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GLÆD DIG TIL EN MAGISK JUL 
 
Lad de svenske, norske og tyske tv-kanaler være med til at 
gøre julen særlig magisk i år. Besøg vores jule-site, og deltag i 
konkurrencen om billetter til Nøddeknækkeren. Du kan også 
teste din viden om vores naboers juletraditioner, høre jule-

Besøg jul.verdenstv.dk. Julen starter her.

VIND BILLETTER TIL 
DEN KLASSISKE  JULEBALLET 

NØDDEKNÆKKEREN

Foto: iStock

Præmien har en værdi af kr. 850,00 
og vinderen trækkes i uge 51

S u p e r i o r  s u r p r i s e s

B R E D G A D E  4  ·  1 2 6 0  K B H  K
T:  3 3  3 3  0 9  6 3

H A R T M A N N S . C O M

Vedhæng med 0,44 ct. diamant 
og Argyle pink diamanter
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Afskaffelsen af de såkaldte
fattigdomsydelser har haft
en kontant effekt for flygt-
ningefamilier.

Før ville en gennemsnitlig
flygtningefamilie omregnet
til 2014-priser have fået
333.305 kr. om året, når bo-
ligsikring, friplads i daginsti-
tutioner og børnepenge er
regnet med. 

Men efter afskaffelsen af
den lave starthjælp er flygt-
ninge fra dag ét berettiget til
kontanthjælp, og den samle-
de årlige indkomst inklusive
tilskud er derfor nu 454.215
kr. En dansk familie i samme
situation ville få det samme.

I begge regneeksempler
skal der betales skat af hen-
holdsvis start- og kontant-
hjælp.

Beregningerne er foretaget
af Beskæftigelsesministeriet
efter spørgsmål fra Venstres
retsordfører Karsten Laurit-
zen.

Han mener, at de ca.
10.000 kr. mere om måne-
den er en væsentlig del af for-
klaringen på det stærkt sti-
gende antal asylansøgere i
Danmark.

»Det rygtes selvfølgelig
ude i verden og gør det mere
attraktivt at søge til Dan-
mark,« siger Karsten Laurit-
zen.

S afviser effekt på asyltal
Det afviser Mette Reiss-
mann, Socialdemokraternes
integrationsordfører.

»Billedet af, at asylansøge-
re sidder i en eller anden
flygtningelejr og diskuterer
med sig selv, hvor de kan få
mest muligt økonomisk ud
af at søge hen, det anerken-
der jeg simpelthen ikke,« si-
ger hun.

Det er ikke kun på antallet
af asylansøgere, at Venstre
ser konsekvenser af de lem-

peligere økonomiske vilkår
for flygtninge. Når den må-
nedlige indkomst stiger med
10.000 kr., falder motivatio-
nen til selv at finde et job,
mener Karsten Lauritzen.

»Regeringens politik er di-
rekte skadelig for integratio-
nen, for det er vigtigt, at man
ikke, straks man kommer til
Danmark, bare bliver pakket
ind i vat og opslugt af vores
velfærdssamfund. Tvært-
imod skal der stilles kon-
tante krav fra starten,« siger
Karsten Lauritzen.

Som fortalt i Jyllands-Po-
sten i går lægger Venstre i et
nyt integrationsudspil op til
at genindføre de lave start-
ydelser.

Villig til integration
I dag får flygtninge fra dag ét
kontanthjælp, dvs. ca.
10.700 kr. for en enlig, men
det skal ned på niveau med
SU’en på 5.900 kr., foreslår
partiet, der vil give mulighed
for, at flygtninge kan stige i
ydelse, hvis de viser villighed
til integration.

Mette Reissmann erken-
der, at 10.000 kr. om måne-
den lyder af meget.

»Jeg kan godt forstå, at for-
skellen er så stor, for den tid-
ligere regering havde barbe-
ret ydelsen ned til det rene

ingenting. Vi var nede på no-
get, der var umenneskeligt,«
siger Mette Reissmann, der
ikke tror på, at en lavere ydel-
se vil få flere flygtninge i ar-
bejde.

