
Kære kongres 

Integrationen halter efter – både i Danmark og i FOA. 

Ifølge Danmarks Statistik har etnisk danske kvinder en beskæftigelsesfrekvens på 72 % og mændene 75 %. 

Ikke-vestlige indvandrere har derimod en beskæftigelsesfrekvens på 44 % for kvinderne og 53 % for 

mændene. 

Husk lige – vi har en lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Den lyder sådan: 

§ 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af 

race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social 

eller etnisk oprindelse. 

 § 2. En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved 

ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår 

Men hvad er virkeligheden? 

Jobklare borgere med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i arbejdsløshedskøen og etniske 

minoriteter har fem gange så stor risiko for at blive langtidsledige som ledige med dansk baggrund.  

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande klarer sig generelt dårligere end etniske danskere på 

arbejdsmarkedet. Gruppen har således lavere beskæftigelsesgrad og højere ledighed end etniske danskere. 

Det afspejler sig også ved, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenterede 

blandt flere offentlige overførsler, kontanthjælp m.v. 

Hvad er fakta? 

Mere end hver femte kontanthjælpsmodtager er indvandrer og efterkommer fra ikke-vestlige lande  

 Eksempelvis er der en markant overrepræsentation af indvandrer i kontanthjælpssystemet, idet mere end 

hver 5. modtager enten kommer fra eller er efterkommer fra ikke-vestlige lande. Det er en markant 

overrepræsentation i forhold til, at gruppen kun udgør ca. 7 pct. af befolkningen i den erhvervsdygtige 

alder.  

FOA`s skrev i forbindelse med halveringen af dagpengeperioden: 

”Regeringens planer om at halvere dagpengeperioden fra fire til to år, vil ramme FOAs ledige hårdt. Det 

vurderer FOA i lyset af de aktuelle forhandlinger på Christiansborg om dagpengesystemets fremtid. 

Hvis man er lavt uddannet, kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, er mellem 40 og 59 år - er på 

dagpenge og har været det mere end 2 år – så har man grund til at være bekymret.  

Du vil nemlig blive hårdest ramt af regeringens planer om at halvere dagpengeperioden. Det viser 

statistikkerne.  

Lavt uddannede kvinder over 40, der har anden etnisk end dansk, er nemlig overrepræsenterede i 

arbejdsløshedsstatistikkerne over ledige, der har været uden arbejde i mere end to år." 



 

 

Blandt de ledige, der opbrugte dagpengeretten i årets første to måneder er ikke-vestlige indvandrere hårdt 

ramt. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er ikke-vestlige indvandrere ramt mere end tre gange så 

hårdt, som personer med dansk oprindelse. 

Sprog og læsning betyder noget – det er ikke bare arbejdspladskultur. 

Ikke mindre end 58 % af de tosprogede unge som starter på en erhvervsuddannelse har efter 4½ år hverken 

fuldført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, mens det samme kun gælder 37 % af de etsprogede. 

Ser vi på etnicitet og kønsforskelle, så er der mange lighedspunkter, men også to områder hvor der er store 

forskelle. Den ene forskel er, at der er markant flere tosprogede unge og drenge som falder udenfor.  

Så her ligge en stor opgave for FOA både i forbund, sektorer og afdelinger – lad os komme i arbejdstøjet i 

den næste kongresperiode. 

 

 

 


