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Mod til reel integration
Hvorfor bliver Danmark mere og mere opdelt? Hvorfor falder integrationen nogen let,
mens andre lever i isolation uden nogensinde at blive en del af det danske samfund?
Hvordan hjælper vi de piger, som udsættes for social kontrol af deres familier? Og de
drenge, der ender i bandernes klør? Og hvorfor giver politikerne flygtninge og indvandrere skylden i stedet for at gøre noget ved problemerne, der hvor de er?
Trods årtiers ophedet udlændingedebat og lovforslag efter lovforslag, så efterlader vi
folk stadigt mere bekymrede for, om integrationsproblemerne kan løses. Og vi efterlader store grupper af medborgere uden uddannelse, job og tro på fremtiden. Jeg hader at se, hvordan det splitter os. For jeg elsker Danmark.
Der er kun ét Danmark og alle, der lever her, skal være en del af samfundet. Vores
fællesskab handler ikke om religion og hudfarve, men om viljen til at bidrage med
det, man kan.
Jeg kæmper for et mangfoldigt samfund, men det kræver, at integrationen lykkes, og
her har det politiske lederskab fejlet. Det er på tide, at integrationsproblemerne løses
af dem, der tror på, at vi kan og dem, der har mest brug for, at vi lykkes. Derfor gjorde
jeg for tre måneder siden op med dukketeatret på Christiansborg. Jeg sagde farvel til
symbolpolitikken og den evige kamp mellem rød og blå og plantede mit skrivebord
i Danmarks mest udsatte boligområder. For at komme tættere på virkeligheden med
alle dens udfordringer og de mennesker, der lever med dem hver dag.
Derfor er jeg også ærlig om problemernes omfang. Gu skal vi ej lukke alle ind i Danmark. Vi skal heller ikke hverken acceptere kvindeundertrykkelse, eller at befolkningsgrupper er på kanten af arbejdsmarkedet. Og ja, vi risikerer en etnisk underklasse i et
land, som ellers er kendt for sin lighed. Men selvfølgelig kan verdens bedste velfærdssamfund få integrationen til at virke. Hvorfor ikke?
Vi skal finde modet til at lade de høje forventninger sætte ambitionsniveauet fremfor
laveste fællesnævner. Vi skal finde rigtige løsninger på rigtige problemer. Og så må vi
starte med de største udfordringer:
1.	Børnene først. Vi skal have blandede skoler, børnehaver og ungdomsuddannelser,
så tosprogede børn ikke isoleres på de samme institutioner.
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2. 	Så de unge. Vi skal anerkende dem, som griber mulighederne fx med lettere adgang til statsborgerskab, mens de, der møder social kontrol skal have bedre hjælp
og de, der vælger banderne skal møde hurtig konsekvens.
3. 	Og så skal flere voksne forsørge sig selv, og ingen skal kunne modtage kontanthjælp i årevis uden at yde noget til gengæld.
Sådan er Radikale Venstres Integrationsmission, som vi starter i dag. De største udfordringer først. Konkrete løsninger på virkelighedens problemer. For vi vil integrationen.
For os er det ikke politik – det er hjerteblod. Alle har noget at vinde, hvis vores mission
lykkes – på nær de, der lever af konflikten, frygten og grøftegraveriet. Og deres vej
har hverken givet ro, tryghed eller stabilitet, men blot politisk kaos og symbolpolitik.
Hvis vi skal give håbet tilbage til de tusindvis, der har mistet det. Trygheden tilbage
til de mange, der frygter, hvad fejlslagen integration gør ved os. Og chancer til de
tusinder af familier, der aldrig har haft en. Så skal vi ikke føre politik mod nogen, men
for noget. For en fremtid, hvor vi forventer noget af hinanden. For lige muligheder til
alle.

