke praktiseres
i overensstemmelse med kravet om, at hovedsproget skal være dansk og kravet om, at den private
pasning skal bidrage til, at børn sikres medbestemmelse, medansvar og en forståelse for demokrati
ect. Sidst er det kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig i landet mindst 7 ud af de seneste
8 år.
I forhold til kravet om, at hovedsproget skal være dansk i den private pasning, er vi i tråd med
Børnerådet, kritiske over for den nedvurdering af barnets modersmål og det snævre fokus på
danskindlæring, som dette krav er baseret på. Hvor indlæringen af dansk er vigtig for barnets
skolegang og videre uddannelse og integration, kan man risikere at fokusere så ensidigt på
danskindlæring, at man sætter hindringer for den opdragelse og læring, der foregår i familierne. Det
vigtigste for barnets trivsel, udvikling og læring er, at barnet og de voksne omsorgspersoner kan
kommunikere utvungent og nuanceret og ikke er begrænset af for snævre krav. Dette gælder især,
hvis det er én af barnets forældre, der passer barnet, men også hvis det er en privat passer, der
deler modersmål med barnet. I stedet bør man lægge vægt på, at sprogbruget i de første år
understøtter og ikke modarbejder kommunikationen mellem barn og forældre, således at de
primære omsorgspersoner og opdragere af børn har et stærkt fælles sprog. Vi mener derfor, at et
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-2sprogkrav om hovedsprog indskrænker de flersproglige ressourcer som opdragelse, læring og
omsorg kan benytte sig af.
I relation til muligheden for at tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis man
konstaterer, at den ikke praktiseres i overensstemmelse med kravene, er Rådet stærkt bekymret for
muligheden for diskrimination af etniske minoritetsforældre. Vi forstår, at man må stille betingelser
for at uddele tilskud, men er skeptiske over for, hvordan det på en rimelig vis skal vurderes, om
hovedsproget er dansk og især om børnene læres en forståelse for demokrati. Hvordan skal et
tilsyn udformes for at kunne få øje på dette og hvad er forældrenes klagemuligheder? Rådet er
stærkt kritiske over for, at denne regel giver mulighed for forskelsbehandling, således at en del
forældre med etnisk minoritetsbaggrund på et tyndt grundlag ikke godkendes eller fratages
muligheden for at passe deres børn privat, fordi man ikke har tiltro til den opdragelse, omsorg og
læring, der finder sted i etniske minoritetshjem, og ønsker at netop deres børn skal i vuggestue og
børnehave – medmindre man vælger at gøre vuggestue og børnehave obligatorisk for alle børn i
institutionsalderen.
Sidst er vi kritiske over for reglen om, at ansøgeren skal have opholdt sig i Danmark mindst 7 ud
af de seneste 8 år. Dette stiller mange forældre af både etnisk dansk og etnisk minoritetsbaggrund
ringere, hvis de ønsker at arbejde uden for EU i en årrække og besværliggør således
internationaliseringen af Danmarks arbejdskraft. Men det synes også at være en regel, der i
særdeleshed er rettet mod etniske minoritetsforældre og ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund,
da det primært er disse der vil blive ramt af reglen. Når loven allerede omfatter danskkravet og
demokratikravet, kan vi ikke se anden årsag til dette krav end, at man forsøger at begrænse
denne befolkningsgruppe adgang til tilskuddet.
Samlet set er Rådet således stærkt bekymret for den forskelsbehandling og den mulighed for
forskelsbehandling af etniske minoritetsforældre, som ligger i disse krav.
Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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