Skatteudvalget 2014-15 (2. samling)
L 7 Bilag 5
Offentligt

Til
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Skatteministeriet
Udlændinge-, Integrations- og boligudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Skatteudvalget
Vesterbro, den 4. august 2015
Høring over Forslag om indførelse af en integrationsydelse, Ændring af reglerne om ret til uddannelsesog kontanthjælp m.v., Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension samt
genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.
Det er med stor bekymring, at Mødestedet ser forslagene om nedsættelse af ydelser til flygtninge og
indvandrere.
Mødestedet er Kirkens- og Danmissions indvandrercenter på Vesterbro, som årligt har over 10.000 besøg af
indvandrere og flygtninge. Vi er foruden et samtale- og netværkssted med mulighed for aktiviteter, et
rådgivningssted, som dagligt hjælper mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, traumatiserede og
socialt udsatte.
Vi forudser, at de nye ydelser vil skabe fattigdom og modvirke god integration, da ydelserne ikke giver
mulighed for at deltage i lokale aktiviteter. De nye ydelser svarer til starthjælpen, som tidligere blev
afskaffet.
Vi henviser til, at studier fra Rockwoll Fondens forskningsenhed har vist, at denne lave ydelse skabte
fattigdom og modvirkede integration.
”Konklusionen er, at starthjælpsflygtningenes levevilkår præges af fattigdom. Når skat og husleje er betalt,
står modtagere af starthjælp, uanset deres familiemæssige situation, således tilbage med et beløb, som gør
det helt umuligt at betale udgifterne i et dansk standardbudget, også selvom budgettet som i
arbejdspapiret tager udgangspunkt i priser i discountbutikker”. (Rockwool Fondens Forskningshed,
Arbejdspapir no. 5, 2012)
Dette svarer til de erfaringer, vi har på Mødestedet, og konsekvensen af disse besparelser vil føre til
yderligere fattigdom med langvarige eftervirkninger for flygtninge og indvandrere. Vi er især bekymret for
børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
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