Morten Østergaard
Politisk leder for Radikale Venstre
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Radikale Venstres integrationsmission: Når vi lever sammen
– lever vi godt
Der er mange grunde til, at Danmark er et fantastisk land.
To af de vigtigste er undervisningspligten og ligestilling. Vores undervisningspligt, som
i mere end 200 år har sikret, at alle børn, uanset baggrund, går i skole. Og vores udstrakte grad af ligestilling, hvor kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har sikret dem
deres personlige frihed, deres uafhængighed, og hvor også kvinderne har bidraget til
den velfærd, vi har i dag.
Derfor er det for os netop også her, at nøglen til succesfuld integration ligger. Et samfund, hvor vi stræber efter, at vi alle hurtigst muligt oplever, at vores børn bor dør om
dør - og går i skole og daginstitution sammen. For blandede børn leger bare bedst.
Hvor unge uanset køn og baggrund har samme muligheder i deres egen ret, fremfor
altid at blive bedømt som en del af en gruppe. Og hvor vi stræber efter, at både mænd
og kvinder forsørger sig selv - med den frihed og uafhængighed, som det medfører for
hver enkelt.
Det løfter ikke alene den enkelte, ung som gammel, kvinde som mand, men bidrager
også til fællesskabet.
Vores mission er, at vi om fem år kan sige:
• At alle skoler, daginstitutioner og boligkvarterer er blandede
• At alle unge uddannes i samme omfang uanset deres forældres baggrund
• At de voksne indvandrere ikke er mere ledige end alle andre i det danske samfund
Er det ambitiøst? JA! Men fremfor at finde forklaringer på, hvorfor ting ikke kan lade sig
gøre – spørger vi: Hvorfor ikke?
Lykkes missionen, vil vi have 7,4 mia. kr. mere om året til bedre velfærd for alle. Det svarer til prisen på Danmarks dyreste supersygehus. Hvert år. Vores handlingsplan koster
ca. 2,4 mia. kr. i varige årlige udgifter (hvoraf 4.500 pædagoger står for 1,8 mia. kr.)
samt ca. 200 mio.kr. i engangsinvesteringer. Det finansierer vi via vores 2025-plan.
Vi er klar til at tage grundlæggende fat. Fremfor blot at begræde udviklingen, skal vi
skabe fremtiden. Vi har løsningerne, som kan vende skuden, dér hvor kursen er gal. Og
skubbe på udviklingen, der hvor den ikke går hurtigt nok. Rigtige løsninger på rigtige
problemer, fremfor symbolpolitik. Store tiltag fremfor bureaukrati og skrivebordspolitik.
Alt sammen båret af den grundlæggende tro på: At når vi lever sammen, lever vi godt.
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1. Børnene først
Vi ønsker, at Danmark skal være et samfund, hvor vi lever sammen. Sådan er det ikke
i dag. Vores skoler og bydele bliver mere og mere opdelte. Når elevsammensætningen på en skole runder mere end 30 pct. tosprogede vælges skolen fra af forældre
med dansk baggrund. Når det sker, forstærkes skellene i vores samfund. Og når mennesker med samme sociale problemer bor i samme boligområder øges risikoen for, at
de gror fast. Vi risikerer at stå med en etnisk underklasse, hvor sociale problemer som
ledighed, kriminalitet og ingen eller ringe uddannelse fylder alt for meget og går i arv.
Sådan skal det ikke være. Derfor sætter vi os det mål, at daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelse og boligkvarterer skal afspejle lokalsamfundet.
Konkrete målepunkter:
• A
 lle daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætningen i 2023.
• Ingen boligområder i Danmark skal have en gennemsnitsindkomst, der er under
55 pct. af gennemsnitsindkomsten i Danmark senest i 2025. Pr. 1. dec. 2017 er der
minimum seks områder, hvor det er tilfældet[2])
Vi vil nå vores mål ved at tage tre initiativer:

