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INTERNASJONAL MIGRASJON
- En reise mot utvikling?

Aldri før har menneskeheten hatt så stor suksess i kampen mot ekstrem fattigdom 
som etter den kalde krigens slutt. Mens om lag 35 prosent av verdens befolkning 
levde i ekstrem fattigdom i 1990, er andelen nå under 10 prosent. Antallet ekstremt 
fattige er redusert med langt over hundre tusen – hver dag i hele denne perioden.

Inspirert av denne suksessen vedtok FN gjennom Bærekraftsmålene å avskaffe 
ekstrem fattigdom innen 2030. Basert på de siste års utvikling framstår det i utgangs-
punktet som en overkommelig oppgave. 

Men neste fase i arbeidet for avskaffelse av ekstrem fattigdom blir annerledes og 
vesentlig vanskeligere. En grunn til dette er at økonomisk vekst av ulike grunner 
ikke forventes å gi like gode bidrag til redusert fattigdom som de siste årene. Det gir 
grunn til å stille spørsmål om bistand bør spille en viktigere rolle. Størsteparten av 
den gjenværende fattigdommen vil være konsentrert i Afrika sør for Sahara, som er 
en viktig region for norsk utviklingspolitikk.

Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom? 

Debatter om utvikling fortoner seg gjerne som en 
stadig jakt på løsninger som kan gi mennesker i 
fattige land en varig vei ut av fattigdom. Denne 
rapporten ser på en utviklingsstrategi som er 
førstevalget for mange fattige, nemlig migrasjon. 

Forskning tyder på at flytting ofte bidrar til utvikling 
både for migrantene selv, for hjemlandet, og landet de 
reiser til. Likevel får denne strategien lite oppmerksomhet i 
dagens utviklingspolitikk, bortsett fra enkelte forsøk på å bruke 
bistand til å begrense migrasjon. 

Rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer 
hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og 
redusere ulempene ved migrasjon. 
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INNLEDNING 
The world where location has the most influence on one’s lifetime income is still the world we live in. 

Branko Milanovic1 

 

Debatten om utvikling fortoner seg gjerne som en jakt på løsninger som kan gi mennesker i 

fattige land en varig vei ut av fattigdom. Løsningene har endret seg i tråd med skiftende 

ideologiske strømninger, geopolitiske hendelser og økende kunnskap, og ulike strategier har 

byttet på å være den rådende idé: statlige pengeoverføringer og lån, ekspertbistand, 

infrastruktur, handel og vekst, helse og utdanning, mikrofinans, kontantoverføringer, 

klimatiltak, politiske reformer og institusjonsutvikling er bare noen eksempler. 

 

I dette notatet vil vi se på en av de aller mest brukte veiene ut av fattigdom, nemlig 

migrasjon.2 Det er en strategi som gjennom flere tiår med utviklingsdebatt ikke har fått den 

oppmerksomhet den fortjener, sett opp mot hvor vanlig og viktig den er for de fattige 

menneskene som utviklingspolitikken er tenkt å hjelpe. I likhet med bistand er ikke 

migrasjon alene nødvendig eller tilstrekkelig for å skape storstilt utvikling, men den kan gi 

viktige bidrag. I motsetning til bistand er migrasjon noe som nesten alltid initieres av de 

fattige selv. Vi ser på migrasjon i lys av utviklingspolitiske mål, som selvsagt innebærer en 

betydelig avgrensning av tematikken: Det betyr for eksempel at det ikke vil være naturlig å 

behandle alle de ulike aspektene ved innvandring til Norge. Innvandring til Norge er bare én 

del av den utviklingspolitiske samtalen rundt migrasjon, men gitt den politiske sensitiviteten 

knyttet til innvandring, er det likevel et forhold som påvirker debatten om andre – og mindre 

kontroversielle – deler av håndteringen av migrasjon. Vi vektlegger heller ikke asyl- og 

flyktningpolitikk, som bygger på humanitære begrunnelser og internasjonale forpliktelser 

framfor bredere utviklingspolitiske spørsmål. 

 

Enten det skjer i stor eller liten skala, i raskt eller tregt tempo, så innebærer migrasjon 

endring, både for enkeltmennesker og i noen grad for hele samfunn. Uansett hvordan man 

velger å se på endringene som migrasjon medfører, har de implikasjoner for utvikling, gjerne 

både på individnivå, gruppenivå og statsnivå, og ofte både positivt og negativt. Migrasjon har 

alltid vært en medvirkende faktor i samfunns utvikling, og kommer utvilsomt til å være det 

også i de neste tiårene.  
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Dessverre blir den offentlige samtalen om migrasjon ofte redusert til en polarisert debatt om 

migrasjon er positivt eller negativt – om man er for eller mot. Men siden migrasjon kan virke 

både positivt og negativt, er spørsmålet vi heller bør stille oss dette: Hvordan, og under 

hvilke forutsetninger, fungerer migrasjon henholdsvis positivt og negativt? Hvordan kan 

dette påvirkes? Mer konkret: Hva slags politikk kan styrke de positive utviklingseffektene av 

migrasjon, og hva kan gjøres for å dempe de negative sidene? Dette er spørsmålene som 

ligger til grunn for dette notatet, dog innenfor de avgrensningene som er foretatt foran.  

 

Problemstillingen er interessant av flere grunner. Det er et viktig spørsmål for menneskers 

og samfunns utvikling, og et område der det synes å være uutnyttede potensial i norsk 

utviklingspolitikk. I tillegg er migrasjon et av de områder der diskrepansen mellom 

utviklingspolitiske ambisjoner og kunnskap om hva som virker, er størst. Dagens ideer om å 

redusere migrasjon gjennom utviklingspolitikken står for eksempel i sterk kontrast til 

forskning som sier at det er lite som gir mer utvikling (for enkeltindivider) enn å flytte fra 

fattige til rike land. Migrasjonsforskeren Michael Clemens mener at ingen andre 

utviklingspolitiske grep er i nærheten av å kunne oppnå det samme som arbeidsmigrasjon 

når det gjelder å utjevne forskjeller i inntekt.3 De få utviklingsprosjekter som er gjennomført 

med mål om å tilrettelegge for midlertidig arbeidsmigrasjon fra fattige til rike land, er 

vurdert å ha effekter som langt overgår selv de beste tradisjonelle bistandstiltak.4 Selv om 

man likevel skulle ønske å begrense migrasjon gjennom utviklingspolitikken – kanskje av 

andre grunner enn de utviklingspolitiske – står ambisjoner og tilgjengelig kunnskap i skarp 

kontrast. For det første er det vanskelig å se hvordan bistand kan begrense migrasjon i særlig 

grad. For det andre vil bistand, hvis den lykkes i å skape utvikling, mest sannsynlig føre til 

mer emigrasjon, ved å gjøre det mulig for flere å emigrere.5 

Fra pessimisme til optimisme til pessimisme 
Dagens restriktive tilnærming til migrasjon i utviklingsspørsmål – der bistand er tenkt å 

forhindre migrasjon – er en del av en historisk pendelsvingning. For få år siden var 

migrasjonstematikken knyttet til pessimisme, med tanke på «hjerneflukt» fra fattige land. Vi 

har også sett perioder med optimisme, med vekt på arbeidsmigrasjon og det faktum at 

migranter fra fattige land sender enorme beløp hjem. De siste årene har tyngdepunktet igjen 
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vært i den pessimistiske enden av skalaen – spesielt i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015.6 I 

tråd med disse svingningene har toneangivende giverland vridd sine utviklingspolitiske 

prioriteringer fra å styrke utviklingseffektene av migrasjon til å forsøke å begrense 

migrasjon, blant annet ved å belønne de land som stanser eller reverserer såkalt irregulære 

migrasjonsstrømmer eller ved å adressere det man – i mangel av noen bedre ord – kaller 

migrasjonens «root causes». Mens både norsk og europeisk utviklingspolitikk tidligere 

anerkjente utviklingspotensialet i migrasjon – og ønsket å dra nytte av dette – har man i dag 

et eksplisitt mål om å bidra til redusert migrasjon.7 EUs politiske ambisjoner har gått fra å 

ville «maksimere utviklingseffekten av migrasjon» så sent som i 2013, til «å adressere de 

grunnleggende årsakene til irregulær migrasjon og fordrivelse» i 2016.8 En studie 

karakteriserer denne snuoperasjonen som en av de største utviklingspolitiske endringene på 

lang tid.9 Det har også i Norge kommet til uttrykk i forsøk på å bruke utviklingshjelp, direkte 

eller indirekte, til å demme opp for migrasjon, basert på en idé om at utvikling og vekst i 

fattige land vil resultere i at mennesker velger å bli i hjemlandene sine.  

 

Svingningene har selvsagt mye å gjøre med den politiske og økonomiske situasjonen som til 

enhver tid råder, men også med ideologi og syn på utvikling. Et optimistisk syn på migrasjon 

legger til grunn at migrasjon er en «vinn-vinn-vinn-situasjon», både for opprinnelsesland, 

destinasjonsland og individet. Dette forklares blant annet med at friere migrasjon gir mer 

effektiv global allokering av ressurser og en utviklingsfinansiering drevet frem nedenfra av 

private aktører og initiativ. Optimismen bygger på historisk dokumentert gevinst, blant 

annet i form av betraktelig økt levestandard og forventet levealder for de som migrerer, og 

ikke minst den enorme økningen av pengeoverføringer migranter sender tilbake til fattige 

slektninger og lokalsamfunn. Migrasjonskritikerne påpeker gjerne at migrasjon fratar svake 

utviklingsland nyttig arbeidskraft, samtidig som det svekker arbeideres lønns- og 

arbeidsvilkår i rike land. Utviklingsøkonomen Paul Collier konkluderte nylig, i boken Exodus: 

How Migration is Changing Our World, med at migrasjon må begrenses og kontrolleres 

sterkere hvis det skal bidra til utvikling i opprinnelseslandene, og ikke svekke den sosiale 

samhørigheten i destinasjonslandet. Selv om det vitenskapelige grunnlaget for konklusjonen 

hans virker svak, fanger Collier tidsånden.10   
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Borgerkrigen i Syria er selvsagt en viktig faktor bak siste tids endringer, men slike politiske 

endringer har konsekvenser utover den spesielle situasjonen. Migrasjonsstrømmen mot 

Europa består av alt fra flyktninger og fordrevne til arbeidsmigranter og eventyrere fra en 

rekke land som for eksempel Nigeria, Senegal, Gambia, Eritrea, Somalia og Afghanistan. I 

tillegg tyder forskning på at viktige deler av forklaringen til økningen av migranter mot 

Europa ligger i at milliardindustrien «menneskesmugling» har blitt større og mer 

profesjonell.11 Dette har blant annet rot i den arabiske vårens svekkelse av de 

nordafrikanske statene.12  

Individenes utviklingsstrategi  
Uansett hvor man lander i spørsmålet om migrasjonens effekter på fattige eller rike land, er 

dette likevel en avsporing fra et utviklingspolitisk fokus på individet. Ifølge Amartya Sen 

handler «utvikling» om stadig utvidelse av menneskelig frihet ved at fattige individer får 

større handlingsrom og flere handlingsvalg. Og i mylderet av ideer og mulige løsninger på 

global fattigdom er det påfallende at mange enkeltmenneskers kanskje mest åpenbare vei til 

utvikling sjelden er nevnt. Økonomen Lant Pritchett har i lakoniske vendinger skrevet at det 

grunnleggende sett bare er to måter å bekjempe fattigdom på: Enten må man øke 

inntektene til mennesker i fattige land, eller så må man la de fattige menneskene flytte til 

rikere land: hvorfor skal bare én av disse tilnærmingene regnes som utvikling?13 I siste 

instans er det nemlig mennesker vi tenker på når vi snakker om «utvikling». Pritchett 

konkluderer: 

 

The framing of “development” as exclusively about nation-states supports the notion that preventing 

mobility is morally acceptable because migration is itself bad for “development.” 

 

Når grunnsynet på utvikling er strukturert rundt nasjonalstatene, og ikke livskvaliteten til 

individene, blir forflytning og mobilitet ansett som unaturlig og avvikende. Slik sett er 

migrasjon et område der valget av et utviklingspolitisk fokus på stater fremfor individer får 

helt konkrete utslag.  

 

Ta som eksempel en person som tjener 10 dollar om dagen, men lever i et fattig land med en 

nasjonal fattigdomsgrense på fire dollar dagen. Personen vil følgelig ikke anses som fattig i 

sitt eget hjemland. Flytter derimot vedkommende til Norge, og firedobler sin inntekt til 40 
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dollar dagen, vil personen likevel være under fattigdomsgrensen her. Selv om det betyr at en 

person blir mye rikere, kan et makroperspektiv som hovedsakelig fokuserer på stater som 

den mest relevante analyseenhet, konkludere med at verden har blitt mer fattig. 

Opprinnelseslandet har jo mistet en «rik», mens destinasjonslandet har fått enda en 

«fattig», og begge land har en større andel av befolkningen under fattigdomsgrensen. 

Ulikheten vil dessuten øke i Norge, selv om flyttingen har ført til bedre global fordeling.14 

Den svenske bistandskritikeren Fredrik Segerfeldt har påpekt et tilsvarende paradoks i at om 

en kenyansk mann jobber i London og sender sin kone i Kenya 100 pund i måneden, anses 

det som utvikling, men om kona flytter til London og tjener 1000 pund, regnes det som et 

problem.  

 

Om vi tar utgangspunkt i at utvikling i bunn og grunn handler om mennesker, kan det nesten 

virke absurd at utviklingsdebatten stort sett handler om å begrense framfor å tilrettelegge 

for migrasjon, og at det later til å være en utbredt forståelse at utviklingshjelpen har lykkes, 

hvis migrasjonen bremses eller stanses som følge av den. Det må forstås i lys av spenningen i 

dagens politiske strømninger mellom migrasjonspolitikkens mål om å kontrollere migrasjon 

og bevegelse, og utviklingspolitikkens mål om å øke menneskelig frihet og valg – inkludert 

friheten til å flytte.15   

 

Å flytte på seg er nemlig en foretrukket utviklingsstrategi for millioner av mennesker i 

utviklingsland. Ifølge World Gallup ønsker omtrent 14 prosent av verdens befolkning å 

migrere permanent til et annet land, og de høyeste prosentandelene finner man ikke 

uventet i lavinntektsland.16 I Vest-Afrika er andelen høyest med 39 prosent, og i hele Afrika 

sør for Sahara 29 prosent. Tre av fire internasjonale migranter kommer fra utviklingsland, 

men de aller fleste migrerer til et annet utviklingsland – ikke til «Nord».17 Og selv om over 70 

prosent av alle arbeidsmigranter fortsatt oppholder seg i høyinntektsland, er migrasjonen 

mellom utviklingsland den raskest voksende trenden: 57 prosent av økningen i samlet 

internasjonal migrasjon mellom 2000 og 2013 var såkalt Sør-Sør-migrasjon.18 Innvandringen 

til høyinntektsland har variert mye: mellom 2005 og 2010 var nettoinnvandringen til 

høyinntektsland på 4,5 millioner mennesker i året, i perioden 2010 til 2015 var denne 

innvandringen nede i 3,2 millioner i året – men ifølge tall fra ILO var migrasjonen til OECD-

land tilbake på 4,3 millioner i 2015.19 Men selv fra krigsherjede Syria vil nesten like mange 
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flytte til andre steder i Midtøsten som til Europa. Det er ikke slik at mennesker i fattige land 

først og fremst sikter seg til Europa.20  

Bra for verdensøkonomien 
I tillegg til at migrasjon er en aktuell utviklingsstrategi for individet, konkluderer de aller 

fleste økonomer med at friere migrasjon kan gi stor gevinst for den globale økonomien.21 

Ifølge Verdensbanken ville en økning i global migrasjon tilsvarende tre prosent av 

arbeidsstyrken i utviklede land gitt en global gevinst på 356 milliarder dollar mellom 2005 og 

2025. Selv om migranter kun utgjør mellom tre og fire prosent av verdens befolkning, bidrar 

de ifølge McKinsey til nesten 10 prosent av verdens samlede BNP.22 I 2015 tilsvarte det 6700 

milliarder dollar, omtrent tre milliarder mer enn de ville bidratt med om de forble hjemme. 

