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“For mig er det som et fængsel her. Det er ikke et liv, vel? Det betyder, at de giver dig en lille smule penge. Og du dør ikke. De ved godt, jeg er dygtig; vi vil forsøge at klare os. Jeg er ikke en teenagemand, og jeg vil forsøge at bruge hver en
øre til et godt formål. Men hvor længe kan vi holde det ud?”
(Far til 2 børn)

Forord
Man kan med nogen ret betragte starthjælpen som et socialt eksperiment,
fordi regeringen med starthjælpen siden 1. juli 2002 har ladet familier klare
sig for et væsentligt lavere rådighedsbeløb end familier på kontanthjælp.
Kontanthjælpen var indtil starthjælpen det laveste indtægtsniveau for familieforsørgelse. Selvom starthjælpen har været gældende i 4 år, har regeringen endnu ikke ønsket at undersøge de levekårsmæssige konsekvenser af
starthjælpen, ligesom den heller ikke har villet støtte en sådan undersøgelse.
Vi har tidligere ansøgt Integrationsministeriet om en sådan støtte, men fået
afslag. Der foreligger desværre heller ikke andre velunderbyggede undersøgelser af starthjælpens konsekvenser, fx fra forskningsinstitutioner og universiteter. Beskæftigelsesministeriet har kun undersøgt beskæftigelseseffekten af starthjælpen, men de levekårsmæssige konsekvenser for de starthjælpsmodtagere, der ikke er blevet selvforsørgende, har regeringen ikke
været interesseret i at få belyst.
Vi kunne have ønsket at gennemføre en mere omfattende undersøgelse end
den foreliggende, bl.a. med henblik på at indsamle flere udsagn fra flygtningene selv, fra voksne, børn og unge, og med henblik på at indsamle data
fra flere kommuner og andre professionelle og frivillige aktører, som arbejder med integration af flygtninge. Det har af ressourcemæssige grunde ikke
været muligt. Alligevel er vi i stand til at præsentere et solidt grundlag for at
vurdere starthjælpens økonomiske konsekvenser for de familier, som fortsat
forsørges af starthjælp.
Vi ønsker at takke de flygtninge, tolke og integrationsmedarbejdere i 19
kommuner, som har bidraget til denne undersøgelse. En stor tak for den
store imødekommenhed hos flygtningefamilier, der inviterede os hjem til et
interview, tolkenes professionelle bidrag, og den ekstraordinære indsats fra
mange travle integrationsmedarbejdere, der udfyldte de fremsendte spørgeskemaer.
Det har kun været muligt at gennemføre denne undersøgelse takket været
økonomisk støtte fra Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, 3F, Dansk Sygeplejeråd, Den sociale højskole i København (DSH),
FOA, Susi og Peter Robinsohns fond, Inger Kunst-Hansens fond og ikke
mindst CASAs Støttefond (Center for Alternativ Samfundsanalyse).

Der har desuden været en følgegruppe, som har diskuteret undersøgelsen og
bidraget til udarbejdelsen af denne rapport, bestående af Bettina Post, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Simon Thorbek, lektor i retlig
regulering ved DSH, Morten Ejrnæs, lektor i sociale problemer ved AUC,
Ålborg Universitet og forskningsleder Finn Kenneth Hansen, CASA.
Undersøgelsen er udført af socialrådgiver og formand for integrationsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening, Mette Blauenfeldt, lektor i samfundsvidenskab ved DSH, Adam Johansen og konsulent ved CASA, Henning Hansen. Socialrådgiver Lene Gade Hansen har ydet bistand til beregning af rådighedsbeløb.
Dataindsamlingen er udført fra april til og med juni 2006. Rapporten er færdiggjort medio september 2006.

Mette Blauenfeldt

Henning Hansen

Adam Johansen
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1

Sammenfatning

Siden 1. juli 2002 er nytilkomne flygtninge blevet forsørget af henholdsvis
starthjælp ifølge lov om aktiv socialpolitik og af introduktionsydelse ifølge
integrationsloven. Introduktionsydelsen udbetales de første 3 år af nytilkomne flygtninges og familiesammenførtes (til nytilkomne flygtninge) ophold. Herefter overgår de til starthjælp. Da beløbssatserne er de samme, og
da ’starthjælp’ er blevet det gængse udtryk for begge typer af ydelser, har vi
valgt overvejende at omtale ydelsen som starthjælp. Starthjælp udbetales
hovedsagelig til flygtninge og til indvandrere. Starthjælp udbetales, så længe modtageren ikke har opholdt sig lovligt i Danmark de sidste 7 ud af 8 år.
Starthjælpen er, afhængig af familiesammensætning, mindst 35 % lavere
end kontanthjælpen, som indtil da havde været den laveste forsørgelsesydelse. Starthjælpen er pr. 1.1. 2006 5.638 kr. (brutto) for en enlig starthjælpsmodtager, mens en enlig på kontanthjælp til sammenligning modtager 8.749 kr. Et andet eksempel er, at et par med 3 børn modtager 11.698
kr. månedlig på starthjælp, medens en tilsvarende familie på kontanthjælp
modtager 23.250 kr.
“Jeg mangler alt. Nu har jeg været i Danmark i 4 år, og jeg mangler
alt. Jeg har ikke noget ordentlig tøj at tage på. Jeg ved ikke hvor jeg
skal starte.”
(Mor til 4 børn)

Formålet med denne undersøgelse har været at gennemføre en grundig undersøgelse af starthjælpens økonomiske og levekårsmæssige konsekvenser
for modtagerne. Desuden har vi undersøgt, om starthjælpen er et incitament
til selvforsørgelse, sådan som det har været lovens intention.
Denne undersøgelse fokuserer derfor på, hvordan de familier, som fortsat
forsørges af starthjælp, klarer sig økonomisk, og hvilke afsavn de er udsat
for. Der ses også på, hvordan den lave ydelse og afsavnene påvirker dem
personligt og socialt.
Undersøgelsen er gennemført ved en kombination af 4 typer data/delundersøgelser:
y Enkeltsagsundersøgelse: en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af ca.
140 tilfældigt udvalgte familiers økonomiske situation. Formålet var at
opnå et grundigt kendskab til familiernes økonomiske situation, sådan
som den er oplyst for kommunernes medarbejdere. Familierne blev udvalgt i de 20 kommuner, som havde modtaget flest nye flygtninge i 2004.
Hver kommunes integrationsmedarbejder blev bedt om at udfylde spørgeskemaer med journaloplysninger for maks. 10 familier, og de skulle
udvælge sagerne i rækkefølge startende i januar 2004.
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y

Sagsbehandlerundersøgelse: en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
blandt integrationsmedarbejdere i de samme kommuner som i enkeltsagsundersøgelsen. Formålet var at undersøge integrationsmedarbejdernes erfaringer med flygtningesager.

y

Personlige interview: 10 interview med børnefamilier af forskellig sammensætning. Formålet var at opnå et grundigt kendskab til konkrete
flygtningefamiliers økonomi og levekår. Det lykkedes at finde de 9 familier og desuden at udføre et fokusgruppeinterview med 4 forsørgere og
en af deres store sønner, plus interview af 2 unge på 14 og 18 år.

y

DREAM-databasen: Analyser på Beskæftigelsesministeriets database,
hvor det er muligt at se, hvor mange personer der modtager offentlige
forsørgelsesydelser. CASA har kopi af databasen.

1.1

Rådighedsbeløb under en “beskeden levefod”

Starthjælpen er den laveste sociale ydelse, børnefamilier forsørges af i dagens Danmark, og enkeltsagsundersøgelsen viser, at flygtningefamiliernes
rådighedsbeløb er relativt beskedne. Hvis flygtningefamilierne kun har den
“nøgne” starthjælp, så viser det sig, at en enlig uden børn i gennemsnit har
2.382 kr. til rådighed pr. måned, når boligudgifterne er betalt. Et par med 2
børn har i gennemsnit 8.561 kr. pr. måned til rådighed, når man medregner
børnefamilieydelsen, og et par med 4 børn har i gennemsnit 10.458 kr. pr.
måned til rådighed.
Gennemsnitstallene dækker over visse variationer, som primært skyldes, at
boligudgifterne varierer. Desuden kan der være forskelle i skatteprocenter i
forskellige kommuner.
Flygtningefamiliernes rådighedsbeløb kan sættes i relief ved at sammenligne med andre ydelser og grænser for rådighedsbeløb. Det ene er Forbrugerstyrelsens standardbudget (pristalsreguleret til 2005), som udtrykker et “rimeligt, almindeligt forbrug”, det andet er det rådighedsbeløb, som benyttes
af Told og Skat, når de skal vurdere, hvor meget folk kan afdrage på deres
gæld til det offentlige og de samtidig skal opretholde “en beskeden levefod”.
Endelig er der foretaget en sammenligning med kontanthjælpsmodtagere.
Rådighedsbeløbet beregnet som procentdel af sammenligningsbeløbene
Enlig uden
børn
% af standardbudget ....................
32 %

Enlig med
1 barn
60 %

Par uden
børn
33 %

Par med 2
børn
41 %

% af gældsinddrivelsesbeløb .......

52 %

92 %

65 %

73 %

% af kontanthjælpsniveau ............

52 %

77 %

51 %

55 %
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For enlige uden børn udgør starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb 52 % af
gældsinddrivelsesbeløbet og af kontanthjælp, men det udgør 32 % af standardbudgettet. Par uden børn ligger næsten på samme niveau som enlige
uden børn, dog med en højere procentdel af gældinddrivelsesbeløbet.
Blandt par med 2 børn udgør starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb 73 %
af gældsinddrivelsesbeløbet, 55 % af kontanthjælpsniveauet og 41 % af
standardbudgettet.
“Den 20. hver måned har vi ikke nogen penge tilbage, simpelthen.”
(Far til 3 børn)

Uanset familietype er starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb lavere end rådighedsbeløbene ved gældsinddrivelse, kontanthjælp og standardbudgettet.
Ud fra en økonomisk betragtning har flygtningene på starthjælp således et
rådighedsbeløb, der ligger langt under et “rimeligt og almindeligt forbrug”,
og under det niveau, der kaldes en “beskeden levefod”.
Flygtninge har forskellige overlevelsesstrategier
Der er forskel på, hvordan familierne i praksis klarer sig økonomisk. Nogle
familier formår at styre økonomien, mens andre ikke er så gode til det. De,
der får økonomien til at hænge sammen, planlægger omhyggeligt og køber
ind strategisk, fx tilbudsvarer og vintertøj om sommeren. De, der ikke får
pengene til at række, kan have stor gæld, som finansierer et forsøg på at videreføre livsstilen fra hjemlandet. Det viser sig, at familierne supplerer deres indkomst med lån eller pengegaver. Men gæld skal også afdrages, og afdragene indskrænker familiernes rådighedsbeløb.
Det primære netværk bidrager også med lån og pengegaver, ligesom kredit
hos handlende er en mulighed.
“… helt ærligt, nogen gange går vi til affaldssteder og leder efter tingene. For nylig fandt vi en Playstation, som var gået i stykker, i en
container… Nu virker den.”
(Far til 4 børn)

Børnefamilieydelsen er et afgørende økonomisk tilskud til børnefamilierne,
og børnechecken bruges til at dække alle former for udgifter i familierne.
Næsten alle modtager enkeltydelser, fx til medicin og behandling
Både i henhold til integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik er det muligt at kompensere familierne, hvis de har store enkeltudgifter til fx medicin
og behandling. Enkeltsagsundersøgelsen viser, at 80 % af familierne har
modtaget hjælp til enkeltudgifter i løbet af det sidste år. Der er stor spredning i summen af enkeltydelser over et år – 90 % var under 50.000 kr. og
30 % var under 5.000 kr.
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Det handler hyppigst om helbredsrelaterede udgifter, som hænger sammen
med, at mange af modtagerne har helbredsproblemer. Medicin spiller en ret
stor rolle. Psykologbehandling spiller også en stor rolle samt tandbehandling og fysioterapeut. Desuden spiller transport en stor rolle, fx drejer det
sig om transport til undervisning eller projekt. Endelig er der en del eksempler på, at udgifter til etablering dækkes.
Sagsbehandlerne vurderer, at familier på starthjælpsniveau oftere søger råd
og vejledning end familier på kontanthjælp. Rådgivning omkring økonomi
spiller en meget stor rolle, men sagsbehandlerne giver også råd og vejledning om meget andet, fx arbejde og bolig. I det hele taget er en del starthjælpsmodtagerne meget usikre.
Flygtningene mister friheden til at disponere og vælge i eget liv.

1.2

Flygtninge har flere afsavn

Familier på starthjælp er udsat for afsavn. Afsavnene er både af materiel og
social karakter og har konsekvenser for både voksne og børn. For nogle familier er der tale om at undvære rigelig og sund mad, for andre er det især
deres manglende mulighed for at købe nyt tøj og nye sko, der fremhæves.
“Mad… mad og tøj… Det er igen det der – at det værste, det er mad,
ikke? Vi har jo børn.”
(Far til 2 børn)

Andre fremhæver deltagelse i skole- og klubrejser, andre igen ferierejser for
familien. Afsavnene har sociale konsekvenser, eksempelvis når børn bliver
drillet for at gå i genbrugstøj, og at børn uden cykler og mobiltelefon ikke
kan indgå på lige fod i fællesskaber med deres jævnaldrende. De voksne har
svært ved at forklare børnene, hvorfor de må lide afsavn og ikke kan have
det samme forbrug og den samme adfærd, fx at kunne cykle, som andre
børn og unge. Nogle børn holder ikke børnefødselsdag hjemme for deres
klassekammerater. Det kan være en barriere for børnenes integration.
De voksne nævner bl.a., at de ikke har råd til at se deres venner, selv når de
bor i en naboby, og de har også kun råd til at tale i telefon med dem i begrænset omfang.
Interview med 2 unge belyser deres specielle problemer. De har flere afsavn
samtidig, og afsavnene er både materielle og sociale. Begge de unge giver
udtryk for, at de ikke får mad nok. Den ældste er opmærksom på, at den
kost, han får, ikke giver ham tilstrækkelig sund og nærende kost.
De unge i denne undersøgelse fortæller, at de tidligt har fået indblik i familiens beskedne økonomi. De unge afholder sig fra at stille krav og ønsker.
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De bliver tidligere voksne i økonomisk forstand, fordi de indirekte og direkte påtager sig et medansvar for hele familiens økonomi.

1.3

Afsavn rammer især børnene

Når børn ikke har de samme ting, som deres danske kammerater har, spørger de selvfølgelig forældrene om hvorfor. Forældrene ser deres børn blive
marginaliseret i de børnefællesskaber, de indgår i, og føler sig ude af stand
til at give deres børn et svar. Børnene får ikke altid tilstrækkelig og sund
mad, og det påvirker børnenes sundhed og humør. Det ved forældrene, og
det piner dem, selvom det måske ikke bliver synligt for omgivelserne i
hverdagen.
For børnenes skyld nedprioriterer forældrene deres egne behov, fx for vintertøj. Forældrene må også give afkald på at se familie og venner og på at
rejse på ferie, fordi de ikke har råd, ikke engang til en mindre tur i Danmark.
Nogle forældre får afslag fra kommunen på ansøgning om enkeltydelser til
dækning af nødvendige udgifter til fx større tandlægeregninger og til medicin til deres børn. Selvom flygtningefamilier sammenlignet med kontanthjælpsmodtagere, ifølge sagsbehandlerne, bevilges flere enkeltydelser, som
i høj grad dækker deres behov for medicin og behandling.
Forældrene giver udtryk for, at pengeknapheden stresser dem, fordi de
ustandselig spekulerer på, hvordan de skal få råd til det mest fornødne, også
til mad og til tøj. Pengeknapheden blokerer derfor for flygtningenes integration. Flygtningene kan ikke leve op til normerne for forbrug og aktiv social
deltagelse i det danske samfund.
“De andre børn har cykler, men vores børn har ingen. Andre børn har
mobil, men mine børn har ingen mobil. Vi er meget forskellige…”
(Mor til 3 børn)

1.4

Mange har helbredsproblemer

En væsentlig årsag til, at en del familier på starthjælpsniveau har dårlige
muligheder for selvforsørgelse, er, at de har helbredsproblemer. Enkeltsagsundersøgelsen viser, at 54 % af familierne har et helbredsproblem – altså
mere end halvdelen. I nogle familier er det kun den ene part, der har problemer, men i flere familier har begge de voksne helbredsproblemer.
Der er overvejende tale om psykiske problemer – i ca. 70 % af familierne
(med helbredsproblemer) er der tale om psykiske problemer. I ca. 20 % af
familierne optræder psykiske problemer sammen med fysiske problemer. I
40-50 % af familierne er der tale om fysiske problemer. I mange af tilfælde9

ne rapporteres om PTSD og traumer med depressioner og angst. Desuden er
der en del eksempler på fysiske konsekvenser af tortur, som kan være meget
langvarige eller kroniske.

1.5

Starthjælpen opleves som urimelig

Interviewene af flygtningene viser, at flygtningene føler sig mindreværdige
som følge af starthjælpen. De sammenligner sig med kontanthjælpsmodtagere og forstår ikke, hvorfor de bliver forsørget anderledes. Nogle føler sig
straffede. Nogle føler deres stolthed krænket, fordi de ikke kan optræde ligeværdigt i de sociale sammenhænge, de indgår i. Forældrene bliver deres
børn svar skyldig, når de spørger, hvorfor de ikke kan få og gøre det samme
som deres jævnaldrende.
Holdningerne til starthjælpen er delte. Nogle er ikke principielt imod starthjælpen, men er imod, at den gives til de, der er syge, eller at den i hvert tilfælde ikke gives inden for de første 3 år, hvor integrationsprocessen er mest
krævende for flygtningene. Andre tager skarpt afstand fra starthjælpen, fordi starthjælpen indebærer levekår, som er under almindelig europæisk standard. Flygtningefamilierne i interviewene har ikke opnået en bedre privatøkonomi, end de havde i deres hjemland. Tværtimod har nogle direkte oplevet en forværring, og netop når de forsøger at videreføre den livsstil, de selv
har været vant til og forbundet med et værdigt liv, får de alvorlige økonomiske problemer.

1.6

Et stort flertal bliver fastlåst på starthjælp

Et erklæret formål med ydelser på starthjælpsniveau og alle andre midlertidige ydelser (fx dagpenge) er, at modtagerne så hurtigt som muligt skal blive selvforsørgende. Analyser på Arbejdsdirektoratets DREAM-database
viser da også, at det sker i en række tilfælde. 33 % af de ikke-danske modtagere af starthjælp var blevet selvforsørgende (dvs. modtog ikke en offentlig
ydelse) i løbet af 2½ år, og yderligere 5 % var i gang med en SU-berettiget
uddannelse. De øvrige var enten udvandret igen eller modtager stadig en offentlig ydelse. Analyserne af DREAM-databasen viser, at selvforsørgelse er
en proces, der tager tid.
I enkeltsagsundersøgelsen blev sagsbehandlerne bedt om at vurdere fremtidsudsigterne med hensyn til selvforsørgelse. Næsten halvdelen af mændene har efter sagsbehandlernes vurdering ’gode’ muligheder for at blive selvforsørgende, mens det er tilfældet for 32 % af kvinderne. Til gengæld vurderes 33 % af kvinderne at have dårlige muligheder for selvforsørgelse,
mens det kun er tilfældet for 24 % af mændene.
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“… det er svært på starthjælp, fordi du har et svært liv. Det er ikke et
almindeligt liv… med starthjælp lever du under et almindeligt liv…”
(Far til 1 barn)

Man kan samlet set sige, at halvdelen af alle familierne (både enlige og par)
efter sagsbehandlernes mening har gode muligheder for selvforsørgelse. I
den anden ende af spektret har 25 % af de enlige og mindst 13 % af parfamilierne dårlige selvforsørgelsesmuligheder.

1.7

Hvad har betydning for at blive selvforsørgende?

Sagsbehandlerne peger på forskellige faktorer, som er vigtige for at opnå
selvforsørgelse. Der er dog tydeligvis to faktorer, som spiller en markant
større rolle end de øvrige, og som går igen i halvdelen af besvarelserne. Det
er henholdsvis modtagernes ’egen motivation’, ’arbejdsidentitet’ og ’selvværd’ i første række, og i anden række ’det danske sprog’. Først på tredjepladsen kommer ’økonomiske incitamenter’, som er nogenlunde på linje
med ’uddannelse/kompetencer’, ’fysisk/psykisk helbred’ og et ’rummeligt
arbejdsmarked’.
Sagsbehandlernes svar peger på en bredspektret indsats. De mener ikke, at
økonomiske incitamenter er afgørende for at få gjort modtagerne selvforsørgende. De skal især have stimuleret eller genopbygget deres selvværd og
egen motivation, lære at bruge det danske sprog og desuden have kendskab
til det danske arbejdsmarked, men arbejdsmarkedet skal også være “rummeligt”, dvs. kunne tage imod disse mennesker.
Når starthjælpen ikke virker som økonomisk incitament, kan det skyldes en
række andre faktorer. Sagsbehandlerundersøgelsen og interviewene med
flygtningene viser, at det at leve med en meget stram økonomi og deraf følgende afsavn får betydning for den enkeltes selvværd og identitet. Starthjælpsmodtagerne er ikke i besiddelse af det overskud, den styrke og den
energi, der skal til for at søge job og kvalificere sig til arbejdsmarkedet.
Personer, der føler mindreværd, er dårligere til at søge job.
“Du tænker ikke på andet. Du har ikke nogen penge, og du kan ikke
gå nogen steder hen. Jeg kan ikke leve på starthjælp. Men hvis jeg
havde almindelig løn eller almindelig kontanthjælp, kunne jeg bygge
mig selv op.”
(Far til 1 barn)

En anden væsentlig årsag til, at flertallet af flygtninge på introduktionsydelse og starthjælp ikke er blevet selvforsørgende, er flygtningenes helbredsproblemer. Mere end halvdelen har helbredsproblemer. Især psykiske problemer, som stammer fra deres tidligere liv, og starthjælpen forværrer for
nogles vedkommende deres helbred.
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Undersøgelsen viser, at starthjælpen ikke fremmer selvforsørgelse, men
snarere skaber modvilje imod samfundet. Starthjælpen får som ydelse flygtninge til at føle sig som andenrangsborgere.