Blandede børn leger bedst
Vores børn skal gå i skole sammen. For det har en værdi i sig selv, at vi møder hinanden.
På kryds og tværs af sociale og kulturelle skel. For det er i skolens fællesskab, vi lærer
at leve sammen i vores fælles demokrati. Mangfoldige skoler udvider vores horisont.
Derfor må vi sørge for, at vores skoler ikke bliver opdelte reservater, hvor man kun
møder dem, der ligner en selv. For så misser vi den store mulighed, som skolen er, for
at skabe fællesskab og sammenhold på tværs af sociale og kulturelle skel. I årevis har
problemet med opdelte skoler fået lov at bestå – ja, endda vokse. Men vi kan ikke blive
ved at vende det blinde øje til. Vi må løse virkelighedens problemer.
Vi ønsker, at daginstitutioner og skoler skal afspejle lokalsamfundet. Når, der er over
30 pct. tosprogede på en skole, accelererer opdelingen som regel på få år. Det er kommunernes ansvar at sørge for, at det ikke sker, og at hver enkelt daginstitution og skole
afspejler lokalsamfundet – også selvom det fører til nedlæggelse af fx en børnehave.
For gymnasier og andre selvejende ungdomsuddannelser, ønsker vi det samme mål,
men her er rektorerne ansvarlige for, at målet nås.
Fra vuggestue til ungdomsuddannelse skal sammensætningen af børn og unge i vores
institutioner afspejle sammensætningen i det omkringliggende samfund. Metoden vil
variere på tværs af institutioner. Men ambitionen er den samme: Vores børn og unge
skal lære at leve sammen.
Senest i 2023 skal vores institutioner være blandede.
Initiativ gennemført	Pris
2023
Forslaget medfører ikke ekstra udgifter.

[2]

https://www.trm.dk/-/media/files/publication/2017/ghettolisten-17/ghettolisten-2017-rettet.pdf
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Giv alle en god start på livet
Vi lærer de vigtigste ting i vores liv i løbet af de første måneder og år. Børns første
leveår er helt afgørende for deres videre færd i livet. Derfor skal vi sætte tidligt ind for
at kunne give alle børn muligheden for at vælge deres egen fremtid – uanset deres
baggrund. Det kræver nærværende voksne, og at der er nok af dem.
Vi vil styrke kompetenceløft af dagplejere og det pædagogiske personale i vores daginstitutioner. Samtidig vil vi år for år give kommunerne penge til at ansætte flere pædagoger, sådan at kommunerne har mulighed for at prioritere mindst to pædagoger og
en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.
Vi vil afsætte penge til at ansætte, hvad der svarer til 4.500 flere pædagoger på landsplan. Vi vil herudover bruge 1 mia.kr. ekstra til efteruddannelse af pædagoger. Alle
børn fortjener en god start på livet. Derfor skal vores vuggestuer og børnehaver være
fremragende. Og det er afgørende, at der er ressourcer nok til at styrke det enkelte
barns trivsel og udvikling. Ikke mindst, når det gælder børn med særlige behov fx i
forhold til sprogstimulering.
Vi vil samtidig have flere børn i daginstitution. Vi går ikke ind for at tvinge børn i
daginstitution. For vi tror på, at alle forældre vil det bedste for deres børn. For at få
flere tosprogede børn i daginstitution, skal vi i stedet være mere opsøgende overfor
forældrene og tydeliggøre overfor dem, hvordan en hverdag i en daginstitution giver
børnene bedre chancer for et godt liv i Danmark.
Vi vil prioritere kommende satspuljemidler til at etablere et særligt team af hjemmepædagoger fra 2019. De skal rykke ud til familier, der har behov for en ekstra indsats, særligt i forhold til at sikre den nødvendige sprogudvikling hos børnene. Hjemmepædagogerne kan understøtte forældrene i deres opdragelsesrolle og skubbe på,
at barnet kommer i vuggestue. Pædagogerne er tilknyttet til de lokale daginstitutioner
og kan skabe en bro imellem hjem og institution allerede inden barnet starter. Det er
den lokale sundhedsplejerske, der udpeger de relevante familier og skaber kontakten
imellem hjem og hjemmepædagogen. Sundhedspersonale, herunder sundhedsplejersker, læger og andre, som er i kontakt med de relevante familier, skal oplyse om fordele
ved at have sit barn i daginstitution i Danmark.
Senest fra 2025 skal vores daginstitutioner være rustet til at give alle børn en god start
på livet.
Initiativ gennemført	Pris
2025
Vi har afsat 1,8 mia. kr. i varige udgifter
		
i vores 2025-plan.