En interessant sammenligning er Kina. Inntil nokså nylig hadde få kinesere lov til å reise 

internt i Kina. I 2015 utgjorde derimot interne arbeidsmigranter nær én tredjedel av landets 

samlede arbeidsstyrke. Den frie flyten av over 270 millioner arbeidsmigranter – betydelig 

større enn det totale antall internasjonale migranter i verden – har vært en sentral og 

avgjørende del av Kinas økonomiske mirakel de siste tiårene.23   

 

Den enkle årsaken til økonomenes regnestykke er selvsagt at arbeidskraft vil kunne flyttes 

fra områder der den er lite produktiv til områder der den er langt mer produktiv. Dette 

gjelder også migranter som reiser fra land med lav produktivitet til land med høy 

produktivitet – også de bidrar til å øke samlet verdiskapning og produktivitet.24 Akkurat som 

en oppmykning av handelshindrene i verden har bidratt til å øke verdens totale 

verdiskapning, vil migrasjon kunne øke verdens samlede BNP med enorme summer. Mens 

gevinsten fra handel og kapitalflyt allerede et stykke på vei er tatt ut, og en eliminering av de 

resterende hindre for varer og kapital kan øke verdens samlede BNP med noen få prosent, 

vil en eliminering av eksisterende hindre for migrasjon gi en økning av globalt BNP på 

mellom 50 og 150 prosent avhengig av hvor konservative anslag man benytter.25  Men mens 

verden de siste tiårene har utnyttet det økonomiske potensialet som ligger i en friere 

bevegelse for varer og kapital, er fortsatt nasjonalstatenes grenser et hinder for en 

tilsvarende utnyttelse av verdens arbeidskraft og kompetanse. 

  

Et eksempel på potensialene ble demonstrert i et amerikansk pilotprosjekt der bønder fra 

Haiti fikk midlertidig oppholdstillatelse til USA for å jobbe på amerikanske gårder.26 Det var 
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lavt lønnet arbeid amerikanske arbeidstakere nødig tok, men for migrantene fra Haiti ga det 

en unik mulighet til å øke sin månedslønn med rundt 1400 prosent. 85 prosent av lønnen 

sendte arbeiderne hjem, noe som resulterte i at familiene på Haiti fikk en kraftig 

inntektsøkning i løpet av kort tid. I tillegg bidro hver migrant med i snitt 4000 dollar til den 

amerikanske økonomien. Migrasjonen utgjorde med andre ord en vinn-vinn-situasjon for 

både migranter, opprinnelsesland og destinasjonsland. 

 

I sum vil både rike og fattige land tjene på økt migrasjon, selv om fattige land, samt rike land 

med begrensede velferdsordninger, et fleksibelt arbeidsmarked og få etablerte rettigheter 

for migrantene, sannsynligvis vil ha størst utbytte. Videre vil høy statsgjeld gi økte gevinster 

ved innvandring, fordi det da blir flere skattebetalere å dele byrden mellom, mens land med 

naturressurser og statlig formue (som Norge) vil oppleve det motsatte. Migrantenes 

kompetansenivå er selvsagt også et viktig forhold, og i et migrasjonspolitisk perspektiv som 

ikke vurderer utviklingspotensialet for enkeltindividet, vil nok mange rike land se seg tjent 

med å tiltrekke seg høykompetente migranter, mens ufaglærte migranter vil oppleve at både 

rettigheter og muligheter er mer innskrenkede.27 Vinn-vinn-situasjonen er altså mindre 

relevant for Norge enn for mange andre land. Det er uansett litt på siden av tematikken i 

dette notatet, som er utviklingspolitiske dimensjoner ved migrasjon.  

 

 

DRIVKREFTER BAK MIGRASJON 

Migrasjon har formet verden, og vil fortsette å forme den i årene som kommer i et stadig 

mer komplisert mønster av menneskelig mobilitet mellom stadig flere destinasjoner og land. 

Historisk sett har andelen migranter i verden (mennesker som oppholder seg utenfor sitt 

hjemland i mer enn ett år, uavhengig av årsak), holdt seg nokså stabilt, og økte fra 2,9 til 3,3 

prosent fra 1990 til 2015. På grunn av befolkningsvekst betyr det at tallet er økt fra omtrent 

150 millioner i 1990 til 244 millioner i 2015.28 Likevel forblir omtrent 97 prosent av verdens 

befolkning i hjemlandet sitt.  

 

Intern migrasjon er et langt mer omfattende fenomen enn internasjonal migrasjon. Man 

regner med at 740 millioner mennesker hadde migrert internt i eget land i 2009 (for det 

meste fra rurale strøk til byer).29 Både intern og internasjonal migrasjon drives stort sett av 
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lignende prosesser, og formes av en rekke ulike historiske, politiske, demografiske, 

sosioøkonomiske og kulturelle faktorer.  

 

Det er selvsagt stor forskjell på ulike drivkrefter for migrasjon, som også er relevant for 

gevinstene og ulempene ved migrasjon. Likevel er det ikke alltid at en tydelig kategorisering 

av migranter gir mening. Ulike migranter har ulik motivasjon, og ofte kan motivene endres 

på ulike stadier av reisen. Som Jørgen Carling og Cathrine Talleraas har påpekt, kan et 

menneske flykte for å finne beskyttelse i et nytt land (og dermed kunne klassifiseres som 

flyktning), men likevel bryte opp og flytte videre på grunn av manglende muligheter for 

arbeid (og dermed klassifiseres som migrant). I dette notatet anser vi alle mennesker som 

migrerer, uavhengig av årsak, som migranter, også de som kvalifiserer til å være flyktninger 

etter Flyktningkonvensjonen artikkel 1a.30  

 

Selv om et stort antall mennesker lever i nød og usikkerhet og har behov for beskyttelse, 

trenger ikke migrasjon fra fattige land være en desperat handling som følge av umulige eller 

forverrede forhold, slik Solberg-regjeringens siste stortingsmelding om utviklingspolitikk 

tydelig hinter til: «Migrasjon er drevet av sammensatte årsaker som krig, konflikt, 

klimaendringer og miljøforringelse».31 Det kan også være drevet av et ønske om å se verden, 

oppnå et bedre liv og å oppleve nye ting. Migranter er handlende subjekter i egne liv, og ikke 

bare en effekt av samfunnsendringer. Politiske løsninger som baseres på en forenklet 

forståelse om at mennesker først og fremst flykter som følge av forverring der de bor, vil 

være misforstått og stå i fare for å mislykkes.32   

 

De internasjonale flyktningene utgjorde 21 av verdens 244 millioner migranter i 2015 (14,4 

millioner hvis man ikke regner med de permanente palestinske flyktningene). Antallet 

internt fordrevne mennesker har imidlertid økt betydelig og utgjør over 40 millioner 

mennesker.33 I 2013 utgjorde flyktninger 27 prosent av immigrasjonen til EU, og andelen er 

trolig økt betydelig etter det.34 En av de viktigste enkeltårsakene til ufrivillig migrasjon i eget 

land er for øvrig utviklingsprosjekter, som utbygging av vannkraftverk, infrastruktur, 

flyplasser og boliger. Det er beregnet at dette bidrar til at mellom 10 og 15 millioner 

mennesker blir internt fordrevet hvert år.35 
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Hvorfor migrerer folk? 
Flertallet av de som migrerer, er ikke direkte tvunget til det, men har et reelt valg mellom å 

bli og å dra. For disse er det ikke kun forhold på hjemstedet som motiverer, men kontrasten 

mellom den opplevde situasjonen der man bor og utsiktene for forbedring ved å flytte, som 

til sammen utgjør «migrasjons-aspirasjoner». Mennesker flytter altså ikke utelukkende fordi 

de lever miserable liv, men fordi de tror det finnes et bedre alternativ.36 Derfor handler 

migrasjon også om hvilke muligheter og behov det er i destinasjonslandet.37 I et land som 

Tyskland går ofte innvandringen i takt med den økonomiske veksten i landet – i bedre tider 

kommer det flere. Har det allerede bosatt seg en diaspora av landsmenn i et 

destinasjonsland, er dette ofte også en viktig forklaring på hvorfor flere kommer etter.  

 

Migrasjon er imidlertid ikke en utviklingsstrategi tilgjengelig for hvem som helst. Mange har 

ikke noe valg og er tvunget til å flytte. Men for de aller fattigste er det mer vanlig at man blir 

tvunget til å bli. Migrasjon krever store investeringer, og mange hundre millioner mennesker 

er simpelthen for fattige til å kunne flytte. Det forklarer hvorfor de fleste migranter ikke 

kommer fra fattigste delene av befolkningen eller de fattigste landene, og svært mange 

kommer fra mellominntektsland som Mexico, Filippinene eller Marokko.38 

 

Av lignende grunn er det ikke nødvendigvis slik at klimaendringer vil føre til store antall 

framtidige «klimaflyktninger». For fattige mennesker som lever av landbruk, kan miljø- og 

klimaendringer vel så gjerne bety at de mister det lille de har av ressurser, som kan gjøre 

migrasjon enda vanskeligere.39 For de som faktisk tvinges, kanskje fordi landet de lever av 

blir ubeboelig (eller oversvømt), er det ikke grunn til å tro at de kommer til å reise langt, og 

de fleste vil nok ikke krysse landegrenser. Antallet immobile «klima-ofre» – som utgjør en 

utviklingspolitisk utfordring – kan bli langt høyere enn det antallet «klimaflyktninger» som 

utgjør en migrasjonspolitisk utfordring   
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EFFEKTER AV MIGRASJON FOR MIGRANTEN 

 

In a globalized world mobility has become the most powerful and most coveted stratifying factor […] 

the riches are global, the misery is local. Zygmunt Bauman40 

 

De økonomiske og helsemessige konsekvensene av menneskers geografiske plassering er 

slående: Ingen andre forhold er så avgjørende for ens muligheter i livet som det stedet man 

vokser opp og arbeider. Økonomen Branko Milanovic har regnet ut at 59 prosent av 

menneskers inntekt kan forklares av landet man oppholder seg i.41 Dette står i kontrast til i 

hva som var tilfellet i 1820, da kun 20 prosent av den globale ulikheten var et resultat av 

forskjellene mellom land.42 Med andre ord, hvor man bor forklarer ikke bare mer om en 

persons inntekt enn klasse, rase, etnisitet, egne prestasjoner og foreldres sosioøkonomiske 

status – det betyr mer enn alle disse variablene til sammen. Den globale ulikheten (mellom 

land) gir høyere utslag på alle ulikhetsmål enn den ulikhet man vil finne innenfor land.43  

 

Hvor du er, er altså langt viktigere enn hvem du er når det gjelder inntekt. Er man født i USA 

istedenfor Kongo, kan en person i snitt ha 93 ganger høyere inntekt.44 Tanzania har mye 

bedre økonomi enn Kongo, likevel er snittinntekten i Tyskland 26 ganger høyere enn i 

Tanzania. En person med sammenlignbar status vil ha nær fire ganger så høy levestandard i 

USA som i Peru. Både lav- og høyinntektsgrupper får betydelig lønnsvekst av migrasjon til 

rikere land. En arbeider fra Thailand tjener i snitt fire ganger så mye i Taiwan eller Hong Kong 

som i Thailand. En lege fra Elfenbenskysten tjener seks ganger så mye om vedkommende 

flytter til Frankrike. En sykepleier vil doble lønnen sin hvis han eller hun flytter fra Malawi til 

Sør-Afrika. Selv om innvandrere som regel tjener mindre enn innfødte (innvandrede 

arbeidstakere i USA har 23 prosent lavere lønninger enn innfødte arbeidstakere), og i noen 

land (som f.eks. Norge) har lavere sysselsettingsgrad enn majoritetsbefolkningen, viser 

levekårsundersøkelser at de likevel har det langt bedre enn sine landsmenn i 

opprinnelseslandet. Historisk ser vi at europeere tidligere kunne doble lønningene sine ved å 

reise til USA, noe som var en sentral motivasjon for at omkring 60 millioner europeere 

emigrerte i perioden 1820 til 1920.45   
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Hvor i inntektshierarkiet i destinasjonslandet en migrant mest sannsynlig vil havne, og hvor 

store mulighetene er for klassereise, er også avgjørende forhold. For eksempel vil det for en 

lavt utdannet migrant, som regner med å havne nederst i lønnshierarkiet, være mer 

rasjonelt å reise til et land med mindre ulikhet og en mer sammenpresset lønnsstruktur (selv 

om det kan være vanskeligere å komme inn i arbeidslivet i slike land). Har vedkommende 

høy kompetanse og tro på egne evner, kan det være lurt å migrere til et land der både 

ulikheten og den sosiale mobiliteten er større.46    

Helse og utdanning 
Også på andre områder, som for eksempel helse og utdanning, er gevinstene ved migrasjon 

påfallende. Selv om plager som stress, depresjon og angst ofte kan følge i kjølvannet av 

migrasjon, er likevel helsegevinstene av migrasjon påtakelige. I 2009 slo UNDPs Human 

Development Report fast at migranter opplever en markant helsegevinst allerede første året 

etter at man har flyttet til et mer utviklet land. 47 Jo lenger innvandrere blir i et land, dess 

mer sannsynlig er det at de «tar igjen» de innfødte og får et sykdomsbilde som i større grad 

ligner deres. Migrant-familier får færre og friskere barn enn de ville fått om de ble i 

opprinnelseslandet. Risikoen for å dø som spedbarn er svimlende 50 ganger høyere i Angola 

enn i Sverige. Barnedødeligheten i Polen i 2008 var på under syv døde per tusen 

levendefødte, mens det var 150 per tusen blant den rikeste femtedelen i Burkina Faso.48 

Helsegevinsten har også sammenheng med hvor utbredt volden er i landet: en person som 

bor i Honduras har 229 ganger så høy risiko for å bli drept som en person som bor i Japan. 

Migrasjon til rikere land har derfor normalt langt større helsegevinster enn om man skulle 

være så heldig plutselig å bli rik i et fattig land.  

 

De fleste migrasjonsgevinstene knyttet til helse følger av økt inntekt og økt tilgang til 

tjenester. Dette gjelder også utdanning. Flytter man til et land med høyere utviklingsnivå 

(målt ved Human Development Index) øker skoletilbudet.49 Og selv om landbakgrunn og 

alder har mye å si for hvordan utdanningsgevinstene fordeler seg blant 

førstegenerasjonsinnvandrere, er dette som regel mindre relevant om vi ser på 

andregenerasjonsinnvandrere; barn av innvandrere tar i snitt mer utdannelse enn både 

foreldregenerasjonen og innfødte.50 
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Kort sagt er utviklingseffektene for mennesker som flytter til rikere områder enestående, 

enten det gjelder inntekt, levestandard, utdanningsnivå, barnedødelighet og, i mange 

tilfeller, politisk frihet.51 Migrasjon gir utviklingseffekter for det enkelte individ som ofte ville 

vært utenkelige i hjemlandet i overskuelig fremtid, uansett hvor optimistiske scenarier man 

legger til grunn. For å sette det i et hypotetisk, men likevel realistisk perspektiv: hvis en 

gjennomsnittlig heltidsansatt nordmann kunne flyttet til et land med ti ganger så høyt 

inntektsnivå, kunne det gitt en månedslønn på 450 000 kroner.  