1.8

Et socialpolitisk eksperiment

Starthjælpen har fra starten været og er fortsat et socialpolitisk eksperiment.
Flygtninge er sat til at klare sig for den hidtil laveste ydelse til børnefamilier, uden at det har været genstand for undersøgelser eller forskning. Denne
rapport er den første, som dokumenterer de forsørgelses- og levekårsmæssige virkninger af at leve af lave ydelser.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forsommeren et forlig som, ifølge
forligsteksten, indebærer at: “Nytilkomne indvandrere og flygtninges adgang til kontanthjælp frem for starthjælp fremover også kræver ordinær
fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år i Danmark, ud over det nuværende krav om
ophold de sidste 7 ud af 8 år.”
Bliver forliget til lov, medfører det, at en stor gruppe af de nyankomne
flygtninge risikerer at forblive forsørget af starthjælp i mange år, måske
årtier, og at starthjælpen derfor får karakter af en varig ydelse.
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2

Budgetter og rådighedsbeløb

En vigtig problemstilling i forbindelse med ydelser på starthjælpsniveau er
spørgsmålet om økonomisk trang og fattigdom, fordi ydelsen er lavere end
kontanthjælpen, som ellers udgør den laveste ydelse i vort sociale ydelsessystem.
Delundersøgelsen af enkeltsager indeholder en række spørgsmål om de enkelte familiers økonomi. Spørgsmålene er besvaret af en sagsbehandler på
baggrund af tilgængelige oplysninger i de enkelte journaler. Disse økonomiske oplysninger kan tegne et overordnet billede af de enkelte familiers
økonomi. I tabel 2.1 er vist nogle eksempler på familiebudgetter, som er
hentet fra enkeltsagsundersøgelsen – dvs. de er hentet fra den virkelige verden, men er ikke nødvendigvis gennemsnitlige eller typiske.
Tabel 2.1: Eksempler på familiebudgetter
Enlig uden
børn
kr.

Enlig med 1
barn
kr.

Par med 2
børn
kr.

Par med 4
børn
kr.

Ydelse på starthjælpsniveau ....

4.666

5.512

9.685

10.063

Boligsikring/§ 34 tillæg .............

260

2.079

2.913

3.091

Børnebidrag..............................

-

1.765

-

-

Nettoindkomst ekskl. BFY ........

4.926

9.356

12.598

13.154

+ BFY – Børnefamilieydelse ....

-

808

1.616

3.780

Samlet nettoindkomst...............

4.926

10.164

14.214

16.934

Boligudgift – brutto ...................

2.210

3.000

4.655

5.440

El, gas og vand ........................

109

500

383

562

Varme.......................................

-

600

398

600

Udgifter i alt ..............................

2.319

4.100

5.436

6.602

Indkomster (nettobeløb):

Udgifter:

Rådighedsbeløb:
Ekskl. børnefamilieydelse ........

2.607

5.256

7.162

6.552

Inkl. børnefamilieydelse ...........

2.607

6.064

8.778

10.332

De mest interessante oplysninger er rådighedsbeløbene, som angiver, hvor
meget de enkelte familier har til rådighed til at købe de daglige fornødenheder, fx mad, tøj, transport og fritid. Rådighedsbeløbet skal derudover dække
en række faste udgifter, fx licens, forsikringer og telefon.
De månedlige rådighedsbeløb er i denne undersøgelse udregnet ved at fratrække boligudgifterne netto, dvs. brutto-boligudgifterne minus boligsikring
og anden boligstøtte, fra netto-starthjælpsydelsen, dvs. bruttoydelsen inkl.
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forældretillæg og minus skat. På den måde har vi afgrænset rådighedsbeløbene, så de er mulige at sammenligne.
På baggrund af de oplyste familiebudgetter i enkeltsagsundersøgelsen er der
beregnet rådighedsbeløb for forskellige familietyper, der modtager ydelser
på starthjælpsniveau. Det er altså familier, der kun har ydelse på starthjælpsniveau.
Tabel 2.2: Rådighedsbeløb ekskl. børnefamilieydelse for forskellige familietyper,
der modtager ydelser på starthjælpsniveau
Gnsn. rådighedsbeløb pr. måned

Interval for rådighedsbeløb*

Antal
familier

Enlige uden børn ................

2.383 kr.

1.339 – 3.874

25

Enlige med 1 barn ..............

4.667 kr.

3.642 – 5.256

5

Enlige med 2 børn ..............

5.750 kr.

4.163 – 7.006

5

Par uden børn.....................

5.098 kr.

4.471 – 5.971

4

Par med 1 barn...................

6.536 kr.

4.694 – 8.862

8

Par med 2 børn...................

7.045 kr.

4.882 – 8.465

14

Par med 3 børn...................

6.171 kr.

3.732 – 7.728

11

Par med 4 børn...................

6.897 kr.

6.325 – 8.046

4

* Højeste og laveste beløb

Tabel 2.2 indeholder både oplysninger om gennemsnitsbeløb og beløbsintervallerne, som gennemsnittet er beregnet for, dvs. det højeste og det laveste beløb. Som man kan se, er der ganske store variationer i rådighedsbeløbene i de enkelte familietyper. Disse variationer skyldes primært forskelle i
boligudgifterne. Selvom der kan ydes boligsikring og særlig støtte efter §
34 til dækning af store boligudgifter, er resultatet imidlertid ret store variationer i rådighedsbeløb.
Gennemsnitsbeløbene varierer derimod ikke særlig meget bortset fra, at enlige uden børn har markant lavere rådighedsbeløb end de øvrige. Børn er en
vigtig faktor for rådighedsbeløbet, men som det fremgår, er forskellen på
ingen børn at have og på at have børn størst. Der er også en betydelig forskel på at have 1 eller 2 børn, hvorimod flere børn end 2 ikke gør den store
forskel blandt par med børn. Til gengæld har antallet af børn markant betydning, når man indregner børnefamilieydelsen i rådighedsbeløbet, som
det er gjort i den næste tabel 2.3. Børnefamilieydelsen indregnes ikke i rådighedsbeløbet hos de sociale myndigheder, men det er i denne sammenhæng relevant at medregne ydelsen, fordi den bidrager til familiernes faktiske rådighedsbeløb.1

1

Ifølge lov om børnefamilieydelse § 10: “indgår (børnefamilieydelsen) ikke ved
beregning af ydelser efter den sociale lovgivning.” Ifølge sociallovgivningen kan
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Tabel 2.3: Rådighedsbeløb inkl. børnefamilieydelse for forskellige familietyper, der
modtager ydelser på starthjælpsniveau
Gnsn. rådighedsbeløb pr. måned

Interval for rådighedsbeløb

Antal
familier

Enlige uden børn..................

2.386 kr.

1.339 – 3.874

25

Enlige med 1 barn ................

5.720 kr.

4.210 – 6.924

5

Enlige med 2 børn................

7.475 kr.

5.779 – 8.622

5

Par uden børn ......................

5.098 kr.

4.522 – 5.971

4

Par med 1 barn ....................

7.462 kr.

5.040 – 9.889

8

Par med 2 børn ....................

8.561 kr.

4.039 – 10.738

14

Par med 3 børn ....................

9.030 kr.

6.704 – 11.028

11

Par med 4 børn ....................

10.458 kr.

9.776 – 11.607

4

Tabel 2.3 viser, at antallet af børn er meget afgørende for det samlede rådighedsbeløb. Jo flere børn, der er i familien, des større er det gennemsnitlige rådighedsbeløb – men samtidig er udgifterne også større.
Det laveste gennemsnitlige rådighedsbeløb findes blandt enlige uden børn –
2.386 kr. pr. måned. Par uden børn har det næstlaveste rådighedsbeløb på
5.098 kr. pr. måned. Derefter stiger rådighedsbeløbet med antal børn, både
blandt enlige og parfamilier. Det højeste gennemsnitlige rådighedsbeløb på
10.458 kr. findes blandt parfamilier med 4 børn.
Sammenligninger med standardbudgetter
I Danmark har vi ikke en officiel fattigdomsgrænse. Det nærmeste, man
kommer en sådan grænse, er de rådighedsbeløb, skyldnere skal have til at
dække løbende udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige2 og kontanthjælpen. Desuden kan man foretage sammenligninger med
Forbrugerstyrelsens standardbudget, som dækker et rimeligt, almindeligt
forbrug.
Forbrugerstyrelsens standardbudget angiver, hvad det koster at leve i det
daglige3. Der er tale om et budget, der tildeler personer og familier et bestemt forbrug. Et forbrug, som forudsætter en vis ernæring og sund levevis
og dækker alle væsentlige forbrugsområder, bortset fra boligudgiften. Forbruget er opgjort ud fra en betragtning om at tildele familier, hvad man har
kaldt et rimeligt, almindeligt forbrug.
der maksimalt ydes forsørgertillæg til 2 børn, hvorimod der ikke er noget tilsvarende loft over børnefamilieydelsen.
2
Bekendtgørelse nr. 995 af 19/10/2005: Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til
det offentlige.
3
Forbrugerstyrelsen: Forbrugerstyrelsens familiebudget – et standardbudget for
danske husstande. Hovedrapport 1993.2 (Udarbejdet af CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse), og Hansen, Finn Kenneth (2002): Hvad koster det at leve? Standardbudget for familier. CASA. Marts 2002.
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Et standardbudget angiver forbrugsudgifterne for at kunne opretholde
et rimeligt forbrug. Det vil sige et forbrug, som er almindeligt i forhold til aktiv deltagelse i samfundet, og som er bredt accepteret i
samfundet.

Disse kriterier svarer til den definition på fattigdom og social eksklusion,
som ligger til grund for EUs fattigdomsundersøgelser.4
Eksperter inden for forskellige forbrugsområder har efter nærmere definerede kriterier og forudsætninger udvalgt, hvilke varer og tjenester der repræsenterer et rimeligt og almindeligt forbrug. I den følgende tabel vises
standardbudgettet for 4 familietypeeksempler opgjort i 2005-priser:
y Enlig uden børn
y Enlig med 1 barn
y Par uden børn
y Par med 2 børn
Tabel 2.4: Standardbudget for 4 forskellige familietyper. 2005-priser. Kroner pr.
måned
Enlig uden
børn

Enlig med
1 barn

Par uden
børn

Par med 2
børn

Madvarer .........................

1.485

2.551

3.058

5.184

Drikkevarer ......................

343

385

584

721

Tøj....................................

404

683

893

1.398

Skotøj o.l. ........................

179

361

319

721

Hygiejne...........................

680

776

1.139

1.501

Kommunikation................

620

629

989

1.132

Medier..............................

368

382

398

468

Motion..............................

148

148

288

379

Fritid.................................

906

1.297

1.320

1.989

Ferie ................................

408

430

430

555

Dagligvarer ......................

219

306

324

536

Varige forbrugsgoder.......

865

957

929

1.396

Transport*........................

636

653

4.720

4.919

I alt ...................................

7.261

9.558

15.391

20.899

* Parfamilier forudsættes at have egen bil, mens enlige bruger offentlig transport

4

“… the terms poverty and social exclusion refer to when people are prevented
from participating fully in economic, social and civil life and/or when their access
to income and other resources (personal, family, social and cultural) is so inadequate as to exclude them from enjoying a standard of living and quality of life that
is regarded as acceptable by the society in which they live. In such situations people often are unable to fully access their fundamental rights.” European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, Unit EMPL/E.2
(2002): Joint report on social inclusion. Social security and social integration.
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Ifølge standardbudgettet bør en enlig uden børn i 2005 have et rådighedsbeløb på 7.261 kr. om måneden, når boligudgifterne er betalt. Enlig med 1
barn bør have 9.558 kr., et par uden børn bør have 15.391 kr., og et par med
2 børn bør have 20.899 kr. om måneden i rådighedsbeløb. Det er dog vigtigt
at pointere, at Forbrugerstyrelsens standardbudget ikke er et minimumsbudget, ligesom det heller ikke er et discountbudget, dvs. et budget der forudsætter, at man kun køber ind i discountbutikker. Det kan bruges til at sammenligne med et rimeligt, almindeligt forbrug.
Inddrivelse af gæld til det offentlige
Selvom vi, som nævnt, ikke har en officielt anerkendt fattigdomsgrænse,
kan man alligevel finde en vis rettesnor i de rådighedsbeløb, som benyttes i
forbindelse med inddrivelse af gæld til det offentlige. I bekendtgørelse nr.
995 nævnes en række rådighedsbeløb, der anvendes som Told og Skat’s
grænse for, hvor lidt man kan leve for.
Bekendtgørelsen har baggrund i Konkursrådets forslag om, at justitsministeren skulle have hjemmel til at fastsætte de kriterier, udgiftsposter og beløb, som en gældsanering skulle udregnes på baggrund af. Det fremgår da
også af de ændringer, som indgår i den ny konkurslov pr. 1. november
2005, hvorefter beløbene reguleres årligt, svarende til den almindelige regulering af offentlige ydelser. Konkursrådet har overvejet muligheden for at
fastsætte størrelsen af rådighedsbeløbet med udgangspunkt i satserne for
dagpenge, folkepensionens grundbeløb eller for kontanthjælp, men “… har
fundet det mere hensigtsmæssigt, at det nærmere søges belyst, hvilket beløb
der faktisk er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod.”5
Rådighedsbeløbene i bekendtgørelsen er betydeligt lavere end rådighedsbeløbene i standardbudgettet. Vi er ikke bekendt med, hvilke nærmere vurderinger og prioriteringer af skyldneres faktiske udgifter der måtte ligge til
grund herfor. Rådighedsbeløbene skal dog sikre en ’beskeden levefod’.
Tabel 2.5: Rådighedsbeløb pr. måned for forskellige familietyper i forbindelse med
gældsinddrivelse til det offentlige. 2005-satser

5

Enlig uden børn..................................................................

4.600 kr.

Enlig med 1 barn (under 2 år) ............................................

5.850 kr.

Enlig med 1 barn (2-7 år) ...................................................

6.200 kr.

Enlig med 1 barn (7-17 år) .................................................

6.900 kr.

Par uden børn ....................................................................

7.800 kr.

Par med 1 barn (2-7 år)......................................................

9.400 kr.

Par med 2 børn (2-7 år + 7-17 år)......................................

11.700 kr.

Par med 3 børn (under 2 år + 2-7 år + 7-17 år) .................

12.950 kr.

Par med 4 børn (under 2 år + 2-7 år + 2-7 år + 7-17 år)....

14.550 kr.

Her citeret fra Rådet for Socialt Udsatte (2006): Årsrapport 2006.
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Som det fremgår af tabel 2.5 stiger rådighedsbeløbet med antal børn og børnenes alder ligesom par har større rådighedsbeløb end enlige.
I den følgende tabel 2.6 er der foretaget en sammenligning imellem standardbudgettet, rådighedsbeløb ved gældsinddrivelse og de gennemsnitlige
rådighedsbeløb, som fremgår af enkeltsagsundersøgelsen blandt modtagere
af ydelser på starthjælpsniveau. Desuden har vi inddraget rådighedsbeløbet
for kontanthjælp6. Sammenligningen kan foretages, fordi rådighedsbeløbet
er afgrænset ens i de tre opgørelser, dvs. det er rådighedsbeløb, efter at boligudgifterne er betalt.
Tabel 2.6: Månedligt rådighedsbeløb. 2005-priser. Kroner pr. måned
Enlig uden
børn

Enlig med
1 barn

Par uden
børn

Par med 2
børn

Standardbudget ....................

7.261 kr.

9.558 kr.

15.391 kr.

20.899 kr.

Gældsinddrivelsesbeløb.......

4.600 kr.

6.200 kr.

7.800 kr.

11.700 kr.

Kontanthjælpsniveau ............

4.626 kr.

7.472 kr.

9.997 kr.

15.670 kr.

Starthjælpsniveau.................

2.386 kr.

5.720 kr.

5.098 kr.

8.561 kr.

Tabel 2.6 viser, at de gennemsnitlige rådighedsbeløb for starthjælpsmodtagerne ligger markant lavere end både standardbudgettet, kontanthjælp og
rådighedsbeløbet ved gældsinddrivelse.
I den følgende tabel 2.7 er vist, hvor stor forskel, der er på starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb og de tre sammenligningsbeløb. Det er opgjort som
den procentdel rådighedsbeløbet for starthjælp udgør af henholdsvis standardbudgettet, kontanthjælp og rådighedsbeløbet ved gældsinddrivelse.
Tabel 2.7: Rådighedsbeløbet beregnet som procentdel af sammenligningsbeløbene
Enlig uden
børn

Enlig med
1 barn

Par uden
børn

Par med 2
børn

% af standardbudget

32 %

60 %

33 %

41 %

% af gældsinddrivelsesbeløb

52 %

92 %

65 %

73 %

% af kontanthjælpsniveau

52 %

77 %

51 %

55 %

Tabel 2.7 viser, at rådighedsbeløbet for starthjælpsmodtagerne udgør en forskellig procentdel i de forskellige familietyper. Det laveste niveau er blandt
enlige uden børn, hvor starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb er 52 % af
6

Nettobeløbet for kontanthjælpen er beregnet ud fra et skattemæssigt fradrag på
3.208 kr. pr. måned og en skatteprocent på 39 %. Desuden er det forudsat, at der
gælder samme gennemsnitlige boligudgifter som for modtagerne af ydelser på
starthjælp i denne undersøgelse.
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gældsinddrivelsesbeløbet og kontanthjælp, men kun 32 % af standardbudgettet. Par uden børn ligger næsten på samme niveau som enlige uden børn,
dog med en højere procentdel af gældinddrivelsesbeløbet.
Det højeste niveau er blandt par med 2 børn, hvor starthjælpsmodtagernes
rådighedsbeløb er 73 % af gældsinddrivelsesbeløbet, 55 % af kontanthjælp
og 41 % af standardbudgettet.
Uanset familietype er starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb lavere end rådighedsbeløbene ved gældsinddrivelse, kontanthjælp og standardbudgettet.
Ud fra en økonomisk betragtning har flygtningene på starthjælp således et
rådighedsbeløb, der ligger langt under et “rimeligt og almindeligt forbrug”,
og fra en “beskeden levefod”.

2.1

Hvordan får familierne økonomien til at hænge
sammen?

Familierne håndterer deres privatøkonomi forskelligt. I det følgende præsenterer vi 3 eksempler, der illustrerer, hvordan familierne formår at få deres økonomi til at hænge sammen. Familiernes budget vil fremgå i det omfang, vi har fået oplysninger om det, og familierne fortæller selv, hvordan
de takler deres knappe økonomi.
En familie som planlægger omhyggeligt
En familie, som består af 2 voksne og 2 børn, har netto ca. 4.000 kr. tilbage
af starthjælpen, når alle udgifter er betalt. Huslejen er 4.400 kr., og boligsikringen reducerer boligudgiften med ca. 2.900 kr.. Hertil kommer udgifter til
el, vand, varme, telefon, antenne og licens. Familien har optaget et lån i
banken på 20.000 kr., som afdrages med 500 kr. månedlig.
Når børnefamilieydelsen for de 2 børn lægges til starthjælpen ender familien med at have ca. 6.000 kr. om måneden til alle andre udgifter end de faste
udgifter.
Moderen fortæller, hvordan pengene administreres:
“Vi har alt for lidt. Og vi skal passe meget på, når vi skal købe ind. Vi
køber kun på tilbud… vi skal kigge meget på prisen, og indimellem
kan vi ikke købe noget. Så må vi vente på tilbudet. Og så køber vi tøj i
genbrugsbutikker.”

Familien er nødt til at planlægge langsigtet for at få styr på økonomien:
“Vi køber vintertøjet om foråret, når det er billigere. Ligesom sommertøj, det køber vi om efteråret. Jeg gør alt, hvad jeg kan for, at mine
børn ikke mangler noget… En gang imellem glemmer vi os selv…
Fordi det er vigtigt for os, at børnene har tøj og sko… Vi sparer ikke
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på maden. Men vi sparer… fordi vi laver selv mad herhjemme. Vi køber på tilbud, store mængder… og så laver vi selv mad. Det er meget
billigere end at købe halvfærdig eller færdig mad.”

Som et eksempel på, hvordan familien sparer, fortæller moderen:
“Der var for nylig en fotograf på skolen, og så skulle de betale for en
pakke billeder. Jeg kunne ikke betale den lille pakke, så jeg bestilte
kun gruppebilledet.”

Forældrene prioriterer børnene. Og ’glemmer’ eller nedprioriterer sig selv:
“En gang imellem glemmer vi os selv. Så køber vi ikke vintertøj til os
selv, fordi det er vigtigt for os, at børnene har tøj og sko.”

Familien har anskaffet sig en computer:
“… computeren har vi lånt penge til i banken, 10.000 kr. hver, altså
20.000 kr.… De har sagt, at vi skulle have computer pga. min uddannelse og mine børn, og så fik vi lov at låne.”

Kommunen hjælper familien så meget som mulig, efter reglerne, fortæller
hun, men også:
“Vi tigger ikke ret meget. Det rører en, hvis man skal til kommunen og
bede om noget... fx har jeg betalt medicin for 100 kr., og så betalte vi
selv.”

En anden familie kan ikke få pengene til at række
En anden familie består af 2 voksne og 3 børn. Den har et underskud på ca.
300 kr. fra begyndelsen af hver måned, når alle faste udgifter er betalt. De
faste udgifter omfatter, ud over de samlede boligudgifter på 7.550 kr. fratrukket boligsikring på 2.750 kr., udgifter til telefon på ca. 250 kr. og til en
privatskole for 2 af børnene på ca. 260 kr. Denne familie har optaget et
banklån på 80.000 kr., som afdrages hver måned med knap 2.800 kr. Lånet
er bl.a. brugt til at anskaffe en brugt bil, som koster familien i alt ca. 1.800
kr. om måneden til forsikring og benzin.
Børnefamilieydelsen for de 3 børn udgør ca. 2.600 kr. om måneden, hvorved familien på 5 personer ved månedens begyndelse har ca. 2.300 kr. til alle andre udgifter end de nævnte faste udgifter. Uden børnefamilieydelsen
ville familiens rådighedsbeløb være negativt.
Familien har sat sig i så store udgifter, at rådighedsbeløbet ikke rækker, og
den knappe økonomi forværrer faderens helbred:
“Jeg har kørekort, og det er for at have større muligheder for at få arbejde. Fx inden for kørsel… Jeg synes, vi er i en helt fortvivlet situation, ikke? Den 20. hver måned har vi ikke nogen penge tilbage, simpelthen. Jeg kan godt mærke, det påvirker mit helbred… Det betyder
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meget, at der ikke er noget arbejde at få… At være langt væk fra sit
hjemland…”

Faderen prøver at leve ’et normalt liv’:
“Det er ligesom efter det liv, jeg har haft, og det liv, jeg har her… der
er ligesom en kæmpe forskel, fordi mennesket ikke er et dyr, der bare
skal drikke og spise, altså… Og vi prøver ligesom at have et normalt
liv. Altså, vi går ud med børnene, ikke? Men økonomien er jo ligesom
en væsentlig del af det her. For vi kan ikke købe alt det til vores børn,
vi gerne vil… Altså, jeg prøver at etablere mig selv her ligesom i Irak,
og derfor har jeg også lånt nogle penge… selvfølgelig…”

Lånet i banken går til at videreføre den levestandard, han har været vant til:
“Lånet tog jeg i slutningen af 2005… for at købe bilen… og fordi vi
havde brug for nogle ting her, nogle møbler, og fordi vi har været
vant til pæne møbler som dem her, og et tv. Nogle ting, så jeg kan have et værdigt liv. Vi kan ikke leve et usselt sted (’a shitty place’), det er
ukomfortabelt. Jeg har været vant til et godt hus og til gode møbler i
mit hjemland. For jeg har arbejdet hårdt for selv at bygge det op.”

