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Det Nationale Integrationsråd er positive stemt over for regeringens ønske om at forlænge det midlertidige 

børnetilskud, hvis formål er at sikre en mere ensartet levestandard for børnefamilier. 

 

Et af rådets indsatsområder tager netop udgangspunkt i bekæmpelse af fattigdom. Fattigdom ses som konsekvens 

af beskæring i ydelserne og er en barriere for integrationsindsatsen. Børn, der lever i fattigdom, integreres dårligere 

og har ikke de samme vilkår for at indgå i samfundet på lige fod med deres jævnaldrende. Rådet henviser i 

forlængelse heraf til et tidligere høringssvar fra 2019, hvor fattigdom fremhæves som konsekvens af beskæring af 

ydelserne. 

 

Rådet påskønner ydelseskommissionens vigtige arbejde for, at alle børn i Danmark vokser op under rimelige 

forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. En undersøgelse fra Institut for 

menneskerettigheder (IMR) fra oktober 2018 viser, at familier på integrationsydelse lider både materielle og sociale 

afsavn, der har forskellige konsekvenser for familierne. Familierne oplever udfordringer med at dække udgifter til 

blandt andet transport og medicin men også udfordringer i forhold til boligforhold. Derfor skal der sørges for 

tilstrækkelige boliger, der kan anvises til familier med lave indkomster. For at forebygge fattigdom i børnefamilier 

skal der også sikres et eksistensminimum for børnefamilier på integrationsydelse og indføres et retskrav på tilskud 

til nødvendige udgifter til sygebehandling for personer på integrationsydelse. Politikerne bør genindføre en officiel 

fattigdomsgrænse, så man kan følge udviklingen tæt. Ved at forebygge fattigdom i familierne tager vi samtidig også 

hånd om de sociale problematikker. For hvis familierne er presset økonomisk, fodrer det mere negativ social 

kontrol. Ved at løfte familierne økonomisk, skaber det mulighed og overskud til integration. Vi kan og skal give 

disse familier både en indsats og en forsørgelse, som forhindrer disse problematikker. 
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