 

Det er derfor ikke rart at migrasjon – om det så bare er å få sendt ett familiemedlem til et 

rikere land – er mange husholdningers foretrukne strategi i kampen mot fattigdom. For de 

fleste fattige familier vil det å få et familiemedlem til et rikt land i praksis bety at man har 

løst sin familie fra fattigdommens grep. Men det er også en sårbar strategi: Omtrent 1,2 

millioner marokkanere vil for eksempel falle tilbake i dyp fattigdom hvis deres 

familiemedlemmers pengeoverføringer av en eller annen grunn skulle bli stanset.52  

En risikofylt vei til utvikling 
Selv om migrasjon er attraktivt, innebærer det betydelige utfordringer, både på selve reisen 

og som et resultat av forhold i destinasjonslandet. Tungt arbeid, høy risiko, diskriminering, 

språkbarrierer og psykologisk påkjenning ved å være borte fra familien, er noen av 

utfordringene.53 Mye av risikoen for migranter er en konsekvens av den «diskriminering» i 

dagens verdensorden som innebærer at bare de som er heldige å bli født i relativt rike og 

frie nasjonalstater enkelt kan krysse grenser på lovlig vis, og følgelig at mange immigranter 

ikke har lovlig opphold eller uklar juridisk status. Det er en viktig grunn til at både i Europa og 

i Nord-Amerika må innvandrere til en viss grad ta til takke med midlertidige eller uformelle 

jobber, migranters kompetanse anerkjennes ikke alltid, noe som medfører at de enten går 

uten jobb eller tar jobber de er overkvalifisert for («brain waste»). Norge og andre rike land 

taper enorme summer hvert år på det faktum at vi ikke klarer å utnytte migrantenes 

kompetanse.54 I enkelte land opplever migranter systematisk diskriminering i form av lavere 

lønn for likt arbeid. I Europa er for eksempel den «uforklarte» lønnsforskjellen mellom 

innfødte og migranter – altså den forskjellen i lønn som ikke kan forklares av erfaring, 

utdannelse, kompetanse eller andre legitime forhold, men som mest sannsynlig stammer fra 
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diskriminering – på over 11 prosent.55 I mange tilfeller tar migranter til takke med jobber 

som de innfødte ikke ønsker.56   

 

Mange kommer ikke engang så langt. Estimater for 2016 viser at over 5000 personer døde i 

sine forsøk på å komme over Middelhavet.57 Dette er det høyeste antallet noensinne, og 

man kan anta at det er et betydelig antall mennesker som har mistet livet også på vei til 

Middelhavet. Denne økningen skjer samtidig som flere og flere land foretar stadig strengere 

grep for å kontrollere migrasjonen, og illustrerer slik sett den politiske maktesløsheten i 

møte med migrasjon: I beste fall kan myndighetene i et land stenge egne grenser, eller i 

hvert fall stanse den lovlige innvandringen. Utover det er det vanskelig å se for seg hvordan 

de globale migrasjonsstrømmene i særlig grad kan styres og kontrolleres.58 

 

 

EFFEKTER I OPPRINNELSESLAND  

Tradisjonelt ble migrasjon sett som et problem for opprinnelseslandet, i hovedsak på grunn 

av såkalt «hjerneflukt». Siden rundt årtusenskiftet har forskere sett mer positivt på 

effektene i hjemlandet, mye knyttet til betydningen av private pengeoverføringer fra 

migranter, såkalt remitteringer. Forskning har også vist til at migranter forårsaker 

teknologioverføring tilbake til hjemlandet, stimulerer utenlandsinvesteringer, og kan spre 

normer som blant annet kan føre til lavere fertilitet i utviklingsland.59  

Remitteringer 
I mange tilfeller er den viktigste motivasjonen for emigrasjon å forbedre livssituasjonen for 

familien som blir igjen hjemme. Hvis man lykkes, vil en persons migrasjon kunne gi stabil 

inntekt, bedre bolig, bedre helse, bedre utdanningsmulighet for barn eller tilgang til kapital 

for å starte forretning.60  

 

Penger som migranter sender hjem, går hovedsakelig rett til familiemedlemmer og har slik 

sett en direkte inntektsøkende, og dermed fattigdomsreduserende, effekt. Det 

internasjonale fondet for landbruk og utvikling (IFAD) anslår i en ny rapport at rundt 200 

millioner migranter i dag understøtter omtrent 800 millioner familiemedlemmer verden 

over.61 Beregninger viser at remitteringer til lav- og mellominntektsland i 2016 var på over 
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440 milliarder dollar, og at dette utgjør over 10 prosent av BNP i 25 utviklingsland.62 Beløpet 

migranter fra utviklingsland sender hjem har økt med 51 prosent det siste tiåret, selv om 

migrasjonen fra de samme landene kun har økt med 28 prosent. Til sammenligning var 

samlet internasjonal bistand i 2015 131,6 milliarder dollar.63 En direkte sammenligning 

mellom de to tallene har likevel begrenset relevans, for det er svært stor forskjell mellom 

land med tanke på både bistand og remitteringer, og størrelsesforholdet mellom de to 

pengestrømmene varierer enormt mellom land. Remitteringer er ujevnt fordelt blant 

verdens fattige land. Svært store deler av den samlede summen går til et fåtall 

mellominntektsland som uansett ikke mottar noe særlig bistand, mens en del 

lavinntektsland fortsatt får mye mer bistand enn remitteringer. Afrika sør for Sahara 

kommer svakere ut enn andre regioner. Her utgjør internasjonal bistand fortsatt tre ganger 

så mye som remitteringer.64 Det er også den regionen det er dyrest å sende penger til.65  

 

Ettersom det som regel er slektninger eller naboer som sender penger, utgjør 

remitteringene en stabil og elastisk pengestrøm: migrantene vil som regel gjøre sitt ytterste 

for å sende hjem penger. Beløpene utgjør ofte ikke store andeler av lønnen deres, noe som 

betyr at de fleste klarer å opprettholde overføringene også i dårlige tider. Remitteringer har 

derfor vært helt essensielle når hjemland for eksempel har vært i konflikt – og handel, 

investeringer og bistand har blitt begrenset.  

 

Hva pengene fra slike overføringer går til, varierer mye fra land til land. Primært går nok 

remitteringene til å dekke basisbehov og forbedring av bolig og hjem, men en del går også til 

rent konsum som er med på å stimulere den lokale økonomien – enten dette er bryllup, 

begravelser, gjødselinnkjøp, leie av arbeidskraft, eller innskudd til foretak og virksomheter. 

Hele 20 prosent av investeringene i små bedrifter i Mexico kommer fra remitteringer.66 

Remitteringer er også med på å stimulere etterspørsel og styrke lokalt næringsliv og 

sysselsetting. Dette kalles ofte remitteringenes «multipliserende effekt». Det finnes en rekke 

ulike estimater, men at én tilbakesendt dollar ofte genererer mellom to og tre dollar i 

inntekt for destinasjonslandet er et nokså konservativt anslag (mye avhengig av om pengene 

blir benyttet på lokale varer eller importerte varer). Flere studier viser at remitteringer også 

har hatt direkte positiv effekt på helse- og utdanningsnivået til barn. I land som Jordan, Sri 
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Lanka, El Salvador, Mexico, Filippinene og Thailand har migranthusholdninger 

gjennomgående bedre resultater når det gjelder barns helse og utdanning.67    

 

Selv om remitteringer reduserer fattigdom for millioner av husholdninger og kan gi et 

oppsving i lokaløkonomien, er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig til å gi vesentlige bistand til 

lands økonomiske utvikling. Her er det også en vekselvirkning mellom årsak og virkning, der 

de gode utviklingseffektene av migrasjon best utløses når andre forhold i landets utvikling 

går bra: 

The important point […] is that migration was not the factor that triggered national development but, 

rather, that development enabled by structural political and economic reform unleashed the 

development potential of migration. Castles, De Haas, Miller 68  

 

Hjerneflukt 
På minussiden bidrar migrasjon til hjerneflukt, særlig ved at personer med høyere 

utdannelse har hatt en tendens til å emigrere fra fattige land. Tendensen varierer sterkt 

mellom ulike land, og i Afrika sør for Sahara samlet vil det i absolutte tall være begrenset av 

at bare rundt fire prosent av befolkningen har universitetsutdannelse.69 Av disse flytter 

omtrent 20 prosent fra kontinentet. Når det gjelder land i Det karibiske hav og Mellom-

Amerika emigrerer omkring 50 prosent av de med utdanning. 65 prosent av marokkanere 

med høyere utdannelse emigrerer, i Gambia har gjennomsnittet lenge vært over 60 prosent, 

mens nivået i Iran er 25 prosent. I møte med slike tall har mange «migrasjonspessimister» 

konkludert med at migrasjon er en årsak til manglende utvikling i fattige land.  

 

Men det betyr ikke at det meste ville ordnet seg om alle bare returnerte hjem: hvis for 

eksempel alle afrikanske leger og sykepleiere som oppholder seg i OECD-land flyttet tilbake, 

ville de likevel bare dekke omkring 12 prosent av behovet for leger og sykepleiere i Afrika.70 

Migrasjonsforskere som Hein de Haas og Michael Clemens mener dessuten at fenomenet 

hjerneflukt kort og godt er for lite til at det kan ha en særlig ødeleggende effekt på 

utvikling.71 Dessuten er det langt fra sikkert at å nekte mennesker utreise vil bidra til 

utvikling i et land.72  Det er vanskelig å se hvordan det ville løst de sammensatte årsakene 

som begrenser utvikling. 
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Nyere forskning har bidratt til å korrigere ideen om hjerneflukt ved å vise at mange 

migranter som flyttet fra utviklingsland på 1980- og 90-tallet flytter tilbake – med betydelige 

ressurser og kompetanse i bagasjen. Dette er grunnen til at man i dag gjerne snakker om 

«hjernesirkulasjon» framfor hjerneflukt. I en fersk rapport fra OECD understrekes det at 

migrasjons-retur innebærer et stort potensial for utvikling, som ikke vies nok 

oppmerksomhet. Som regel er migranter som returnerer høyere utdannet enn sine 

landsmenn, de starter oftere egne foretak og kan gi viktige bidrag til å diversifisere 

økonomien.73 De omkring 60 000 IT-spesialistene som i senere år har flyttet hjem til India fra 

USA og Europa har utvilsomt bidratt til fremgangen for den indiske IT-bransjen, spesielt i 

Bangalore.74 Også i Israel og Taiwan ser man at deler av suksessen landene har hatt innenfor 

enkelte næringer i senere år kan tilskrives hjerneflukten landene opplevde på 1980-tallet.75   

 

Men det er ikke bare hvis høyt utdannede migranter returnerer at de har betydning for 

opprinnelseslandets utvikling. Diasporaens engasjement har i mange tilfeller betydelige 

konsekvenser for hjemlandets utvikling. For eksempel har hele 19 av Indias 20 ledende IT-

selskaper blitt startet opp av diasporamedlemmer, og mellom 1985 og 2000 kom 70 prosent 

av alle utenlandske direkteinvesteringer til Kina fra kinesere bosatt i andre land.76  

 

«Hjernekraft» er dessuten ikke en ressurs som fungerer i isolasjon fra verden rundt seg. 

Mange utdannede mennesker drar fra fattige land fordi det rett og slett ikke finnes 

arbeidsmuligheter hjemme.77 Hvis en høyt utdannet person «strander» i et fattig land uten 

muligheter, kan den hjernekapasiteten gå til spille. Dette er en innsikt som ofte ignoreres av 

de som beklager seg over at mennesker med høyere utdanning forlater Syria, eller for den 

saks skyld flyktningleirer, som ikke tilbyr noen muligheter for kompetente og arbeidsvillige 

mennesker. At 10 prosent av den indiske delstaten Keralas innbyggere til enhver tid 

oppholder seg i De forente arabiske emiratene sier noe om mulighetene som finnes der, og 

ikke hjemme. For mange er det helt avgjørende å flytte på seg for å kunne utnytte ens talent 

og kompetanse. For disse vil emigrasjon i større grad bidra til utvikling i hjemlandet enn om 

de blir værende. Ved å migrere får de mulighet til å bruke sin egen kompetanse gjennom 

arbeid – noe som igjen setter dem i stand til å sende ressurser hjem til opprinnelseslandet.  
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For flere land som eksporterer utdannede mennesker har også migrasjon hatt en positiv 

effekt på utdanningsnivået. Uten mulighet for migrasjon er det i mange fattige land ikke 

rasjonelt å investere tid og penger i utdannelse, ettersom mange av de jobbene som finnes i 

landet ikke krever utdannelse. Migrasjon på bakgrunn av økt utdannelse gjør at unge 

mennesker i fattige land ser på utdannelse som en mulighet. Dette har vært med på å øke 

antallet som utdanner seg i flere land, med det resultat at landet selv også får nyte godt av 

effekten. Et land som Filippinene, som eksporterer tusenvis av helsearbeidere årlig, har for 

eksempel flere sykepleiere per innbygger enn Østerrike. Hadde emigrasjon av 

helsearbeidere vært en årsak til at helsetilstanden i landene det gjaldt ble forverret, burde 

man ha sett dette i statistikken. Men tvert imot ser man på aggregert nivå at de land i Afrika 

som eksporterer ut store grupper med helsearbeidere ofte scorer bedre på folkehelse-

indikatorer enn de landene som ikke eksporterer helsearbeidere.78 Antall helsearbeidere kan 

altså øke i tråd med økt migrasjon.79 Nettoeffekten av emigrasjon er i flere tilfeller at landet 

sitter igjen med flere utdannede personer enn tilfellet ville vært uten hjerneflukt.  

 

Uansett om man ser på emigrasjon fra fattige land som hjerneflukt eller hjernesirkulasjon, er 

det høyst problematisk å nekte mennesker utreise av hensyn til hjemlandets interesser, og 

det er ingen grunn til å tro at det vil løse noen av de store utviklingsutfordringene som 

fattige land strever med. 

Sosiale og politiske effekter av migrasjon 
 

The political impacts of migration are ambiguous. Largely depending on who migrates, migration can 

either challenge or reinforce the status quo. Migrants are often from middle-class or elite groups, who 

generally do not represent the views of the poor and the oppressed. […] we can conclude that 

migration has enabled numerous families and communities around the world to secure and enhance 

their livelihoods. This is a testimony to the willpower of migrants to improve their own destinies, and 

the agency they deploy to achieve these goals. Yet this does not mean that migration alone can set in 

motion processes of national economic and human development. Castles, De Haas, Miller.80 

 

Mye av litteraturen om migranters effekter på deres opprinnelige hjemland har fokusert på 

økonomiske effekter, men migranter bidrar også med nye ideer og verdier. Mange vil derfor 

hevde at såkalte sosiale overføringer er vel så viktig som pengeoverføringer. Migranter 

bidrar til utveksling av ideer, tradisjoner, verdier, normer og sosial kapital, både mens de er 
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borte og hvis de kommer tilbake. De sosiale, kulturelle og politiske effektene er langt 

vanskeligere å definere og måle enn de økonomiske. Derfor vet vi fortsatt lite om hvordan 

migrasjon påvirker den politiske utviklingen i fattige land.81 Men at det er vanskeligere å 

måle, gjør ikke effektene mindre viktige.  

 

Migranters erfaringer med verdigrunnlaget og kulturen i friere og mer demokratiske land er 

kanskje en mye bedre måte virkelig å endre samfunn på. Det vil ikke innebære en form for 

paternalisme, som ellers preger vestlige forsøk på å endre andre land gjennom 

utviklingspolitikk. Diaspora-medlemmer har vært helt sentrale, og ofte i flertall, i den øverste 

politiske ledelsen i en rekke afrikanske land – riktignok ikke alltid med konstruktive roller i 

hjemlandets politikk ut fra våre idealer. Et eksempel fra Norge er den burmesiske 

diasporaens engasjement for et mer demokratisk Burma/Myanmar gjennom TV- og 

radiostasjonen Democratic Voice of Burma, som lenge var stasjonert i Norge og har spilt en 

viktig rolle i hjemlandet. Den somaliske diasporaen har også vært sentral i utviklingen i 

Somalia.   

 

Også historisk har migrasjon vært politisk viktig. Politisk frihet var et viktig incentiv for 

migrasjon fra de autoritære monarkiene til det etter hvert demokratiske Amerika. 

Masseutvandringen av europeiske borgere hadde stor betydning med politiske og 

økonomiske implikasjoner for de europeiske statene, og var med på å tvinge frem de første 

politiske reformene i Europa.82 I Øst-Tyskland utspilte det seg en lignende dynamikk da 

utvandringen av titusenvis av mennesker de siste ukene før muren falt trolig fremskyndet 

oppløsningen av DDR. På den annen side kan emigrasjon fra undertrykkende regimer også 

anses som en slags «hjerneflukt» av opposisjon.  