For denne far har det ikke været noget problem at låne 80.000 kr. i banken:
“Altså, jeg får penge fra kommunen, og jeg har behov for de penge,
ikke?”

Men lånet har ikke gjort det muligt for familien at klare sig selv økonomisk.
Familien søger om bevilling af enkeltydelser i kommunen:
“Nogen gange hjælpen kommunen os… Vi har netop fået bevilget
1.500 kr. hver, til sommertøj til mig og min kone.”

Ifølge faderen køber familien også på kredit og låner penge privat for at få
penge nok til de daglige udgifter:
“Og nogen gange låner vi fra vennerne. Det er penge, der skal betales
tilbage. Og så, når vi får børnechecken, betaler vi noget af på gælden… Altså, der er 2.800 kr. Og der er en forretning, hvor vi køber på
kredit. Dem har vi betalt, men der er 2.800 tilbage… en veninde her,
som vi har lånt dem af.”

Når faderen tænker over familiens samlede økonomi, siger han, at børnefamilieydelsen indimellem retter op på familiens økonomi. Børnefamilieydelsen vender det månedlige underskud til et overskud, men alligevel ser familiens privatøkonomi håbløs ud:
“Vi er druknet i det. Hvordan skal vi betale de penge tilbage? Det er
nærmest en katastrofe. Og du ved, børnene vokser jo, og de skal have
vintertøj. Og de skal have sommertøj. Og så skal de have sko…”

Det er tydeligt, at forældrene er presset af, at de ikke kan opfylde børnenes
behov for tøj og sko, og at børnene også selv stiller krav om at få glæde af
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børnefamilieydelsen. Men på et spørgsmål om, hvad faderen synes er sværest at undvære, svarer han prompte:
“Mad. Vi har jo børn.”

En tredje familie er rig på børn
En familie med 6 børn, hvoraf en er 18 år, har en indtægt fra starthjælpen på
henholdsvis netto ca. 10.650 kr. til faderen, og netto ca. 1.150 kr. til moderen (som er familiesammenført), når særlig boligstøtte efter § 34 er medregnet.
Når boligsikringen er modregnet i boligudgifterne, udgør de tilsammen ca.
6.400 kr. Familien har et lån, som den har brugt til at forny børnenes senge
for, og som afdrages med knap 700 kr. om måneden. En fastnettelefon koster ca. 800 kr. om måneden. Når alle faste udgifter er betalt, er der knap
4.000 kr. tilbage af starthjælpen til de daglige udgifter.
Børnefamilieydelsen for de 5 børn udgør knap kr. 5.000 om måneden, hvorved familien på 8 personer har i alt ca. 9.000 kr. til deres forbrug.
Den unge på 18 er som hjemmeboende berettiget til brutto ca. 2.500 kr. i
starthjælp, som han selv skal råde over, fordi han er på vej til at flytte, ifølge faderen. Sønnen har dog endnu ikke fået starthjælpen udbetalt.
Faderen mener ikke selv, han er fattig:
“Jeg er ikke fattig, for jeg har nogle stærke drenge, som kan sørge for
mig.”

Men børnefamilieydelsen giver et bidrag til familiens indkomst, som familien har svært ved at undvære, nu sønnen er blevet 18 år:
“Jeg er enig med den danske holdning, at når de fylder 18, så skal de
kunne klare sig. Så finder de ud af, at der ikke er nogen kære mor og
kære far. Men selvfølgelig, hvis vi kan hjælpe, så vil vi også hjælpe…
Vi får ikke børnefamilieydelse, nu hvor de er 18…”

Ophør af børnefamilieydelsen er i denne familie anledning til, at sønnen på
18 år må flytte:
“Ja, det er på grund af økonomien, han skal flytte.”

Der er mange munde at mætte, men familien ser ud til at klare det:
“Selvom vi har en stram økonomi, er vi alligevel en meget glad familie. Vi elsker vores børn. Hvordan kan vi klage? Vi fortsætter med livet, og vi er meget glade og tilfredse.”
“Vi får børnechecken, og vi fordeler den. Det eneste, der hjælper, det
er børnechecken. Og det er derfra vi betaler, hvis vi har lånt penge,
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og hvis der er for lidt mad. Og hvis børnene har brug for noget. Det er
stadigvæk stramt.”

Der er ikke råd til, at børnene har cykler. Alligevel har familien ikke søgt
kommunen om enkeltydelse til cykler, for familien er ’trætte’ af at søge om
enkeltydelser, ifølge faderen:
“De har ikke cykler… Det ville vi meget gerne have… Kommunen
kender godt vores behov, men vi er trætte af hele tiden at henvende os
til kommunen. De sender os penge, så de ved godt, hvad vi har.”

Når faderen tænker over familiens samlede økonomi, siger han:
“Vi laver budgetter og planlægger, hvordan vi kan spare så godt som
mulig… det er den bedste måde at overleve på med en stram økonomi.”

Faderen siger, at hans familie er en glad familie. Rådighedsbeløbet, inklusive børnefamilieydelsen, rækker til et beskedent forbrug, hvis der planlægges omhyggeligt. Men ophøret af børnefamilieydelsen, når det ældste barn
fylder 18 år, bliver også en økonomisk grund til, at sønnen må flytte hjemmefra.
I denne familie har den unge på 18 tidligere bidraget til familiens økonomi:
“Når min far havde brug for penge, har han fået. Jeg betaler ikke husleje, men jeg har måske givet ham 20.000 kr. i alt. Det er svært at sige. Jeg fik en god løn og arbejdede på fuld tid, efter 9. klasse.”

Unge kan også bidrage til familiens økonomi på en indirekte måde ved ikke
at bede om penge, som den samme unge mand på 18 fortæller:
“Jeg synes, jeg har taget hensyn til dem, mange gange.”

2.2

Sammenfatning

Undersøgelsen viser ikke, om familierne skaffer sig penge ved at samle flasker, ved at spille eller ved sort arbejde. Familierne sender ikke penge til
pårørende i hjemlandet, ifølge undersøgelsen. Flere undrede sig over, at de
blev stillet spørgsmålet. Det har de ikke råd til. Dog sender en kvinde af og
til penge til sin mand, som befinder sig i en flygtningelejr.
Familiernes rådighedsbeløb er især bestemt af boligudgiften, hvor forskelle
i boligudgifterne ikke kompenseres fuldt ud af hverken boligsikring eller
særlig boligstøtte efter § 34. Disse tilskud til boligudgiften er begrundet
med hensynet til børnene. Men en høj boligudgift betyder, at rådighedsbeløbet bliver uforholdsmæssigt mindre. Det relativt lavere rådighedsbeløb kan
forøge afsavnene for børnene.
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Børnefamilieydelsen betyder, at familier med børn selvfølgelig typisk har et
større rådighedsbeløb end familier uden. Og antallet af børn forøger selvfølgelig også børnefamilieydelsen, fordi det koster penge at have børn.
Uanset familietype er starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb lavere end rådighedsbeløbene ved gældsinddrivelse, kontanthjælp og standardbudgettet.
Ud fra en økonomisk betragtning har flygtningene på starthjælp således et
rådighedsbeløb, der ligger langt under et “rimeligt og almindeligt forbrug”,
sådan som Forbrugerstyrelsen definerer det, og for alle familietyper under
en “beskeden levefod”, sådan som Told og Skat definerer det nødvendige
rådighedsbeløb.
De 3 eksempler på familiers overlevelsesstrategier viser, at omhyggelig
planlægning og strategiske indkøb er nødvendige, hvis pengene skal række.
Den familie, som forsøger at videreføre sin livsstil fra hjemlandet, har forgældet sig og har ikke flere penge til mad og tøj hver den 20. i måneden.
Unge kan bidrage økonomisk til familiens rådighedsbeløb via indtægter fra
eget arbejde. De kan også lægge bånd på sig selv, og bliver dermed – i økonomisk forstand – tidligt voksne og medansvarlige for familiens samlede
økonomi.
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3

Enkeltydelser og rådgivning

Et af de interessante spørgsmål i forbindelse med starthjælpens lave ydelsesniveau har været, om der blev kompenseret ved at dække udgifter til enkeltydelser. Disse ydelser kan ydes i henhold til integrationslovens §§ 34,
35 og 36 eller til lov om aktiv socialpolitik §§ 81 og 82.
Enkeltsager
I enkeltsagsundersøgelsen var der et særligt spørgsmål, om familien havde
modtaget hjælp til enkeltudgifter.
“Har familien fået hjælp til udgifter i løbet af det sidste år, jf. § 34, §
35/§ 81 eller andre paragraffer?”

Disse paragraffer handler om hjælp til enkeltydelser i henholdsvis lov om
aktiv socialpolitik og integrationsloven.
Ifølge enkeltsagsundersøgelsen har 80 % af familierne/sagerne modtaget
hjælp til enkeltydelser. Blandt de mest nævnte formål er:
y Transport (togkort/buskort mv.)
y Medicin
y Psykolog
y Briller
y Tandbehandling
y Fysioterapi
y Etablering (tøj, møbler mv.)
y Børnepakke/babypakke
y I nogle tilfælde er der blot refereret til en paragraf i lovgivningen.
Det handler hyppigst om helbredsrelaterede udgifter, som hænger sammen
med, at mange af modtagerne har helbredsproblemer. Medicin spiller en ret
stor rolle. Psykologbehandling spiller også en stor rolle samt tandbehandling og fysioterapeut.
Desuden spiller transport en stor rolle, fx drejer det sig om transport til undervisning eller projekt. Endelig er der en del eksempler på, at udgifter til
etablering dækkes, og det drejer sig især om etablering af hjem i form af
møbler o.l.
I enkeltsagsundersøgelsen blev der også angivet beløbsstørrelser på enkeltydelserne. Disse beløb, som refererer til den samlede sum af enkeltydelser,
der er ydet i løbet af det seneste år, varierer meget.
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Tabel 3.1: Beløb for enkeltydelser i løbet af det sidste år
Procent

Antal

Under 1.000 kr. ..............................

8%

8

1.000-4.999 kr. ..............................

21 %

20

5.000-9.999 kr. ..............................

13 %

12

10.000-19.999 kr. ..........................

26 %

25

20.000-49.999 kr. ..........................

23 %

22

50.000-99.999 kr. ..........................

9%

9

100.000 kr. og derover ...................

1%

1

I alt ..................................................

100 %

95

Tabellen viser altså en pæn fordeling i intervallet op til 100.000 kr. – dog er
langt de fleste (90 %) under 50.000 kr. og 30 % ligger under 5.000 kr. Gennemsnitsbeløbet er på 19.864 kr. pr. familie/sag.
Der er altså tale om en omfattende hjælp til enkeltudgifter. 80 % af familierne i enkeltsagsundersøgelsen har inden for det sidste år modtaget hjælp til
enkeltudgifter med et gennemsnit på næsten 20.000 kr. pr. familie.
Sagsbehandlernes indtryk
I sagsbehandlerundersøgelsen blev sagsbehandlerne bedt om at sammenligne med deres erfaringer med kontanthjælpsmodtagere. De fik stillet følgende spørgsmål:
“Ansøger familier med ydelser på starthjælpsniveau oftere om ekstra
ydelser end familier på kontanthjælp?”

Sagsbehandlerundersøgelsen viser, at mere end halvdelen af sagsbehandlerne svarede ’ja’ til spørgsmålet om ekstra ydelser. Konkret svarede 14 ud af
23 sagsbehandlere, at familier på starthjælpsniveau oftere ansøger om hjælp
til ekstra udgifter, og 11 af de 14 sagsbehandlere svarede endda, at ansøgningerne ’som regel’ bliver imødekommet, mens de sidste 3 svarede, at de
’en gang imellem’ imødekom ansøgningerne.
Man kan konkludere, at sagsbehandlerne mener, at familier på starthjælpsniveau oftere modtager enkeltydelser end familier på kontanthjælp.
Sagsbehandlerne blev også spurgt, hvilke former for udgifter der var tale
om. Undersøgelsen viser, at det især handler om medicinudgifter, idet 9 ud
af de 14 sagsbehandlere svarede medicin. Desuden nævnte 3 sagsbehandlere tandlægeudgifter, 2 nævnte transportudgifter og en enkelt nævnte traumeudredning som eksempler på ekstra udgifter til modtagere af ydelser på
starthjælpsniveau.
I henhold til lov om individuel boligstøtte § 23 stk. 4 er det også muligt at
bevilge hjælp til at betale boligudgifter – både til modtagere af kontanthjælp
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og modtagere af ydelser på starthjælpsniveau. Ifølge sagsbehandlerundersøgelsen mente mere end hver 3. sagsbehandler (9 ud af 23 sagsbehandlere),
at starthjælpsmodtagere oftere får boligstøtte end familier på kontanthjælp.
Begrundelserne for at yde boligstøtten er som regel, at modtagerne har dårlig økonomi. Det handler især om kombinationen af lav indkomst, høj boligudgift og ofte mange børn.
“Det er svært at finde en bolig til et beløb, som passer til deres indtægt.”

Sagsbehandlerundersøgelsen viser, at modtagerne af starthjælp oftere bliver
kompenseret økonomisk for enkeltydelser og boligudgifter. Halvdelen af
sagsbehandlerne mener, at starthjælpsmodtagere oftere får hjælp efter andre
bestemmelser end kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig primært om medicinudgifter og i mange tilfælde også om boligstøtte. Man kan derfor konkludere, at den lave forsørgelsesydelse på starthjælpsniveau i en del tilfælde
bliver suppleret med enkeltydelser.
Rådgivning
Endelig skal vi se nærmere på, om modtagere af ydelser på starthjælpsniveau oftere søger råd og vejledning hos sagsbehandlerne. Dette kan være
udtryk for, at ydelsesmodtagerne har svært ved at klare sig. 13 ud af 23
sagsbehandlere har svaret, at familier på starthjælpsniveau oftere søger råd
og vejledning end familier på kontanthjælp. Det er især, fordi de har en dårlig økonomi og problemer i den forbindelse.
“Hvordan de skal få pengene til at slå til? Hvorfor de ikke kan få flere
penge? Hvad de skal gøre i det hele taget?”
“De henvender sig for at spørge til deres muligheder for at søge yderligere hjælp på grund af deres dårlige økonomi.”

Rådgivning omkring økonomi spiller en stor rolle, men sagsbehandlerne
giver også råd og vejledning om meget andet, fx arbejde og bolig. I det hele
taget er der en del tilfælde, hvor ydelsesmodtagerne er meget usikre.
“Alt mellem himmel og jord i den første tid af integrationsperioden.”

I nogle tilfælde føler de sig helt afhængige af deres sagsbehandler.
“Det kan være alvorlige problemstillinger, men oftere sker det, at de
spørger om lov til fx at vælge tandlæge. De mener ikke, de må gøre
nogle ting, før sagsbehandleren siger god for det. Også når de vil søge job spørger de ofte sagsbehandleren, om de må gøre det.”

Sagsbehandlerundersøgelsen viser altså et billede af, at en del ydelsesmodtagere har mange økonomiske problemer og må henvende sig til sagsbehandlerne for at få råd og vejledning. Men i nogle tilfælde er ydelsesmodtagerne så usikre, at de søger råd om alt muligt.
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Eksempler på ansøgning om enkeltydelser
Ifølge sagsbehandlerne ansøger flygtninge hyppigere om enkeltydelser end
kontanthjælpsmodtagere og får dem også imødekommet. I interviewene
kunne en far også fortælle, at kommunen havde bevilget 500 kr. til hvert
familiemedlem, så de kunne anskaffe en brugt cykel. En anden kunne fortælle, at kommunen netop havde bevilget 1.500 kr. til ham og hans hustru,
så de kunne købe sommertøj. Der var imidlertid også eksempler på det
modsatte:
“Du skal gå til kommunen,” sagde min tandlæge, “og snakke med din
sagsbehandler.”… “Jeg henvendte mig 2 gange til kommunen, og
først anden gang fik jeg en formular, som jeg afleverede til tandlægen.
Og tandlægen sendte den til kommunen. Efter 2-3 måneder kom der et
brev om, at jeg ikke kunne få pengene. Nu har jeg jo fortalt dig, at jeg
har mange problemer med mine tænder. Jeg har selv trukket 2 ud i
denne side. Og nu skal jeg have 2 nye tænder. De koster 5.000 kr., og
kommunen siger, at de penge kan jeg ikke få. Så nu har jeg problemer… jeg har ondt heroppe. Alle mine tænder bliver sorte.”

Andre kritiserede tilsvarende, at de ikke kunne få dækket tandlægeregninger. Men der er også andre udgifter, som ikke bliver dækket:
“Min lille dreng, han er 5 år gammel. Han er handicappet. Han er
meget urolig. Jeg bruger 290 kr. på medicin hver måned til ham, og vi
må selv betale de 180 kr. af dem. Han går i en speciel børnehave, og
han har været til speciallæge om den mad, han skal spise. Han skal
have særlig vitaminrig kost, og det er dyrt. Måske bruger jeg hver dag
150 kr. på mad til min søn, så han kan få speciel mad… jeg har
skændtes med min sagsbehandler.”

En tredje far fortæller om, hvorfor han ikke inviterer sønnens kammerater
til fødselsdag:
“Det kan vi ikke. Vi har spurgt kommunen, og de siger, vi kan få 350
kr. Hvad kan man gøre for 350 kr.?”

Eksemplerne vidner om, at praksis fra kommune til kommune er meget forskellig. Der stor forskel på de rådighedsbeløb, kommunerne internt fastsætter som vejledende udgangspunkt for en trangsvurdering.7 Der er som
nævnt også eksempler på gunstige afgørelser for flygtningene. Her er det
bemærkelsesværdigt, at flygtninge i nogle kommuner må gå forgæves med
ansøgninger om økonomisk støtte til tandlæge og til medicin. Det kan have
alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Ikke at kunne følge dansk skik på
sine børns fødselsdag kan være skadeligt for børnenes integration i klassen.

7

Rambøll (2006): Vejledende rådighedsbeløb – en kommunal praksis? Rådet for
Socialt Udsatte.
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4

Afsavn

Det at skulle leve for meget lave indkomster indskrænker ens forbrugsmuligheder. Det vil sige, at man ikke har mulighed for det samme forbrug, som
andre med større indkomster har. At leve med lave indkomster betyder, at
der må foretages prioriteringer i det daglige med hensyn til, hvilket forbrug
man har råd til.
Den enkelte families forbrug er på den ene side selvfølgelig afhængig af
indkomstens størrelse, men er også påvirket af familiens behov. Behov er
foranderlige og ændrer sig over tid. Ud over de mere objektivt givne behov
såsom fx mad og drikke, tøj og tag over hovedet, og hvor mange der skal
leve af indkomsten, har vi som mennesker nogle sociale behov. Derudover
er der en række behov, som er samfundsskabte og påvirket af det samfund,
vi lever i. Menneskelige behov er ikke alene fysiske behov (mad, tøj og bolig), men i høj grad også sociale behov, herunder deltagelse i familieliv, arbejdsliv eller samfundsliv.
At have lave indkomster og meget lavere indkomster end andre betyder ikke alene, at forbrugsmulighederne er mindre, men også at der er almindelige og mere objektive behov, som ikke kan blive opfyldt. Det ikke at kunne
opfylde mere almindelige eller objektive behov af økonomiske grunde betyder, at man lider afsavn. Afsavn kan både være af materiel og social karakter og er i princippet lige alvorlige, hvor de optræder. Men forskellige
former for afsavn kan være og opleves som mere eller mindre alvorlige for
forskellige personer. Der er dog fx stor enighed om, at det ikke er særlig
godt, at børn oplever alt for mange afsavn, da det kan påvirke deres opvækst.
Afsavn er noget relativt og betyder, at de manifesterer sig på forskellig måde. At lide afsavn er dog ikke det samme som at være fattig. Afsavn kan
være forskellige på grund af forskellig livsstil, og afvigelser fra den almindelige livsstil, som ikke har sammenhæng med manglende økonomiske ressourcer, vil altid kunne forekomme. Hvis samme person eller familie på
samme tid lider en række afsavn på flere forskellige områder og over længere tid – grundet manglende økonomiske ressourcer – kan der være god
grund til at benævne denne situation som fattigdom.
I denne undersøgelse af starthjælp og dens konsekvenser for personer og
familier har vi ikke opgjort familiernes afsavn. Gennem de interview, som
er gennemført med forskellige familier på starthjælp, har familierne imidlertid fortalt, hvordan de oplever hverdagen, og hvad det betyder for dem og
deres eventuelle børn at leve med lave ydelser.
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Det er familiernes oplevelser, der er i fokus i dette kapitel.

