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Høringsvar fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vedrørende lovforslag om
ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og
forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket
virksomhedsrettet integrationsprogram).

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er blevet gjort opmærksom på dette lovforslag og vil
hermed fremkomme med bemærkninger til forslaget.
Vi vil gerne indlede med at kvittere for den omfattende og grundige proces regeringen
gennemførte i efteråret 2015 med inddragelse af bl.a. DFS. Vi bidrog dengang med mange
konkrete forslag til en bedre integration.
Folkeoplysning er en særlig del at den danske kultur, der i århundreder har medvirket til
læring og styrkelse af sammenhængskraften i det danske samfund og af den demokratiske
dannelse i befolkningen. Derfor har folkeoplysningen også nogle effektive metoder til
integration af udlændinge i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.
DFS er helt enig med regeringen i, at både flygtningene og det danske samfund har brug for
en tidlig indsats. Vi er også enig i, at der finder god integration sted på arbejdspladserne, og at
det er vigtigt at flest mulige borgere er i stand til at forsørge sig selv.
Men vi mener at store dele af regeringens forslag strider direkte imod de gode hensigter og på
flere punkter forhindrer de folkeoplysende skoleformer – efterskoler, frie fagskoler, højskoler
og oplysningsforbund – i at bidrage til målsætningen.
Efterskoler og frie fagskoler
Efterskoler og frie fagskoler løfter i dag en stor opgave i forhold til især de uledsagede
flygtningebørn, og det forudsættes også i forslaget, at de fremover skal løfte en væsentlig
opgave. Det står ikke mål med forslaget om at fjerne statsstøtten fra disse børn. Forslaget vil
opstille en barriere i forhold til kommunernes valg af en oplagt mulighed for denne meget
sårbare gruppe af flygtninge. DFS mener i øvrigt det strider mod principperne om lige adgang
til uddannelse, at statsstøtten kun gives til visse borgere. Vi bakker i øvrigt op bag
høringssvaret fra Efterskoleforeningen.

Højskoler
Lovforslagets entydige fokus på virksomhedsrettede forløb vil fremover gøre det umuligt, at
flygtninge kan deltage på et højskoleophold i det første år. Flere kommuner har ellers set det
som en oplagt del af et integrationsforløb for flygtninge at komme på højskole, fordi der her
er tale om en hel pakke med både udvikling af danskkundskaber, indføring i dansk kultur og
normer, uddannelses- og erhvervsvejledning og kompetenceafklaring. DFS anser det for
katastrofalt, at højskolerne på denne måde reelt udelukkes fra at bidrage til at løfte
integrationsopgaven. For uddybning henviser vi til høringssvar fra Foreningen af
Folkehøjskoler i Danmark (FFD).
Oplysningsforbund
I forslaget står der, at det skal sikres at ”…danskuddannelsen ikke står i vejen for
udlændingens varetagelse af et arbejde eller deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud….”. Vi
vil gerne pege på, at manglende danskkundskaber netop ofte er det, der kan komme til at stå i
vejen for varetagelsen af et arbejde. Det viser erfaringerne fra indvandringen af
gæstearbejderne, hvor en nødtørftig uddannelse i dansk førte til manglende integration, der
har sat sig spor i de efterfølgende generationer.
DFS er enig i at den bedste tilegnelse af et sprog sker i en vekselvirkning mellem
undervisning og praktisk øvelse af sproget, og at en arbejdsplads er et ideelt sted for den
praktiske øvelse. Netop derfor er det væsentligt at kvalificeret undervisning prioriteres lige så
højt som beskæftigelse.
Vi er bekymrede over forslaget om omlægning af modultaksterne, således at et sprogcenter
kun modtager 30% af modultaksten fra start, og først modtager de resterende 70% som
sluttakst. Med den model vil sprogcentrene ikke have andre muligheder end at forhøje
holdstørrelserne for at få økonomien til at hænge sammen. Modellen vil desuden skabe store
likviditetsmæssige udfordringer for de udbydere af danskkurser, der ikke er kommunale.
DFS støtter intentionerne i forslaget om virksomhedsforlagt og fleksibel undervisning. Det vil
dog typisk være dyrere at gennemføre et kursus på denne måde fordi det ofte fører til meget
små hold. Derfor støtter DFS AOF’s og de øvrige oplysningsforbunds forslag om et forhøjet
tilskud til virksomhedsforlagt danskuddannelse, som det kendes fra FVU-loven.
Folkeoplysning for Flygtninge
Sammen med størstedelen af DFS’ medlemsorganisationer, iværksatte vi for halvandet år
siden initiativet Folkeoplysning for Flygtninge (www.folkoplysningforflygtninge.dk). Inden
for rammerne af dette initiativ har folkeoplysningen bidraget til integrationen af flygtninge
mange steder lokalt, og vi har arbejdet på at udvikle nye modeller for at kunne løfte vores del
af denne samfundsopgave. En stor del af vores arbejde med området vil blive bremset hvis
dette lovforslag vedtages.
Rent samfundsetisk og ud fra et medmenneskeligt standpunkt vender Dansk Folkeoplysnings
Samråd sig mod regeringens gentagne forsøg på at forringe livsvilkårene for en hel gruppe
mennesker, der i disse år søger ly for krig og overgreb. Vi minder om at Danmark og Europa
tidligere har håndteret meget store flygtningestrømme. Og vi minder om, at andre lande
tidligere har taget imod danske flygtninge og migranter. Vi mener, at vi har et ansvar for at
give ly til disse mennesker og hjælpe dem til at få ordentligt fodfæste i livet igen.
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Derudover vil vi advare mod at gå på kompromis med demokratiske principper som
ytringsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed, mindretalsretten og retstaten i de forslag,
der planlægges fremover. Det, der kendetegner Danmark skal gerne være storsind, frisind,
lovsind og retsind, som der står i frisen ved Grundloven i Vandrehallen.

Med venlig hilsen

Trine Bendix Knudsen
Sekretariatsleder
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