 

Utvandringen fra Norge hadde også politiske konsekvenser. Fra rundt 1820 dro omkring 

800 000 nordmenn fra Norge, som i 1845 hadde et folketall på omtrent 1,3 millioner 

mennesker. På overflaten kan det virke paradoksalt at mennesker skulle emigrere fra Norge, 

som da hadde en av de mest progressive og demokratiske grunnlovene i verden. Men selv 

om grunnloven av 1814 var et uttrykk for en sjeldent fremsynt politisk utvikling, stagnerte 

den progressive demokratiske utviklingen i Norge raskt. Som forskeren Jonathon Moses 

beskriver, ble den unike norske liberale utviklingen tilsynelatende «satt på vent» i flere 
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tiår.83 I tillegg til økonomiske faktorer ledet dette til tiår med utbredt misnøye, som kom til 

uttrykk gjennom emigrasjon. Henrik Wergeland har blant annet skrevet at hvis nordmenn 

hadde nytt samme friheter som i Amerika, ville emigrasjonen stanset opp av seg selv.84  

 

Men selv om de fleste ble i USA, påvirket de også hjemlandet. De berømte 

«amerikabrevene» som nordmenn i Amerika sendte hjem, var trolig en faktor bak 

oppblomstringen og utbredelsen av nye ideer og demokratiske forventninger i Norge utover 

1800-tallet. Gjennom brevene ble det amerikanske samfunnet raskt en målestokk som 

Norge ble målt opp mot, og inspirerte alt fra vanlige arbeidere til kunstnere. Når så store 

deler av en befolkning emigrerer til samme sted over flere tiår, blir det et kontinuerlig 

sammenligningsgrunnlag, og de som ble igjen ble motivert til å presse på for politiske 

reformer. Når tusener av nordmenn mot slutten av 1800-tallet også returnerte, styrket disse 

denne tendensen ved å bringe med seg nye holdninger, forventninger, kunnskap og 

ferdigheter. Ifølge Moses var et annet resultat av Amerika-utvandringen at arbeiderne som 

ble igjen, styrket sin forhandlingsposisjon og dermed fikk høyere inntekter som følge av at 

arbeidsstokken ble redusert. Av lignende grunner ble myndighetene mer oppmerksomme på 

de gjenværende borgernes behov, og turde i større grad å eksperimentere med liberale 

reformer, ettersom mange opposisjonelle hadde forlatt landet og myndighetene derfor var 

tryggere. Dette kan ha bidratt til å ta brodden av mer radikale og revolusjonære reaksjoner 

fra befolkningen.  

 

Denne formen for sosial og politisk effekt av migrasjon gjelder ikke bare internasjonal 

migrasjon. Den interne massebevegelsen av Amerikas svarte befolkning fra sørstatene til 

nordstatene var med på å delegitimere og svekke sørstatenes segregeringspolitikk. At mer 

enn 150 millioner kinesere i det siste har migrert fra landsbygda mot byene vil utvilsomt 

også ha politiske effekter.85 Den lille oppmykning og bevegelse mot mer liberale 

styreformer, og den betydelige utvikling man har sett i deler av det rurale Kina, har 

hovedsakelig skjedd i de kinesiske provinser som har hatt flest interne migranter. Jonathon 

Moses konkluderer:  
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We need to be more aware of how immigration policies in the developed world affect the potential for 

political development of other states […] by making it easier for people to move out of repressive 

political contexts, the international community can actually encourage political development.86 

 

Håpet om politisk endring som funksjon av emigrasjon er likevel trolig betinget av en viss 

størrelse på emigrasjonen. I dag er det få land som er i nærheten av den type emigrasjon de 

historiske eksemplene viser til. Internasjonal migrasjon er også langt strammere regulert i 

dag, noe som mest sannsynlig vil virke dempende snarere enn forløsende på politisk 

utvikling i ufrie land. 

 

 

EFFEKTER FOR DESTINASJONSLAND 

Effekter på arbeidsmarkedet  
Den kjente retorikken om at migranter tynger økonomien, er i mange tilfeller misvisende: 

Størstedelen av forskningen tyder på at innvandring har liten effekt på mottakerlandets 

økonomi. Dette gjelder også argumentasjonen om at innvandrere i stor utstrekning «tar» 

jobbene fra den innfødte befolkningen. Premisset bygger på en idé om at arbeidsmarkedet 

er et nullsumspill, mens det i realiteten er langt mer dynamisk. En like kjent kritikk mot 

innvandring er at de ikke jobber, men snylter på velferdsgoder i rikere land. Det blir altså 

som Philippe Legrain har oppsummert kritikken mot innvandrere: damned if they work and 

damned if they don’t.87 Vi skal se nærmere på dette.  

 

Emigrasjon av arbeidere fra et gitt land øker knappheten på arbeidere i opphavslandet og 

kan i mange tilfeller resultere i økte lønninger for de som blir værende. Intuitivt tenker 

mange at immigrasjon (til et gitt destinasjonsland) derfor vil ha den motsatte effekten: 

nemlig at innvandrere vil øke tilbudet av arbeidskraft og slik sett presse lønninger ned, noe 

som på sikt også kan utkonkurrere de innfødte. Men immigrasjon er ikke et speilbilde av 

emigrasjon på dette området. Når mennesker forlater sitt hjemland er de som regel enkle å 

erstatte med egne landsmenn, men migranter som kommer inn i et nytt arbeidsmarked i et 

nytt land har ofte andre egenskaper og ferdigheter enn de innfødte. Følgelig har de en 

tendens til å fylle andre nisjer, arbeide i nye sektorer eller komplementere og supplere 
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eksisterende arbeidskraft.88 Som en større litteraturgjennomgang av forskningen på effekten 

innvandring har for lønn og sysselsetting konkluderer:  

 

A low degree of substitutability between natives and immigrants might explain why the literature has 

failed to find a large negative wage and employment impact of immigration.89 

Dette er også grunnen til at den gruppen som innvandring faktisk har en dokumentert 

lønnsreduserende effekt på, er eksisterende innvandrere. Men sammenlignet med den 

enorme lønnsveksten innvandrere til rike land allerede har hatt, er denne effekten ofte 

marginal. Hver eneste migrant er dessuten en konsument som skaper etterspørsel etter 

varer og tjenester, noe som har betydd at innvandring til for eksempel USA på lang sikt kun 

har utvidet økonomien, og slik sett ikke økt arbeidsledigheten.90  

 

Mens USA mellom 1960 og 2011 økte andelen innvandrere fra 10 millioner til over 40 

millioner, anslås effekten av innvandring på lønnsnivået i USA å være mellom minus tre 

prosent og pluss én prosent.91 I Europa anslås effekten av innvandring å være noe mer 

negativ for lønnsnivået, men fortsatt liten.92 Effekten er enda mindre på sysselsetting, da 

innvandrere i liten grad kan «overta» innfødtes arbeidsplasser. Det er selvsagt forskjeller i 

tall avhengig av tidsperspektiv, arbeidsmarked og hvilke grupper og sektorer man ser på. 

Årevis med forskning viser likevel at på lang sikt tar innvandrere i veldig liten grad jobber fra 

innfødte og at effekten på lønnsdannelsen er ubetydelig, men at det derimot øker 

etterspørselen etter arbeidskraft og akselererer økonomisk vekst.93  

 

Et eksempel er da EU i 2004 utvidet mot øst og mer enn 750 000 innvandrere strømmet til 

land som Storbritannia og Irland. Dette ledet ikke til at lokal arbeidskraft ble fortrengt i 

særlig grad eller at arbeidsledigheten økte. 94 I snitt har heller ikke lønnsnivået blitt særlig 

påvirket. Det samme har vi sett i Norge. Bryter man det ned på ulike lønnsgrupper, viser 

imidlertid noen studier at innvandringen har hatt en svak negativ effekt for lavtlønnede 

grupper i Storbritannia, mens det samme ikke kan sies om mellom- og høyinntektsgrupper.95 

Et annet eksempel er cubansk innvandring til Miami, og i særdeleshet masseinnvandringen i 

1980 etter at president Jimmy Carter ga sterke signaler om at cubanere kunne emigrere fra 

Mariel-havnen på Cuba.96 Av de omtrent 125 000 cubanerne som kom, valgte rundt 50 

prosent å bosette seg i Miami, noe som resulterte i massiv vekst i arbeidsstyrken, på over syv 
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prosent. Forskeren David Card analyserte av Mariel-innvandringen og fant at innvandringen 

ikke hadde noen målbare effekter på verken arbeidsledighet eller lønn, selv ikke hos 

cubanere som hadde innvandret tidligere.97 Resultatene er omdiskutert, blant annet i lys av 

funn fra migrasjonsforskeren George Borjas som viser at en enkelt gruppe (amerikanere som 

falt ut av high school) fikk svekket lønn, men det studiet er kritisert for å være svært 

selektivt.98 På kort sikt var likevel den politiske kostnaden så stor at Mariel-innvandringen i 

dag regnes som viktig årsak til at Carter tapte presidentvalget samme år.99  

 

Generelt er hovedbildet at arbeidsinnvandring er mer komplementerende enn 

konkurrerende. I USA ble det mellom 1995 og 2005 skapt 16 millioner nye arbeidsplasser, ni 

millioner av disse ble fylt av innvandrere. Og selv om det selvsagt er enkeltgrupper som blir 

mer utsatt for konkurranse gjennom innvandring, og som dermed kan oppleve 

lønnsnedgang, vil som regel de samme gruppene, som samfunnet for øvrig, oppleve gevinst i 

form av reduserte priser.100 I flere land er det også de fattigste og mest utsatte gruppene 

som drar størst fordeler av reduserte priser på bakgrunn av globaliseringens økte mobilitet. 

Tall fra OECD viser også at innvandrere er en mer fleksibel arbeidsgruppe enn innfødte og 

slik sett kan «smøre» krevende omstillingsprosesser ved å gjøre arbeidskraft mer fleksibel.101 

Dette gjelder spesielt i Europa, der arbeidere som regel er mindre mobile enn i for eksempel 

USA.102   

 

En studie fra Danmark så på effekten av flyktningers inntog i arbeidsmarkedet på lavt 

utdannede dansker (den antatt mest sårbare gruppen). I perioden 1991 til 2008 har 

titusener av flyktninger fra land som Somalia, Jugoslavia, Irak og Afghanistan hatt en positiv 

effekt på lavt utdannede innfødte danskers lønn, sysselsetting og yrkesmobilitet.103 Denne 

mest utsatte gruppen av dansker ble «skjøvet» inn i stadig mer avansert arbeid, og arbeid 

som ofte kompletterer de mer manuelle yrkene som flyktningene lettere kan utføre. Enkelte 

studier har konkludert med at det ikke er den absolutte størrelsen på innvandringen som er 

avgjørende for innvandringens konsekvenser, men hastigheten.  

 

Ser man kun på flyktninger, er bildet mer tvetydig. Over halvparten av verdens over 20 

millioner flyktninger bor i urbane strøk i naboland (ofte fordi flyktningleirene er 

underfinansierte og ikke tilbyr verken jobb eller mobilitet), men har sjelden mulighet til å 
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jobbe. I Tyrkia, som har mottatt klart flest syriske flyktninger de siste årene, har for eksempel 

flyktninger ikke fått tilgang til det formelle arbeidsmarkedet. Følgelig har man sett at 

flyktninger har etablert seg i uformelle sektorer, noe som har ført til en nedgang av lavt 

utdannede kvinnelige arbeidere i de samme sektorene. Tyrkere flest har derimot opplevd 

lønnsvekst, og godt betalte jobber for innfødte har økt.104 Blant flyktninger som kommer til 

Norge er det hovedsakelig personer fra Bosnia som har utmerket seg som suksessrike når 

det kommer til sysselsetting.105  

 

Men Norge er i denne sammenheng et unntak. Norge har høy statsformue som finansierer 

en raus velferdsstat, og for ufaglærte og lavt utdannede innvandrere vil kombinasjonen av et 

høyt lønnsnivå og et høykompetent arbeidsmarked gjøre terskelen til arbeidslivet høyere – 

og terskelen for sosiale ytelser lavere. Dette betyr at denne formen for innvandring kan ha 

andre konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsmarked enn vi ser i andre land. 

Brochmann II-utvalget påpeker imidlertid at også for Norges del har innvandringens 

lønnsdempende effekt bidratt til lavere priser og sterkere kjøpekraft for et stort flertall av 

nordmenn.106  

Økonomiske konsekvenser 
Hvordan migrasjon påvirker mottakerlandets økonomi avhenger i stor grad av hvor godt 

migrantene integreres i arbeidsmarkedet, og slik sett bidrar gjennom verdiskapning og 

gjennom skatteseddelen. Her spiller både opphavsland og innvandringskontekst inn. Det er 

nemlig betydelige forskjeller på opphavsland, typer migranter, og arbeidsmarkedets evne til 

å absorbere migranter.  

 

Med tanke på norsk økonomi understreket Brochmann I-utvalget (NOU 2011:7) at 

konsekvensene av migrasjon for velferdsmodellens utvikling er avhengig av en rekke forhold, 

deriblant hvem som kommer, hvilke ressurser de har og i hvilken grad de integreres i 

arbeidslivet. Mens arbeidsinnvandring i all hovedsak har vært positiv for norsk økonomi, har 

det vært en utfordring å oppnå høy sysselsetting av personer med lave kvalifikasjoner – et 

kjennetegn ved mange flyktninger fra Asia og Afrika.107 En studie fra Frischsenteret tyder på 

stor forskjell mellom ulike typer innvandrere, som flyktninger, innvandrere som har kommet 

til Norge gjennom familiegjenforening fra lavinntektsland, og innvandrere fra EU.108  
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I Storbritannia er 85 prosent av innvandrerne fra Polen og Canada sysselsatt, mens tallet  for 

innvandrere fra Pakistan, Iran og Bangladesh ligger på 50 prosent.109 Studier fra Europa og 

USA indikerer at ulikhetene mellom innvandrere og innfødte når det kommer til sysselsetting 

minsker med tiden.110 På New Zealand regner man med at det tar omtrent fem år før en 

innvandrer fra Stillehavsregionen blir en netto bidragsyter til den nasjonale økonomien. På 

kort sikt vil det med andre ord innebære kostnader for staten, mens det på sikt vil snu.111 En 

studie fra Det internasjonale pengefondet (IMF) estimerer at migrantene som har kommet til 

Europa etter 2015 på kort sikt mest sannsynlig vil føre til vekst i nasjonalprodukt for de 

landene som har mottatt flest, og på sikt også for Europa som helhet – selvsagt avhengig av 

integreringen i arbeidsmarkedet.112  

 

I en kartlegging av effektene av migrasjon på OECD-land fra 2013 fant forskere at migrasjon i 

det store og det hele ikke har hatt store utslag for landenes økonomi, verken positivt eller 

negativt.113 Rapporten konkluderer:  

 

In other words, migration represents neither a significant gain nor drain for the public purse. 

Immigrants are pretty much like the rest of the population in this respect.114 

 

Men økonomi på makronivå er selvsagt bare én del av den politiske diskusjonen rundt 

migrasjon. Man skal ikke undervurdere den politiske utfordring som ligger i at gevinstene 

ved migrasjon for mange destinasjonsland blir tydeligst på makronivå (nasjonalt) og gjerne 

på lengre sikt, mens kostnadene ofte er ujevnt fordelt på enkeltgrupper og enkeltområder, 

og langt mer merkbare på kort sikt. Kostnadene er dessuten tungt konsentrert i enkelte 

sektorer, områder og hos enkelte grupper arbeidere.115 De gruppene i destinasjonslandet 

som har mest utbytte av migrasjonen er på sin side næringslivet og øvre middelklasse – i 

tillegg til migrantene selv.116 I tillegg kommer de åpenbare sosiale aspektene både ved raske 

endringer og brytninger knyttet til kultur, verdier og normer, som nok forklarer mer av 

dagens innvandringsskepsis enn økonomiske forhold.117  

 

Argumenter om at innvandring på sikt, og på nasjonalt nivå, representerer et økonomisk 

gode og ikke en belastning, har selvsagt begrensninger i møtet både med at enkelte individer 
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og grupper faktisk vil tape på innvandring, og at mange er bekymret for andre konsekvenser 

enn de økonomiske.  

 

Et annet aspekt, som vi ikke går i detalj på her, er at innvandring er den mest åpenbart 

tilgjengelige løsning på et av de største strukturelle problemene rike lands økonomier står 

overfor på lang sikt, nemlig den demografiske utviklingen, med eldrebølge og en 

forsørgerbyrde som blir større enn hva de fleste lands økonomer kan klare uten ganske 

drastiske og smertefulle endringer. Når man samtidig vet at mange fattige land er 

kjennetegnet av en stor gruppe unge arbeidsføre, er det lett å se for seg at økt migrasjon 

mellom disse kategoriene av land kan være fordelaktig ut fra et økonomisk perspektiv. 