4.1

Dagligdags-afsavn
“Mad… mad og tøj… Det er igen det der – at det værste, det er mad,
ikke? Vi har jo børn.” (Far til 2 børn)

Det er gennemgående i interviewene med familierne, at de i hverdagen må
undvære vigtige forbrugsgoder som sunde madvarer og især i forhold til
børnene må de spare på hverdagsagtige goder som tøj og sko. Et gennemgående afsavn, som flygtningeforældrene fremhæver, er nyt tøj og nye sko:
“Vi tænker på vores børn, og de kigger på, hvordan de andre børn lever. Hvordan deres tøj ser ud. Deres tøj er genbrug, de andres tøj er
nyt. Selvfølgelig er jeg bange for, når mine børn bliver store og forstår det.” (Far til 3 børn)

Men også den daglige mad er en bekymring, som optager forældrene, fordi
de gerne vil kunne give deres børn ikke bare mad, men også god og sund
mad hver dag. Det kan være svært, når budgettet er så stramt. Det kræver
stor opmærksomhed omkring tilbud og planlægning af kosten:
“Jeg synes, man skal lave god mad. Madpakken til børnene er meget
vigtig… Men vi kan ikke lave gode madpakker. Vi køber frugt for at
kunne give dem 2 gange om ugen. Frugt, grøntsager og økologiske
varer. Det er godt. Det er meget vigtigt, synes jeg. Men vi kan ikke…
og fordi de vokser. Min store søn er 14 år… de spiser meget… Hvis de
er meget sultne, siger de: “Vi er meget sultne.” og “skaf det, mor.”
Men jeg kan ikke skaffe det hele tiden… Vi tænker hver dag på den
mad, vi skal have at spise… Vi kan kun tænke på at spise… Vi tænker
hver dag på, hvordan det slår til…” (Mor til 2 børn)

Det at komme til et andet land påvirker ens levevis. Der opstår derfor også
nye behov. Behov som man måske ikke umiddelbart havde regnet med, og
som viser sig at være væsentlige for børnene.
“Her i Danmark får børn vitaminer. Jeg har fx aldrig købt vitaminer.
Det er for dyrt, det er meget dyrt. For 3 personer bliver det 500 kr.
Hvor skal jeg tage dem fra?
Min datter er 8 år, og min søn er 11 år. Min datter og min søn skifter
først mælketænder nu. Det gør man normalt, når man er 6 år, men de
gør det først nu på grund af dårlig mad. De får ikke vitaminer nok.”
(Far til 2 børn)

Også børnene er optaget af det at få god og sund mad. De oplever, hvad de
andre får i skolen, og de lidt ældre børn er bevidste om, at de får sund mad.
“Jeg spiller fodbold og sådan nogen ting. Jeg vil jo gerne have sund
mad, og noget med proteiner… kød og sådan nogle ting, grøntsager…
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min mor prøver nogen gange at gøre mig glad, men det er ikke godt
nok, hvis jeg skal vokse… Vi får somaliske retter… forskelligt, madpandekager… Det mætter jo ikke, fordi der er meget sukker i.”
(Dreng 14 år i en familie med to voksne og 3 børn)

I dette interview med 2 somaliske drenge på henholdsvis 14 år og 18 år udspandt sig en længere snak om sund mad, men også om den daglige mad,
og om drengene synes, de får det, de har brug for. I en sekvens med den 14
årige dreng udspandt sig følgende dialog:
“Er du gået mæt i seng hver aften?”
“Nej.”
“Hvad har du så tænkt de aftener?”
“Det ved jeg ikke… man kan ikke tænke.”

4.2

Afsavn – senge og dyner, cykler og computer
“Men her er alt meget dyrere. Vi har 4.000 kr. til hele familien plus
medicin. Det kan en familie på 2 personer overleve for. Hvordan kan
vi leve for det, når vi er 5 personer? Selvfølgelig påvirker det. Min søn
mangler sokker, computer osv. Og jeg tænker på, hvorfor jeg ikke kan
forsørge ham.” (Far til 3 børn)

Der er en række forbrugsgoder, som bliver til afsavn i det danske samfund,
fordi de er nødvendigheder for at kunne deltage og begå sig og leve i et velfærdssamfund. I en række familier blev der peget på behovet for senge og
sengeudstyr som eksempler på forbrugsgoder, som de havde meget behov
for, men som økonomien ikke lige rækker til.:
“Nu har vi brug for – senge til dem på 4 og 3 år. De blev købt dengang, de kom, brugt. Nu er de i stykker, og vi har ikke nogen senge til
dem. Og dyner har vi brug for. Fx har de på 9, 4 og 3 kun 2 dyner, og
de er slidt. De er gamle.” (Far til 4 børn)

I en anden familie sov de på madrasser på gulvet. Det kunne være, fordi det
skyldes familiens livsstil, men det viste sig ikke at være tilfældet:
“Nej, selvom vi begge har dårlige rygge, sover vi på gulvet.”
“Vi har heller ikke nogen dyner. De penge, vi fik til vores etablering,
var til lidt garderobe, et bord til fjernsynet. Vi har lejet den her sofa,
et tæppe på gulvet, og det lille bord. Det var det.” (Far til 2 børn)

Når familierne fortæller om de ting og det forbrug, som de ikke har råd til,
er det først og fremmest deres børn og deres afsavn, som kommer i fokus.
Forældrene vil gerne have, at deres børn har det ligesom de danske børn.
Fx er det almindeligt, at børn i danske familier har deres egen cykel. Det
påvirker selvfølgelig børnene og deres ønsker og behov med henblik på at

31

kunne begå sig med de danske børn. Det er til stor bekymring for forældrene, at de ikke har råd til at købe cykler til deres børn.
“De andre børn har nye cykler, men vores børn har ingen. Andre børn
har mobil, men mine børn har ingen mobil. Vi er meget forskellige…
Skolen laver cykelture, og mine børn har ikke cykler. Så kommer de
ikke med.” (Mor til 3 børn)

Cykler til børn spiller en stor rolle for deres deltagelse i fx skoleudflugter,
men også i det daglige for deres integration med andre børn.
“Min datter på 5 år kommer og siger: “Ved du hvad, Anna har en cykel, Rikke har cykel, Pia har cykel, og de cykler hele vejen til børnehaven.””
“Og min søn (8 år) siger: “Charlotte har cykel, Patrick har cykel, Nis
har cykel”. Alle 24 børn i klassen har cykel, undtagen mine børn.”
(Far til 2 børn)

Børnene i de familier, vi har talt med, blev inviteret til fødselsdag hos klassekammeraterne og havde altid en lille gave med, ofte efter aftale på klassens forældremøde. Til gengæld er der familier, hvor børnene ikke selv holder fødselsdag med klassekammeraterne som gæster. Nogle piner det, at de
ikke har råd. Mens andre igen ikke har tradition for at holde fødselsdag.
Det er ikke kun cykler og mobiltelefoner, som spiller en rolle for børn i
hverdagen og for at kunne begå sig med kammeraterne i skolen og legekammeraterne nær ved hjemmet. Computer er et forbrugsgode, som er udbredt i de fleste danske familier og hjem, og det spiller også en større og
større rolle i skoleundervisningen. Derfor oplever flygtningefamilierne også
på dette område, at de ikke kan leve op til børnene og skolernes krav.
“Mine sønner vil gerne have en computer, men det siger jeg, at vi ikke
har råd til. Vi har ingen penge, så vi kan ikke købe en… Det er alle 3
børn, der gerne vil kunne bruge en computer. Jeg forstår mig ikke på
det, men det er vigtigt for børnene.” (Mor til 3 børn)

En anden fortæller tilsvarende:
“… det er vigtigt for børnene, at de har en computer, også til skolen…
ja, de skriver opgaver, og de siger, at de laver computeropgaver i
klassen.” (Mor til 2 børn)

4.3

Afsavn – venner og familie

En bekymring, som de fleste familier udtrykker meget eksplicit, er deres
manglende muligheder for at leve op til de normer og traditioner, som gælder i forhold til familie og venner, fx afholde fødselsdage, give gaver og
besøge venner og familie, som ikke lige bor i nærheden. Her tænkes på
slægtninge, som bor i Danmark.
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En mor fortæller om sine økonomiske problemer med at give gaver til familie og venner til fødselsdage og til fester:
“Fx fødselsdagsgaver og julegaver. Vi har 2-3 fester i vores kultur,
hvor vi giver gaver, ligesom når I giver julegaver her. … Og de koster
mange penge, fx 200 kr., eller hvor meget du kan give for. Og dem fejrer vi selvfølgelig, men jeg kan ikke give min kæreste gaver, desværre.
Eller fx min søsters familie, hvor jeg får 4 gaver af dem, fra min søster, hendes mand og fra deres 2 børn, men jeg giver kun 2 tilbage.
Min kæreste får 4 gaver, og mine børn får 4 gaver hver. Men vi giver
kun 1 gave. Fx giver jeg og min kæreste 1 gave til deres børn.”
(Mor til 2 børn)

For børnefamilier, som ikke har bil, er det en stor omkostning at tage offentlige transportmidler selv til familier, som ikke bor langt væk. En familie, som bor i Hjørring har familie og venner, der bor i Randers, men de ses
meget sjældent, fordi ingen af familierne har bil, og de har ikke råd til at tage toget.
“Vi har ikke råd til at besøge vores familie og venner i Randers så ofte, som vi gene vil. Togbilletten til os 4 vil koste ca. 1.000 kr. Det er
der ikke til i det daglige budget. Og vores familie og venner i Randers
har heller ikke bil.” (Mor til 2 børn)

Det at hjælpe andre økonomisk er næsten umuligt, når økonomien ikke rækker til ret meget. Det kan være svært at se i øjnene, at man ikke kan hjælpe,
specielt når det gælder den nærmeste familie, og det giver store bekymringer.
“Min mor har hjerteproblemer, og hun kan ikke blive opereret i mit
hjemland, for de har ikke noget hospital med en hjerteafdeling. Så de
skal til nabolandet. Og de skulle bruge ca. 10.000 $, fordi det var noget med hjertet. Vi tænkte over, om vi kunne hjælpe, men det var for
svært. Det kan vi ikke. Men min søster og min bror, de har hjulpet
hende. Men jeg tænkte på, hvad jeg skulle gøre, men jeg har ikke kunnet hjælpe. Og det var meget svært.” (Mor til 3 børn)

Det er oplagt, at det er et afsavn for familierne, at de ikke har den tætte kontakt til familie og venner i deres hjemlande. Det bliver dog ikke bedre af, at
mulighederne for at opretholde og vedligeholde kontakten begrænses af deres økonomiske muligheder.
“Min søn kom en dag og sagde, at han ville ringe til sin bedstemor i
Iran. Jeg vil ikke nægte ham det, men faktisk har vi ikke råd til det.
Det er et helt år siden, at de har set hinanden, og at bedstemor har set
sit barnebarn. Det er måske svært at forstå, men i de første 5 år af sit
liv, har han nærmest siddet på skødet af sine bedsteforældre hele tiden. Og pludselig er de væk. Derfor siger han: “Må jeg slet ikke høre
hendes stemme?””
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“Vi har spurgt dem, om de kan betale deres flybillet og komme og besøge os her i Danmark. Det fik de ikke lov til. Pga. de danske myndigheder. Hvis de skal komme her, skal jeg for hver person, jeg inviterer,
sætte 50.000 kr. i banken.” (Far til 2 børn)

4.4

Konsekvenser af at leve med lave ydelser og afsavn

Flygtningen på starthjælp må undvære en række forskellige forbrugsgoder,
fordi økonomien ikke rækker. Det giver en række afsavn. Men derudover
oplever flygtninge det som belastende, at de altid må tænke over, hvad de
køber, og hvad de har råd til. Der er tale om et hverdagsliv, som er præget
af deres økonomiske vilkår og en række strategier for at få tingene til at
hænge sammen for familien. Forhold som er belastende og sårbare for familien. Det drejer sig både om en følelse af skamfølelse over at have så få
penge, det drejer sig om drillerier, fordi børnene går i brugt tøj, og det drejer sig om at bevare et selvværd trods de trange økonomiske vilkår.
I en familie fortæller faderen, at han ofte prøver at finde ting i affaldscontainere, og at det ofte lykkedes at finde ting, som familien ikke ville have
råd til. Men det at finde ting i affaldscontainere er også forbundet med en
følelse af både vrede og skam.
“… helt ærligt, nogen gange går vi til affaldssteder og leder efter tingene. For nylig fandt vi en Playstation, som var gået i stykker, i en
container… Nu virker den. Netop da jeg samlede den op fra containeren, kom viceværten og råbte ad mig. Jeg smilede til ham, men indeni
brændte jeg… Ja, jeg brændte indeni. Alligevel smilede jeg til ham, og
jeg ved ikke, hvad han sagde.” (Far til 4 børn)

En anden far fortæller om skamfølelsen ved ikke at kunne spise mad i overensstemmelse med sin tro:
“Jeg siger, vi spiser ’hundemad’ nogle gange. Måske siger du, at det
er løgn, men det er rigtigt. Det er sandheden… jeg er nødt til at gå
rundt og finde fødevarer, der er så billige som muligt. Hvor kan vi finde mad med så få tusinde kroner?” (Far til 2 børn)

Familierne bruger meget af deres tid med at tænke over, hvordan de kan få
pengene til at slå til. Det kræver tid at se på tilbud, og det kræver planlægning med hensyn til indkøb og fx lave mad, der kan strække sig over flere
dage.
“Man skal passe meget på, at man ikke bruger alle pengene i begyndelsen af måneden, for så den 15. er man løbet tør for penge. Det er
meget stressende, at man skal spekulere på det hele tiden…”
(Mor til 2 børn)
“Vi køber stort ind, og så deler vi det i små portioner. Vi spiser ikke
ret meget, for det var et problem, hvis vi spiste for meget. Vi køber tøj
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på tilbud og ser efter tilbud fx i Føtex – det er meget billigt. Og nogen
gange brugt i genbrugsbutikker. Der er forskellige genbrugsbutikker.”
(Mor til 3 børn)

I andre familier betyder deres økonomiske situation, at venner og bekendte
og i nogle tilfælde naboerne er opmærksomme på deres situation og gerne
vil hjælpe dem. Det er familierne selvfølgelig meget glade for, men det påvirker deres selvværd, at de ikke kan klare sig selv og forsørge familien
uden den hjælp, de modtager fra andre.
“Det er stadigvæk naboerne og de folk, jeg kender, der kommer med
noget brugt tøj til mine børn. Min store dreng er 14 år, og stadig kommer de med sådan noget brugt tøj. Vi bliver kede af, at de skal gå i
brugt… Jeg kan ikke lide at tage imod det, men jeg er nødt til det.
Hvem kan ikke lide at gå ind i en butik og købe nyt tøj til børnene?”
(Mor til 2 børn)

4.5

Forældrenes afmagt over for børnenes afsavn og
deres drømme

Det er ikke kun børnene, der mærker konsekvenserne af at have få penge.
Forældrene bliver også berørt Der er således forældre, som udtrykker, at de
har svært ved at fortælle børnene, hvorfor de ikke har det samme, som andre børn har:
“Det er meget svært at fortælle børnene, at vi ikke har penge. Hvis de
ser et eller andet på skolen, en dyr mobil eller noget tøj eller sko. Derfor vil jeg gerne ud af starthjælpen… ud på arbejdsmarkedet. Børnene
klager meget over, at de ikke kan få nyt tøj og legetøj og komme lidt
ud. Fordi de kommer og siger, at deres venner har det. Og at deres
ven har været det og det sted. Og så har jeg ikke svar til dem, og så
lader jeg som om, jeg ikke har hørt det.” (Mor til 2 børn)

Der er forældre, som fortæller, at de lægger stor vægt på, at deres børn deltager i skolens udflugter, og lægger lidt til side af børnefamilieydelsen til
bl.a. det formål eller venter med at betale, til familien har modtaget den
kvartalsvise børnecheck:
“For de bliver kede af det, hvis de ikke kommer med. Fx en af de store, hans skole skulle på rejse til Frankrig, og hver elev kostede 1.800
kr. Og jeg havde ikke råd dengang. Jeg snakkede med læreren, og vi
aftalte, at når jeg fik børnefamilieydelsen, kunne jeg betale.”
(Far til 4 børn)

En ting er, hvad man må undvære og kan drømme om. Noget andet er de
sociale konsekvenser af et anderledes forbrug, der er synligt, og af at måtte
undvære ting, som andre børn bruger i hverdagen som en naturlig del af
deres sociale liv:
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“De andre børn driller, de siger: “Genbrugstøj, genbrugstøj.” Fordi
vi skal gå i genbrugstøj. Han har sagt det til mig 3 gange: “Far, de
andre børn driller mig. Genbrugstøj, siger de.” (Far til 3 børn)

Og en mor fortæller om sin datter, der bliver drillet på grund af sit tøj:
“Ja, ja… Det finder vi hurtigt ud af. For så siger hun, at hun ikke vil
have det på mere. Så ved vi, hun er blevet drillet. Da hun havde en
gammel cykel, blev hun drillet. Så måtte vi købe en ny cykel.”
(Mor til 1 barn)

4.6

Opsummering omkring afsavn

Flygtningefamilier på starthjælp har vanskeligt ved at få økonomien slå til.
Det kræver megen tid og daglige bekymringer at få pengene til at slå til i
hverdagen. Det er især i forhold til børnene, at bekymringen er stor, fordi
forældrene gerne vil kunne leve op til deres egne krav om at give dem tilstrækkelig god og sund mad og give dem mulighed for at gå klædt som andre danske børn.
Specielt i forhold til børnene tøj og sko er det svært at leve op til kravene
om nyt modetøj og nye sko. Der er børn, som må lide afsavn, fordi familien
ikke har råd til det nye modetøj og nye sko, men må affinde sig med tøj på
tilbud eller genbrugstøj, og det betyder, at børnene ofte bliver drillet i skolen. Og der er børn, som ikke får den mad, de gerne vil have, eller som ikke
får den sunde mad, som forældrene gerne vil give dem, fordi der ikke er råd
til det i madbudgettet.
Men bekymringen går også på børnene i forhold til skolen. Der er krav om
penge til kolonier, krav om cykler i hverdagen i forhold til andre børn, og
når klassen skal på tur, og for en række familier er der krav om computer
som en vigtig del af skoleredskaberne for at kunne deltage i den almindelige undervisning. Det er svært for familierne at leve op til disse krav.
Bekymringen gælder også i forhold til fødselsdage og fester. I mange daginstitutioner og skoleklasser er der aftaler om afholdelse af fødselsdage og
fester, og de fleste børn deltager her på lige fod med andre. I klasser, hvor
der ikke er sådanne aftaler, er der flygtningefamilier, som ikke har råd til at
afholde børnefødselsdage som andre.
Også i forhold til andre familiemedlemmer kan det være vanskeligt at få råd
til gaver og fester som andre, og der er familier, som må skære i deres gavebudget, fordi de ikke har råd til at give til alle, som de egentlig gerne ville,
og som er en del af deres normer og kultur.
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4.7

Afsavn, konsekvenser og strategier

For de flygtninge, som modtager starthjælp, er der tale om en situation,
hvor de økonomiske vilkår præger dagligdagen og deres hverdagsliv. På
trods af de beskedne økonomiske vilkår forsøger de at få og skabe et acceptabelt hverdagsliv, selvom det er svært – især i relation til børnene. Børnene
registrerer meget de store forskelle i forhold til danske børn på den måde, at
de ikke har de samme goder i form af fx cykel, mobiltelefon eller computer.
Der er familier, som forsøger at leve op til kravene, men det kræver enten
hjælp fra det offentlige i form af hjælp til enkeltydelser, eller hjælp fra familie og venner, eller at de må optage lån i banken til indkøb af disse goder.
Den stramme økonomi betyder, at familierne hver dag må tænke meget
strategisk og forsøge at planlægge indkøb og fx madlavningen med henblik
på at få tingene til at strække sig over flere dage. At planlægge indkøb omfatter også indkøb på tilbud. I nogle familier med mange børn eller flere ældre børn er det vanskeligt at få madbudgettet til at slå til i forhold til at give
børnene tilstrækkeligt og tilstrækkelig sund og god kost. Hvad angår tøj og
sko, er der familier, som konsekvent går i genbrugsbutikker og køber genbrugstøj til dem selv og til børnene. Der er tale om nødvendigheder. Familierne ikke er stolte af det, både fordi de hellere vil købe nyt tøj, men også
fordi børnene ofte bliver mobbet og drillet i skolen eller af kammeraterne.
At man ikke kan det, som andre kan, eller det man gerne vil, kan være belastende og sårbart for flygtningefamilierne. Det gælder specielt det ikke at
kunne leve op til børnenes ønsker og krav, men det gælder også i forhold til
normer og sædvaner. Det føles skamfuldt ikke at kunne give gaver til fødselsdag eller til jul, fordi man ikke har så mange penge, og det føles skamfuldt at modtage tøj og gaver fra andre, hvis man ikke kan give igen, selvom det kan være til stor hjælp. Det drejer sig om ens stolthed og selvværd,
og for mange er det vanskeligt at bevare og opretholde stoltheden og selvværdet, fordi økonomien sætter klare rammer for, hvad du kan i det daglige
og begrænsninger på muligheder og udfoldelse.
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5

Værdighed og holdninger

Flygtningefamilierne giver udtryk for, at starthjælpen påvirker deres værdighed og selvopfattelse som medborgere i det danske samfund.8 De har i
samtalerne om det at leve et hverdagsliv under stramme økonomiske betingelser givet udtryk for ikke blot, hvordan det er at leve, men også hvordan
det påvirker deres syn på livet. Deres holdninger til starthjælpen er præget
af de mange urimeligheder, der er forbundet med den lave ydelse.
Det at have så få økonomiske muligheder, udfordrer deres værdighed. De
kommer ofte i situationer, hvor de føler sig ydmyget. Det gælder særligt,
når andre ved, at de ikke har så mange penge og handler i forhold til deres
økonomiske situation. Det påvirker deres stolthed. Det er særlig ydmygende, når det også omfatter deres børn.
“Min søn leger med naboens søn, og han kommer tit ind til os og ser
så også, hvordan vi bor, og fx at vores værelser er uden senge. Da
naboens søn så havde fødselsdag, bliver han spurgt, hvad han ønsker
sig, og han svarer, at han gerne vil have en ny seng. Faderen tjener
gode penge, og siger: “Ok, så køber jeg en ny seng.” Og så siger hans
søn: “Så giver vi min gamle seng til Hussein.” Altså til min søn. De
kommer så en dag og siger goddag, og vi inviterer dem indenfor og
byder dem på kaffe og te, og så siger de, at de gerne vil give Hussein
en seng. Og jeg spørger, hvorfra de ved, at min søn ikke havde nogen
seng? Så fortæller faderen, at det har deres søn fortalt.”
“Faktisk fik jeg tårer i øjnene. Vi havde 80 hektar rismarker før revolutionen (i Iran i 1979), hvor vi boede i et hus på flere hundrede kvadratmeter, og jeg er barn af berømte forældre. Jeg har læst på universitetet i Paris og i Cairo. I dag er jeg flygtning her, og jeg har ikke råd
til at købe en seng til min søn.” (Far til 2 børn)

Værdighed og stolthed er emner, som går igen i samtalerne med familierne
omkring deres økonomiske situation. En mor til 4 børn fortæller, at der
blandt hendes landsmænd i Danmark har været samlet penge ind til dem.
Det er hun selvfølgelig glad for, men det krænker hendes stolthed:
“… afghanerne har samlet penge til os. Jeg bliver rigtig ked af det,
når de samler penge til os og køber ting til os, fordi vi ikke har råd.
Hvorfor skal de hjælpe? Det har noget med kultur at gøre, at stoltheden bliver krænket. I Afghanistan, er det kun folk, der ikke kan noget,
man samler penge ind til.”

