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ANDET

Udtalelse om stramningerne på udlændingeområdet
Socialrådgiverne er bekymrede og siger fra over for de mange stramninger på udlændingeområdet, som en stor del af folketinget har gennemført de seneste år.
Stramningerne af udlændingereglerne er nået et punkt, hvor det reelt er et angreb på de
værdier, det danske samfund er bygget op omkring og på de værdier, som socialrådgiverfaget bygger på – og det forringer vores muligheder for at anvende vores faglighed.
DS siger fra, når grundlæggende værdier som lighed og medborgerskab i det danske samfund udfordres.
Vi siger fra, når integrationsydelsen spænder ben for børn og voksnes muligheder for at leve
et liv med en ordentlig bolig, penge til medicin og mad på bordet. Det fjerner grundlaget for,
at man kan klare sig, integrere sig, få en ordentlig skolegang og opbygge ressourcer til at
komme ud på arbejdsmarkedet, og det øger uligheden og dermed sammenhængskraften i
samfundet.
Vi siger fra, når børn tvangsmæssigt placeres i lejre som Sjælsmark, hvor de ikke kan få den
fornødne skolegang, ikke kan få mad, som passer til børns behov og ikke kan leve et værdigt
liv med forældre som levnes mulighed for rent faktisk at være forældre.
Vi siger fra overfor 9-års reglen, som kommer til at betyde, at mennesker på arbejdsmarkedet, der har meldt sig ind i en A-kasse, ikke kan optjene rettigheder til dagpenge på lige fod
med deres kollegaer, blot fordi deres pas har en anden farve. Et hvert angreb på A-kasserettigheder er et angreb på fagbevægelsen.
Vi siger fra, når man under dække af at ville bekæmpe ghettoer og sikre integrationen, nedlægger almene boliger, som er til at betale for de økonomisk dårligst stillede.
Vi siger fra, når man overvejer at fratage borgere deres permanente opholdstilladelse, fordi
der ikke længere er krig i det land, de eller deres forældre flygtede fra for mange år siden.
Når alle disse grupper presses, fordi der skabes så stor usikkerhed om deres eksistens og
livsvilkår, er det os som socialrådgivere, der møder dem i hverdagen – i børnefamiliearbejdet, integrationsarbejdet, i beskæftigelsesindsatsen osv.
Vi kan ikke udfolde vores faglighed, når de mennesker vi skal støtte, er så pressede, at de
ikke engang har til de mest basale behov og når forældre skal vælge mellem husleje, mad,
tøj og medicin osv. Og vi er magtesløse, når de reagerer med vrede vendt mod repræsentanterne for samfundet, hvilket ofte er os i frontlinjen.
Når man lovgiver for at ramme en enkelt befolkningsgruppe, sådan som det sker på udlændingeområdet, ændrer man samtidig også vilkårene for mange andre befolkningsgrupper,
f.eks. danske statsborgere, som vil rejse ud i verden for at arbejde og lære andre kulturer at
kende.
Vi udtrykker vores dybe bekymring for de konsekvenser, som stramningerne medfører – for
borgerne, vores mulighed for at arbejde med borgerne såvel som sammenhængskraften i
vores samfund.