Allerede er hver femte innbygger i et høyinntektsland over 60 år, og hver sjette arbeidstaker 

en migrant.118 Beregninger for Tyskland viser at landet må ha en netto innvandring på 3,5 

millioner mennesker årlig for å bøte på deres demografiske utvikling. Det er 12 ganger så 

høyt som snittet på innvandringen mellom 1991 og 2015.119 Allerede i 2010 startet den 

arbeidsføre befolkningen i høyinntektsland å minske. Det er ventet at disse landene vil miste 

25 millioner arbeidsføre innen 2025.120 I samme periode vil lavinntektsland oppleve en vekst 

på én milliard nye arbeidere mellom 15 og 64 år.  

 

Ironisk nok ligger det her en tilsynelatende enkel løsning på en av de største politiske 

hodepinene for myndigheter i både rike og fattige land, som likevel ikke ser ut til å være 

politisk gangbar. Når det nesten ikke engang står på dagsorden i de fleste land, viser det 

paradoksene og spenningene i dette feltet: Det handler ikke først og fremst om en vurdering 

av kostnad versus nytte. Det handler om å håndtere en spenning mellom kostnad og gevinst 

på kort og lang sikt, mellom aggregerte gevinster på makronivå og mer følbare kostnader for 

lokalsamfunn og enkeltgrupper på mikronivå – og mellom materielle, økonomiske effekter 

og sosiale og kulturelle forhold, som gjør spørsmålet ekstremt krevende rent politisk i de 

fleste land.  

 

 

HVORDAN KAN MIGRASJON PÅVIRKES?  

Ettersom migrasjon er et så viktig, iboende trekk ved verden, og antakelig ett av dette 

århundrets megatrender, med potensial både til enorm gevinst og massive sosiale og 
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politiske utfordringer, er det helt åpenbare spørsmålet: Hvordan kan migrasjon påvirkes? 

Svaret er nok nedslående for en politiker med ambisjoner. Det er simpelthen ganske lite 

politikere kan gjøre med migrasjon som globalt fenomen. Myndighetene i ethvert land kan 

selvsagt velge om grensene skal være mer eller mindre åpne, men selv det har sine 

begrensninger og kan ha utilsiktede konsekvenser - blant annet at en større andel av 

migrasjonen blir illegal.  

Politiske dilemmaer: bør vi begrense migrasjon? 
Uansett hva man mener om hvorvidt migrasjon er bra eller ikke, er det åpenbart et politisk 

krevende felt, og i dagens situasjon vil det ha høy politisk kostnad å ta til orde for økt 

migrasjon. Bør rike land likevel godta mer migrasjon?  

 

I et utviklingspolitisk perspektiv er svaret selvsagt, ut fra at migrasjon i de fleste tilfeller er 

bra for den enkelte migrant, for avsenderland og for verdensøkonomien. Som vist ovenfor er 

det også stort sett bra for mottakerlandets økonomi og arbeidsmarked, under gitte 

forutsetninger. Et unntak er nettopp for mottak av flyktninger, som for en del grupper, og i 

varierende grad, ikke kan forventes å ha samme positive effekt. Men det er gjenstand for en 

vurdering bygget på humanitære hensyn og internasjonale avtaler, hvor de 

utviklingsmessige konsekvenser for vertsland og mottakerland er mindre relevante. Sett opp 

mot utviklingspolitiske målsetninger, som danner rammen for dette notatet, er det lite 

grunnlag for tvil om at migrasjon er et gode. Det betyr ikke nødvendigvis fri migrasjon eller 

at all migrasjon er bra, men det er åpenbart at dagens internasjonale regime, der mennesker 

fra fattige land nesten ikke tillates å emigrere til rike land uten gjennom asylinstituttet, ikke 

kan begrunnes utviklingspolitisk.  

 

Vi kan også snu spørsmålet på hodet: Hva er argumentene for å hindre migrasjon? Det er 

aktuelt i en tid der stadig strengere migrasjons- og returpolitikk er høyt på agendaen i 

vestlige land, basert på en dagsorden som er direkte knyttet til en bestemt type migrasjon 

(en «flyktningkrise») i en helt bestemt tid (og som kanskje allerede er på retur, sett fra 

Vestens side). Det kan virke som om en mer generell restriktiv innvandringspolitikk – og en 

utviklingspolitikk som tar sikte på å hindre migrasjon – nærmest har kommet på kjøpet, uten 
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særlig politisk refleksjon. Derfor er det kanskje argumentene for å hindre migrasjon som bør 

utforskes kritisk.  

 

Som et utgangspunkt kan vi anta at verken en økning eller reduksjon av innvandring som 

regel har særlig stor innvirkning på arbeidsplasser for de innfødte. Videre vil redusert 

migrasjon mest sannsynlig medføre at både den nasjonale økonomi og verdens samlede 

verdiproduksjon vil gå ned, at også destinasjonsland i snitt vil få noe mindre skatteinngang 

og noe høyere prisnivå, og at opprinnelseslandene vil få litt mindre i private 

pengeoverføringer. Som migrasjonsforskeren Hein de Haas påpeker, er det et politisk 

paradoks at mange nå både vil ha fortsatt økonomisk vekst og samtidig mindre migrasjon, 

ettersom migrasjon har smurt verdens økonomiske vekst i tiår, og å snu dette – blant annet 

ved reversering av liberale økonomiske reformer og strengere regulering av 

arbeidsmarkedet – mest sannsynlig vil redusere verdens økonomiske vekst.  

 

Åpning for arbeidsmigrasjon fra fattigere land vil riktignok fort kunne lede til en del 

dilemmaer. Basert på en bred analyse av innvandrings- og migrasjonspolitiske trender i over 

40 populære destinasjonsland konkluderer migrasjonsforskeren Martin Ruhs med at flere av 

de rettigheter arbeidsmigranter etter FNs konvensjoner har rett til, medfører store 

kostnader for destinasjonslandet (i praksis en rekke sosiale ytelser og velferdsrettigheter) – 

og dette faktum bidrar derfor til økte restriksjoner mot ytterligere innvandring, spesielt av 

ufaglært arbeidskraft.121 Dette er et uløselig liberalt dilemma, der man må balansere 

rettigheter og ytelser til migranter opp mot ønske om å gi flest mulig sjansen til å prøve seg i 

et rikt vertsland. Det er likevel ikke et argument mot å åpne for migrasjon i det hele tatt: Den 

politiske implikasjonen, ifølge Ruhs, er å finne et kompromiss der man enten hegner om et 

utvalgt sett med kjernerettigheter for migranter, mens man ser bort fra noen av de mest 

kostbare, eller gjør «pakken» med rettigheter midlertidig.  

 

Men selv om man likevel skulle ønske å begrense migrasjon – for eksempel fordi det synes å 

være mest i tråd med hjemlige politiske ønsker, er det ikke sikkert det riktige er å forsøke å 

stanse migrasjon. En politikk som i større grad fokuserer på å håndtere migrasjonen, heller 

enn å forsøke å kvele den, vil antakelig lettere kunne høste de sosioøkonomiske godene 

både for destinasjonsland, opprinnelsesland og individene som reiser.122  
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Regulering av migrasjon 
Regulering er det åpenbart mest nærliggende politiske grep for å påvirke 

migrasjonsstrømmer. I dette notatet tar vi ikke spesifikt for oss spørsmål om regulering av 

innvandring til Norge, men ser mer generelt på hva regulering kan gjøre med 

migrasjonsstrømmer mellom ulike land.  

 

For det første gjør strengere regulering ved grensene ikke noe med selve drivkreftene bak 

internasjonal migrasjon, selv om man skulle bygge murer. Drivkreftene vil mest sannsynlig 

bare bli sterkere i framtiden, ettersom migrasjon er et iboende trekk ved utvikling og alltid 

har fulgt i kjølvannet av demografisk, økonomisk og sosial endring, og stadig flere vil ha råd 

til å migrere. Globalisering, teknologisk utvikling, internasjonal handel, utveksling av 

teknologi og nye ideer vil sannsynligvis forsterke dette. Vi er i en tid der utveksling av varer, 

informasjon, kapital og ideer i stadig større grad skjer over grenser. At dette ikke også skal 

skje med menneskelig mobilitet – den av alle ressurser som i størst grad hittil har blitt 

forsøkt unntatt fra globalisering – er vanskelig å se for seg.  

 

For det andre, og som konsekvens av første poeng, medfører innstramningstiltak først og 

fremst at migrasjonen tar nye veier. Det innebærer ofte at migrasjonen blir irregulær og går 

via kriminelle bakmenn over langt farligere ruter. Erfaring viser at strengere regulering 

sjelden stanser strømmen av migranter, men bare leder den inn på farligere ruter og mer 

risikofylt farvann.123 Det ser vi et resultat av i Middelhavet.124 Migrasjonen over Middelhavet 

avtok tilsynelatende heller ikke ved at europeiske land forsøkte seg på en strengere og mer 

inhuman praksis i søk- og redningsarbeidet. Undersøkelser blant migranter i Nord-Afrika 

finner derimot at strengere regulering avskrekker lovlige migranter mer enn illegale.125 Det 

innebærer paradoksalt nok at regulering av migrasjon kan gjøre migrasjonen til et større 

problem enn den opprinnelig var. Politikken forsterker altså det problemet den kanskje 

misforstått hadde satt for seg å løse.  

 

For det tredje leder strengere regulering til at vi får mindre av den midlertidige (sirkulære) 

migrasjonen mange – både migranter og innvandringskritikere – som regel ønsker, og som 

politisk sett er langt mer akseptabel i destinasjonsland.126 I destinasjonsland er sirkulær 

migrasjon ønskelig fordi det gjør innvandrerbefolkningen mer fleksibel og tilpasset landets 
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økonomiske behov og omstilling. Fri bevegelse innenfor EU, som har ført til mye midlertidig 

og sirkulær migrasjon, er et godt eksempel. Det samme gjelder for intern migrasjon i Kina, 

som ikke hadde gått like smidig om ikke Kina hadde gjort enorme investeringer for å 

tilrettelegge for de interne arbeidsmigrantene som årlig reiser mellom hjem og jobb. For 

opprinnelsesland viser det seg også at migranter med mulighet for sirkulær migrasjon 

remitterer større summer enn permanent utflyttede, ettersom de har en sterkere tilknytning 

til sitt hjemsted.127 I tillegg reduserer sirkulær migrasjon effektene av eventuell 

«hjerneflukt» ettersom opphold i andre land kun er midlertidig.  Om midlertidig migrasjon 

blir en styrke for alle parter handler i praksis om hvordan migrasjonen håndteres og de 

avtalene man har med opprinnelseslandet – som forutsetter at man legger til rette for 

det.128  

 

Forskning viser at strengere innvandringspolitikk kan ha den effekt at det skremmer 

innvandrere fra å returnere hjem, i frykt for aldri å kunne vende tilbake til vertslandet igjen, 

og slik sett gjør migrasjon til et enveis-fenomen.129 Det betyr også at innvandring i mindre 

grad vil tilpasse seg konjunkturer og derfor innebære mindre nytte rent økonomisk.  

 

Da Spania kom med i EF i 1986 var det flere som advarte mot masseutvandring av spanjoler, 

mens de aller fleste flyttet tilbake etter noen år. Motsatt så man at innvandringen av 

marokkanere til Spania økte kraftig i etterkant av Spanias innstramning i tråd med Schengen-

avtalen i 1991. I perioden før dette var migrasjonen fri og kjennetegnet av kortere og 

midlertidige opphold, og den marokkanske befolkningen i Spania talte kun mellom 15- og 

20 000.130 Etter innstramningen kom en sterk strøm av irregulær migrasjon med båter over 

Middelhavet og økte antallet permanent bosatte marokkanere kraftig.  

 

Kort sagt, jo lettere mobilitet blir, jo mer sannsynlig er det at migranter vil velge en sirkulær 

og ikke en permanent form.131 Dette ser man for eksempel på EØS-innvandrere til Norge: 

seks av 10 arbeidsinnvandrere som kom på begynnelsen av 2000-tallet har flyttet ut igjen.132 

Med andre ord: resultatet av en politikk som ser innvandring som et problem, er at 

«problemet» i større grad gjøres permanent, og fordelene ved migrasjon blir vanskeligere å 

utnytte.  
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For det fjerde er kostnadene ved streng regulering, både direkte ved grenser og mer 

indirekte gjennom økt byråkrati, trolig enorme.133 USA bruker over 15 milliarder dollar per år 

på grensekontroll.134 Slike og andre tiltak har tendens til å tappe både mottaker- og 

opprinnelsesland for ressurser, høyne konfliktnivå og øke risiko, kostnadene og menneskelig 

lidelse for migranter. Kanskje ville en mer strategisk respons, med vekt på å skape incentiver 

for retur til hjemlandet etter et opphold i destinasjonslandet, gi lavere kostnader og høyere 

gevinst for alle parter.  

 

Forskning på sirkulær migrasjon har imidlertid også avdekket en rekke negative 

konsekvenser som for eksempel utnytting av migranter, korrupsjon, 

menneskerettighetsbrudd, svindel og mangel på muligheter for forfremmelse.135 Men ingen 

av disse faktorene er iboende problemer med migrasjonen i seg selv – det handler om 

hvordan migrasjonen i dag er håndtert, og følgelig løsbart. Et problem er manglende 

informasjon og de høye transaksjonskostnadene ved å migrere. Mange migranter opplever å 

bli utsatt for et mylder av mellommenn og ulike aktører som alle utnytter sin makt og 

posisjon til korrupsjon. I noen land er migrasjon så strengt regulert at regulære migranter 

har høyere transaksjonskostnader knyttet til migrasjon enn irregulære, noe som selvsagt gjør 

ulovlig migrasjon mer fristende.   

Utviklingspolitikk for å påvirke migrasjon 
Når myndigheter i rike land anser innvandring som et problem de vil redusere eller helst 

stanse, forsøker de gjerne også å ta utviklingspolitikk og bistand i bruk som virkemidler. At 

bistanden vil lede til utvikling, som igjen vil virke preventivt på emigrasjonen fra landene, er 

en gammel idé, trolig først lansert av økonomen Julius Isaac. I Economics of migration fra 

1947 hevdet han at rike land kunne «bytte ut» migrasjon fra fattige land med bistand og 

handel.136 Idéen om at bistand og utvikling vil bremse migrasjon har siden blitt gjentatt i tiår 

etter tiår.137  Utviklingshjelp og bistand har i varierende grad også tatt sikte på å redusere 

den store interne migrasjonen fra rurale strøk til byene i utviklingsland. Giverland har langt 

på vei behandlet rural-urban migrasjon på samme vis som de behandler global migrasjon (fra 

fattige til rike land) – med en kombinasjon av forsøk på å hindre migrantene, samtidig som 

man ønsker å «utvikle» landsbygda.138 Men tross mange tiårs eksperimentering med bistand 

som migrasjonspolitisk verktøy, er det tvilsomt at det har resultert i mindre migrasjon.139   
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Nå er problemstillingen brått kommet tilbake i vestlig politikk, særlig i kjølvannet av 

flyktningkrisen i 2015. I Norge kom den først til uttrykk i debatten om «å hjelpe i 

nærområdene», opprinnelig begrunnet med «da kan vi hjelpe flere», men etterhvert med 

like mye vekt på «så de ikke kommer hit». I bistandsbudsjettet for 2017 er migrasjon omtalt 

87 ganger, og i hvert tilfelle presentert som en utfordring, og stort sett analysert som en 

følge av «mangel på utvikling», som igjen begrunner en norsk utviklingspolitisk innsats for å 

hindre migrasjon. Dagens tilnærming til migrasjon står i sterk kontrast til Stortingsmeldingen 

Klima, konflikt og kapital, fra 2009, som utviser en langt mer nyansert forståelse av 

migrasjonsproblematikken, og ikke minst det utviklingspotensialet som ligger i internasjonal 

migrasjon. Da var det et satsingsområde for Norge å «fokusere på de utviklingsfremmende 

effektene ved internasjonal migrasjon og hvordan disse kan styrkes».140 Også andre 

giverland hadde lignende ambisjoner. I en strategi fra 2007 var Storbritannia «committed to 

supporting developing countries’ efforts to make the most of migration, helping them to 

manage the risks and realise the benefits, so that they can make progress in fighting 

poverty».141  Ingen av premissene eller kunnskapsgrunnlaget som lå under slike 

utviklingspolitiske analyser for få år siden er endret siden den gang. Den mest nærliggende 

forklaring på skiftet er flyktningproblematikken i Europa, som ser ut til å bidratt til en 

grunnleggende ny tilnærming til migrasjon som et utviklingspolitisk problem 

 

Den norske utviklingspolitikken tar sikte på å «bidra til å dempe flyktning- og 

migrasjonsutfordringene» ved blant annet å bidra til utvikling, forebygging av konflikter og 

støtte til land i sårbare sitasjoner. Ved primært å beskrive migrasjon knyttet til konflikt, og 

ikke for eksempel økonomiske aspekter (en viktig faktor i migrasjon), har man i 

utgangspunktet valgt en snever analyse og påfølgende politikkutforming. Men i tillegg til 

spesifikke problemer knyttet til konflikter og ustabilitet i sårbare stater kopler strategien 

migrasjon også til generell utvikling. Ett av målene for Norges samarbeid med Afrika sør for 

Sahara er talende: «bedrede levebetingelser som gjør det attraktivt å bli boende i Afrika og 

reduserer grunnlaget for irregulær migrasjon.»142 Ettersom Norge og andre europeiske land 

allerede har lagt sterke begrensninger på nesten alle former for migrasjon fra Afrika mot 

Europa, er det vanskelig å se for seg hva regulær migrasjon i dette tilfellet skulle tilsi. Det 

handler i praksis om å forsøke å stanse migrasjon i retning Europa.  
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Uten å ta stilling til den politiske målsetningen, er dette et åpenbart tilfelle av en politikk 

som ikke har dekning i forskning eller annen kunnskap når det gjelder strategi for å nå målet. 