Den samme mor føler også, at der bliver taget et hensyn til hende, som hun
næsten ikke kan bære.
8

Om socialrådgiverens dilemmaer i forhold til flygtninge på starthjælp og deres
værdighed, se Johansen, Adam (2006): “Du kan spille på Lotto”, i tidsskriftet Social Kritik nr. 103, 17. årgang.
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“Jeg får heller ikke ret meget kontakt, jeg får ikke besøg, fordi de siger: “Hun har ikke råd til at have gæster.””

Værdigheden har meget med relationer til andre at gøre. En far til 2 børn
fortæller, at han ikke kan give lige så mange gaver til sin familie, som han
får af dem, når de holder fest, og han har ikke altid råd til fødselsdagsgaver:
“Du mister din stolthed. Du giver ikke, som andre giver dig. Du kan
ikke give det, du skal give. Min lillesøsters kæreste har fødselsdag,
men jeg kan ikke give. Det er svært, jeg bliver genert.”

Han fortæller også, at han modsat sine søskende ikke havde penge til at bidrage til betalingen for en dyr operation, som hans mor var nødt til at få
udført. Og det påvirker hans værdighed.
“Det betød så meget… Jeg synes, jeg tænker på hende. Alle mennesker skal hjælpe hinanden. Vi er et socialt dyr… derfor bor vi sammen. Men hvis jeg ikke er social, så er det ligegyldigt. Forstår du?”
“Fordi, jeg vil også gerne have hjælp fra andre mennesker, så selvfølgelig skal jeg også give hjælp til andre mennesker. Hvis jeg ikke
kan, hvad skal jeg så gøre? Fx kan jeg ikke drage omsorg for min
mor, fordi hun er langt væk fra mig. Men når hun har problemer med
hjertet, så kan jeg ikke hjælpe med penge. Jeg har ikke kunnet hjælpe
hende. Du er ikke stolt af processen. Du er ikke stolt.”

Manglen på penge har betydning for flygtninges adfærd og deres hverdagsliv. De føler ikke, at de kan tillade sig at gå fx i mærketøj, når de er på starthjælp. Den værdighed, som er forbundet med at være selvforsørgende og
selv at have tjent pengene til noget dyrt tøj, bliver ofte krænket.
“Det er ca. 1 år siden, jeg har købt nyt tøj, men i sidste uge var jeg
ude med min kone, og der købte jeg jeans og en T-shirt, kun til mig
selv. Jeg tog den på, og det var dejligt. Den kostede 300 kr., og jeg
sagde: “Nej, den køber jeg ikke.” Men min kone sagde: “Du skal købe
den. Jeg har bestemt, du skal købe den.” Det var meget svært, psykisk,
for mig… At jeg havde brugt 300 kr. på en T-shirt… Hvis jeg går ud
med den på, så vil du tænke: “Hvor har han den fra? ... Han sidder og
snakker om starthjælp, og så går han i mærketøj!” Jeg har ikke selv
tjent eller sparet op til den. Forstår du det psykiske problem? … Jeg
vil have nogle ting, der er mine. Som jeg har tjent og sparet op til.”
(Far til 1 barn)

Holdninger til starthjælpen
“For mig er det som et fængsel her. Det er ikke et liv, vel? Det betyder, at de giver dig en lille smule penge. Og du dør ikke. De ved godt,
jeg er dygtig; vi vil forsøge at klare os. Jeg er ikke en teenagemand,
og jeg vil forsøge at bruge hver en øre til et godt formål. Men hvor
længe kan vi holde det ud?” (Far til 2 børn)

40

Der er flygtningefamilier, som kender familier, som lever på kontanthjælp.
De sammenligner derfor ofte deres situation med dem og kan ikke forstå
hvorfor, at de skal leve for så meget mindre end de andre.
“I forhold til de gamle udlændinge er vi også mennesker, vi tager tøj
på, vi spiser mad, men de nye love kræver for meget. Med starthjælpen er det sådan, at du ikke kan spise mad, du kan ikke tage tøj på. Du
kan ikke lægge dine børn i en seng. Vi går og snakker om forskellen
på starthjælp og kontanthjælp, og der er meget stor forskel… Vi bor i
Danmark, men vi bor på et niveau, som ligger uden for Europa.”
(Far til 4 børn)

En mor til 2 børn finder, at det er urimeligt at give så lave ydelser til syge
mennesker. På den måde kan hun kun opfatte starthjælpen som en straf.
“De første 3 år er vi på et integrationsprogram, og i de 3 år skal min
mand læse færdig på sprogskolen … og så vidt jeg har forstået, er
starthjælpen der, fordi den skal få os til at læse hurtigere og hurtigst
muligt komme ud på arbejdsmarkedet. Det er også i orden. Men jeg
synes, det er en stor fejl i forhold til de syge mennesker. Fx min mand,
han er på starthjælp, og han er syg. Han kan slet ikke passe sprogskolen eller arbejde …”

Det er urimelighederne i starthjælpen, som optager flygtningene. Der er familier, som giver udtryk for, at de sådan set godt forstår, at der skal være
forskel på, hvad man tjener ved et arbejde, og hvad man kan få i hjælp, når
man ikke er i arbejde. Men som nytilkomne flygtninge er det svært at forstå,
at man skal have en så lav ydelse, fordi man jo netop i starten først skal lære
sproget og kvalificere sig til et arbejde.
“ … det er svært på starthjælp, fordi du har et svært liv. Det er ikke et
almindeligt liv, men kontanthjælp er et almindeligt liv. Men med starthjælp lever du under et almindeligt liv… jeg er faktisk enig i starthjælpen, men det skal først være efter 3 år. … Fordi når udlændinge
kommer hertil, skal de først lære dansk, lære kulturen at kende og lære alle ting. Eller de skal lære, hvordan man lever her.. om at finde
arbejde, … om regler, alle ting. … Du tænker ikke på andet: “Du har
ikke nogen penge, og du kan ikke gå nogen steder hen.” Jeg kan ikke
leve på starthjælp. Men hvis jeg havde almindelig løn eller almindelig
kontanthjælp, kunne jeg bygge mig selv op.” (Far til 1 barn)

Det at leve på starthjælp i mange år påvirker ikke blot familiens materielle
og sociale situation. Det er en belastning, som gør en sårbar og de stadige
tanker om, hvordan får “vi tingene til at hænge sammen” påvirker også familierne psykisk.
“Jeg mangler alt. Nu har jeg været i Danmark i 4 år, og jeg mangler
alt. Jeg har ikke noget ordentligt tøj at tage på. Jeg ved ikke, hvor jeg
skal starte. Jeg mangler alt… Da jeg kom til Danmark havde jeg ingen problemer, men lige nu har jeg det ikke godt, hverken fysisk eller
psykisk. Jeg snakker med væggene, og så siger børnene: “Hvem snak-
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ker du med?” Jeg ved det ikke. I Danmark bruger mange penge på at
snakke med en psykolog. Men hvorfor ikke bruge pengene på familien
og børnene? Så behøver jeg ikke at snakke med en psykolog.”
(Mor til 3 børn)

Sammenfatning
Flygtningefamilier på starthjælp føler deres værdighed krænket. Starthjælpen betyder ikke blot, at de må leve meget sparsomt og hele tiden tænke og
spekulere over hver krone, som bliver givet ud. Det er også psykisk belastende. Især i forhold til børnene er det svært, at de ikke kan efterkomme
deres ønsker om at have de samme goder som andre danske børn, men det
er også svært at tage imod den hjælp, som andre kommer med, fordi det
krænker deres opfattelse af at kunne klare sig selv og forsørge sig selv.
Selvom familierne er glade for, at andre familiemedlemmer og venner vil
hjælpe dem, føler de, at deres stolthed bliver frataget dem. Også fordi de
ved, at de ikke kan give tilbage, da de ikke har noget at give af.
Flygtningefamilierne er utilfredse med deres økonomiske situation og kan
ikke forstå, hvorfor de ikke kan få lov til at leve som andre mennesker. Det
er de åbenlyse urimeligheder, som er forbundet med ydelsen, de er utilfredse med. Fx synes nogle familier, at det er urimeligt, at de skal leve med en
så lav ydelse, når andre i samme situation får kontanthjælp. Andre synes,
det er urimeligt, at man skal have så lav ydelse, når man er syg, og udgifterne til medicin og behandling er så store. Andre igen synes, at det er urimeligt, at man skal have en så lav ydelse, når man som nytilkomne er i den
situation, at man ikke kan få arbejde fx på grund af sprogvanskeligheder og
derfor ikke lige med det samme kan forsørge sig selv. De finder det således
urimeligt, at der gives så lav ydelse de første tre år.
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6

Faktorer der fremmer/hæmmer
selvforsørgelse

Et erklæret formål med ydelser på starthjælpsniveau og alle andre midlertidige ydelser (fx dagpenge) er, at modtagerne så hurtigt som muligt skal blive selvforsørgende. Men denne problemstilling er ikke helt enkel at belyse,
fordi datagrundlaget ikke er klart og nøjagtigt. Eksempelvis benyttes Arbejdsdirektoratets DREAM-database ofte til analyserne, men her kan det
være vanskeligt at fastslå, hvornår der er tale om ordinær beskæftigelse, og
hvornår der er tale om en hjemmegående ægtefælle, som bliver forsørget af
manden. Vi har derfor forsøgt at belyse problemstillingen i denne undersøgelse ved hjælp af forskellige datakilder:
y DREAM-analyser
y Sagsbehandlerundersøgelse
y Enkeltsagsundersøgelse
y Kvalitative interview.
Disse fire delundersøgelser giver hver et bidrag til at opgøre, hvor mange
modtagere af ydelser på starthjælpsniveau, der bliver selvforsørgende.

6.1

DREAM-analyser

Beskæftigelsesministeriets DREAM-database indeholder oplysninger om
alle offentlige indkomsterstattende ydelser, fx dagpenge, kontanthjælp og
introduktionsydelse. Dette register kan bl.a. bruges til at undersøge, hvor
mange modtagere af diverse ydelser der bliver selvforsørgende, og hvor
mange der vedbliver at modtage offentlige ydelser9. I det følgende vises opgørelser for to typer af ydelse på starthjælpsniveau. Den ene ydelse er introduktionsydelsen, som ydes til flygtninge mv. i henhold til integrationsloven.
Den anden ydelse er starthjælpen, som ydes til personer, som ikke har været
i Danmark i mindst 7 år i løbet af de sidste 8 år – i henhold til lov om aktiv
socialpolitik. Personer i den sidste gruppe har i mange tilfælde tidligere haft
en tilknytning til Danmark, og nogle er endda etniske danskere.

9

Antallet af modtagere af introduktionsydelse og starthjælp i DREAM-databasen
har været forskelligt, fordi der har været problemer med afgrænsningen før 3.
kvartal 2003. Derfor har CASA tidligere offentliggjort andre tal.
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Tabel 6.1: Nye modtagere af introduktionsydelse fra 1. kvartal 2004
Status i uge 24 i 2006
Ingen ydelse ............................

Fra vestlige
lande*

Fra ikkevestlige lande

Alle

34 %

31 %

32 %

SU-uddannelse........................

5%

5%

5%

Aktivering mv. ..........................

16 %

31 %

26 %

Passiv ledig**...........................

4%

5%

4%

Kontanthjælp mv......................

21 %

24 %

24 %

Udvandret ................................

20 %

4%

9%

Død ..........................................

-

0%

0%

I alt ...........................................

100 %

100 %

100 %

Antal ........................................

293

735

1.028

* Vestlige lande: Norden, EU-lande, Schweiz, Canada, USA, Australien og New Zealand.
** Modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp mv. med AF-tilmelding
Kilde: Arbejdsdirektoratets DREAM-database

Størstedelen af de nye modtagere af introduktionsydelse i 1. kvartal 2004 er
stadig modtagere af offentlig hjælp ca. 2½ år efter i midten af 2006. 32 %
modtager ikke en offentlig ydelse mere, mens 5 % er i gang med en uddannelse (med SU). Det kan desuden konstateres, at 26 % er i en eller anden
form for aktiveringsordning.
Der er også en del, der modtager passive offentlige ydelser. 4 % modtager
passivt dagpenge eller kontanthjælp som ledig, og 24 % modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller andre former for indkomstoverførsler. Endelig
kan man se, at 9 % er udvandret.
Der er desuden forskel på, om det er personer fra de ’vestlige lande’ eller
fra ’ikke-vestlige lande’10. De vigtigste forskelle er, at personer fra ’vestlige
lande’ langt oftere udvandrer, mens personer fra ’ikke-vestlige lande’ lidt
oftere er i aktivering eller passiv offentlig forsørgelse. Derimod er der ingen
forskelle på den procentdel med ’ingen ydelse’ eller ’SU-uddannelse’.

10

Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande, Schweiz, Canada, USA, Australien
og New Zealand. Ikke-vestlige omfatter alle andre lande.
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Starthjælp – Lov om aktiv socialpolitik
Tabel 6.2: Nye modtagere af starthjælp fra 1. kvartal 2004
Status i uge 24 i 2006

Danskere

Fra vestlige
lande*

Fra ikkevestlige lande

Alle

Ingen ydelse ..................

51 %

32 %

41 %

42 %

SU-uddannelse .............

10 %

5%

7%

8%

Aktivering mv.................

6%

6%

27 %

16 %

Passiv ledig** ................

4%

10 %

3%

5%

Kontanthjælp mv. ..........

17 %

18 %

17 %

17 %

Udvandret......................

11 %

26 %

5%

11 %

Død................................

1%

3%

-

1%

I alt.................................

100 %

100 %

100 %

100 %

Antal ..............................

139

77

206

422

* Vestlige lande: Norden, EU-lande, Schweiz, Canada, USA, Australien og New Zealand.
** Modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp mv. med AF-tilmelding.
Kilde: Arbejdsdirektoratets DREAM-database

Tabel 6.2 viser, at 42 % af de nye modtagere i 1. kvartal i 2004 ikke modtog
nogen ydelse i midten af 2006. Desuden var 8 % startet på en uddannelse
med SU.
Tabel 6.2 viser også, at 11 % er udvandret igen, mens 16 % er i en aktiveringsordning, 5 % er ledige, og 17 % modtager en eller anden form for indkomstoverførsel, fx kontanthjælp eller starthjælp.
Der er væsentlig forskel på modtagere med dansk baggrund og personer
med udenlandsk baggrund, idet personer med dansk baggrund klarer sig
bedst på arbejdsmarkedet. 51 % af dem med dansk baggrund modtager ingen ydelse, og 10 % er i gang med en uddannelse med SU. Personer fra ikke-vestlige lande har klaret sig bedre end personer fra vestlige lande – 41 %
fra ikke-vestlige lande modtager ikke en ydelse mod 31 % fra vestlige lande.
En anden vigtig forskel er, at personer fra ’vestlige lande’ ofte udvandrer
igen – 26 %. Til gengæld er der 27 % fra ’ikke-vestlige lande’, der er i aktivering mv.
Begge ydelsestyper
Samlet set viser analyserne på DREAM-databasen, at modtagerne af ydelserne har klaret sig meget forskelligt på arbejdsmarkedet. Det mest succesrige er, at de ikke modtager nogen ydelse – det tolkes, som om de er blevet
selvforsørgende via et ordinært job. Det er imidlertid en overfortolkning,
idet ’ingen ydelse’ også kan betyde andre ting, fx at ægtefællen har fået arbejde.
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Tabel 6.3: Procentdel af nye modtagere af starthjælp fra 1. kvartal 2004, der var
under uddannelse (SU-berettiget) eller ikke modtog en offentlig ydelse i midten af
2006
Status i uge 24 i 2006

Ingen ydelse

SU-uddannelse

I alt

51 %

10 %

61 %

Introduktionsydelse.......................

34 %

5%

39 %

Starthjælp .....................................

32 %

5%

37 %

I alt .................................................

33 %

5%

38 %

Introduktionsydelse.......................

31 %

5%

36 %

Starthjælp .....................................

41 %

7%

48 %

I alt .................................................

33 %

6%

39 %

Danskere .......................................
Fra vestlige lande:

Fra ikke-vestlige lande:

Kilde: Arbejdsdirektoratets DREAM-database

Der er ikke forskel på om personerne kommer fra ’vestlige lande’ eller ’ikke-vestlige lande’. Derimod har ydelsesmodtagere med dansk baggrund
væsentlig bedre resultater end modtagere med udenlandsk baggrund.
Blandt personer fra ’ikke-vestlige’ lande er der imidlertid forskel på, om de
modtager introduktionsydelse eller starthjælp – modtagerne af starthjælp
klarer sig tilsyneladende bedre end modtagerne af introduktionsydelse. Det
skyldes givetvis, at mange modtagere af starthjælp har en tilknytning til
Danmark på forhånd og måske et vist netværk, mens det sjældent er tilfældet for flygtninge på introduktionsydelse.

6.2

Det tager tid

Processen med at blive selvforsørgende tager ofte lang tid for flygtningene.
Først skal de lære sproget og samfundet at kende, derefter skal de måske
have yderligere uddannelse eller opkvalificeres, før de kan opnå et ordinært
job og blive selvforsørgende eller måske starte på en uddannelse. DREAMdatabasen giver mulighed for at følge denne proces. I den næste tabel 6.4 er
vist den procentdel af flygtningene på introduktionsydelse, som er blevet
selvforsørgende, dvs. at de ikke længere modtager offentlige ydelser. Tabellen viser også, hvor mange der er begyndt på en uddannelse med SU, fordi
uddannelse ofte er første skridt mod at blive selvforsørgende på længere
sigt.
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Tabel 6.4: Procentdel af nye modtagere af introduktionsydelse, der ikke modtager
nogen ydelse eller er under uddannelse med SU. Status i uge 24 i 2006
Ingen ydelse

Uddannelse

I alt

Antal

Nye i 3. kvartal 2003 .......

33 %

8%

41 %

1.103

Nye i 4. kvartal 2003 .......

39 %

6%

45 %

905

Nye i 1. kvartal 2004 .......

32 %

5%

37 %

1.028

Nye i 2. kvartal 2004 .......

29 %

6%

35 %

632

Nye i 3. kvartal 2004 .......

29 %

4%

33 %

454

Nye i 4. kvartal 2004 .......

22 %

3%

25 %

485

Nye i 1. kvartal 2005 .......

24 %

3%

27 %

515

Nye i 2. kvartal 2005 .......

25 %

4%

29 %

361

Kilde: Arbejdsdirektoratets DREAM-database

Tabel 6.4 viser, at procentdelen, der er blevet selvforsørgende eller startet
på uddannelse, er størst blandt dem, der startede først. Meget tyder på, at
det er en lidt langsommelig proces, som tager tid. Men støt og roligt er der
tilsyneladende flere, der bliver i stand til at klare sig selv.
Desværre er det ikke muligt at gå længere tilbage end til 3. kvartal 2003,
fordi datagrundlaget er usikkert.

6.3

Sagsbehandlernes opgørelse

I sagsbehandlerundersøgelsen er der foretaget en opgørelse af sager på
starthjælpsniveau. Sagsbehandlerne blev bedt om at angive, hvor mange
sager på starthjælpsniveau de selv havde haft i løbet af de sidste to år. Desuden skulle de angive, hvor mange af disse sager der er stoppet, samt angive årsagen til, at sagerne stoppede.
Der var 18 sagsbehandlere, som tilsammen havde haft 323 sager på starthjælpsniveau, dvs. i gennemsnit 18 sager pr. sagsbehandler. Det varierer
imidlertid meget – fra 1 sag til 42 sager pr. sagsbehandler. Desuden er der 4
sagsbehandlere, som har rapporteret 111 sager, som desværre har mangelfulde oplysninger, og de er derfor udeladt af analysen.
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Tabel 6.5: Årsager til, at starthjælpssager er stoppet
Antal sager

Procent

I ordinært arbejde ......................................

45

14 %

I uddannelse (SU)......................................

9

3%

Ægtefælleforsørgelse ................................

6

2%

Ude af integrationsperioden ......................

4

1%

Flyttet fra kommunen.................................

5

2%

Anden årsag*.............................................

11

3%

Ikke stoppet sag ........................................

243

75 %

I alt .............................................................

323

100 %

* Udvandret, død, førtidspension mv.

Tabel 6.5 viser, at der var 80 ud af 323 sager på starthjælpsniveau, som var
stoppet i toårsperioden. Det svarer til 25 % af sagerne. Den anden side af
historien er altså, at 75 % af sagerne ikke var stoppet, dvs. de modtog stadig
ydelser på starthjælpsniveau.
Den vigtigste årsag til, at sagerne stopper er, at en eller flere personer har
fået ordinært arbejde eller er kommet i uddannelse. I perioden var der 45 sager, som var stoppet på grund af ordinært arbejde, og 9 var startet på en uddannelse. Det svarer til 19 % af sagerne. I 2 % af sagerne ophørte hjælpen,
fordi ægtefællen kunne forsørge familien. I nogle få af sagerne var årsagen,
at personen var flyttet fra kommunen eller flyttet til udlandet.
Resultaterne varierer en hel del mellem forskellige sagsbehandlere og kommuner. I enkelte kommuner har man en “succesrate” på ca. 50 % i arbejde
eller uddannelse, men der er en større gruppe, hvor “succesraten” er højst
10 %. Indimellem er der en stor gruppe kommuner og sagsbehandlere, som
har succesrater på 20-30 %. Dette skal sammenholdes med, at der samlet set
er en “succesrate” på 19 %, mens 75 % af sagerne slet ikke er stoppet.

6.4

Enkeltsagsundersøgelsen

Den tredje kilde til belysning af, om modtagerne af ydelse på starthjælpsniveau har fået ordinært arbejde eller er blevet selvforsørgende, er oplysninger om enkeltsager, som sagsbehandlerne i kommunerne har videregivet til
denne undersøgelse. Oplysningerne vedrører de 10 første sager, der har været i kommunerne siden starten af 2004. Herefter er sagsbehandlerne blevet
bedt om at angive den nuværende beskæftigelses- og forsørgelsesmæssige
situation for familierne.
I de følgende tabeller er der skelnet mellem parfamilier og enlige, fordi situationen ofte er ret forskellig i de to typer af familier.
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Tabel 6.6: Enlige på starthjælpsniveau. Deres nuværende beskæftigelsessituation
Antal sager

Procent

Ustøttet job ..........................................

