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ALTERNATIVET: REGERINGEN I SAMRÅD OM KRITIK AF
’INTEGRATIONSYDELSEN’
Tre ministre skal i dag ved et samråd forholde sig til FN’s kritik af Venstres
bebudede flygtningepakke, der vil skære de sociale ydelser til flygtninge i en sådan
grad, at FN vurderer det som værende i strid med gældende konventioner. Samrådet
er indkaldt af Alternativets Ulla Sandbæk og Enhedslistens Johanne SchmidtNielsen.
Det er de tre ministre, Inger Støjberg, Karsten Lauritzen samt Jørn Neergaard Larsen, der
i dag er kaldt i samråd, hvor de skal forholde sig til den massive kritik af regeringens
bebudede flygtningepakke.
”Samrådet er indkaldt, fordi de varslede forringelser af vilkårene for nytilkomne er helt
utilstedelige. Og så hjælper det altså ikke på integrationen at isolere de nytilkomne i
fattigdom. Dermed er det her udtryk for, at vi undslår os vores del af ansvaret for at
nytilkomne fx kan tage en uddannelse, få mad på bordet og falde til,” siger udlændinge- og
integrationsordfører for Alternativet, Ulla Sandbæk, og fortsætter:
”Alternativets tilgang til integration er, at den skal hjælpe nytilkomne til at indgå i det
danske samfund – og ikke om at gøre det så ubehageligt, at det vil afskrække andre fra at
komme hertil,” siger Ulla Sandbæk.
Her henviser hun til, at det som delbegrundelse for forringelserne af nytilkomnes sociale
ydelser står direkte anført, at det skal blive ”mindre attraktivt at søge om asyl i Danmark og
herved mindske antallet af asylansøgere.”
Foruden kritik fra FN’s Flygtningehøjkommissariat har en lang række andre organisationer
– herunder Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, LO samt FTF – udtalt kritik af
forringelserne af de nytilkomnes vilkår.
”Kritikken er massiv, saglig og lyder fra så mange sider, at regeringen bliver nødt til at tage
den meget seriøst. Det får de nu lejlighed til ved det indkaldte samråd,” afslutter Ulla
Sandbæk.
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