Det er nemlig flere problemer med de grunnleggende premissene for denne tilnærmingen. 

For det første må utviklingspolitikken lede til vesentlige forbedringer (utvikling) ikke bare i 

enkelte områder, men i de fleste av de land og befolkningsgrupper man antar at mange 

migranter kan komme fra i framtiden, om det skal monne på de samlede 

migrasjonsstrømmene. Når det gjelder flyktninger, krever det antakelig fred, stabilitet og 

bedre styresett, og når det gjelder migrasjon hovedsakelig med økonomisk motivasjon, vil 

det kreve kraftig økonomisk og sosial utvikling over tid. 

 

Med tanke på fred, stabilitet og bedre styresett, er det høyst usikkert hvorvidt eksterne 

aktører kan bidra til å finne en politisk bærekraftig løsning som attpåtil klarer å snu 

migrasjonsstrømmene. Og selv om det skulle ha lyktes, vil det være så ekstremt 

ressurskrevende at det nok ikke er verdt det av migrasjonspolitiske årsaker – selv om det 

åpenbart kan begrunnes av humanitære grunner. Bistand kan avhjelpe en rekke behov og 

redusere menneskelig lidelse, men kan ofte ikke skape fred, stabilitet og godt styresett på 

makronivå. Det er bare å vise til all politisk og økonomisk kapital som har gått med på å 

forsøke å finne en politisk løsning i land som Afghanistan, Irak, Sør-Sudan og Den 

demokratiske republikken Kongo. Med Sør-Sudan som eksempel, har USA alene brukt godt 

over én milliard dollar i landet etter at det ble uavhengig i 2011.143 Likevel er situasjonen 

trolig verre enn noensinne og nabolandet Uganda tok imot over 3000 flyktninger fra Sør-

Sudan hver eneste dag i siste halvdel av 2016.144  

 

Når det gjelder økonomisk og sosial utvikling er bistand et sikrere virkemiddel, og praktisk 

talt all tilgjengelig forskning viser at bistand har positiv effekt når den målrettes mot slike 

mål. Bistanden er likevel ikke i nærheten av å være betydningsfull nok til utgjøre vesentlig 

forskjell i alle de land der migrasjon forventes å komme fra, iallfall ikke med dagens 

bistandsvolum.145 Selv om bistand utvilsomt er til nytte for millioner av mennesker som 

vurderer migrasjon som en av flere veier til utvikling, vil bistand i dagens størrelsesorden 

ikke ha avgjørende betydning for samfunnsutvikling i alle de områder og befolkningsgrupper 

som i framtiden vil gi fra seg migranter. Knapt nok i enkeltland: Malawi har i en lang periode 
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mottatt betydelig vestlig (og norsk) bistand. I motsetning til Sør-Sudan har ikke Malawi hatt 

voldelig konflikt på hundre år, og har det meste av demokratiske institusjoner på plass, og 

det er ikke grunn til å tvile på at bistanden i landet bidrar vesentlig til bedre levekår for 

millioner av fattige. Likevel «produserer» også Malawi også hundretusenvis av migranter 

som reiser til naboland i håp om å finne arbeid. Bistanden, som bare i 2013 utgjorde 1,1 

milliarder dollar, er simpelthen ikke nok til å fjerne drivkreftene bak migrasjon.  

 

Det er faktisk mye mer sannsynlig at sammenhengen er omvendt, i alle fall på mellomlang 

sikt. De fleste land i utvikling går nemlig gjennom faser der økt migrasjon bringer med seg 

endringer i tradisjonelle næringer og sysselsettingsmønstre, og i kombinasjon med synkende 

barnedødelighet som gir større ungdomskull, har dette en tendens til å øke migrasjon både 

internt og ut av landet. Fattige mennesker eksponeres for flere valg, får mer informasjon og 

ikke minst bedre råd, noe som totalt sett senker terskelen for migrasjon. I tillegg gir økt 

utdannelse bedre kompetanse og språkferdigheter, som på sin side styrker mulighetene for 

å lykkes i andre arbeidsmarkeder. Alt dette betyr at utvikling fører til økt migrasjon, både i 

og mellom land.146  

 

Forskning fra blant annet Verdensbanken og FN fra siste halvdel av 1900-tallet og frem til 

2010 har påvist at det gjennomsnittlige økonomiske utviklingsnivået et land må nå før denne 

emigrasjonstendensen avtar og flere borgere velge å forbli i landet, er et årlig BNP per 

innbygger på mellom 7000 og 8000 dollar.147 Emigrasjonen fra et land øker normalt i takt 

med økonomisk vekst opp til omtrent dette nivået, som er hva Verdensbanken kategoriserer 

som «øvre middelinntektsland».  

 

Det betyr at om bistand skulle hatt som effekt å stanse emigrasjon fra de fattigste landene, 

måtte utviklingen ha vedvart over veldig lang tid, til landet lå på et vesentlig høyere 

inntektsnivå enn i dag. Som migrasjonsforsker Jørgen Carling sier: «I mellomtiden vil 

utviklingsprosessen tvert imot gi økt migrasjon. Det betyr at vellykket bistand kan gjøre 

migrasjonspresset større, før det én gang langt inn i fremtiden avtar.»148  

 

For å illustrere ligger relativt velstående Kenya på omtrent 3000 dollar per innbygger. 

Følgelig kreves det en dobling av snittinntekten i Kenya og vel så det før man når det 



civ i ta-rapport

34 
 

gjennomsnittsnivået for utvikling der forskningen gir grunn til å tro at emigrasjonen vil avta. 

Mange andre land er vesentlig fattigere. Hvis et land skal nå et utviklingsnivå der man går fra 

netto emigrasjon til netto immigrasjon vil det altså kreve så store demografiske, sosiale og 

økonomiske fremskritt at det kan ta generasjoner. Ved en gjennomsnittlig økonomisk vekst 

per innbygger på to prosent økning årlig vil det ta 133 år før et land som Niger (som ligger 

rundt 500 dollar per innbygger) når det utviklingsnivå der migrasjonen begynner å avta. Og 

selv når et land når dette inntektsnivået og emigrasjonen avtar, kan det ta tid før man vil se 

balanse mellom emigrasjon og immigrasjon. Basert på forskning fra de erfaringene vi har 

hatt med migrasjon og vekst i andre halvdel av 1900-tallet mener forskeren Michael Clemens 

at det realistisk sett vil ta omkring 200 år før de mest fattige landene i verden vil komme i en 

situasjon der netto innvandring er større enn netto utvandring: ett århundre for å nå 

migrasjonstoppen, og ett århundre før det er tilbake i balanse. Det er først nylig at man har 

sett at emigrasjonen har avtatt fra et land som Mexico – selv om landet passerte det nevnte 

inntektsnivået for flere år siden.  

 

Ifølge en studie av hvilke faktorer som har vært blant de viktigste for å utløse eller hindre 

global migrasjon helt tilbake til 1850, finner forskerne Timothy Hatton og Jeffrey Williamson 

at fattigdom ofte er det viktigste hinder for migrasjon, ikke en motivasjon. Den samme 

studien sier at en høy andel ungdom i både avsender- og destinasjonsland, samt antallet 

innvandrere (født i utlandet) i destinasjonslandet, er blant de viktige driverne for økt 

migrasjon.149 Det er et forhold utviklingspolitikken kan gjøre lite med: Afrika vil doble sin 

unge befolkning innen 2050, og stadig større diasporagrupper i vestlige land vil gjøre 

migrasjonen enklere for nye migranter.  

 

Fremtidens migrasjonsmønster trenger selvsagt ikke nødvendigvis følge den samme utvikling 

man til nå har sett, og det er dessuten en rekke folkerike land som allerede ligger tett opp til, 

eller på, det nivået Clemens viser til at migrasjonen begynner å avta. Men ser man på 

verdens minst utviklede land, som er de mest naturlige kandidater til bistand, vil altså 

vellykket bistand trolig resultere i mer migrasjon.150 Hypotetisk kan vi se for oss at bistand til 

de rikeste mellominntektslandene kunne ha ført til mer utvikling som etterhvert ville ha 

redusert emigrasjonspresset. Men i disse landene vil bistand utgjøre en mye mindre andel av 
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landets økonomi og kan derfor ha relativt sett mindre effekt, og det er dessuten vanskeligere 

å forklare ut fra bistandens hovedmål, fattigdomsreduksjon.  

 

Det er altså liten grunn til å tro at omlegging av utviklingspolitikken for å nå 

migrasjonspolitiske mål vil redusere emigrasjon fra fattige land. Selv om det skulle ha virket, 

vil effekten for Norge trolig være helt marginal, siden bare en ørliten brøkdel av emigrantene 

vil søke seg mot Norge – de aller fleste vil ikke engang dra i retning Europa. Den 

dominerende effekt av en slik omlegging vil snarere være at utviklingspolitikken blir mindre 

effektiv i å nå utviklingspolitiske mål, blant annet ved å innebære geografisk forskyvning av 

bistand til områder der behovene ikke er størst og/eller til områder der bistand mest 

sannsynlig vil fungere dårligere, for eksempel sårbare stater.151 

 

Riktignok viser studier at bistand som tar sikte på å adressere migrasjonens såkalte «root 

causes», sjelden innebærer ny politikk eller nye initiativ. Det handler i praksis om å omdøpe 

eller «vinkle» eksisterende bistand på en måte som i større grad passer dagens politiske 

klima, framfor reell omlegging.152  

 

På ett område vil bistand selvsagt kunne ha en viss begrensende effekt på kort sikt, og det er 

ved å sikre at flyktningleirer i nærområdene av konfliktområder holder god nok standard, og 

andre investeringer i lokalsamfunn som gjør at folk på flukt får dekket sine behov der de er. 

Men i større skala og på lengre sikt er det vanskelig å se for seg utviklingspolitiske 

virkemidler som vil monne. Å fortsette en halvhjertet satsing på flyktningleirer som kun gir 

mennesker det aller mest nødvendige for å overleve, er for øvrig en oppskrift på hvordan 

man ikke får utnyttet flyktninger og migranters potensial til å bidra til utvikling.153 I dag har 

flyktningleirer blitt en tilnærmet permanent situasjon for hundretusener, om ikke millioner, 

av mennesker. Over 80 prosent av flyktninger som lever i leire ender opp med å bo der minst 

fem år.154 De har som regel ikke lov til å jobbe og er «avhengig av et system som har sviktet 

dem», som Alexander Betts og Paul Collier sier i sin bok Refuge: Transforming a Broken 

Refugee System.155 Dette er også en viktig årsak til at over halvparten av verdens flyktninger 

i dag velger å trekke videre, selv om de da mister det lille de får av assistanse i 

flyktningleirer. Det er derfor både økonomiske og humanitære argumenter for å tenke nytt 

om flyktningers potensial for å delta i den lokale økonomien.   
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Bistand som byttemiddel 
En variant av koblingen mellom bistand og hjemlig migrasjonspolitikk ligger i ideen om å 

bruke bistand som pisk eller gulrot i forhandlinger med andre land om retur av flyktninger. 

Det er en kobling som er uavhengig av eventuelle utviklingseffekter i mottakerlandet, men 

bygger utelukkende på bistand som et incentiv for utviklingslands myndigheter.  Dette er en 

bruk av bistand som Høyre, Senterpartiet og Frp ønsker å ta i bruk fremover.156    

 

Nok en gang er det en strategi som ikke ser ut til å bygge på erfaring og forskning. Givere har 

flere tiår med dårlig erfaring med å bruke bistand til å påvirke politikk i mottakerlandet. 

Bistand er sjelden viktig nok til å utgjøre et viktig incentiv for landets myndigheter, og 

bortfall av bistand eller nye bistandsmidler som del av politiske avtaler gir som regel mye 

større utslag for fattige befolkninger i landet enn for myndighetene. Nyere erfaringer med 

bistand som migrasjonspolitisk byttemiddel tyder ikke på at det vil fungere bedre nå enn 

tidligere.157  

 

EU la faktisk denne strategien til side for få år siden, nettopp fordi det viste seg å fungere 

dårlig. For eksempel kuttet Nederland bistand tilsvarende 10 millioner euro til Ghana i 2012 

da ghanesiske myndigheter nektet å bistå Nederland i deres returpolitikk. Kuttene ga ikke de 

resultater man ønsket, og tilsvarende tiltak har senere blitt droppet.158 Tross slike ferske 

erfaringer har slike løsninger kommet tilbake i sentrale utviklingspolitiske dokumenter for 

EU, i kjølvannet av flyktningkrisen.159 Land som hjelper EU å nå sine migrasjonspolitiske mål 

om stans og retur av flyktninger og migranter tilgodeses i økende grad, mens de som ikke 

hjelper derimot kan oppleve bortfall av bistand.  

 

Returavtalen mellom Norge og Etiopia fra 2012 er et lignende eksempel. På tross av at Norge 

var sterkt kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Etiopia, var man villig til å gjøre det som 

trengtes for å få på plass en returavtale. Norge er fortsatt det eneste landet som har inngått 

en returavtale med Etiopia, og ifølge en studie fra FAFO har den ikke hatt den ønskede 

effekt.160 Hvis det i det hele tatt er mulig å spore noen endringer i kjølvannet av avtalen, er 

det i form av en nedgang i andelen utreisepliktige etiopiere som returnerer fra Norge. Både 

andelen tvangsreturer og såkalt assisterte returer har gått ned etter at avtalen trådte i kraft. 

Som forskerne påpeker: «En returavtale er i hovedsak et resultat av at et land er villig til å ta 
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imot returer, ikke et virkemiddel for å få dem til å bli villige».161 I dette tilfellet var ikke 

etiopiske myndigheter interessert i returavtalen, og bistanden har ikke endret deres 

interesse i å implementere den. Likevel har norsk bistand til landet økt betraktelig gjennom 

hele perioden Norge har hatt en mislykket returavtale med landet.  

 

Et lignende eksempel er EUs ferske avtale med regimet i Sudan. I kjølvannet av 

migrasjonskrisen i 2015 har EU plutselig endret i sitt forhold til det islamistiske regimet som 

står bak en rekke krigsforbrytelser – blant annet den kroniske humanitære krisen i Darfur – 

og betaler nå millioner til myndighetene for å stanse migranter som bruker Sudan som 

transittland.162  

 

De siste års forsøk på å bruke bistand og utviklingspolitikk som migrasjonspolitiske verktøy, 

ser altså ut til å reflektere en politikk som både bygger på en forenklet og misvisende 

forståelse av migrasjonsproblematikken, og ignorerer mye av hva erfaring og forskning kan si 

om tematikken. Ikke bare er utsiktene til å lykkes svake, men utviklingspolitikken kan et 

stykke på vei faktisk føre til mer migrasjon – før migrasjonen igjen vil reduseres om noen 

titalls år eller kanskje et århundre.  