Fra udsat til attraktiv
Vi vil gøre udsatte boligområder til attraktive boligområder. Målet er at fastholde og
tiltrække ressourcestærke beboere, så vores børn kan bo dør og dør på tværs af skel.
Vi vil forpligte alle kommuner på mål om blandet beboersammensætning i de udsatte
boligområder, som de kan forfølge gennem fortætning, nedrivning, særlige udlejningsregler, genopbygning og opførelse af private ejerlejligheder. De almene boliger skal
renoveres og nogle steder skal lejligheder slås sammen for at gøre dem større og mere
attraktive. Samtidig vil vi åbne de udsatte boligområder op og bygge fx legepladser,
cykelstier og beboerhuse.
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Alle kommuner med udsatte boligområder skal lave en helhedsplan for udviklingen
af områderne. Vi vil give mulighed for, at helhedsplanerne kan gennemføres ved at
øge renoveringspuljen i Landsbyggefonden markant, så flere lejemål kan istandsættes
hurtigere. Samtidig vil vi nedsætte eller suspendere den kommunale grundkapital til
erstatningsbyggeri. Skal der ske ændringer i de almene boligområder, der er mest udsatte, skal beboerne genhuses. Kommunerne mangler erstatningsbyggeri. Og får hermed bedre muligheder for at tilvejebringe dette.
Endelig vil vi give statsstøttede lån til private investorer, som investerer i at opføre og
sælge private ejerlejligheder på de åbne arealer i de udsatte områder. På den måde får
vi både nye ressourcestærke beboere samt et fortættet område. Samtidig vil vi udbrede
Gellerupmodellen, hvor PKA har investeret 350 mio. kr. i udviklingen af Gellerupparken.
Senest i 2025 skal vores udsatte boligområder være blandede.
Initiativ gennemført	Pris
2025
Vi afsætter en pulje på 100 mio. kr. til statsgaran		
terede lån. Det svarer til nye private investeringer
		
i de udsatte boligområder på 5 mia.kr.
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2. En generation af unge medborgere
Vi ønsker, at Danmark skal være et land, hvor alle har mulighed for at gøre deres
drømme til virkelighed. Uanset køn, hudfarve og religion. Sådan er det ikke i dag. Unge
med anden etnisk baggrund har i dag færre muligheder i livet end unge med dansk
baggrund. Især pigerne bliver udsat for social kontrol. Og drengene er mere kriminelle
end deres danske jævnaldrende. Sådan skal det ikke være. Derfor sætter vi os det mål,
at den negative sociale arv i familier med anden etnisk baggrund skal brydes.
Konkrete målepunkter:
• S enest om syv år i 2025 skal drenge og piger fra familier med anden etnisk baggrund
have samme muligheder som drenge og piger fra familier med dansk baggrund.
Det vil sige, at uddannelsesfrekvensen er sammenlignelig uanset forældrenes baggrund.
• Andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever,
at personer med indvandrerbaggrund bliver anerkendt for deres indsats i samfundet stiger 10 procentpoint til 56 pct. I 2016 var tallet 46 pct.1)
• Andelen af 25-39-årige indvandrere (ankommet som 0-12-årig) og efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, er
maksimalt fem procentpoint efter personer med dansk oprindelse i 2025. I dag er
tallet 12 procentpoint, hhv. 44 pct. og 32 pct. ) 2)
• Ca. 24 pct. af minoritetsunge i alderen 18-29 år har i større eller mindre grad følt sig
begrænset i valg af kæreste eller ægtefælle[1]. Det tal skal falde til under 15 pct. inden
2023.
Vi vil nå vores mål ved at tage fire initiativer:

