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❖HVEM taler vi om

❖HVORDAN ser det ud

❖HVORFOR ser der sådan ud

❖HVAD er konsekvenserne for den enkelte og samfundet
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Fattigdom blandt flygtninge og indvandrere



Pr. 1. januar 2020 var ca. 10,5% af den danske befolkning flygtninge og indvandrere (6,1% 
ikke-vestlige og 4,4% vestlige)

- Flygtninge

- Familiesammenførte til flygtninge

- Familiesammenførte til indvandrere og danskere - forsørgelseskrav

- Arbejdsmigranter - selvforsørgelseskrav

- EU arbejdstagere - selvforsørgelseskrav

- Studerende – selvforsørgelseskrav

- efterkommere
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Hvem taler vi om?
Antal opholdstilladelser efter kategori 2014 – 2019)



Et meget lige samfund i international målestok

- progressivt skattesystem

- gratis uddannelse, sundhed, børneomsorg

AE rådet – Fordeling og Levevilkår (januar 2021)

- uligheden vokser 

- corona-krisen rammer de lavest lønnede job hårdest
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Hvordan ser det ud
Familier på integrationsydelse, IMR



Indvandrere og efterkommere er overrepræsenterede

- modtagelse af offentlig forsørgelse - kontanthjælp 

- manglende beskæftigelse

- langt flere i ufaglærte jobs

- modtagere af førtidspension

- beboere i udsatte boligområder - lejeboliger

- en overrepræsentation i de kommuner med størst fattigdom blandt børn
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COVID-19s betydning for beskæftigelse

Beskæftigelsesrate efter 3 år for nye flygtninge 

nu faldet til 33% (mænd: 53%, kvinder 16%)

Ny-ledige marts til maj 2020:

- 14,4% er ikke vestlige, de udgør 7,5% af   

arbejdsstyrken

Forsiden af www.uim.dk maj 2019

http://www.uim.dk/


• Ikke-vestlige er lavt uddannede og kriser går især ud over lavt uddannede 
(finanskrisen)

• Corona har haft negativ effekt på brancher, hvor der traditionelt er mange ikke-
vestlige indvandrere beskæftigelse (transport, service, handel, hotel, rengøring, 
restauration)

• Corona-krisen vil give teknologiske ændringer – og dermed mindske arbejdsfunktioner, 
hvor der har været efterspørgsel efter ikke-vestlig arbejdskraft

• Kilde: Jan Rose Skaksen, Rockwoolfondens Forskningsenhed
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COVID-19s betydning for beskæftigelse



Ydelses system med særligt lave ydelser til flygtninge og indvandrere:

- Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse 2020 (kontanthjælp i parentes)

Voksne (over 30 år):

med børn (forsørgere) 8.596 kr.(15.355 kr.)

uden børn 6.142 kr.(11.554 kr.)

- kræver bopæl i DK 9 år ud af de sidste 10 år samt 2½ års alm. Arbejde at få 
kontanthjælp

- fuld børne/familie ydelse kræver 6 års bopæl/beskæftigelse inden for 10 år i DK

- dog midlertidige børnetilskud indtil nyt ydelsessystem

- ingen dispensationer for opholdskrav ifm førtids- og folkepension for flygtninge
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Fuldtidsaktivering – reduktion af ydelse / kun ydelse ved fremmøde 

-Lave/reducerede ydelser giver incitament til beskæftigelse, for dem der kan

- tidligere studier viser også øget beskæftigelse – men også øget overgang til andre 
ydelser eller ingen ydelse

-Studier påviser også andre konsekvenser ved nedsatte ydelser: berigelseskriminalitet, 
øget søgning i sundhedsvæsenet, lavere resultater for børns skolegang (RFF 2019)
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Hvorfor ser det sådan ud?
Nyt forslag om 37 timers aktivering for flygtninge og indvandrere



Hvad er konsekvenserne?
Rapporten ”Vi tager jo drømmene fra dem”

fra januar 19 

Survey blandt en stor gruppe frivillig i DRC samt fokusgruppe-

og telefoninterview med udvalgte frivillige

Hovedparten af de deltagende frivillige har 

mere end 2 års erfaring med frivilligt arbejde

med flygtninge i Danmark.
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Lav ydelse
”Hver gang man får et brev fra kommunen, så 

bliver man faktisk angst, for betyder det nu, 

at de tager noget fra mig? Det er meget 

invaliderende, at man har et budget, hvor 

man ikke kan tåle, at man lige skal betale 25 

kroner her eller 20 kroner dér. Det er en stor 

psykisk belastning, at de ikke ved, hvordan de 

skal få det til at hænge sammen.” 

Frivillig hos Dansk Flygtningehjælp



”Hvis vi spiser morgenmad, altså mig og min hustru, 

så er der ikke nok til resten af ugen. Så vi har valgt, 

at det er børnene, der får det hele, og så springer vi 

morgenmaden over”

Far på integrationsydelse (2018)
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- Problemer ift boligforhold

- Sociale og materielle afsavn – også helt basale afsavn som medicin, nødvendig 
transport, skoleudstyr og vintertøj

- Stress og dårlig trivsel i familierne

- Enkelte familietyper fik under hvad IMR vurderer at være et 
eksistensminimum. Særligt familier med mere end 1 barn og en høj husleje er 
i risiko

”Vi er næsten altid hjemme. Vi går ikke nogen steder. Hvis vi skal ud, skal vi jo bruge 
penge på transport, og vi er jo fire”

Enlig mor på integrationsydelse

Familier på integrationsydelse (Inst. For Menneskerettigheder 2018):
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For integrationen……



Hvad er konsekvenserne?
Manglende sikkerhed i ophold

Midlertidig opholds- Permanent opholds- Statsborgerskab

tilladelse - alle tilladelse

(kan søges efter 8 år) (kan søges efter 8 år)



Midlertidige 
opholdstilladelser

”Usikkerhed, utryghed. Hvornår er det, 
de bliver sendt tilbage? Og er der 
vurderet forkert, om der er fred i
området. Deres fokus er flyttet, og der 
er meget angst forbundet med det nye
paradigmeskifte.”

Frivillig hos Dansk Flygtningehjælp



Hvad er konsekvensen
Økonomi og socioøkonomisk vilkår er en vigtig brik i et samlet integrations-billede

Helbred

Socio-
økonomisk

stress
Eksilstress



Hvor er der i øvrigt hjælp at hente?
www.nyidanmark.dk og www.borger.dk og www.drc.ngo

Frivilligrådgivning Asylrådgivningen

Frivillighuset Personlig fremmøde: Onsdage 10-13
Hejrevej 46 Borgergade 10, inde i gården
2200 København NV

+45 35 36 74 17 Telefon: alle dage 8.30-16.00 på
raadgivningkbh@drc.ngo 33 73 50 00

Onsdag kl. 17–20
Torsdag kl. 13–16 Mail: advice@drc.ngo

Alt på dansk og engelsk

Vi deler numre ud til de fremmødte fra kl. 16.30 (onsdag) og kl. 12.30 (torsdag).
Vi kan nå at tale med 6-7 personer pr. åbningsdag.

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.drc.ngo/
mailto:raadgivningkbh@drc.ngo


Kontakt 

telefonnummer

navn 

dato 

Tak for i dag!
Mette Blauenfeldt

Sektionschef Viden og Udvikling

DRC Dansk Flygtningehjælp

Mette.blauenfeldt@drc.ngo

Mobil: 26300772

Bestyrelsesmedlem Socius

mailto:Mette.blauenfeldt@drc.ngo