 

Det empiriske grunnlaget for en migrasjonspolitikk der man bruker reduksjon av bistand som 

«pisk» er i dag så svakt at en studie av slik politikk i Danmark hevder det først og fremst 

henger sammen med hjemlig politisk debatt: Negative incentiver gjennom bistand innføres 

for å score politiske poenger og å vise handlekraft i møte med en stadig mer 

innvandringssensitiv politisk debatt.163 Den analysen er antakelig gyldig også for andre 

europeiske land. 

 

I Norge kan muligens litt av problemet også forklares med organisatoriske forhold, der 

hensynet til innvandring og integrering håndteres av Justisdepartementet, mens utvikling og 

internasjonale humanitære hensyn håndteres av Utenriksdepartementet. Dette 

organisatoriske forholdet gjør det ekstra vanskelig å etablere en samlet og samstemt 

tilnærming til migrasjon, og noen av paradoksene i formulert politikk kan nok forstås ut fra 

dette.  
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NORSKE BIDRAG TIL MIGRASJON FOR UTVIKLING 

De fleste problemstillingene knyttet til migrasjon og utvikling er for store til at dagens 

utviklingspolitiske verktøy alene kan gjøre noe med dem. Migrasjonstematikken griper 

dessuten inn i en rekke andre politikkområder, som asyl- og flyktningpolitikk, integrering, 

arbeidslivspolitikk, internasjonalt diplomatisk engasjement og øvrig utenrikspolitikk, som 

mildt sagt gjør det vanskelig å oppnå en samstemt politikk for migrasjon. Ut fra målet om en 

samstemt utviklingspolitikk (som har bred politisk støtte), der utviklingspolitiske hensyn skal 

vurderes i alle relevante politikkområder, tar vi hensyn til et bredt spekter av virkemidler 

langt utover bistand.  

 

En utviklingspolitikk for migrasjon må vurderes fra flere hold: Individet som reiser, landet 

individet reiser fra og landet individet reiser til (eller ulike deler av et land hvis migrasjonen 

foregår innenfor et enkelt lands grenser). Den trenger ikke avgrenses til migrasjon mellom 

utviklingsland og Norge. Norge kan potensielt også bidra til å styrke utviklingseffekten 

og/eller bedre håndtering av problematiske sider ved migrasjon mellom andre land. 

 

I praksis betyr dette at Norge bør vektlegge hvordan migrasjon påvirker utvikling, mer enn 

hvordan utvikling – her forstått som utviklingspolitikk – kan påvirke migrasjon, som er 

dagens linje. Spørsmålet er hvordan kan norsk politikk bidra til å tilrettelegge for en 

migrasjon som er mest positiv for migrantene, opprinnelsesland og destinasjonsland, samt 

redusere uønskede effekter av migrasjon - for migranten, opprinnelsesland og 

destinasjonsland? Et godt utgangspunkt i en debatt om «positiv» eller «negativ» migrasjon 

kan være Amartya Sens idé om å utvide menneskers grunnleggende friheter i form av 

handlingsrom og handlingsvalg, og norsk utviklingspolitikk bør således ha som mål å legge til 

rette for en migrasjon som utvider fattige individers handlingsrom.  

 

Slik norsk utviklingspolitikk er utformet, er det særlig på tre områder Norge potensielt kan 

bidra for å utnytte utviklingseffektene som ligger i migrasjon: I Norge, i utviklingsland som 

Norge har utstrakt utviklingssamarbeid med, og på internasjonalt nivå ved å påvirke og 

eventuelt støtte multinasjonale institusjoner, avtaler og regelverk, eller relevante 

internasjonale initiativ. I spørsmålet om hvilket nivå man skal fokusere på, er det ikke 

irrelevant at ulike nivåer har ulik politisk kostnad eller gevinst. Migrasjonspolitikk er et 
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område der de fleste politiske grep vil være omstridt på hjemmebane, mens det er lett for 

norske politikere å høste gevinst for tiltak langt borte, hvor man kan vise engasjement 

nesten uten politisk kostnad på hjemmebane.  

 

Norge har tradisjon for å bidra til å løse problemer ved å sende bistandsmidler i retning 

problemene framfor å ta grep hjemme. Det så vi så tidlig som under flyktningkrisen etter 

opprøret mot den sovjetiske okkupasjonen av Ungarn i 1956.164 Mer enn 200 000 ungarere 

flyktet i ukene som fulgte, og i et historisk unikt samarbeid gikk 37 ulike land sammen om å 

fordele de ungarske flyktningene mellom seg. Sverige svarte allerede dagen etter appellen 

fra FNs Høykommissær for flyktninger, og tok etter hvert i mot over 7300 ungarere, mens 

Norge først svarte med å sende 70 000 kroner i nødhjelp til flyktninger i nærområdene 

(Østerrike). Etter appeller og politisk press godtok Gerhardsen-regjeringen først etter noen 

måneder å ta i mot noen få hundre ungarere, og endte til slutt med å ta i mot omtrent 1500 

flyktninger. Vi ser en lignende dynamikk i dag, der den foretrukne strategi i møte med 

flyktningproblemene er å kanalisere bistandsmidler til nærområdene. Paul Collier har lagt 

merke til dette, og kommenterer i sin bok Exodus at Norge har valgt å vise solidaritet 

gjennom å sende store beløp via bistand til utviklingsland, ikke primært ved å åpne sine 

grenser.165 Vi tar ikke stilling til de politiske avveiningene bak dette, men tar som 

utgangspunkt at på kort sikt er det enklere å få gjennomslag for tiltak som ikke innebærer 

migrasjon til Norge – samtidig som det vil være lite konsekvent å ikke også drøfte 

tilrettelegging for utviklingsvennlig migrasjon også til Norge.  

Endre forståelsen av migrasjon i utviklingspolitikken 
Første steg mot en utviklingspolitikk for migrasjon bør være å endre forståelsen av migrasjon 

i norsk utviklingspolitikk, med vekt på et mer nyansert – og langt mer positivt – syn på 

migrasjon framfor først og fremst å se det som et problem og en innvandringspolitisk 

utfordring. Videre bør Utenriksdepartementet investere i kunnskap for å kunne utvikle gode 

løsninger i skjæringspunktet mellom migrasjon og utvikling, og samordne ulike instanser og 

perspektiver. Slikt arbeid er allerede igangsatt i Utenriksdepartementet. Målet må være å 

bygge opp og institusjonalisere kunnskap og kompetanse om ett av vår tids viktigste globale 

fenomener, også på tvers av politikkområder og forvaltningsmessige skillelinjer. Med andre 

ord handler det ikke bare om å legge til rette for en ny «satsning» som man kan krysse av for 
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et par år senere, men å sørge for at migrasjonstematikken blir en integrert del av fremtidig 

utviklingspolitisk politikk- og strategiutforming.  

 

Dette arbeidet bør være bredere enn Norges vanlige utviklingspolitiske modus operandi, 

som typisk innebærer å konvertere utviklingspolitiske utfordringer til bistandsfinansierte 

løsninger. Det vil mest sannsynlig ikke være nyttig i dette tilfellet. Ren finansiering i form av 

nye tilskuddsordninger vil ha lite å si. I den korte perioden migrasjon var vektlagt, med 

positivt fortegn, i norsk utviklingspolitisk engasjement, skjedde det delvis gjennom 

tilskuddsordninger til norske diasporagrupper knyttet til deres tradisjon for å sende penger 

til hjemlandet. Suksessen var begrenset, og engasjementet har siden blitt nedprioritert.166 

Stortingsmeldingen Felles ansvar for felles fremtid, lansert våren 2017, er et lite skritt i riktig 

retning ved en nøktern forståelse av bistandens begrensede effekt når det kommer til 

migrasjon, men domineres like fullt av et syn på migrasjon som et problem.167  

Internasjonale initiativ og forhandlinger 
En rekke internasjonale toppmøter ble viet til tematikken om flyktninger og internasjonal 

migrasjon i 2016. Selv om initiativene virker lovende, har møtene i liten grad resultert i reelle 

endringer.168 Migrasjonstoppmøtet i FN ledet riktignok til en rekke «forpliktelser» og gode 

intensjoner gjennom The New York Declaration for Refugees and Migrants, med hovedvekt 

på å styrke migranters rettigheter og posisjon når de bor i andre land, støtte enkeltland 

preget av mye migrasjon, holdningskampanjer mot fremmedfrykt og en bedre global styring 

av migrasjon.169 Det er dessverre liten grunn til å tro at de fleste av disse forpliktelsene blir 

etterlevd. Toppmøtet tok også sikte på å starte forhandlinger som skal lede til en 

internasjonal konferanse og innføring av en «global pakt» for trygg, ryddig og regulær 

migrasjon i 2018. Det er selvsagt en god idé, men skal man dømme ut fra Europas 

skrantende evne til å koordinere innsatser og finne felles løsninger i kjølvannet av 

migrasjonskrisen i 2015, er det liten grunn til optimisme. Prosessene gir imidlertid 

handlingsrom for Norge i å jobbe frem pragmatiske løsninger og kompromisser som best 

mulig ivaretar utviklingsmulighetene som ligger i migrasjon.  

 

Internasjonalt konvensjonsarbeid rundt migrasjon er ikke nytt. Når det gjelder 

arbeidsmigrasjon, er det dekket i konvensjoner fra International Labour Organization (ILO) 
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(nr. 97 fra 1949 og nr. 143 fra 1975, og i nyere tid konvensjon nr. 189 om migranter som 

hushjelp) som blant annet omhandler rekruttering av arbeidsmigranter, og deres rettigheter. 

Erfaringene med slikt arbeid viser at det er langt fra internasjonale intensjoner til nasjonal 

implementering. FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til migrasjonsarbeidere og 

deres familier (1990), som i stor grad bygger på de ILO-konvensjonene, er blant de store FN-

konvensjonene som har færrest ratifiseringer. Av rundt 50 land som har ratifisert, er de 

fleste typiske avsenderland, og omtrent en tredjedel av landene har reservasjoner til deler 

av konvensjonen.  

 

Ett av konfliktspørsmålene i dette arbeidet er at relativt fattige opprinnelsesland har 

protestert mot en utvidelse av de rettigheter rike land skal gi til migranter, fordi det i praksis 

svekker migrantenes konkurransefortrinn og gjør det langt vanskeligere for migranter å ta 

seg arbeid i rike land.170 Styrking av eksisterende migranters rettigheter kan paradoksalt nok 

være med på å heve terskelen for nye i årene som kommer, og kan altså oppleves som en 

variant av proteksjonisme. Løsningene er selvsagt ikke å la engasjementet ligge, men å 

erkjenne dilemmaet og finne kompromisser og løsninger som reelt sett styrker migranters 

rettigheter og hindrer «et kappløp mot bunnen» for migranter, samtidig som de legger minst 

mulig begrensninger på framtidige migranters muligheter.171 Dette bør gjøres med særlig 

hensyn til reell effekt i land (som i Midtøsten) der migranters rettigheter er spesielt utsatt. Et 

kompromiss kunne bygd på EØS-avtalens modell for arbeidstakerrettigheter, med et 

«minimumskrav», hvorpå medlemslandene er i sin fulle rett til å vedta strengere vern og 

rettigheter.172 

 

Likevel er det antakelig i regionale organisasjoner at det potensielt viktigste arbeidet rundt 

migrasjon skjer. Migrasjon er et sentralt element i samhandlingen mellom en rekke fattige 

land i ulike regioner i for eksempel Afrika, men på grunn av utilstrekkelig håndtering og 

manglende harmonisering av lovverk og praksis, er utviklingspotensialet sterkt hemmet. 

Fremgang knyttet til prinsipper, standarder, rettigheter og praksis i regionale fora er ofte 

helt avgjørende for fremgang i medlemsstatene. I flere slike organisasjoner, for eksempel for 

det sørlige Afrika (SADC), Øst-Afrika (EAC) og Sørøst-Asia (ASEAN) pågår forhandlinger og 

prosesser knyttet til best mulig håndtering av migrasjon mellom medlemslandene, blant 

annet når det gjelder visumspørsmål, migranters rettigheter og rekrutteringsspørsmål, 
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tilgang til data og generell koordinering og tilrettelegging for mobilitet i regionen. De største 

utfordringene handler grunnleggende sett om å ivareta migranters grunnleggende 

rettigheter (blant annet å forhindre tvangsarbeid og trafficking) og å redusere kostnadene 

ved migrasjon, for slik sett å styrke utviklingspotensialet. EUs erfaringer med fri mobilitet har 

lenge vært et eksempel på hva disse organisasjonene ser for seg i sine respektive regioner 

for å tilrettelegge for økonomisk vekst.173 I disse organisasjonene vil det sannsynligvis være 

kortere vei fra vedtak til praktisk implementering, enn om man jobber via FN-systemet på 

globalt nivå. Norge er ikke medlem, men har utstrakt samarbeid med flere av disse og kan 

muligens finne en rolle i å støtte og tilrettelegge for relevante prosesser.   

 

Ved siden av arbeid med internasjonale forhandlinger kan Norge støtte relevante aktører 

som jobber med disse problemstillingene. ILO jobber mye med arbeidsmigrasjon, blant 

annet for å bidra til mer ordnet og rettferdig rekruttering av arbeidsmigranter (som i dag 

skjer mye gjennom uformelle kanaler) og beskyttelse av deres rettigheter. Det er den 

sentrale organisasjon når det gjelder normativt arbeid på dette området, men jobber også 

med praktiske løsninger for eksempel knyttet til inspeksjonsmuligheter. Verdensbanken 

jobber aktivt for å fremme økt migrasjon for arbeidere mellom fattige og rike land og er en 

sentral kunnskapsleverandør. International Organization for Migration (IOM) har en viktig 

praktisk rolle i mange spørsmål rundt migrasjon, og har nylig fått «løftet» sin status slik at 

den nå regnes som en FN-organisasjon. Disse institusjonene får allerede støtte fra Norge, og 

denne støtten kan utvides og/eller kanaliseres til dette arbeidet.  

Støtte til utviklingslands arbeid innen migrasjon 
Arbeidsmigrasjon skjer allerede i enorm skala, i hovedsak mellom utviklingsland (Sør-Sør-

migrasjon) eller fra fattige land til rikere land, som fra Asia og Afrika til Midtøsten og fra 

Latin-Amerika til USA. I praksis går mye av arbeidsmigrasjonen relativt kort, som fra 

afrikanske land til Sør-Afrika og Kenya, og er helt uregulert, ofte knapt nok registrert av 

myndighetene. Å forsøke å stanse denne er antakelig fåfengt og av mange grunner heller 

ikke ønskelig. Men Norge kan i noen tilfeller bidra til å forsterke utviklingseffekten av 

migrasjon i andre land. Det er selvsagt begrenset hva som kan oppnås med beskjeden norsk 

støtte, men på noen områder kan Norge vurdere å støtte myndighetene i deres arbeid for å 



civ i ta-rapport

43 
 

legge forholdene til rette for arbeidsmigrasjon og bidra til å maksimere utviklingseffekten av 

den migrasjon som skjer.  

 

Det er mest naturlig i de prioriterte samarbeidslandene for norsk bistand. Flere afrikanske 

land som Norge har langsiktig samarbeid med, preges av arbeidsmigrasjon i stor skala. 

Migrasjon i afrikanske land er i dag strengt regulert på papiret, men i praksis bortimot fri 

ettersom grensene ikke kontrolleres.174 Om lovverk i mange land i Afrika sør for Sahara i dag 

virker strengt står dette i sterk kontrast til visjonen som Den afrikanske union legger frem i 

sin Agenda 2063: et fellesafrikansk pass og fri mobilitet på tvers av kontinentet.175 En start 

kunne vært å bidra til at lovverket synkroniseres med praksis, samt å bidra med håndhevelse 

av lover på de områder der det ansees hensiktsmessig.  

 

Like viktig kan det være å bidra til at den enkelte potensielle migrant gjør riktige beslutninger 

basert på riktig informasjon, noe som vil øke utviklingseffekten dramatisk. Her kan Norge 

støtte informasjonsvirksomhet og rådgivning til mennesker som vurderer å emigrere. Mens 

informasjonskampanjer og advarsler «mot» migrasjon sannsynligvis har liten effekt fordi de 

ikke har noen virkning på de grunnleggende årsakene til hvorfor mennesker migrerer, vil 

tidlig og oppdatert informasjon «om» reisen kunne være nyttig for potensielle migranter. 