»Vi mener virkelig ikke, at
det fører til andet end social
marginalisering og isolation,
hvis folk får noget, der ten-
derer reel fattigdom at leve
for,« siger hun.

Analyse: Flere i job
Blandt økonomer er der ikke
noget entydigt svar på, hvor
stor den egentlige beskæfti-
gelseseffekt af den lave start-
hjælp under den borgerlige
regering var.

Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed har lavet flere
analyser og ifølge forsk-
ningschef Torben Tranæs
dokumenteret, at starthjæl-
pen hævede beskæftigelses-
graden med omkring 10 pro-
centpoint. 

Men det var stadig under
halvdelen, der var i beskæfti-
gelse.

»Vi fandt en betydelig ef-
fekt, men konsekvensen var,

at over halvdelen kom til at
ligge på den meget lave ydel-
se,« siger Torben Tranæs.

Hvad konkluderede I – var det
prisen værd?
»Det er et politisk spørgs-
mål.«

Politisk spørgsmål eller ej
foreslog de økonomiske vis-
mænd tilbage i 2006, at man
skulle hæve ydelsen til flygt-
ninge til kontanthjælps-
niveau i de første tre år. Det
skete ud fra en betragtning
om, at »starthjælpen først i
nævneværdigt omfang for-
øger chancen for at finde be-
skæftigelse for flygtninge, ef-
ter at de har tilbragt to år i
Danmark«, som daværende
vismand Michael Rosholm
skrev i en kronik i Jyllands-
Posten.
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Mens Danmark i år modtager
det største antal asylansøgere
i mere end 15 år, viser fakta, at 
integrationen af de flygtninge, 
indvandrere og efterkommere, 

der allerede er her, på flere 
områder står i stampe.

Jyllands-Posten 
undersøger hvorfor.

HVORFOR STÅR 
INTEGRATIONEN I STAMPE?

Flygtningefamilier har fået
10.000 kr. mere om måneden

Ydelser til forældrene før skat (begge får 14.203 kr. pr. måned i kontanthjælp)

Boligsikring (gennemsnit)

Værdien af økonomisk friplads i daginstitutioner
Børne- og ungeydelse*

I alt

Ydelser til forældrene før skat (introduktionsydelse og forsørgertillæg, i alt 14.277 kr. pr. md.)

Boligsikring (gennemsnit)

Værdien af økonomisk friplads i daginstitutioner
Børne- og ungeydelse
I alt

171.321
41.592

78.408
41.984

333.305

340.872
22.248
48.555
42.540

454.215

Kilde: Svar fra Beskæftigelsesministeren på spørgsmål fra Venstre

Hvis familien er omfattet af optjeningsprincippet reduceres børne- og ungeydelsen.

Note: Beregningerne er baseret på en flygtningefamilie bestående af to voksne over 30 år og tre børn (1, 5, 10 år). 2014-priser. JP-grafik: SISSEL SØNDERSKOV

Så meget mere har en flygtningefamilie 
fået til rådighed

Til rådighed for en flygtningefamilie med de nuværende regler 
(kr. pr. år)

Til rådighed for en flygtningefamilie under de gamle regler frem 
til oktober 2011 (kr. pr. år)

*

Den nuværende regering afskaffede de såkaldte ”fattigdomsydelser” (introduktionsydelse, 
starthjælp mv.), som var indført af den tidligere VK-regering.
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Jeg kan godt
forstå, at for-
skellen er så
stor, for den 
tidligere regering
havde barberet
ydelsen ned til
det rene ingen-
ting.
Mette Reissmann (S),
integrationsordfører

N Regeringens afskaffelse af
starthjælpen betyder, at en
gennemsnitlig flygtninge-
familie nu er oppe på en 
samlet årlig indkomst inklusi-
ve tilskud på ca. 450.000 kr., 
viser nye beregninger.
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Læs flere artikler i serien på
jp.dk/integration