6

11 %

Løntilskud ............................................

1

2%

SU-uddannelse ...................................

2

4%

Anden uddannelse ..............................

3

5%

Praktik .................................................

9

17 %

Særlige projekter.................................

6

11 %

Sygdom/barsel ....................................

6

11 %

Andet/ved ikke* ..................................

21

39 %

I alt.......................................................

54

100 %

* herunder sprogundervisning

Tabellen viser, at der er 11 % af de enlige, der i dag er i ustøttet job, mens
ca. 10 % er under en eller anden form for uddannelse eller i job med løntilskud. På den anden side er næsten halvdelen af de enlige enten syge eller
deltager i sprogundervisning.
Parfamilierne er opdelt efter den bedste beskæftigelsesmæssige situation.
Ustøttet job har forrang for alle andre situationer, mens ingen beskæftigelse
er underordnet alle andre situationer.
Tabel 6.7: Parfamilier på starthjælpsniveau. Deres nuværende beskæftigelsessituation
Antal sager

Procent

Ustøttet job .............................................

20

23 %

Løntilskud ...............................................

3

3%

Uddannelse ............................................

5

6%

Praktik ....................................................

17

19 %

Særlige projekter....................................

8

9%

Sygdom/barsel .......................................

20

23 %

Andet/ved ikke* .....................................

15

17 %

I alt..........................................................
* herunder sprogundervisning

88

100 %

Tabellen viser, at 23 % af parfamilierne har opnået ustøttet job og derved
blevet selvforsørgende. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om, at det er
manden, der har opnået et ustøttet job, og kun i enkelte tilfælde er det kvinden eller begge, der har fået ustøttet job. Desuden er nogle få procent i et
løntilskudsjob, og 6 % er i gang med en uddannelse.
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Der er en stor gruppe på 19 %, der er i praktik, og 9 % som deltager i særlige projekter. Fælles for disse aktiviteter er, at det stort set ikke giver flere
penge end blot at modtage ydelser på starthjælpsniveau.
Der er en gruppe på 23 % af parfamilierne, som er ramt af sygdom, er på
barsel eller modtager førtidspension – i en del tilfælde er det både manden
og kvinden. Endelig er der 17 % af parfamilierne, der ikke har et arbejde/
en uddannelse eller er involveret i projekter eller praktikordninger, men de
går som hovedregel til sprogundervisning.
Enkeltsagsundersøgelsen tegner et billede af, at flygtningefamilierne på
starthjælpsniveau ikke har opnået nogen stærk tilknytning til arbejdsmarkedet i den tid, de har været i landet, dvs. op til to år. Man kan groft sige, at en
fjerdedel har opnået et job eller er begyndt på en uddannelse, som gør, at de
kan klare sig selv. Desuden er der ca. 30 %, som forsøger at opnå job via
praktikordninger og særlige projekter. Endelig er der en gruppe på 40-50 %,
som ikke er kommet særlig langt i retning af arbejdsmarkedet, bl.a. fordi en
væsentlig del af modtagerne er syge og traumatiserede.

6.5

Har kommunen skaffet dem arbejde?

Et interessant spørgsmål i forbindelse med at skaffe ydelsesmodtagerne i
arbejde er, om det er kommunen, nogle andre eller dem selv, der skaffer
dem et ordinært job. Det spørgsmål blev stillet til sagsbehandlerne.
Sagsbehandlerundersøgelsen viser, at det kun er en tredjedel af sagsbehandlerne, der angiver, at kommunen overhovedet har skaffet et job til modtagere af starthjælp, og i disse tilfælde omfatter det kun en eller to. Der er imidlertid et par kommuner, som adskiller sig stærkt ved, at de har skaffet en
stor del af deres starthjælpsmodtagere i ordinært job.
På spørgsmålet om, hvilken type job kommunen har skaffet, svarer de fleste, at der er tale om ufaglært arbejde eller manuelt arbejde. Ofte er det fabriksarbejde, fx i fiskeindustrien. Der er også enkelte, som har skaffet rengøringsjob.

6.6

Samlet set

Det kan være svært at sammenfatte resultaterne fra de tre forskellige opgørelser af selvforsørgelse blandt modtagere af ydelser på starthjælpsniveau.
Det skyldes bl.a., at der er tale om meget forskellige opgørelsesmetoder.
DREAM-databasen er analyseret på personniveau, mens sagbehandlerundersøgelsen og enkeltsagsundersøgelsen opererer med sager, dvs. familier.
Det giver forskellige resultater.
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DREAM-analyserne viser, at ca. en tredjedel af modtagerne fra starten af
2004 ikke modtog offentlige ydelser 2½ år senere i 2006, og ca. 5 % var i
en uddannelse, der er SU-berettiget. Der er imidlertid en vis usikkerhed
omkring fortolkningen af kategorien ’ingen ydelse’ – det kan enten betyde,
at personen selv har opnået et ordinært job, eller at ægtefællen har. Desuden
viser DREAM-analyserne, at ca. 25 % er i aktivering mv., og 25-30 % af
modtagerne modtager forskellige offentlige ydelser, fx dagpenge, kontanthjælp og pensioner.
Endelig viser DREAM-analyserne, at selvforsørgelse er en længerevarende
proces. Det tager flere år, før modtagerne bliver selvforsørgende eller starter på en uddannelse, men selvom det går langsomt, bliver flere og flere
selvforsørgende.
Sagsbehandlerundersøgelsen har vist, at 75 % af sagerne fra de sidste 2 år
stadig modtager ydelser på starthjælpsniveau, og kun i 25 % af sagerne er
hjælpen stoppet. I de tilfælde, hvor hjælpen er stoppet, skyldes det primært
ordinært arbejde eller uddannelse – det er tilfældet i næsten 20 % af sagerne.
Endelig viser enkeltsagsundersøgelsen med sager siden starten af 2004, at
en fjerdedel har opnået et job eller er begyndt på en uddannelse, som gør, at
de kan klare sig selv. Desuden er der ca. 30 %, som forsøger at opnå job via
praktikordninger og særlige projekter. Endelig er der en gruppe på 40-50 %,
som ikke er kommet særlig langt i retning af arbejdsmarkedet, bl.a. fordi en
væsentlig del af modtagerne er syge og traumatiserede.

6.7

Matchgrupper og muligheder for selvforsørgelse

I delundersøgelsen med enkeltsager er sagsbehandlerne blevet bedt om at
angive en evt. matchgruppe for de voksne. Desuden er de blevet bedt om at
vurdere fremtidsudsigterne med hensyn til selvforsørgelse. Dels har de angivet en evt. matchgruppe for henholdsvis manden og kvinden i familien,
dels har de givet deres egen subjektive vurdering af fremtidsmulighederne
på en 3-punktsskala: ’gode’, ’nogenlunde’ og ’dårlige’.
Tabel 6.8: Sagsbehandlernes vurderinger af mænds og kvinders muligheder for
selvforsørgelse i fremtiden
Mændene

Kvinderne

Alle

Gode...................................

47 %

32 %

40 %

Nogenlunde ........................

23 %

33 %

28 %

Dårlige ................................

24 %

33 %

28 %

Ved ikke..............................

6%

2%

4%

I alt......................................

100 %

100 %

100 %

Antal ...................................

111

103

214
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Tabellen viser, at mændenes muligheder for selvforsørgelse er betydelig
bedre end kvindernes. Næsten halvdelen af mændene har, efter sagsbehandlernes vurdering, ’gode’ muligheder for at blive selvforsørgende, mens det
er tilfældet for 32 % af kvinderne. Til gengæld vurderes 33 % af kvinderne
at have dårlige muligheder for selvforsørgelse, mens det kun er tilfældet for
24 % af mændene.
Spørgsmålet er imidlertid, hvordan beskæftigelsesmulighederne fordeler sig
i de enkelte familier. Selvom den ene part i en parfamilie har dårlige selvforsørgelsesmuligheder, kan familien som helhed godt have gode selvforsørgelsesmuligheder. Vi har derfor analyseret mulighederne i henholdsvis
enlige og parfamilier.
Tabel 6.9: Enlige fordelt efter fremtidige muligheder for selvforsørgelse
Procent

Antal

Gode..........................................

50 %

24

Nogenlunde ...............................

23 %

11

Dårlige .......................................

25 %

12

Ved ikke/uoplyst ........................

2%

1

I alt .............................................

100 %
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Halvdelen af de enlige har efter sagsbehandlernes vurdering ’gode’ muligheder for selvforsørgelse, mens en fjerdedel har ’dårlige’, og en anden fjerdedel har ’nogenlunde’ muligheder for selvforsørgelse.
Tabel 6.10: Parfamilier fordelt efter fremtidige muligheder for selvforsørgelse
Procent

Antal

Gode – mindst en af de voksne...........

48 %

41

Nogenlunde mindst en af de voksne ...

32 %

27

Dårlige – begge dårlige .......................

13 %

11

Ved ikke/uoplyst ..................................

7%

6

I alt .......................................................

100 %

85

Ligesom for de enlige er fremtidsmulighederne for selvforsørgelse ’gode’
for næsten halvdelen af parfamilierne, dvs. at enten manden og/eller kvinden har ’gode’ muligheder. Det kan nævnes, at i en fjerdedel af parfamilierne har både manden og kvinden gode muligheder for selvforsørgelse.
Det viser sig desuden, at 32 % af parfamilierne har ’nogenlunde’ selvforsørgelsesmuligheder, dvs. at enten manden og/eller kvinden har ’nogenlunde’ muligheder. Endelig er der 13 % af parfamilierne, hvor sagsbehandlerne
vurderer, at mulighederne for selvforsørgelse er ’dårlige’, dvs. at både man-
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den og kvinden har ’dårlige’ selvforsørgelsesmuligheder, og 7 % er vanskelige at indplacere.
Man kan samlet set sige, at halvdelen af alle familierne (både enlige og
par), efter sagsbehandlernes mening, har gode muligheder for selvforsørgelse. I den anden ende af spektret har 25 % af de enlige og mindst 13 % af
parfamilierne dårlige selvforsørgelsesmuligheder.

6.8

Helbredsproblemer

En væsentlig årsag til, at en del familier på starthjælpsniveau har dårlige
muligheder for selvforsørgelse, er helt klart, at de har helbredsproblemer. I
enkeltsagsundersøgelsen, hvor sagsbehandleren skulle svare på, om der var
helbredsproblemer i familien, viser analyserne, at der er helbredsproblemer
i 54 % af alle familierne – altså i mere end halvdelen. I nogle familier er det
kun den ene part, der har problemer, men i flere familier har begge de voksne helbredsproblemer.
Tabel 6.11: Procentdel af familier på starthjælp, der har helbredsmæssige problemer
Har problemer

Ingen problemer

I alt

Antal

Enlige .........................

39 %

61 %

100 %

46

Parfamilier ..................

61 %

39 %

100 %

90

Alle familier.................

54 %

46 %

100 %

136

Tabellen viser også, at der er færre helbredsproblemer blandt de enlige,
mens 61 % af parfamilierne har helbredsproblemer. Muligheden for helbredsproblemer er på den anden side også større i parfamilier, hvor der er to
personer, der kan have problemer.
Spørgsmålet er desuden, hvilke typer helbredsproblemer der er tale om. Her
har vi mulighed for at skelne mellem fysiske og psykiske problemer i besvarelserne – i en del tilfælde er der både tale om fysiske og psykiske problemer.
Tabel 6.12: Familier med helbredsproblemer fordelt efter fysiske og psykiske problemer
Enlige

Parfamilier

Alle

Både fysiske og psykiske problemer........

17 %

24 %

22 %

Kun fysiske problemer..............................

22 %

24 %

23 %

Kun psykiske problemer...........................

50 %

47 %

48 %

Andet*.......................................................

11 %

5%

7%

I alt............................................................

100 %

100 %

100 %

Antal .........................................................

18

55

73

* Omfatter bl.a. familier, hvor problemerne er under udredning
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Tabellen viser, at der overvejende er tale om psykiske problemer – i ca. 70
% af familierne er der tale om psykiske problemer. I ca. 20 % af familierne
optræder psykiske problemer sammen med fysiske problemer. I 40-50 % af
familierne er der tale om fysiske problemer.
I mange af tilfældene rapporteres om PTSD og traumer med depressioner
og angst. Desuden er der en del eksempler på fysiske konsekvenser af tortur, som kan være meget langvarige eller kroniske.
Sammenfattende må man konstatere, at der er tale om en helbredsmæssig
dårligt stillet befolkningsgruppe, hvor der er rapporteret om helbredsproblemer i mere end halvdelen af familierne. En meget stor del af problemerne er psykiske og er en følge af forfølgelse og situationer som flygtning.
Desuden er der en del fysiske følgevirkninger af tortur.

6.9

Hvad har betydning for at blive selvforsørgende

For at få et indtryk af, hvad der har betydning for at blive selvforsørgende,
spurgte vi i delundersøgelsen sagsbehandlerne om, hvilke faktorer der har
betydning for at blive selvforsørgende. Vi stillede følgende spørgsmål:
“Hvilke faktorer har, efter din mening, betydning for om familier på
starthjælpsniveau bliver selvforsørgende gennem ustøttet beskæftigelse?”

Vi bad desuden sagsbehandlerne prioritere årsagsfaktorerne ved at angive
den vigtigste og den næstvigtigste faktor.
Tabel 6.13: Faktorer, der påvirker selvforsørgelsen
Vigtigste
faktor

Næstvigtigste
faktor

Andre
faktorer

I alt

Egen motivation..............................

6

4

4

14

Dansk sprog ...................................

5

4

5

14

Økonomiske incitamenter...............

2

4

1

7

Uddannelse/kompetencer ..............

2

2

3

7

Fysisk/psykisk helbred....................

2

3

1

6

“Rummeligt” arbejdsmarked ...........

1

2

3

6

Kendskab til arbejdsmarked ...........

-

3

1

4

Ro og stabilitet................................

2

-

1

3

Andet ..............................................

3

1

1

5

I alt ..................................................

23

23

20

66

Tabellen viser, at sagsbehandlerne peger på mange forskellige faktorer som
årsag til at opnå selvforsørgelse via arbejdsmarkedet. Der er ikke et enkelt
svar, men derimod et ret nuanceret billede.
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Der er dog tydeligvis to faktorer, som spiller en markant større rolle end de
øvrige, og som går igen i halvdelen af besvarelserne. Det er modtagernes
’egen motivation’ og ’det danske sprog’. Det skal nævnes, at når vi taler om
’egen motivation’ dækker det samtidig over svar som fx ’vilje’, ’selvværd’
og ’arbejdsidentitet’.
Først på tredjepladsen kommer ’økonomiske incitamenter’, som er nogenlunde på linje med ’uddannelse/kompetencer’, ’fysisk/psykisk helbred’ og
et ’rummeligt arbejdsmarked’. Økonomiske incitamenter dækker i denne
sammenhæng også svar som fx ’mangel på penge’, ’en stram økonomi’ og
’en forbedring af økonomien’.
Hvis man skal tolke sagsbehandlernes svar i forhold til en politisk indsats,
peger de på en bredspektret indsats. De mener ikke, at det er nok at bruge
økonomiske incitamenter for at få gjort modtagerne selvforsørgende. De
skal især lære det danske sprog og have kendskab til det danske arbejdsmarked, men arbejdsmarkedet skal også være “rummeligt”, dvs. kunne tage
imod disse mennesker.
Uddannelse/kompetencer og helbred spiller også en vis rolle for at blive
selvforsørgende, og vi ved, at mange af modtagerne har store fysiske og
psykiske helbredsproblemer, som kan være ganske langvarige. Nogle af
dem har kroniske problemer.
Motivation spiller, som nævnt, den vigtigste rolle for at blive selvforsørgende. En del af motivationen kommer fra personerne selv i form af en arbejdsidentitet og et selvværd, som tilsiger dem at blive selvforsørgende.
Men motivationen kan også påvirkes af omgivelserne og behandlingssystemet.

6.10 Sagsbehandlerne om positive/negative effekter af
starthjælpen
Et vigtigt spørgsmål er, om ydelser på det lave starthjælpsniveau har en positiv virkning i forbindelse med integration af flygtningene mv., der er
kommet til Danmark inden for de seneste år.
De positive effekter af starthjælpsniveauet
Når sagsbehandlerne skal pege på, hvilke positive effekter der er ved at have ydelser på starthjælpsniveau, svarer over halvdelen ’ingen’, og det er kun
en tredjedel af sagsbehandlerne, der nævner eksempler på positive effekter.
De fleste nævner ’større motivation’ som positive effekter.
“Der vises større beredvillighed til at få et rigtigt arbejde.”
“De er motiveret til at få et arbejde, så de kan få flere penge til forsørgelse.”
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Der er dog et par sagsbehandlere, som mener, at der næsten er for meget
motivation, og at de går i gang med job, som de ikke kan opretholde på lidt
længere sigt.
”De enkelte er meget “sultne” efter et job – ofte længe før de er jobparate. Vi kan risikere at se dem igen ved skæringstiden.”

En af sagsbehandlerne vurderer, at kun en tredjedel bliver i jobbet, når de
kommer i arbejde, mens resten vender tilbage til ydelsen. Der er helt klart
grupper, der er meget motiverede for at blive selvforsørgende, men det er
ikke altid nok. De skal eksempelvis også kunne dansk.
“Dem med overskud søger job uden at kunne dansk. Det giver dog
sjældent arbejde. De yngre har stor motivation for uddannelse.”

Man kan konkludere, at langt hovedparten af sagsbehandlerne ikke mener,
at det lave starthjælpsniveau har nogen positiv effekt. Der er visse undtagelser, som peger på, at starthjælpsniveauet nok motiverer modtagerne mere til
at blive selvforsørgende, men det er nogle gange lidt nyttesløst, fordi det ikke fører til et varigt job.
“Det er en fejl at tro, at det (= starthjælpsniveauet) motiverer til arbejdsmarkedet. De, der kommer ud på arbejdsmarkedet, kommer det
af egen vilje og ikke på grund af den lave ydelse.”

Negative effekter
Sagsbehandlerne blev også spurgt om eventuelle negative effekter af ydelser på starthjælpsniveau, og i modsætning til de positive effekter har næsten
alle nævnt en eller flere negative effekter.
De får en dårlig økonomi (som giver mindre overskud) ..........

7

De bliver sure, gale og føler sig diskriminerede ......................

6

De (psykisk)syge bliver mere syge..........................................

4

Går ud over det sociale liv.......................................................

3

De bliver klientgjort/passive.....................................................

3

Må søge om enkeltydelser

3

De syge fastholdes på et lavt økonomisk niveau ....................

3

De optager lån og får dårligere økonomi.................................

1

Der er to negative ting, som især fremhæves af sagsbehandlerne. For det
første, at ydelsen er så lav, at det betyder en dårlig økonomi og for det andet, at modtagerne bliver negative og føler sig diskriminerede.
Den dårlige økonomi betyder for flere, at de må bruge en stor del af deres
energi på at “overleve”, så de ikke har kræfter til finde arbejde og blive integreret.
“Familien er fastlåst i en dårlig økonomi, hvilket betyder en konstant
kamp for overlevelse og manglende overskud til integration.”
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“En kaotisk økonomi bruger energi på økonomiske problemer frem
for arbejde.”

I nogle tilfælde bliver den dårlige økonomi tilsyneladende en barriere for
integration og selvforsørgelse. I stedet for at blive en positiv motivationsfaktor bliver den lave starthjælpsydelse således en forhindring for selvforsørgelse.
Den lave starthjælpsydelse betyder også, at nogle modtagere føler sig diskriminerede. De bliver i nogle tilfælde vrede og aggressive.
“Den evige mangel på penge til de nødvendige udgifter kan til tider
udløse aggressiv adfærd.”

Vrede og aggressioner hos modtagerne skaber negativ motivation over for
samfundet og kan være en barriere for integrationsprocessen.
En særlig problemstilling handler om, at modtagere med forskellige psykiske og fysiske helbredsproblemer bliver fastholdt i en fattigdomssituation
eller bliver mere syge. Deres situation er problematisk, fordi de ikke har
mulighed for at opnå et ordinært job og blive selvforsørgende pga. deres
problemer.
“Borgere, der er psykisk syge og/eller traumatiserede, (hvilket gælder
de senest ankomne), fastholdes på et meget lavt niveau gennem flere
år uden mulighed for bedring af den økonomiske situation.”

Fra modtagerundersøgelsen ved vi, at der er en stor del af ydelsesmodtagerne, som lider af diverse sygdomme og traumer. De har udsigt til længerevarende fattigdom eller afhængighed af deres familie, som ikke er befordrende
for integration i det danske samfund.
Der er også sagsbehandlere, som angiver, at nogle af de syge eller traumatiserede bliver mere syge af at være på en så lav ydelse som starthjælpen.
“Efter alle de traumer, de har oplevet som flygtninge, bliver de endnu
mere traumatiserede, når man sætter dem i pengenød.”

Enkelte sagsbehandlere har påpeget, at den dårlige økonomi risikerer især at
gå ud over børnene, fordi de bliver socialt isolerede, når de ikke har råd til
de samme fritidsaktiviteter som andre børn.
Endelig skal det nævnes, at en del sagsbehandlere har gjort opmærksom på,
at den lave starthjælpsydelse gør nogle modtagere passive og afhængige af
ydelsessystemet og sagsbehandlerne. I de værste tilfælde henvender modtagerne sig på socialkontorerne, fordi de ikke har råd til noget som helst, og
de søger om dækning af enkeltydelser til alt muligt.
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Sammenfattende kan man konstatere, at sagsbehandlerne har peget på en
række negative effekter af den lave starthjælpsydelse. Konsekvenserne er
især, at modtagerne får meget dårlig økonomi, og de økonomiske problemer
kommer til at fylde meget i deres liv. Nogle af dem bliver aggressive og
utilfredse med deres situation og vender vreden mod samfundet. Den mest
udsatte gruppe er imidlertid de syge og traumatiserede, som der er mange af
i flygtningegruppen. De har ikke mulighed for at forbedre deres økonomiske situation gennem et job og havner i længerevarende fattigdom. De fleste
af de negative fattigdomsvirkninger risikerer at blive en decideret barriere
for selvforsørgelse og integration i samfundet. I visse tilfælde går det også
ud over børnenes integration, når de på grund af familiens dårlige økonomi
bliver afskåret fra at deltage i de samme aktiviteter som andre børn. Endelig
er der peget på, at den dårlige økonomi gør modtagerne passive og afhængige af at søge hjælp til enkeltydelser på socialkontoret.