Jobparate unge
I dag er 47.000 unge under 30 år på kontanthjælp. Heraf er ca. 7.000 indvandrere
eller efterkommere. Det kalder på forandring. Da vi lavede kontanthjælpsreformen i
2013, havde vi en ambition om, at ingen under 30 år skulle være på kontanthjælp. De
skulle i stedet i uddannelse. Vi må konstatere, at det er de ikke kommet. Det tager vi nu
konsekvensen af med en grundlæggende ny tilgang til de unge. Alle på kontanthjælp
under 30 år, der i dag vurderes at være uddannelsesparate, skal fremover vurderes
jobparate. Det betyder, at de unge bliver mødt af en ny type indsats, der går direkte
efter at få dem i job.
Alle jobparate unge på kontanthjælp skal samtidig have tilbud om en mentor fra erhvervslivet. Mentorerne er frivillige, som er ansat i det lokale erhvervsliv og ønsker
at hjælpe en ung. Mentorordningen skal indgå i den kommunale sagsbehandling, så
aktiviteterne dokumenteres og kan bruges fremadrettet. Tidligere har ordninger med
en-til-en mentorer vist gode resultater for aldersgruppen 15-35-årige, hvor op til 70 pct.
er kommet i job. Vi vil udbrede ordningen, som skal varetages af en privat aktør.
Senest fra 2019 skal unge, der i dag vurderes uddannelsesparate, vurderes jobparate –
og mentorer være klar til at hjælpe de unge i job.
https://integrationsbarometer.dk/sammenlign/?v=afac6ab1758e&include_country%3Aboolea
n=on&indicators%3Alist=4N1&indicators%3Alist=4N2&indicators%3Alist=4N3
2)
https://integrationsbarometer.dk/sammenlign/?v=afac6ab1758e&include_country%3Aboolea
n=on&indicators%3Alist=2N1&indicators%3Alist=2N2&indicators%3Alist=2N3#uddannelse
[1]
http://uim.dk/nyheder/integration-i-tal/integration-i-tal-nr-4-4-januar-2017/ikke-vestligeunge-i-ghettoer-foler-sig-mest-begraenset-i-valg-af-kaereste-eller-aegtefaelle
1)
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Initiativ gennemført	Pris
2019
Vi afsætter 50 mio.kr. til jobcentrene, så de kan
		
løfte opgaven, når unge vurderes job- fremfor
uddannelsesparate. Vi afsætter 30 mio. kr. til
erhvervsmentorer i en treårige forsøgsperiode.

Bryd den kriminelle løbebane
Mennesker, der begår kriminalitet skal straffes. Men vi skal som samfund gøre langt
mere for, at mennesker ikke havner i kriminalitet. Derfor vil vi oprette 10 nye forebyggende enheder under politiet i de mest udsatte boligområder. Enhederne skal
primært bemandes af nye særlige kriminalitetsforebyggere, der skal lave opsøgende
gadearbejde med henblik på især at holde unge drenge ude af kriminalitet. Vi ønsker
minimum fem forebyggere på hver af de nye enheder. De nye forebyggere vil typisk
have politibaggrund, og alt deres arbejde foregår under politiets myndighed. Politiet
beslutter i hvilke områder, der er mest brug for de nye enheder og kan evt. lægge dem
sammen med en nærpolitistation.
Samtidig vil vi sørge for, at alle unge i alderen 13-17 år i de udsatte boligområder får
mulighed for at få et fritidsjob. Det skal ske via et nyt erhvervsnetværk. Og skal være et
attraktivt alternativ til den kriminelle løbebane.
Når et ungt menneske er havnet i kriminalitet, skal der sættes ind. Den kriminelle løbebane må aldrig bliver til en permanent levevej. Unge bandemedlemmer skal væk fra
den kriminelle løbebane. Derfor skal dommere have mulighed for at give strafnedsættelse til bandekriminelle, som flytter væk fra deres tidligere liv og stopper al kontakt
med banderne. Hvis den dømte alligevel tager kontakt til en tidligere bandegruppering, så bortfalder strafnedsættelsen og straffen afsones med det samme.
Endelig skal indsatte ikke ende som gældsatte som af den grund begår ny kriminalitet.
Vi vil gøre det muligt at modregne gæld fra en retssag i skattebetaling ved fortsat job.
På denne måde får den tidligere indsatte incitament til at finde og beholde et job. Ofte
er der tale om gæld, som den tidligere indsatte alligevel ikke ville have mulighed for
at betale.
Senest fra 2019 skal vi som samfund være bedre rustet til at bryde unges kriminelle
løbebane.
Initiativ gennemført	Pris
2019
Vi afsætter 25 mio. kr. til at ansætte 50 kriminali		
tetsforebyggere samt 10 mio. kr. til oprettelsen af
		
nye enheder. Vi afsætter 2 mio. kr. til at skaffe fri		
tidsjob til alle unge. Og 1 mio. kr. til at følge op på,
		
