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Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for, at Udsatterådet er inviteret til af afgive 
høringssvar vedrørende ny integrationspolitik 2019-2022. 

Udsatterådet ser gode intentioner i den nye integrationspolitik og er glad for at der lægges vægt på at 
favne alle borgere – også de borgere som af forskellige grunde har brug for særlig opmærksomhed for at 
de kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Udsatterådet vil i forlængelse heraf opfordre til at integrationspolitikken bliver mere skarp på de borgere, 
som befinder sig på kanten af samfundet - og i risiko for at falde udenfor. Etniske minoriteter er også 
repræsenterede blandt de udsatte. Vi er især bekymret over de tendenser, der viser at færre drenge med 
anden etnisk baggrund får en uddannelse og således bliver sårbare unge der risikerer at havne i 
udenforskab. Det gælder også i forhold til hjemløshed, hvor man også ser hjemløse med anden etnisk 
baggrund end dansk. 

Hvis vi skal hindre social udsathed er det nødvendigt, at der sker en hurtig social indsats med fokus på 
kompleksiteten i denne gruppe unges problemer, herunder samspillet mellem boligproblemer, sociale 
problemer og evt. misbrugsproblemer. Vi oplever særligt at de sårbare unge bliver udfordret i forhold til 
bolig, da de ikke har råd til en høj husleje, hvilket kan sende dem ud i hjemløshed. Udsatterådet 
opfordrer derfor til et forstærket fokus på at der er boliger til rådighed, som også de mest udsatte har råd 
til at betale.

En ofte usynlig gruppe blandt de socialt udsatte er psykisk syge med en anden etnisk baggrund end 
dansk. Psykisk sygdom kan være tabuiseret og forbundet med skam. I mange tilfælde er der tale om, at 
de voksne i familien lider af følgevirkninger af tortur eller har posttraumatisk stress-syndrom. 
Tabuiseringen af den psykiske sygdom betyder imidlertid, at sygdommen ofte vendes indad, og at 
familien oplever en stor belastning. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på hele familien og ikke 
mindst på børnene.

Udsatterådet opfordrer til at integrationspolitikken i højere grad har fokus på de sårbare flygtninge og 
indvandrere som ikke i tilstrækkelig grad nås af de almene sociale tilbud. Kulturel rodløshed og mislykket 
integration kan være en væsentlig del af forklaringen på at disse grupper kan være svære at nå. 
Udsatterådet ser derfor, at der er behov for en forebyggende tilgang, hvor der udvikles flere målrettede 
tilbud til socialt sårbare grupper med etnisk minoritetsbaggrund. 

Integrationspolitikken bør i højere grad adressere de barrierer der kan være for at de svageste og særligt 
de unge med minoritetsbaggrund bliver fuldt integreret i samfundslivet - og på hvad kan man gøre for at 
hjælpe dem videre og undgå marginalisering.

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter.
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