6.11 Interview om selvforsørgelse
En irakisk far til 3 børn, der har haft ophold i Danmark i 5 år, om muligheden for at få et arbejde:
“Jeg har forsøgt at lede efter et arbejde. Men som jeg har forstået på
mine venner – altså de irakiske venner, som har været her i Danmark
før, så de siger, at udlændinge ikke får arbejde… altså, som det ser ud
for mig: når de ser jeg er udlænding, giver de mig ikke jobbet.”

En mor til 3 børn, der har haft ophold i 1 år:
“Hvordan skal jeg finde arbejde, når de andre burmesere, som har
været her længere, heller ikke har fundet arbejde?”

En far til 3 børn, som var uddannet inden for regnskab, var af en anden opfattelse:
“Måske får dem på starthjælp arbejde, men det er kortvarigt arbejde.
Måske en måned eller to, eller et gratis job… jeg arbejdede selv gratis
i 6 måneder … med at fylde hylder op i en butik… Men de, der er på
kontanthjælp, får mange forsøg. Kommunen er interesseret i at få dem
på kontanthjælp i arbejde, fordi de er dyrere at forsørge end dem på
starthjælp. Vi, som koster færre penge, skal leve på siden af samfundet.”

Troen på at få arbejde er ringe. De samme var også inde på, at sproget, dvs.
deres manglende danskkundskaber var et problem.
Mangel på netværk blandt danskere og job uden kommunikation
En af de unge mænd på 18 år havde denne forklaring på, at han ikke havde
kunnet få læreplads, hverken som tømrer eller som murer:
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“Ja… de var flinke nok og det hele, men de havde bare ikke lige brug
for nogen lige p.t., og så ville de komme tilbage til en, hvis der blev
noget.”
“Ja, men nu der er jo mangel på håndværkere?”
“Det var der også dengang. Men, altså for det første taler min far ikke
dansk, og for det andet har han ingen danske venner. Det gør det meget sværere for os at få arbejde, for vi har ikke det der netværk.”

Det viste sig også, at der var et sammenstød imellem formålet om at lære
dansk og formålet om selvforsørgelse. Flere af de flygtninge, vi talte med,
fortalte, at de havde mistet meget af det, de tidligere havde lært af dansk,
fordi de ikke var kommet i arbejde eller på anden måde brugte dansk. Og
efter de første 3 års danskundervisning, skal flygtningene selv betale for
eventuel yderligere undervisning i mange kommuner. Vi blev også opmærksomme på, at job ikke altid harmonerer med at lære dansk. Fx fortalte
den samme afghaner, som ovenfor, om at arbejde i en butik med en arabisk
ejer, sammenlignet med at arbejde i Brugsen, hvor sagsbehandleren anså
hans muligheder for at lære dansk for at være bedre:
Jeg sagde: “Flaskerne snakker heller ikke rigtig dansk med mig, og
varerne snakker jeg ikke med. Og ingen af dem, der arbejder i Brugsen, snakker med mig. Men i det andet job skal jeg stå bag disken og
snakke med kunderne. Det giver mig en chance for at lære hurtigt.” …
Jeg har været 3 år i praktik og arbejdet gratis. Jeg var et år i Brugsen, så var jeg 1 måned i den arabiske butik, og før det 18 måneder i
praktik på sprogskolen. Det er alt sammen gratis, det er gratis arbejde, det er ikke sort. Men det giver ikke noget job.”

Her blev vi gjort opmærksomme på, at arbejde ikke i sig selv er ensbetydende med at lære dansk. Det kommer an på, hvad arbejdet indebærer, som
her, af indbyrdes relationer imellem de ansatte og af kontakt med kunder
udefra. Og noget kunne tyde på, at flygtninges praktikker kan blive en rutine for større virksomheder, som så lader flygtningen passe sig selv og sit arbejde.
Arbejde er ikke altid det samme som integration
En flygtning mente ikke, at arbejde er lig integration, og at passiviserede
mennesker ikke lige fra det ene øjeblik til det andet hverken fysisk eller
psykisk kan klare at arbejde:
“For jeg kender mange mennesker, der har boet i Danmark i 2 eller
20 år, og som har arbejde og uddannelse, men som ikke har integreret
sig… Arbejde er ikke integration. Integration skal være social integration. Social integration er, at man kender danskerne og har danske
venner. Og, ja, fx kender til et dansk bryllup… Hvis jeg kender danskere, så finder jeg arbejde på arbejdsmarkedet. Så kan jeg både i fritiden og i pauserne snakke med danskerne. I pauserne er de ikke interesserede i at snakke arbejde. Hvis jeg ikke er integreret, så sidder
danskerne sammen i kantinen, og jeg tager min telefon og ringer til
59

min ven fra Mellemøsten. Så snakker vi i pausen. Så hvis du spurgte
mig, om jeg var glad for arbejdet, ville jeg svare nej… regeringen siger arbejde og arbejde, men det kommer integrationen ikke af. Det er
jeg 100 % sikker på.”
“Jeg synes måske, regeringen modarbejder sig selv. Den vil have integration. Hvordan vil den have integration? Den snakker om arbejde.
Men mange, der har fået asyl, har boet i Danmark i 5, 6 eller 7 år. De
har siddet på asylcentret og spist, siddet og spist, og ventet; ventet,
spist og siddet. Sådan har du skabt et passivt menneske. Efter 5 år giver du dem opholdstilladelse, men de har ikke nogen aktivitet, og så
skal de i arbejde. Flygtningen er et passiviseret menneske… du kan
ikke bare sige: “Nu skal du arbejde.” Det gælder ikke kun udlændinge. Hvis du tager en dansker og efter 5 år, hvor han kun har spist og
sovet, og du siger: “Kom nu, nu skal du ud og arbejde.” Det kan han
ikke, hverken fysisk eller psykisk. Han er svag, meget svag.”

De flygtninge, vi interviewede, vil gerne arbejde, bl.a. for at kunne klare sig
selv, opnå værdighed, og for at kunne indgå som ligestillede i deres relationer til deres primære netværk, familie og venner.
Men de havde ikke arbejde og heller ikke de samme forhåbninger om at
finde arbejde.

6.12 Sammenfatning
Af de kvantitative data fremgår det, at starthjælpen ikke virker som incitament til beskæftigelse.
Skulle starthjælpen have virket som incitament, skulle virkningen jo være
indtruffet umiddelbart, fx inden for et ½ år. Men det er ikke sket. Tallene
fra DREAM-databasen i tabel 6.4. viser, at først når modtagerne af introduktionsydelse har været forsørget af ydelsen i 2 til 2½ år bliver knap halvdelen selvforsørgende, dvs. fra 2. halvår af 2003 og til 1. halvår af 2006.
I de første 2 år på ydelsen bliver omkring hver tredje selvforsørgende eller
rettere fri af ydelsen, idet vi ikke ved, hvor mange der forsørges af deres
ægtefælle. Enkeltsagsundersøgelsen og sagsbehandlerundersøgelsen viser
nogenlunde samstemmende, at omkring hver fjerde af deres klienter er
kommet i job eller i gang med en SU-berettiget uddannelse.
Samlet set vurderer integrationsmedarbejderne, at to tredjedele af flygtningene har gode eller nogenlunde muligheder for at blive selvforsørgende. Til
gengæld fortæller integrationsmedarbejderne, at i 70 % af familierne har
mindst en af de voksne psykiske problemer. Mange alvorligt syge forsørges
af starthjælp. Sagsbehandlerne vurderer således, at hver anden er for syg til
at kunne få arbejde.
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Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvilke faktorer der fører til selvforsørgelse.
Men vi kan til gengæld med sikkerhed sige, at starthjælpens lave økonomiske niveau ikke fører til selvforsørgelse. Andre forhold er væsentligere.
Egen motivation, selvværd og arbejdsidentitet samt det danske sprog anses
af sagsbehandlerne for at være væsentligere faktorer end det økonomiske
incitament for at få arbejde.
Ifølge flygtningene selv, tror nogle af dem ikke på, at de får arbejde. En
tror, at kommunerne har et større incitament til at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, fordi de er dyrere at forsørge. En anden fremhæver, at et netværk blandt danskere er afgørende for at få arbejde, og en tredje fortæller,
at arbejde ikke altid betyder, at man bliver bedre til dansk.
Man kan være i arbejde og alligevel være socialt isoleret. Det afhænger af
arbejdets organisering og af kollegaernes vilje til at tale med flygtningene.
Arbejde er ikke nødvendigvis lig med integration.
Ifølge DREAM-databasen er knap 2 ud af 3 flygtninge, som fik asyl siden
1. kvartal 2004, fortsat på starthjælp. Ifølge enkeltsags- og sagsbehandlerundersøgelserne er 3 ud af 4 fortsat på starthjælp.
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7

Eksisterende viden og statistik

I dette afsnit præsenteres i en kort form nogle af de undersøgelser af flygtninges forhold, som tidligere er blevet foretaget i Danmark. Desuden præsenteres nogle statistiske oplysninger om starthjælp og introduktionsydelse.

7.1

Statistik

Der foreligger ret få statistiske oplysninger om starthjælp og introduktionsydelse. Vi kender ikke engang antallet af modtagere af starthjælp, idet det
er en del af kontanthjælpsstatistikken.
Danmarks Statistik laver kun særskilt statistik over antallet af modtagere af
introduktionsydelse jf. integrationsloven.
Tabel 7.1: Antal modtagere af introduktionsydelse. 2001-2005
Kontanthjælpssats

Starthjælpssats

I alt

2001 ..............................

16.608

16.608

2002 ..............................

19.547

19.547

2003 ..............................

12.664

3.458

16.122

2004 ..............................

6.711

4.242

10.953

2005 ..............................

1.638

4.437

6.075

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2005 ca. 6.000 personer, der modtog introduktionsydelse, heraf modtog ca. 1.600 introduktionsydelse på den høje
sats, som svarer til kontanthjælp, mens ca. 4.400 modtog den lave starthjælpssats. Tabellen viser desuden, at antallet af modtagere af introduktionsydelse har været stærkt faldende – fra ca. 16.600 i 2001 til ca. 6.100 i
2005.
Tabel 7.2: Antal modtagere af introduktionsydelse fordelt på alder. 2005
Kontanthjælpssats

Starthjælpssats

I alt

Under 21 år ...................

2%

8%

6%

21-29 år .........................

29 %

26 %

27 %

30-39 år .........................

39 %

37 %

37 %

40-49 år .........................

20 %

20 %

20 %

50-59 år .........................

7%

6%

7%

60 år + ...........................

3%

3%

3%

I alt.................................

100 %

100 %

100 %

Antal modtagere............

1.638

4.437

6.075

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. 2006:14
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Aldersfordelingen for modtagerne af introduktionsydelse er relativ bred, og
midtpunktet i fordelingen er 30-39 år. Det er tilfældet både for modtagere af
kontanthjælpssatsen og starthjælpssatsen. Der er relativt få over 50 år, men
til gengæld er 8 % på starthjælpssatsen under 21 år.
Desværre er det ikke muligt at angive antallet af personer på starthjælp i
henhold til lov om aktiv socialpolitik. Det er ikke udskilt som en særskilt
kategori i Danmarks Statistiks opgørelser.
Beskæftigelsesministeriets DREAM-database indeholder i princippet oplysninger om alle modtagere af indkomstoverførsler i Danmark. I dette register
findes der ganske vist tal for antal modtagere af starthjælp og introduktionsydelse, men på grund af afgrænsningsproblemer og datarevisioner har det
været svært at finde et pålideligt tal. Det gælder især i perioden før 3. kvartal 2003.

7.2

Undersøgelser

Siden indførelsen af den lave introduktionsydelse første gang i 1998 og indførelsen af starthjælpen i 2002 er det sparsomt, hvad der er lavet af undersøgelser af virkningerne. De fleste undersøgelser omfatter de beskæftigelsesmæssige effekter af den nedsatte ydelse. I det følgende nævnes et par af de
vigtigste undersøgelser.
Indenrigsministeriets sagsbaserede evaluering og kritik fra UNHCR
Den lave introduktionsydelse blev første gang indført i 1998, men forholdsvis hurtigt afskaffet igen, da en evaluering foretaget for Indenrigsministeriet11 påviste, at de beskæftigelsesmæssige effekter af at sænke ydelsesniveauet var begrænsede. Kun ca. 5 % af modtagerne af den nedsatte introduktionsydelse var kommet i arbejde. Endvidere viste evalueringen, at behovet
for ekstrabevillinger bl.a. i form af tilskud til husleje til personer på den
nedsatte introduktionsydelse var stort. Dette betød, at de økonomiske besparelser var begrænsede.
Indenrigsministeriets undersøgelse omfattede forholdene for i alt 430 udlændinge, heraf 221 flygtninge og 209 familiesammenførte, der var omfattet
af integrationsloven. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i 34 kommuner, der blev udvalgt på baggrund af størrelse og
geografisk spredning samt antallet af flygtninge og familiesammenførte,
som den enkelte kommune havde overtaget integrationsansvaret for i løbet
af første halvår 1999.

11

Indenrigsministeriet (1999).
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Spørgeskemaerne omfattede bl.a. spørgsmål om:
• Udlændingens baggrund
• Udlændingens boligplacering, handlingsplan, introduktionstilbud og beskæftigelse
• Den samlede økonomiske situation for udlændingen.
Endelig var der en massiv kritik fra mange sider af, at tiltaget højst sandsynligt var i strid med de internationale konventioner på området. Bl.a.
havde UNHCR over for den danske regering tilkendegivet, at tiltaget stred
mod FNs Flygtningekonvention. Her hedder det i Artikel 23: “Med hensyn
til offentlig hjælp og understøttelse skal de kontraherende stater indrømme
flygtninge, der lovligt bor inden for deres område, samme behandling som
deres egne statsborgere.”12
Starthjælpsnetværkets undersøgelse
Starthjælpsnetværket, som består af Dansk Flygtningehjælp, Institut for
Menneskerettigheder, Socialpolitisk Forening, MixEurope, Dansk Socialrådgiverforening og enkeltpersoner, lavede i foråret 2003 en mindre kortlægning af forskellige starthjælpsfamiliers økonomi.13
Formålet var at få et indblik i, hvordan familiernes konkrete daglige budgetter så ud, idet man indtil da kun havde fiktive beregninger på, hvordan budgetterne ville se ud med de nye ydelser.
42 flygtninges budgetter blev indhentet og gennemgået, og der blev udregnet rådighedsbeløb. Disse blev sammenlignet med tilsvarende rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere og med Forbrugerinformations discounbudget.
Undersøgelsen viste, at for alle familietyper lå rådighedsbeløbene langt under kontanthjælpsniveauet. De svingede mellem 52 % og 77 % af kontanthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb. Også ved sammenligningen med Forbrugerinformations discountbudget lå starthjælpsmodtagernes rådighedsbeløb på mellem 56 % og 73 %.
Undersøgelsen blev fremlagt ved en høring på Christiansborg i oktober
2003, hvor også flygtninge på starthjælp deltog og fortalte om deres dagligdag på de lave ydelser.
CASA: Starthjælp og introduktionsydelse – hvordan virker ydelserne?
I 2004 gennemførte CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) en undersøgelse af de beskæftigelsesmæssige effekter af at indføre en ny lav mi12

Ejrnæs, M.: Integrationsloven. Artikel i Social Årsrapport 2000. Udgivet af Socialpolitisk Forening og CASA.
13
Starthjælpsnetværkets undersøgelse kan downloades fra www.socialrdg.dk.
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nimumsydelse for nytilkomne flygtninge og indvandrere14. Rapporten bygger på tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, som er baseret
på kommunernes indberetninger over personer på de forskellige offentlige
ydelser. Der er i rapporten sat fokus på, hvem og hvor mange der modtager
starthjælp og den lave introduktionsydelse, og hvordan det går dem med at
komme i arbejde eller uddannelse, og hvor mange der forbliver på den lave
ydelse.
I CASAs undersøgelse er situationen opgjort i juni 2004. Undersøgelsen er
gennemført som en såkaldt forløbsundersøgelse, hvor man ser på forløbet
forud for et bestemt tidspunkt. Tallene viser, hvor stor en andel af de nye
modtagere af henholdsvis starthjælp og introduktionsydelse der er blevet
selvforsørgende eller har påbegyndt en SU-uddannelse juni 2004. Tallene er
opgjort kvartalsvis. I undersøgelsen har man bl.a. sammenlignet modtagere
af den høje og den lave introduktionsydelse. Det viser sig, at der stort set ikke er nogen forskel i succesraten. For begge grupper gælder det, at ca. 2025 % er blevet selvforsøgende eller har påbegyndt en SU-berettiget uddannelse.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelser
I april 2005 offentliggjorde en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet en undersøgelse af starthjælpens beskæftigelsesmæssige effekt15. Arbejdsgruppen havde fået til opgave at indsamle supplerende oplysninger og
sammen med registeroplysninger vurdere udviklingen i afgangen fra de to
ydelser. Undersøgelsen bygger primært på registeroplysninger fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register over personer, der modtager overførselsindkomster.
Endvidere gennemførte arbejdsgruppen en spørgeskemaundersøgelse, hvor
131 kommuner blev anmodet om at udtage i alt 470 personsager og foretage
en registrering af oplysninger om ydelser, hjælp i særlige tilfælde, boligudgifter mm. i perioden april til juli 2004. I alt 90 kommuner deltog, hvilket
giver en svarprocent på 70.
Undersøgelsen konkluderede, at 36 % af modtagerne af introduktionsydelse
på starthjælpsniveau har forladt ydelsessystemet efter 8 kvartaler, mens det
tilsvarende gælder for 27 % af modtagerne af introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau.

14

Hansen, F.K. & Hansen, H.: Starthjælp og introduktionsydelse – hvordan virker
ydelserne? CASA 2004.
15
Beskæftigelsesministeriet: Afrapportering fra arbejdsgruppen om indsamling af
oplysninger om virkning af introduktionsydelse på starthjælpsniveau/starthjælp.
April 2005.
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I december 2005 offentliggjorde Arbejdsdirektoratet nye analyser på
DREAM-databasen, som viste, at efter12 kvartaler er der 41 % på lav introduktionsydelse, der er blevet selvforsørgende, imod kun 28 % på høj introduktionsydelse16.
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er udbetalt hjælp i særlige tilfælde
til 89 ud af 129 modtagere af introduktionsydelse på starthjælpsniveau,
mens 46 ud af 151 modtagere af introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau modtog hjælp. En sammenligning af størrelsen på den hjælp, der er
ydet, viser dog, at der gennemsnitligt er ydet 100 kr. mere i hjælp pr. måned
til modtagere af introduktionsydelse på starthjælpsniveau end modtagere på
kontanthjælpsniveau. Denne forskel forklares ikke nærmere bortset fra, at
det i rapporten nævnes, at det kan skyldes, at enkelte personer kan have
modtaget atypiske store beløb fx i forbindelse med sundhedsbehandling eller lignende.

16

Arbejdsdirektoratet: Introduktionsydelse på starthjælpsniveau og selvforsørgelse. 1. december 2005.
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Bilag
Metode
Den kvalitative undersøgelse – interview
Hensigten med at gennemføre kvalitative interview var at undersøge, hvordan starthjælpen som indkomstgrundlag påvirkede flygtningebørnefamiliers
hverdagsliv og forsørgelse. Især var det hensigten at finde ud af, hvordan
det indtil nu laveste materielle niveau for børnefamilier på offentlig forsørgelse påvirkede forældrenes perspektiv på tilværelsen, herunder deres mulighed for at blive selvforsørgende, og deres syn på børnenes opvækst i
Danmark.
Planen var at interviewe 10 familier:
y 2x2 voksne med 1 barn
y 2x2 voksne med 2 børn
y 2x2 voksne med 3 børn
y 2x2 voksne med 4 eller flere børn
y 2 familier bestående af 1 voksen med børn.
Desværre blev der kun opnået 1 interview med familier bestående af 1 voksen med 1 barn. I den anden familie med kun en forsørger var moderen netop nedkommet med sit andet barn og ønskede derfor ikke at deltage.
I de 2 familier bestående af 1 voksen med børn var faderen i den ene familie
på såkaldt tålt ophold i Danmark, dvs. med afslag på asyl, og i den anden
familie var faderen i en flygtningelejr i Sydøstasien.
I løbet af undersøgelsen fik vi mulighed for at tale med 5 flygtninge i en
fælles samtale, hvor de 4 var fædre, og den sidste var en af deres sønner, en
16 årig ung mand. Vi talte også med 2 unge mænd på henholdsvis 14 og 18
år i samtaler uden deres forældre.
Interviewene var tilrettelagt som semistrukturerede interview, dvs. tematiserede ved hjælp fra en guide (se bilag). Interviewene fandt sted i familiernes
hjem og i nogle tilfælde ved hjælp af en tolk. Når der var 2 voksne i familien, deltog både mand og hustru, men det var så godt som udelukkende
mændene, der talte, også når vi henvendte os direkte til kvinderne. Nogle
kvinder informerede og korrigerede deres ægtefælle på deres eget sprog i
løbet af samtalen, men de blev ofte ikke tolket, og kun i 3 af de 9 familier,
vi talte med, var det kvinderne, der førte ordet. Det er en skævhed ved undersøgelsen, fordi kvinderne ofte står for husholdningspengene, herunder
for indkøb af mad og tøj især til børnene. I nogle af familierne var det dog
mændene, som stod for indkøbene, og mændene var i flere familier tydeligvis godt inde i husholdningsbudgettet.
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Flygtningefamilierne, som indgår i undersøgelsen, er fundet via socialrådgivere i kommuner og i mindre omfang via personlige kontakter. De eneste
kriterier, som er søgt opfyldt ved udvælgelsen af familierne, er, at det skulle
være børnefamilier af forskellig størrelse, og at de boede i forskellige dele
af landet: 6 større og mindre byer i Jylland fra Århus og opefter i Østjylland
og på Østfyn, samt i 4 kommuner vest og nord for København. Ved at finde
familierne i forskellige dele af Danmark har vi sikret os imod, at særlige lokale forhold kunne være afgørende for flygtningenes vurdering af deres situation.
De udvalgte familier er ikke nødvendigvis repræsentative for de forskellige
flygtningefamilier. I denne undersøgelse fungerer de som eksempler på forskellige familietyper, og det er ikke muligt at generalisere resultaterne til alle flygtningefamilier.
Endelig skal det nævnes, at der indgik tolk i godt halvdelen af samtalerne.
Tolkning kan være en barriere for at opnå en intens dialog om et hvilket
som helst emne, men også for at drøfte spørgsmål i tilknytning til konsekvenserne af starthjælpen, som for mange viste sig at være forbundet med
skam.17 Eksempelvis spørgsmål til, hvordan en position som outsider med
den særlige baggrund flygtninge har, og til hvordan pengemangel påvirker
tilværelseskampen og børnene, er meget personlige og kan være krænkende
at få stillet, hvilket flygtningenes kropssprog og stemmeføring tydeligt bekræftede om end ikke i alle tilfælde.
Enkeltsagsundersøgelse
Med henblik på at opnå nærmere indsigt i flygtningefamiliernes økonomiske forhold, blev der gennemført en enkeltsagsundersøgelse. Undersøgelsen
var en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor sagsbehandlere og integrationsmedarbejdere i 20 forskellige kommuner skulle udfylde et spørgeskema for tilfældigt udvalgte sager om starthjælp eller introduktionsydelse
på starthjælpsniveau. Spørgeskemaet er aftrykt senere i dette bilag.
Udvælgelsen af sager er foretaget i to trin. Først blev der udvalgt kommuner
og dernæst enkelte sager i de enkelte kommuner. For at få så mange sager
som muligt i undersøgelsen, udvalgtes de 20 kommuner i landet, som ifølge
statistikken havde modtaget flest nye flygtninge i de seneste år. Proceduren
var, at integrationsmedarbejderen i kommunerne blev ringet op og spurgt,
om han/hun ville medvirke i undersøgelsen. Hvis der blev svaret positivt,
blev der sendt introduktionsbreve og spørgeskemaer til kommunerne via lederen af afdelingen.
17

