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danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for
at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet for Etniske
Minoriteter ønsker at beklage, at det ikke modtog høringen rettidigt. Nærværende lovforslag er
meget omfattende, og da høringsfristen desuden har været kort, har Rådet været nødsaget til at
prioriterer at rejse de allermest væsentlige opmærksomhedspunkter i dette høringssvar.
Tidspunkt for anvisning af en permanent bolig til nye flygtninge
Nærværende lovforslaget sigter at ændre loven, så kommunen ikke længere er forpligtet til, at finde
en permanent bolig til nye flygtninge indenfor en bestemt tidsramme. Rådet har forståelse for det
pres, som kommunerne landet over er underlagt, i forbindelse med modtagelsen af de mange
nytilkomne borgere. Rådet må dog understrege vigtigheden i, at finde en permanent bolig til de
mange nye borgere hurtigst muligt. Risikoen ved at have en ubestemte tidsramme for permanent
bolig er, at det over tid kan føre til ghettodannelser af flygtninge i midlertidige boliger. Der skal
ligge en klar plan for at få flygtninge i permanente boliger, fordelt rundt i forskellige boligområder i
byerne, så man sikre de bedste betingelser for en vellykket integrations også på lang sigt.
Udbud af danskudvisningen på tværs af kommunegrænser, Kortlægning af god praksis på
danskuddannelsesområdet og Turbodansk i overgangsfasen
Umiddelbart kan udbud af danskundervisning på tværs af kommunegrænser og kortlægning af god
praksis på danskuddannelsesområdet styrke undervisningen, ved at gøre den mere smidig i forhold
til den virksomhedsrettede integration, samt kvalitetssikre undervisning via udarbejdelsen af et
inspirationskatalog. Dog kan forløb med ”turbodansk” være problematiske, hvis de ikke følges
grundigt op ad en undervisning, der retter sig mod et permanent og godt dansksprog. Det kan
være nødvendigt at tænke i midlertidige løsninger, der kan løse integrationsopgaven her og nu,
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-2men det er helt central, at have fokus på de langsigtede løsninger, da et godt sprog er vejen ind i
det danske samfund, kendskabet til kulturen og adgangen til arbejdsmarkedet.
Tidlig virksomhedsrettet indsats
Rådet finder det umiddelbart positivt at de nyankommne flygtninge og familiesammenførte anses
som en ressource for samfundet, men advarer mod at betragte alle nyankommne som jobparate fra
ankomsten til kommunen. Nogle nytilkomne kan have behov for en tilpasning til det danske
samfund, der ikke nødvendigvis har jobfokus fra dag ét fx af hensyn til børnenes trivsel i familien,
bearbejdelse og behandling af traumer m.v.. Rådet støtter op om at hjælpe de jobparate i gang
hurtigst muligt, men ønsker at der tages hensyn til gruppen af særligt udsatte flygtninge og
flygtningefamilier. Forløbene skal differentieres, så de passer til forskellige individer og familier med
forskellige behov og ressourcer.
Målretning af tilbud om helbredsvurdering
Helbredsvurderingen af den enkelte nytilkomne kan være med til at afgøre, om personen kan
betragtes som jobparat. Rådet finder det derfor problematisk, at helbredsvurderingen ikke længere
er obligatorisk for alle, særligt set i lyset af Rådets bemærkninger under ”Tidlig virksomhedsrettet
indsats”. Når man med lovforslaget ønsker at få folk hurtigere i beskæftigelse, er det særligt vigtigt
at være opmærksom på de udsatte grupper, for hvem det han have store negative konsekvenser at
komme for hurtigt væk fra familien og ud på arbejdsmarkedet. Kommunen kan have svært ved at
vurderer om en flygtning har psykiske traumer, hvis disse ikke manifesterer sig som symptomer på
overfladen, og derved undlade at indstille nogle til vurdering. Netmaskerne i den målrettede
helbredsvurdering må ikke blive så brede, at de ikke samler alle op, med et konkret behov for
hjælp.
Lov om efterskoler og frie fagskoler
Forslaget omkring en ændring i finansieringen, så de statslige tilskud bortfalder til efterskoler og de
frie fagskoleophold må Rådet fraråde på kraftigste vis. Netop disse ophold har vist sig aldeles
effektive og meningsfulde i forhold til integration af både unge uledsagede, men også unge og
voksne enlige flygtninge. Gruppen af unge uledsagede flygtninge er en særligt udsat gruppe blandt
flygtningene. Det er vigtigt, at de unge uledsagede flygtninge hurtigt føler tryghed, genoptager deres
skolegang i et alderssvarende miljø, samt får mulighed for at danne nye netværk i Danmark. For at
imødekomme dette behov anbefaler Rådet for Etniske Minoriteter, at der bliver sat ekstra stort
fokus på de unge uledsagede flygtninges mulighed for at komme afsted på efterskole eller
fagskoleophold.
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-3På landets efterskoler og frie fagskoler ligger et potentiale for at sikre integrationen på fineste vis, i
det de unge nytilkomne her vil kunne opleve hverdagskulturen, træne sproget og danne relationer
til danske medborgere, som fortsætter efter opholdets ophør. Hvis kommunen alene skal give
tilskud til disse ophold fremover, anmoder Rådet om at omfanget i brugen af ophold ikke
begrænses. Man bør i stedet udvide mulighederne for brug af sådanne ophold.
Inddragelse af civilsamfundet
Afslutningsvist er det meget beklageligt, at civilsamfundet ikke er tænkt mere specifikt ind i dette
udspil. Dels fordi civilsamfundet kan bidrage meget konkret til integrationsindsatsen, men også fordi
inddragelse af civilsamfundet var et erklæret mål for regeringen, jf. Civilsamfundets topmøde på
Marienborg. Videre har Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg i et brev af 1.
marts d.å. til undertegnede og Vibe Voetmann anerkendt behovet for tidlig og koordineret indsats
mellem kommune og civilsamfundet. Derfor undrer det Rådet, at det af lovforslaget fremgår at
aktiviteter rettet mod et aktivt medborgerskab, vurderes at kunne gennemføres sideløbende med
integrationsprogrammet, bl.a. ved inddragelse af civilsamfundet, uden at disse aktiviteter reguleres i
integrationskontrakten. Samarbejdet behøver ikke nødvendigvis regulering, men det er beklageligt, at
der i lovforslaget ikke i højere grad (end ved den

omtalte henvisning til inddragelse af

civilsamfundet sideløbende med integrationsprogrammet) tilskyndes til samarbejde og koordination
mellem kommunen og lokale aktører i civilsamfundet.

Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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