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De nye diskriminerende lovforslag til fattiggørelse af flygtninge er ikke sendt ud til SOS mod
Racisme som vanligt, men vi har nu fremsendt vores høringssvar, der vedhæftes.
Forslagene L2, L3 og L7 går ud på en særlig lav integrationsydelse mv. til flygtninge og
andre, der ikke har været i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år, fratagelse af retten til
folkepension og ferie og indskrænkning i børneydelser for nye flygtninge.

"Venstre har argumenteret for, at modtagerne af integrationsydelsen får samme takst som
studerende på SU. Det er dog en sandhed med så store modifikationer, at det må siges at være helt
forkert. " udtaler Anne Nielsen, næstformand for SOS mod Racisme.
De færreste studerende kan leve af SU alene, men kan supplere med studielån, erhvervsarbejde på
deltid, eller på fuldtid i en del af ferien. De må tjene op til et vist beløb om året uden at blive trukket
i SU. Desuden har de typisk mulighed for at rabat på transport, studiebøger, tandbehandling, en
række forlystelser og kollegieboliger. Hvis en person på integrationsydelse får job ved siden af på
deltid, vil indtægterne til dels blive modregnet i ydelsen, og de har ikke nogen af de anførte rabatter
eller lånemuligheder. Typisk vil studerende desuden have familie og et netværk.
Uddannelseshjælpsmodtagere med visse psykiske diagnoser kan få et højere beløb, fordi man har
antaget, at de ikke vil være i stand til at arbejde. Ligeledes kan uddannelseshjælpsmodtagere, som
ikke er jobparate, få et aktivitetstillæg, hvis de deltager i aktivering. Disse muligheder får
integrationsydelsesmodtagere ikke. Desuden fratages de retten til ferie.
L3 indfører optjeningsprincip vedr. folkepension angiveligt for at "harmonisere" med reglerne for
indvandrere. Reelt er der tale om diskrimination, idet kun unge flygtninge vil have en mulighed for
at optjene fuld folkepension.
L7 indfører et optjeningsprincip til børne- og ungeydelse og børnetilskud, som oprindelig blev
indført med et helt andet formål, nemlig at man som arbejdstager kun opnår ret til børneydelser,
hvis man har en reel tilknytning til Danmark.
"SOS mod Racisme betragter alle tre forslag som diskriminerende og i strid med
Flygtningekonventionen. De vil gøre nye flygtninge og deres børn fattige og hæmme integrationen.
Vi opfordrer indtrængende Folketingets medlemmer til at stemme imod." siger Anne Nielsen.
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