Forskerne Scheff og Starrin har anlagt et interaktionistisk perspektiv på skam,
som anskues som modpol til stolthed, og indbefatter både tanker, handlinger og
følelser; se fx Scheff, J. Thomas og Bengt Starrin (2004): Skamfølelse og sociale
bånd – om social underordning og langvarige konflikter. –i: Perspektiver på sociale problemer, Anna Meeuwisse og Hans Swärd (red.), Hans Reitzels Forlag.
72

På grund af travlhed og andre omstændigheder måtte en del kommuner sige
nej til at deltage i undersøgelsen. Der blevet rettet henvendelse til 32 kommuner, og der kom tilsagn om deltagelse fra 20 kommuner. Desuden var
der en kommune, som alligevel ikke indsendte spørgeskemaer.
For at opnå et tilfældigt udvalg af sager blev integrationsmedarbejderen i
kommunen instrueret i at udvælge de 10 første sager siden januar 2004
(hvis der var så mange sager). Hensigten var, at der blev udvalgt sager, som
sagsbehandlerne havde et rimeligt kendskab til.
Herefter skulle integrationsmedarbejderen udfylde et spørgeskema med oplysninger om de enkelte sager. De fleste af oplysningerne findes i sagsjournalerne og skulle overføres til spørgeskemaerne. Der indkom 144 spørgeskemaer fra de 19 kommuner, som repræsenterer hver en sag, dvs. i mange
tilfælde flere familiemedlemmer i samme sag. Nogle kommuner havde ikke
10 sager.
Sagsbehandlerundersøgelse
Med henblik på at undersøge de kommunale integrationsmedarbejderes erfaringer med starthjælpssager blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt disse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført blandt de
sagsbehandlere og integrationsmedarbejdere i de samme 19 kommuner,
som deltog i enkeltsagsundersøgelsen. Spørgeskemaet er aftrykt senere i
dette bilag.
I nogle kommuner deltog mere end en medarbejder i undersøgelsen, fordi
starthjælpssagerne var fordelt på flere medarbejdere. I alt blev der udfyldt
23 spørgeskemaer af sagsbehandlere i de 19 kommuner.
De fleste spørgsmål i sagsbehandlerundersøgelsen drejer sig om sagsbehandlernes erfaringer og vurderinger. Der er dog et par spørgsmål, hvor
sagsbehandlerne er blevet bedt om at lave statistik over starthjælpssagerne.
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Introduktionsbreve
Introduktionsbrev til kommunal leder
Til arbejdsmarkedschef xxx
YYY kommune
Vi henvender os til dig og kommunen, fordi vi ønsker at undersøge de økonomiske og levekårsmæssige konsekvenser af forsørgelsesydelser til flygtningefamilier på starthjælpsniveau. Undersøgelsen skal især bygge på besvarelse af spørgeskemaer og på interview med 10 familier.
Der er, så vidt vi er orienteret, ingen andre systematiske undersøgelser af,
hvordan de flygtningefamilier, der ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse, konkret klarer sig for starthjælpen. Vi vil derfor være meget taknemlige for jeres medvirken til undersøgelsen, idet kommunen og de individuelle data naturligvis vil være anonyme i vores afrapportering. Når rapporten foreligger, vil I selvfølgelig modtage den, efter planen om 3-4 måneder.
Vi er: Adam Johansen, lektor i samfundsvidenskab ved Den sociale Højskole i København, Henning Hansen, konsulent i CASA og socialrådgiver Mette Blauenfeldt, der samarbejder om projektet, som finansieres af, indtil videre, CASA, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Den
sociale Højskole, 3F og Dansk Sygeplejeråd.
Det er med henblik på besvarelse af spørgeskemaerne, at vi henvender os til
jer. For at sikre en tilfældig udvælgelse af familier har vi valgt at anmode de
20 kommuner, som modtog flest flygtninge i 2004, om hver at udvælge de
10 først ankomne flygtninge efter 1. januar 2004 og udfylde et spørgeskema
for hver familie.
Vi vil desuden anmode de medarbejdere, som bidrager til undersøgelsen,
om at udfylde et særligt skema om medarbejderens generelle erfaringer. Det
skal understreges, at alle besvarelser af skemaer skal være anonyme.
Vi har vedlagt en kopi af de to skemaer til din orientering. Skulle I ønske at
se projektbeskrivelsen, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til os, så
vi kan eftersende den.
Skemaerne skal returneres senest fredag den 2. juni.
Idet vi håber på afdelingens tilsagn om at deltage i undersøgelsen
Med venlig hilsen
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Adam Johansen, Henning Hansen og Mette Blauenfeldt.
Dette brev er samtidig sendt til socialrådgiver ZZZ.
Ønskes yderligere oplysninger, kontakt Mette Blauenfeldt på 2629 5411,
eller Henning Hansen og Adam Johansen på CASA: 3332 0555.
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Introduktionsbrev til sagsbehandler
Til socialrådgiver ZZZ
YYY kommune
Vi henvender os til dig og kommunen, fordi vi ønsker at undersøge de økonomiske og levekårsmæssige konsekvenser af forsørgelsesydelser til flygtningefamilier på starthjælpsniveau. Undersøgelsen skal især bygge på besvarelse af spørgeskemaer og på interview med 10 familier.
Der er, så vidt vi er orienteret, ingen andre systematiske undersøgelser af,
hvordan de flygtningefamilier, der ikke kommer i beskæftigelse eller uddannelse, konkret klarer sig for starthjælpen. Vi vil derfor være meget taknemlige for jeres medvirken til undersøgelsen, idet kommunen og de individuelle data naturligvis vil være anonyme i vores afrapportering. Når rapporten foreligger, vil I selvfølgelig modtage den, efter planen om 3-4 måneder.
Vi er: Adam Johansen, lektor i samfundsvidenskab ved Den sociale Højskole i København, Henning Hansen, konsulent i CASA og socialrådgiver Mette Blauenfeldt, der samarbejder om projektet, som finansieres af, indtil videre, CASA, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Den
sociale Højskole, 3F og Dansk Sygeplejeråd.
Det er med henblik på besvarelse af spørgeskemaerne, at vi henvender os til
jer. For at sikre en tilfældig udvælgelse af familier har vi valgt at anmode de
20 kommuner, som modtog flest flygtninge i 2004, om hver at udvælge de
10 først ankomne flygtninge efter 1. januar 2004 og udfylde et spørgeskema
for hver familie.
Vi vil desuden anmode de medarbejdere, som bidrager til undersøgelsen,
om at udfylde et særligt skema om medarbejderens generelle erfaringer
(vedlagt i 3 eksemplarer). Det skal understreges, at alle besvarelser af skemaer skal være anonyme.
Skulle I ønske at se projektbeskrivelsen, er I meget velkomne til at skrive
eller ringe til os, så vi kan eftersende den.
Skemaerne skal returneres senest torsdag den 8. juni.
Idet vi håber på afdelingens tilsagn om at deltage i undersøgelsen
Med venlig hilsen
Adam Johansen, Henning Hansen og Mette Blauenfeldt.
Dette brev er samtidig sendt til socialchef XXX.
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Ønskes yderligere oplysninger, kontakt Henning Hansen eller Adam Johansen på CASA: 3332 0555.
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Spørgeskemaer og interviewguide
Undersøgelse af starthjælp
Skema til enkeltsager (flygtningefamilier)
Der skal udfyldes et spørgeskema for hver udvalgt sag om starthjælp eller introduktionsydelse på starthjælpsniveau. Spørgsmålene bedes udfyldt omhyggeligt, da
undersøgelsen skal bruges til at dokumentere forholdene omkring ydelser på starthjælpsniveau. (Oplysningerne skal være let tilgængelige, dvs. du skal ikke lede alt
for længe efter oplysningerne) Hvis du er i tvivl, kan du ringe til Henning Hansen
på CASA: 33 89 01 72.

1. Hvornår blev familien overgivet til kommunen? Angiv måned og år:
Manden: ___________________ Kvinden: _____________________________
2. Familiens sammensætning (alder og køn)?
Voksne: __________________________________________________________
Børn: ____________________________________________________________
3. Familiens oprindelsesland?
Manden:________________________________________
Kvinden:________________________________________
4. Hvad er familiens beskæftigelses- og forsørgelsessituation nu – både manden og kvinden?
Sæt gerne flere kryds
Ustøttet job
Job med løntilskud eller fleksjob
Praktik/virksomhedspraktik
SU-berettiget uddannelse
Uddannelse med tilskud (uden SU)
Dansk uddannelse (sprogundervisning)
Revalidering
Særlige projekter
Førtidspension
Sygdom/barsel – fritaget for program
Ingen beskæftigelse
Andet

Manden

Kvinden

Skriv:_________
_____________
_____________

Skriv:_________
_____________
_____________
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5. Hvilke indkomster og offentlige ydelser modtager familien – opdelt på
manden, kvinden og børnene? Nettobeløb pr. måned?
Nettobeløb pr. måned
Manden Kvinden Børnene
Erhvervsindkomst
Intro.ydelse på starthjælpsniveau (inkl. beskæft.tillæg)
Kontanthjælp
Boligsikring
SU
Pension
§ 84 – kronisk lidelse
§ 34 tillæg (boligudg.)
§ 36/§ 82 udgifter til behandling
Børnebidrag
Børnetillæg
Børnefamilieydelse
Andet:______________________________
___________________________________

6. Hvilke faste udgifter har familien?
Beløb pr. måned
Boligudgift (før evt. boligsikring og boligstøtte er modregnet)
El, gas og vand
Varme
Børnebidrag
Andet, som indgår i beregning af rådighedsbeløb:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7. Familiens rådighedsbeløb pr. måned – seneste beløb angivet i journalen?
Beløb: _______________
8. Har familien fået hjælp til udgifter i løbet af det sidste år, jf. § 34, § 35/§
81 eller andre paragraffer? Til hvad og hvor meget?
Formål:

Beløb

9. Har familien modtaget ydelser med tilbagebetalingspligt? Til hvad og hvor
meget?
Ydelser:
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Beløb

10. Har familien gæld til det offentlige – hvor meget?
Beløb: _____________
Til hvilket formål/hvorfor? ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Har familien fået nedsat eller standset hjælpen på grund af udeblivelse?
Ja: _______ Nej: _______
Hvis ja – hvor længe? ________uger
12. Har en eller flere medlemmer af familien fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som kræver behandling?
Hvilke problemer:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Hvilken match-gruppe er manden og kvinden placeret i? (eller burde de
være placeret i)
Mandens matchgruppe: ___________ Kvindens matchgruppe: ___________
14. Betyder helbredsproblemerne, at kommunen har overvejet revalidering,
fleksjob, førtidspension eller andre indsatser og ydelser?
Sæt kryds
Revalidering
Fleksjob
Førtidspension
Andet:____________________________

Manden

Kvinden

15. Hvordan er fremtidsudsigterne med hensyn til selvforsørgelse, efter din
vurdering?
Sæt kryds
Gode
Nogenlunde
Dårlige
Ved ikke

Manden

Kvinden

16. Er der uddybende kommentarer til familiens situation?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Undersøgelse af starthjælpsniveau
Sagsbehandlerskema
Med dette spørgeskema er det hensigten at indhente kommunale sagsbehandleres
kendskab til arbejdet med sager om ydelser på starthjælpsniveau. Vi beder dig
derfor udfylde spørgsmålene omhyggeligt ud fra dine erfaringer med sagsbehandlingen og modtagerne af ydelserne. Spørgsmålene udfyldes i de fleste tilfælde
med uddybende tekst. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til Henning Hansen på CASA: 33 89 01 72.
1. Hvor mange sager med ydelser på starthjælpsniveau har du selv haft i
løbet af de sidste 2 år?
Antal sager:____________
2. Er ydelsen ophørt i nogen af disse sager?
Hvor mange sager? _________
Hvorfor blev ydelserne stoppet? (giv et fyldigt svar):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Hvor mange familier med ydelser på starthjælpsniveau er sat under administration og med hvilke begrundelser?
Antal sat under administration? ________
Med hvilke begrundelser?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. I hvor mange sager er der oprettet en børnesag?
Antal børnesager:____________

5. Har kommunen formidlet ordinære job til modtagere af ydelser på starthjælpsniveau?
Hvor mange ydelsesmodtagere? _____
Hvilke typer job?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. Har kommunen udarbejdet interne retningslinjer for arbejdet med ydelser på starthjælpsniveau?
Ja: ____ Nej: _____
Hvis ja, vedlæg evt. kopi af skriftlige retningslinjer.
7. Hvilke faktorer har efter din mening betydning for, om familier på starthjælpsniveau bliver selvforsørgende gennem ustøttet beskæftigelse?
Nævn den vigtigste faktor først.
Vigtigste faktor:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Næstvigtigste faktor:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Andre faktorer:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Hvilke positive effekter har ydelser på starthjælpsniveau på modtagerne?
Giv en uddybende besvarelse:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Hvilke negative effekter har ydelser på starthjælpsniveau på modtagerne?
Giv en uddybende besvarelse:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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10. Ansøger familier med ydelser på starthjælpsniveau oftere om ekstra
ydelser end familier på kontanthjælp?
Ja:_____ Nej: ______
Hvis ja – Hvilke former for ydelser?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hvis ja – bliver ansøgningerne imødekommet?
Ja, som regel:_____ Ja, en gang imellem:____ Nej, sjældent: ______
11. Får familier med ydelser på starthjælpsniveau oftere boligstøtte efter §
23, stk. 4 i lov om individuel boligstøtte end familier på kontanthjælp?
Ja:_____ Nej: ______
Hvis ja – med hvilke begrundelser?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Henvender familier med ydelser på starthjælpsniveau sig oftere for at
søge råd og vejledning, end familier på kontanthjælp?
Ja:_____ Nej: ______
Hvis ja – hvilke former for råd og vejledning?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tak for hjælpen!
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Interviewguide
Spørgeguide til 10 intensive interview af familier på introduktionsydelse i
uge 16-20, evt. fulgt op af deltagerobservation af 2 af familiernes hverdag
(dvs. fra morgen til aften en tilfældig dag), fortrinsvis dansk- eller engelsktalende (i alt 12 dage inkl. transport); de er strategisk udvalgt, så kun børnefamilier indgår: 2 enlige med børn; 2 par med 1 barn; 2 par med 2 børn; 2
par med 3 børn; 2 par med 4 børn og derover; aftale om anonymitet; aftale
om båndoptagelse;
præsentation af tolk og af mig, og af undersøgelsens formål (sådan cirka):
“Ingen har indtil nu undersøgt, hvordan familier som jeres lever af introduktionsydelsen. Det er det, vi vil. Vi interviewer 10 flygtningefamilier og
har sendt et spørgeskema til 70 sagsbehandlere i de 20 kommuner, som har
modtaget flest flygtninge i 2004. Jeg vil gerne tale med jer om, hvordan I
bruger de penge, I har. Og jeg vil også gerne tale med jer om, hvad det betyder for jeres og for børnenes tilværelse her, at I som flygtningefamilie har
meget færre penge at leve for, end nogen andre familier har i Danmark. Når
vi har skrevet en rapport, vil vi sende jer et eksemplar og invitere jer til.......
Vi er meget glade for, at I vil medvirke til undersøgelsen. I vil ikke kunne
genkendes som familie i rapporten.”
Metodisk bliver opgaven at lade forældrene selv fortælle og få tolken til at
medvirke hertil; og at få (evt. upåagtede) betydninger af hverdagslivet frem,
bevidste valg og desuden (påtvungne, prioriterede) afsavn og deres personlige og sociale betydning frem med følgende temaer og hovedspørgsmål:
1) Om familiens baggrund, sammensætning og bolig; om børnenes institutioner
Hvad er jeres oprindelsesland, hvor længe ventede I på asyl, og hvad er jeres opholdsgrundlag? Hvem bor i boligen? Hvad er jeres erhvervs- og uddannelsesbaggrund, og hvad er I beskæftiget med i hverdagen for tiden?
Hvad er jeres erfaringer for at blive selvforsørgende? Hvad laver jeres
børn?
2) Budget for faste månedlige indtægter og udgifter
Hvad er jeres faste indtægter (inkl. børnechecken)? Hvad er jeres faste udgifter (boligudgifter og licens), inkl. evt. afdrag på lån? Gæld? Og hvordan
er jeres rådighedsbeløb (inkl. børnechecken)?
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3) Om familiens sundhed og helbredsproblemer
Har en eller flere af jer alvorlige helbredsproblemer? Og børnene? Har I udgifter til medicin og til behandling? Er børnene ofte syge, og kan I få dem
passet? Går I regelmæssigt til tandlægen? Gør børnene? (Og hvad betyder
det for jer, også evt. økonomisk?)
4) Om familiens hverdagsliv, netværk, og deltagelse
Fortæl mig om jeres hverdag, hvad I laver, og hvem I har kontakt med. Er
boligen god (faciliteter og indbo; antal værelser og evt. gener som kulde,
fugt, træk, luftforurening)? Og er boligen en god ramme for jeres liv (om
hverdagen i boligen)? Om forpligtelser (aktivering mm.), om fritidsaktiviteter, om familiebegivenheder, om familie i øvrigt, om venner og bekendte
her; og om familie og venner i udlandet og evt. økonomiske forpligtelser
(giver I penge til nogen?); om relationer til professionelle, og til naboer (er I
socialt isolerede?); om tryghed i boligområdet, om andre ting (som vi måske ikke er opmærksomme på?), og som har betydning i hverdagen (og
spørge ind til betydningen ’hver gang’, og til evt. sammenhæng med deres
økonomi!)? Transportudgifter, til hvad og hvorfor?
5) Om børnenes hverdag og forbrug
Hvad laver jeres børn, når de ikke er i institution/skole? Fortæl mig om børnenes hverdag, hvad de har glæde af, og hvad de har vanskeligheder med?
Hvad laver I sammen med jeres børn? Hvilke udgifter til børnene prioriterer
I? Hvordan sammenligner børnene sig med danske børn? Hvad er vigtigt at
fejre sammen med børnene? Bliver de inviteret til deres kammeraters fødselsdag, og har de en gave med? Hvad siger børnene, de ønsker sig, og hvad
svarer I dem, når I ikke har råd (spørge ind til betydningen ’hver gang’, og
til evt. sammenhæng med deres økonomi!)?
6) Om afsavn og betydningen heraf
Hvad må I undvære? Hvad har I undladt af økonomiske grunde (internet,
køb af medicin, holde børnefødselsdag, tøj, sko, gå til tandlæge, købe avis
eller bøger, besøge, ringe op, eller …?) Hvilke aktiviteter har I måttet undlade for familien? For jer som voksne? For jeres børn? Og hvad betyder det
for jer? Kan I sammensætte jeres kost, som I ønsker? Til jer selv? Og til
børnene? Har I haft for lidt mad, fordi I ikke havde råd? Er der nogen større
ting I savner i hverdagen, og som I ikke har råd til (cykler, bil, tv, møbler,
eller …)? Hvad ville I købe, hvis I fik 5.000 kr. i hånden?
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7) Om familiens strategier for at forbedre indkomsten
Tænker I meget over, hvordan I skal få råd til alle udgifter? Og i hvilke situationer tænker I over det? (ved bestemte indkøb, midt i noget andet, fx på
sprogskolen eller i aktivering)? Er der noget, I sparer på (hvordan)? Har I
haft arbejde? Har børnene? Sort arbejde? Andre måder at tjene eller skaffe
penge på (tigge)? Ved at spille? Låner I? Får I gaver fra familie? Har I søgt
kommunen om at dække udgifter (hvilke, og hvordan gik det)?
8) Om (strategisk) indkøb af dagligvarer og af tøj mm.
Hvordan planlægger I jeres daglige indkøb? Gør I noget for at købe de billigste varer (tilbudsaviser, særlige butikker, særlige tidspunkter, via netværk, eller …)? Hvor meget bruger I alt i alt på mad om måneden? Køber I
alkohol? Tobak? Hvordan får I nyt tøj og fodtøj? Og børnene? Hvilke andre
ting planlægger I at købe for at få råd? Er der noget I sparer op til?
9) Om brug af børnecheck og om økonomiske prioriteringer
Medregner I selv børnechecken i jeres månedlige rådighedsbeløb, eller bruger I den til noget ekstra? Hvad vil I bruge/har I brugt børnechecken til (og
hvorfor?) Hvordan prioriterer I jeres rådighedsbeløb (hvilke ting planlægger
I at have råd til, eller hvad ’skal’ der være råd til)?
10) Om fremtid og holdninger
Hvad betyder økonomien for jeres nuværende tilværelse? Jeres rådighedsbeløb er væsentligt mindre end tilsvarende danske familiers – Hvad tænker
I om det? Hvordan kunne I godt tænke jer at leve i Danmark? Er I fattige i
økonomisk forstand? Hvordan kan I forbedre jeres økonomi i fremtiden?
Forventer I at blive selvforsørgende (hvordan)? Skal jeres børn tjene penge
til familien, mens de er børn (under 18)? Ønsker I at flytte til et andet land
(hvorfor)? Ønsker I at flytte bolig her (hvorfor)?
Har I selv nogle spørgsmål eller ting, I synes, vi har glemt at tale om?
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