at tidligere bandemedlemmer ikke tager kontakt
		
til en gruppering. Endelig vurderer vi, at det er
		
provenuneutralt at modregne gældsættelsen fra
		
retssager, da denne gæld ofte aldrig bliver betalt
		
alligevel.
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Vind den nye ligestillingskamp
Unge skal have mulighed for selv at vælge deres fremtid. Men mange unge – især piger
– i indvandrermiljøer udsættes for social kontrol. Det er et svigt fra familiens side. Et
svigt vi som samfund må rette op på.
Vi vil investere i dem, der dagligt kæmper for de unges frihed. Først og fremmest ved at
styrke evnen til at spotte mulige konflikter. Den nødvendige viden findes blandt landets
dygtige fagprofessionelle og de civil-samfundsorganisationer, der har kendskab til kulturelle og religiøse strukturer. Men vi skal have alle med. Og vi skal ikke være håndsky
over for de reelle ligestillingsproblemer i indvandrermiljøer. Der er brug for mere oplysning, bedre uddannelse og bredere opkvalificering.
Der findes allerede fantastiske kræfter i civilsamfundet, der kæmper for ligestilling og
mod social kontrol. Kræfter som Exitcirklen, Bydelsmødrene, Etnisk Ung og Sabaah, der
arbejder for demokratiske værdier, ligestilling og frihed. Dem vil vi støtte med 3 mio.
kr. årligt.
Samtidig vil vi lade organisationer som disse uddanne alle lærere på skoler i risikoområder i de udsatte boligområder samt relevante medarbejdere i kommuner. Undervisningen skal bestå i at lære de kulturelle koder, der gør det nemmere at spotte social
kontrol, før det er for sent. Så lærerne også har den konkrete viden, og selv kan spotte
en konflikt. Vi afsætter 2 mio. kr. årligt til uddannelsesprojektet.
Endelig vil vi give alle unge, der ønsker det, adgang til et exit-program fra social kontrol. Og vi vil sørge for, at der er pladser nok på de overfyldte krisecentre. I dag afviser
krisecentrene 6 ud af 10 henvendelser3). Adgang til exitprogrammer og krisecentre skal
hjælpe og støtte de mange modige unge, der bryder med familiens sociale kontrol. I
nogle tilfælde er et brud med familien den rigtige tilgang, i andre tilfælde er det ikke.
Uanset skal der være ressourcer til kampen mod social kontrol.
Senest fra 2019 skal vi være bedre rustet til at vinde den nye ligestillingskamp.
Initiativ gennemført	Pris
2019
Vi afsætter 3 mio.kr. i støtte til civilsamfundsorga		
nisationer og 2 mio.kr. til, at udvalgte organisatio		
ner kan drive et uddannelsespro-gram målrettet
		
lærere og medarbejdere hos kommunerne. Endelig
		
afsætter vi 50 mio.kr. årligt til exitprogrammer, flere
		
krisecenterpladser og andre indsatser mod social
		
kontrol.

Den røde løber
Integration handler ikke kun om problemer. I mange år har vi talt om de mennesker,
der ikke arbejder nok, ikke uddanner sig nok eller er kriminelle. Men der findes også
en meget stor gruppe af unge mennesker med anden etnisk baggrund, der klarer sig
fremragende. Som er i uddannelse, har job og familie. MEN, som ikke føler sig danske.
Eller som en integreret del af Danmark. Især fordi vi som samfund ikke anerkender
dem som danske.
Vi mener, at de unge har krav på langt mere opmærksomhed og fortjener langt større
anerkendelse. Vi bør som samfund rulle den røde løber ud for dem:

3)

