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Vedr.: Høring over Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Uddannelsesforbundet er stærkt bekymrede over, at det i forbindelse med lovforslaget
indføres deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere EU-borgere,
studerende m.fl. fra 1. juli 2018. Det betyder, at udover det depositum på 1.250 kroner
pr. modul (som allerede er indført), skal udenlandske arbejdstagere m.fl. betale 2.000
kroner pr. påbegyndt modul i egentligt deltagergebyr. Svarende til at den fulde danskuddannelse vil koste altså 12.000 kroner. En uddannelse som hidtil har været gratis.
Uddannelsesforbundet har foretaget rundspørge på 11 sprogcentre, hvor godt 1.300 Skursister har svaret. Af disse planlægger godt 80 procent at blive i Danmark, mens blot
omkring 30 procent forventer at deltage i danskuddannelse, hvis der indføres deltagerbetaling.
Et deltagergebyr på danskuddannelse vil besværliggøre deltagelse i den kompetenceudviklingen som tilbydes i VEU-systemet, og gebyret vil udgøre en stor barriere for at udenlandske arbejdstagere (og også deres arbejdsgivere) kan profitere af VEU-indsatserne.
Kombinationen af udlændinge uden danskuddannelse og samtidige planer om at blive i
Danmark, er uholdbar både for deres fremtidige muligheder for uddannelse, job og for
integrationen. Det er en farlig cocktail for integrationen og sikkerheden på arbejdspladserne, hvor udlændinge og danskere ofte arbejder sammen side om side - eksempelvis i
landbruget, på byggepladser, slagterier, gartnerier og mange andre steder.
Der er bred enighed om, at en kerneforudsætning for god integration på arbejdsmarkedet er, at kunne forstå og tale dansk, f.eks. at kunne læse og forstå hygiejneregler eller
en sikkerhedsmanuel mv. Udlændinge er udsat for 60 procent flere arbejdsulykker, jf.
opgørelser fra Arbejdstilsynet. Mestrer man ikke det danske sprog, kan man heller ikke
læse sikkerhedsmanualer.
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Samtidig ved vi, at der i gruppen af udenlandske arbejdstagere forekommer en stor del
med lavt betalte job. Den aftalte deltagerbetaling vil derfor, alene af økonomiske årsager, med garanti afholde mange fra at tilmelde sig danskuddannelserne og samtidigt blokere for andre relevante VEU-forløb. Dermed vil kvaliteten og værdien af det udførte arbejde forringes.
Det forekommer uhensigtsmæssigt og malplaceret, at det er mennesker med svage
danskkundskaber, som gerne skulle integreres godt på det danske arbejdsmarked, som
skal betale for skattelettelser. Gebyret giver et begrænset provenu og vil have en decideret negative effekt på udlændinges integration, i såvel det danske samfund som på arbejdsmarkedet.
Samtidigt rummer lovforslaget en stor risiko for, at mange indvandrere ikke lærer dansk,
ikke kan arbejde videre med sproget og ikke kan lære deres børn det. Det vil få konsekvenser ikke kun for arbejdsmiljø og sikkerheden på arbejdspladserne, men også integrationen i et bredere perspektiv.
Det skal desuden bemærkes, at det af aftalen fremgår, at ”deltagerbetaling og depositum
vil sikre et incitament til, at kun de selvforsørgende kursister, der er motiverede, påbegynder uddannelsen”. I forlængelse heraf skal det for god orden skyld understreges, at
vores erfaring er, at også kursusdeltagere med behersket eller ingen motivation, ofte kan
udvikle og øge motivationen for uddannelse undervejs i et relevant undervisningsforløb.
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