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/liu/spm/23/svar/1466537/1858275/index.htm
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Hvis du er dansk, skal du selvfølgelig også anerkendes som dansk. Det er vi slet ikke
gode nok til i dag. Hvis du er født og vokset op i Danmark, ikke begår kriminalitet og
passer din skole, så vil vi fremover sørge for, at du får et dansk pas, når du består folkeskolens afgangseksamen. Vi ønsker at belønne dem, der kan og vil Danmark – og vise
dem, at de er velkomne i vores fællesskab. Unge, der består folkeskolens afgangsprøve,
og som ikke begår kriminalitet får i stedet deres pas i 18 års fødselsdagsgave.
Senest fra 2019 skal denne nye praksis for statsborgerskab indføres. Det vil bringe os
tættere på at skabe en generation af danskere, som uanset deres forældres baggrund
føler sig som danske og anerkendes som danske.
Initiativ gennemført	Pris
2019
Vi afsætter 5 mio. kr. til forslaget.
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3. Alle voksne skal bidrage
Vi ønsker, at Danmark skal være et land, hvor alle bidrager, med det de kan. Sådan er
det ikke i dag. Alt for mange klarer ikke sig selv, men lever på offentlig forsørgelse. Fx
har ca. 25 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i Danmark ikke-vestlig baggrund. Selv om
denne gruppe kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen. Især kvinderne er oftere ledige.
Det er i både menneskelig og samfundsmæssig forstand dyrt. Sådan skal det ikke være.
Derfor sætter vi os det mål, at især kvinder, men også mænd med ikke-vestlig baggrund skal være langt mere aktive på arbejdsmarkedet. Her er et kæmpe uforløst potentiale. Får vi flere flygtninge i arbejde og flere ikke-vestlige indvandrere, der nu er på
kontanthjælp, i job, vil vi have godt 7,4 mia. kr. mere til bedre velfærd.
Konkrete målepunkter:
• I dag er 38 pct. af flygtninge i arbejde efter 3 år. Senest i 2020 skal hver 2 ud af 3
flygtninge være i arbejde.
• Senest om fem år i 2023 skal andelen af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp
svare til deres andel af befolkningen. Ikke-vestlige indvandrere udgør i dag ca. 8 pct.
af den danske befolkning, men ca. 25 pct. af kontanthjælpsmodtagere.
Vi vil nå vores mål ved at tage to initiativer:

Ny Kontanthjælp
Det skal være slut med at parkere mennesker på permanent passiv forsørgelse. Det er
hverken de ledige eller vores samfund tjent med. I stedet skal alle have mulighed for at
komme videre med deres liv og flest mulige skal klare sig selv. Derfor vil vi foretage to
grundlæggende forandringer af kontanthjælpssystemet.
I områder som Mjølnerparken har forsvindende få indvandrere på kontanthjælp folkeskolens afgangsprøve. Det gør det svært at komme i arbejde. Hvis du fremover kommer på kontanthjælp og ikke har folkeskolens afgangsprøve, vil vi derfor sende ledige
i ”opskoling”. På værkstedsbaserede skoler for voksne udvikles dine formelle og reelle
kompetencer hen mod, at du opnår basale færdigheder, der gør det muligt for dig at få
et arbejde. Opskoling bliver et 30 timers tilbud om ugen fra mandag til fredag. Du skal
møde op hver dag for fortsat at kunne modtage din ydelse, der er på kontanthjælpsniveau. Opskolingscentrene placeres rundt om i landet fx i sammenhæng med eksisterende produktionsskoler. Tilbuddet kommer også til at omfatte mennesker, der har
været på kontanthjælp i mere end tre år, og som ikke har folkeskolens afgangsprøve.
Samtidig vil vi gøre op med, at mennesker parkeres i årtier på passiv forsørgelse uden
udsigt til at komme videre i livet. Ingen skal fremover kunne modtage kontanthjælp i
mere end 3 år. Er du stadig på kontanthjælp efter 3 år, sker der én af følgende to ting:
Enten overgår du til opskoling. Eller også til ressourceforløb med henblik på at afklare,
om du skal have førtidspension. Fremover vil du maksimalt kunne være i ressourceforløb i 4 år. Herefter skal du enten have førtidspension eller i opskoling.
Senest i 2020 vil vi have indført Ny Kontanthjælp.
Initiativ gennemført	Pris
2020
Vi afsætter 100 mio.kr. til oprettelsen af nye op		
skolingscentre. Forslaget om max 3 år på kontant		
hjælp vil statistisk mindske arbejdsudbuddet med
		
ca. 1.000 personer. Det svarer til en årlig udgift på
		
ca. 300 mio.kr.
12

Startjob
Når flygtninge kommer til Danmark skal de i arbejde. De skal ikke bruge år på passiv
forsørgelse. Men i gang fra dag 1. Det skal ske på to måder:
A) Vi vil give alle asylansøgere mulighed for at arbejde fra dag 1 i såkaldte startjob.
Hvis vi bygger mennesker op og giver dem mulighed for at forsørge sig selv, så øger vi
sandsynligheden for, at de klarer sig godt, hvis de får lov at blive i Danmark. Men også
for, at de vender hjem, hvis de får afslag på ophold. For at få asylansøgerne i startjob,
vil vi fjerne de barrierer, der i dag er:
Virksomheder skal kunne forhåndsgodkendes til at ansætte asylansøgere i startjob, når
det sker på danske løn og arbejdsvilkår. Forhåndsgodkendte virksomheder kan ansætte
asylansøgere, så snart ansøgningen er indsendt uden at afvente sagsbehandlingen.
Samtidig skal asylansøgere kunne fratrække transportomkost-ninger til jobbet, før der
sker modregning i lønnen. Reelt har nogle asylansøgere i dag slet ikke råd til at arbejde,
fordi de selv skal afholde transportudgifterne og får modregnet deres løn i de kontantydelser, de ellers modtager. Endelig skal asylansøgere tildeles midlertidigt cpr-nummer,
så snart de har brug for det. For mange større virksomheder er manglende cpr-nummer
i dag en væsentlig barriere for ansættelse. Senest fra 2019 skal alle asylansøgere i startjob. Det gælder dog ikke asylansøgere fra lande, der falder under Åbenbart Grundløs
Haste proceduren.
B) Mennesker, vi anerkender som flygtninge, og som får ophold i Danmark, skal også i
startjob. Trods fremgang sker det stadigt for sjældent i dag, at flygtninge kommer i arbejde. Vi vil oprette et rejsehold, der skal hjælpe de kommuner, som i dag har sværest
ved at få flygtninge i arbejde. Der er meget at vinde ved at få flygtninge i fx IGU-job. For
hver flygtning, som kommunen hjælper fra passiv forsørgelse til et job under IGU’en
sparer kommunen ca. 280.000 kr. over de to år, som IGU-forløbet varer.
Rejseholdet skal bestå af udlånte medarbejdere fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering) og fra de kommuner, der er dygtigst til at få flygtninge i arbejde.
Rejseholdet får midler, så de kan ansætte folk i de kommuner, hvor de vurderer, at
der skal ekstra hænder til for at løfte opgaven. Senest fra 2019 skal rejseholdet hjælpe
kommunerne.
Som et forsøg vil vi i 3–5 kommuner oprette samarbejde med erhvervsskoler om at få
flygtninge i arbejde. Vi starter forsøget med tre erhvervsskoler, hvor alle unge flygtninge i de omkringliggende kommuner skal deltage i afklaringsforløb. Her vil de blive
tilbudt erhvervsfaglig uddannelse og coaching med henblik på at komme i job i det
lokale erhvervsliv. Flygtningen modtager SU i perioden, og erhvervsskolen modtager
taxameter som med alle andre elever. Erhvervsskolen får ekstra penge til at ansætte
tolke og studievejledere, evt. med særlig viden indenfor kulturforståelse. Senest fra
2019 skal erhvervsskoler som forsøg hjælpe flygtninge i arbejde. Hvis forsøget efter 2
år viser sig at være en succes, ønsker vi at gøre det permanent.
C) Vi ved, at gode danskkundskaber er afgørende for integration og mulighederne for at få et arbejde i Danmark. Alle flygtninge skal derfor lære dansk. Desværre er der i dag for mange, der udebliver fra den obligatoriske danskundervisning. Ifølge tal fra Udlændingeministeriet er det i dag mere end hver tredje, der
udebliver. Det er ikke acceptabelt og Radikale foreslår, at flygtninge fremover skal
kunne trækkes i ydelser, hvis de har for højt ureglementeret fravær. Det er klart,at
undervisningen også skal planlægges, så den ikke, som det nogle gange sker i
dag, kolliderer med virksomhedspraktik. Senest fra 2019 skal dette være praksis.
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Initiativ gennemført	Pris
2019
Vi afsætter 5 mio.kr. til at få alle asylansøgere i
		
startjob. Og 10 mio.kr. til oprettelsen af et rejse		
hold, der skal få alle flygtninge i startjob. Samtidig
		
får rejseholdet 40 mio.kr. til ansættelser. Endelig
		
afsætter vi 10 mio.kr. til erhvervsskoleforsøg.
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