Informasjon om arbeidsmarkedet, rettigheter, muligheter og forpliktelser i 

destinasjonslandet vil hjelpe folk til å ta bedre valg om når og hvor de skal flytte og gjøre det 

lettere for dem å utnytte mulighetene i det nye landet. Informasjon knyttet til selve reisen, 

samt støtte til arbeid mot useriøse og illegale aktører og trafficking, vil bidra til at selve 

reisen og den første del av uteoppholdet blir tryggere. Overfor de som allerede er migrert, 

vil informasjonen og støtteordninger i destinasjonslandet være til nytte for migrantene med 

tanke på å finne jobb og klare seg best mulig i vertslandet, mens informasjon og 

holdningskampanjer overfor de innfødte i destinasjonsland kan redusere fremmedfrykt og 

bidra til at migranter utnyttes bedre i arbeidsmarkedet.176 I tillegg kan man støtte initiativ 

for å forenkle og styrke praksisen med remitteringer, blant annet ved enklere og billigere 

ordninger for å sende penger hjem – for eksempel er kostnadene ved å sende penger hjem 

fra Sør-Afrika rundt 17 prosent, langt høyere enn i de fleste andre land.177 Alt slikt kan, om 

det virker, bidra til best mulig effekt av migrasjon både for avsender- og destinasjonsland.  
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En god del av dette arbeidet kan skje gjennom internasjonale aktører (som International 

Organization for Migration og enkelte ideelle organisasjoner) og krever ikke nødvendigvis at 

man inngår separate samarbeidsavtaler med de enkelte stater, noe som gjør at det kan være 

håndterbart for en presset norsk bistandsforvaltning.  

 

Et annet viktig bidrag til enkeltland vil være å styrke deres arbeid med internasjonalt 

diplomati og forhandlinger rundt migrasjonsspørsmål. Flere land som Norge har utstrakt 

utviklingssamarbeid med, forhandler både gjennom regionale organisasjoner og bilateralt 

med enkeltland (for eksempel i Midtøsten) knyttet til hvordan «deres» migranter blir 

behandlet i mottakerlandet, blant annet når det gjelder arbeidsrettigheter. De har gjerne 

svak forhandlingsposisjon fordi mottakerlandene har god tilgang til arbeidskraft fra andre 

land, og en del land har gjerne også et relativt svakt forhandlingsapparat. Norge kan bidra til 

å styrke deres posisjon, blant annet ved å finansiere studier og annet til nytte for disse 

landenes forhandlinger.  

Midlertidig arbeidsmigrasjon til Norge 
Det politiske mulighetsrommet med tanke på økning av mulighetene for permanent 

innvandring til Norge synes for tiden svakt, men det kan imidlertid være et større rom for 

midlertidig arbeidsmigrasjon, som vi etter hvert er blitt vant til gjennom EU/EØS. Mye tyder 

på at midlertidig opphold i et rikt og fritt land kan gi bedre utviklingseffekter for hjemlandet 

enn permanent opphold.  

 

På den bakgrunn kan man vurdere å utvide mulighetene for tidsbegrenset oppholdstillatelse 

i Norge for arbeidstakere fra utviklingsland. Det finnes stadig flere såkalt midlertidige 

migrasjonsprogrammer (temporary migration programs) i mange land. I Canada og USA ble 

det i 2014 utstedt til sammen over én million midlertidige arbeidsvisum.178 Det er allerede 

mulig gjennom spesielle ordninger knyttet til spesielt kvalifiserte migranter når de passer til 

norske bedrifters spesifikke behov, og den muligheten kan utvides til å gjelde migrasjon 

initiert av migrantene selv – under bestemte forutsetninger og begrensninger. Hensikten vil 

være å åpne for den enestående muligheten for utvikling og fattigdomsreduksjon migrasjon 

innebærer, men på en måte som ikke nødvendigvis medfører mange av kostnadene, både 

økonomisk og politisk. En av fordelene for Norge er at midlertidig migrasjon bidrar til å holde 
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arbeidsstyrken ung. Som innfødte, vil migranter også eldes, og hvis de blir permanent vil 

dette innebære de samme forpliktelser og velferdskostnader som for den øvrige 

befolkningen. Midlertidig og sirkulær migrasjon bidrar derimot til en konstant strøm med 

unge mennesker som på grunn av midlertidigheten er godt tilrettelagt for landets behov og 

ikke bidrar til langsiktige forpliktelser. Av ulike grunner kan det tenkes at også noen 

midlertidige migranter blir værende (kanskje ulovlig), men det er et problem som ofte 

overdrives. Et eksempel er den massive midlertidige arbeidsmigrasjonen til Vest-Tyskland i 

etterkrigstiden: Rundt tre fjerdedeler av de 18,5 millionene gjestearbeidere som var med å 

drive frem Tysklands «økonomiske under» mellom 1960 og 1973, returnerte hjem.179  

 

Det er ingen universaloppskrift på hvordan midlertidig migrasjon best kan tilrettelegges, og 

det er mulig å se for seg flere muligheter. Mens EØS-innvandring gjelder for alle, og 

humanitære hensyn skal legges til grunn i asyl- og flyktningfeltet, er det naturlig å vurdere 

strengt merittbaserte kriterier for øvrig innvandring fra land utenfor Europa. Det finnes i dag 

en rekke ulike migrasjonsprogrammer i de fleste høyinntektsland, både for midlertidig og 

permanent migrasjon, som det går an å ta lærdom av. I Canada har man, hjulpet av 

geografisk beliggenhet, gått langt i en interessebasert og selektiv migrasjonspolitikk der 

innvandrere velges gjennom et scoringssystem for språkkunnskaper, utdanning og 

arbeidserfaring. Dette gjør at den delen av Canadas befolkning som er født i utlandet i 

utgangspunktet har høyere utdannelse enn sammenlignbare grupper i noe annet land, og at 

integreringen går dermed lettere.180 Det har videre gjort sitt til at innvandring har bred 

støtte.181 I 2002 lanserte Storbritannia et program som i praksis åpnet opp for høyt 

utdannede migranter, selv uten et stående jobbtilbud i Storbritannia.182 I 2008 ble dette 

utvidet til et tredelt system for migranter, også utenfor EU, organisert etter 

kompetansenivå. De mest kompetente kunne komme uten jobbtilbud, den faglærte 

mellomgruppen måtte ha et jobbtilbud, mens den strengeste reguleringen gjaldt den tredje 

gruppen bestående av ufaglært arbeidskraft – som kun skulle fylle spesifikke 

arbeidsmarkedsbehov i Storbritannia.183 Kriteriene og kvotene for hver gruppe har siden 

blitt strammet inn av den konservative regjeringen.  

 

Å kun satse på høyt utdannede migranter kan begrenses av at de som kommer, er mindre 

komplementerende i et allerede høykompetent arbeidsmarked som Norges. Men i en tid der 
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internasjonale migranter kjennetegnes av stadig høyere utdannelse er det trolig mye å tjene 

på denne formen for migrasjon, også for Norge (hvis man klarer å utnytte migrantenes 

kompetanse). Det er også mulig å tenke seg en form for arbeidsmigrasjon som vil gjøre det 

enklere for enhver, uavhengig av kompetansenivå, å komme til Norge for å arbeide. Det vil 

likevel begrenses av at migrantene må være kompetente og attraktive i et norsk 

arbeidsmarked. En mellomting, som er mer håndterbart og som også illustrerer godt at 

tiltaket er utviklingspolitisk begrunnet, kan være å avgrense ordningen til ett eller få utvalgte 

utviklingsland. Oppholdstillatelsen måtte vært tidsbegrenset til noen få år og må være 

knyttet til arbeid (utover eventuelt en kort periode som arbeidssøker), og dermed kunne 

kanselleres om arbeidsforholdet opphører. Man må – i samarbeid med partene i arbeidslivet 

– etablere ordninger som sikrer at rekruttering skjer på seriøst grunnlag og at migrantenes 

rettigheter og grunnleggende behov sikres, men det ligger i ordningens natur at de ikke kan 

forvente hele det samme settet av rettigheter knyttet til permanent opphold i Norge.184 

Man vil ha begrenset tilgang til offentlige tjenester, ikke opparbeide noen rettigheter i 

velferdsstaten utover oppholdsperioden, og familiegjenforening vil ikke være tilgjengelig.  

 

En mulighet kan baseres på ideen om «privat sponsorat» av migranter. Det kan bygge på 

Canadas program for såkalt private sponsorer som i utgangspunktet er designet for 

flyktninger, der privatpersoner, organisasjoner og bedrifter kan søke om å bli «sponsor» og 

overta noen av oppgavene og ansvaret staten vanligvis har med nyankomne flyktninger og 

migranter.185 De samme prinsippene kan legges til grunn for arbeidsmigranter, og da er det 

naturlig at bedriften tar en slik rolle. Det må selvsagt være strengt regulert for å sikre 

migrantenes rettigheter.  

 

Begrensede ytelser utover den tiden man er i arbeid i kombinasjon med høye kostnader i 

Norge, vil mest sannsynlig gjøre at få migranter vil bli utover oppholdstillatelsen. Man kan 

også la en relativt stor andel av migrantenes lønn gå til en egen konto som først blir utbetalt 

ved retur, eventuelt knytte oppholdet til et relativt høyt depositum som blir refundert ved 

retur. Et depositum vil også sikre en viss seleksjon av de mest ressurssterke migrantene, som 

i denne sammenheng er helt akseptabelt selv om utviklingspolitikken ellers søker å hjelpe de 

svakeste: Ordningen er jo ikke primært ment for å hjelpe migrantene, men deres familie og 

hjemland. 
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En slik «flyt eller synk»-idé kan selvsagt høres streng ut, men sett i lys av hva alternativene til 

migranter fra fattige land er i dag, vil det være en unik mulighet. Andre ruter til Europa 

innebærer mest sannsynlig ekstrem risiko og skyhøye kostnader gjennom irregulære ruter 

og menneskesmuglernettverk til Europa, blant annet over Middelhavet. De som ikke velger å 

reise til Europa, drar gjerne til oljerike stater i Midtøsten og jobber for lønn og under vilkår 

som er mye verre enn hva et restriktivt midlertidig opphold i Norge ville innebære – men 

som likevel foretrekkes sammenlignet med situasjonen i hjemlandet. Hvor enn strengt vårt 

tankeeksperiment høres ut, vil midlertidige arbeidsopphold i Norge likevel sikre migrantenes 

grunnleggende rettigheter.  

 

En styrking av mulighetene til lovlig midlertidig migrasjon til Europa vil svekke 

menneskesmugleres mulighet til å utnytte dagens migrasjon mot Europa, og det vil redusere 

misbruk av asylinstuttet. Når det finnes en alternativ måte å få opphold i Norge på som er 

mer attraktiv enn en farlig og strabasiøs ferd, vil folk velge den, og de som ikke har 

beskyttelsesbehov vil sannsynligvis søke arbeidsopphold først, framfor å søke asyl. Ved at 

biometriske data innhentes ved første gangs søknad om arbeidstillatelse, reduserer man 

også risikoen for eventuelt misbruk av asylinstituttet ved nye forsøk på å komme seg til 

Norge i ettertid.  

 

Det er selvsagt en rekke utfordringer og dilemmaer knyttet til et slikt forslag. For det første 

vil det innebære at man ikke tar i bruk det verktøy som antakelig har best effekt på 

integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet, nemlig utdanning. For det andre kan det være 

vanskelig å håndheve prinsippet om tidsavgrensning i de tilfeller migranter gifter seg, får 

barn, eller får andre tilknytninger til landet. Men tall fra SSB viser at bare omtrent én 

fjerdedel av arbeidsmigrantene som kom til Norge i 1990 (som i tillegg ikke hadde noen krav 

om å forlate landet) har blitt værende.186 For det tredje legger ikke forslaget opp til den 

praksis man vet er best for sirkulær migrasjon: Grenser og strengere regulering har en 

tendens til å gjøre migrasjon mer permanent, og nettopp den strenge innvandringspolitikken 

i Norge kan øke terskelen for å dra tilbake til avtalt tid, fordi man vet at man kanskje aldri 

kan komme tilbake. Det er også sannsynlig at den antatte overføringen av de verdier og 

tankesett (som demokratiske tradisjoner) som man antar vil være til nytte i hjemlandet når 
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migrantene vender hjem, vil være begrenset. For det fjerde vil initiativet åpenbart føre til at 

man i Norge vil se større ulikhet mellom grupper og mer relativ fattigdom, som det er lite 

aksept for i Norge – selv om det i dette tilfelle utvilsomt vil føre til mindre global ulikhet. 

Men en «ute av syne, ute av sinn»-tilnærming til migrasjon – som, kan det hevdes, styrer 

norsk migrasjonspolitikk i dag – blir nok uansett stadig vanskeligere. Det vil nok bli stadig 

mer krevende å underkjenne de negative konsekvensene for utvikling dagens strenge 

regulering av migrasjon har, eller i alle fall å argumentere mot arbeidsmigrasjon med 

bekymring for arbeidsmigrantene selv, så lenge det kanskje fins flere hundre millioner som 

mer enn gjerne ville hatt den muligheten.  

 

Et mer substansielt motargument er at slik arbeidsinnvandring vil føre til press i de «nedre» 

delene av arbeidsmarkedet med lavt kvalifisert norsk arbeidskraft, som kan komme 

ytterligere under press både med tanke på lønnsnivå og økt arbeidsledighet. Det er en 

begrunnet bekymring, og et område der utviklingspolitiske mål kan komme i konflikt med 

norske interesser. Imidlertid er det ikke gitt at åpning for arbeidsinnvandring fra andre deler 

av verden vil forsterke dette presset sammenlignet med dagens situasjon. For å illustrere, 

var det i siste kvartal i fjor 77 664 sysselsatte på korttidsopphold i Norge fra Europa, mens 

kun 243 var fra Afrika.187  

 

Et nærliggende motargument for en slik ordning er at det i praksis vil være vanskelig for 

innvandrere fra utviklingsland å få arbeid i Norge på grunn av språk og lavt behov for folk 

med få eller ingen formelle kvalifikasjoner. Men det er bransjer som etterspør manuell og 

ufaglært arbeidskraft, for eksempel innenfor renhold, bygg, hotell eller landbruk.188 Og 

argumentet er uansett ikke til hinder for å åpne for muligheten. Det verste som kan skje ut 

fra den motforestillingen, er at få benytter den.  

 

Bilateralt migrasjonssamarbeid med ett utvalgt land 

En variant av ovenstående forslag kan innebære at Norge etablerer et pilotprosjekt der man 

i begrenset grad åpner for migrasjon fra ett bestemt utviklingsland, gjerne koordinert med 

andre rike land som kan innføre lignende avtaler med andre utviklingsland. Vi kan bruke to 

aktuelle land som eksempler: Bangladesh og Malawi. Begge har svært høy 

befolkningstetthet og stort overskudd av ung arbeidskraft, og ingen troverdige scenarier for 
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rask vei ut av fattigdom bare gjennom den nasjonale økonomien, selv med ganske kraftig 

vekst. Det vil i praksis si at store andeler av den unge befolkningen vil være arbeidsløse og 

tvinges til å se etter alternative kanaler for trygghet og inntekt. Dette vil være en kilde til 

ustabilitet med potensielt store negative politiske og økonomiske konsekvenser i lang tid. 

Mange vil reise ut av landet uansett, gjerne for å søke arbeid under svært dårlige kår i 

Midtøsten eller i det sørlige Afrika, under forhold som åpner for menneskerettighetsbrudd 

og menneskehandel. I begge land er det mange som snakker godt nok engelsk til å fungere 

godt på en arbeidsplass - eller som hushjelp i en norsk husholdning.189  

 

Programmet kunne hentet inspirasjon fra eksempelet fra Haiti nevnt tidligere, og identifisert 

områder og sektorer der norske arbeidsgivere og kommuner sliter med å finne arbeidskraft, 

og tilpasses disse sektorene. For eksempel kan oppholdstillatelse være på sesongbasis 

dersom det er et typisk behov i den aktuelle sektoren (som landbruk), eller over flere år der 

det er ønskelig. For å sikre at omfanget er på et håndterlig nivå, kan man om nødvendig 

operere med kvoter som kan bli redusert eller oppjustert i tråd med etterlevelse av avtalen. 

 

Det er også mulig å se for seg en vinn-vinn-situasjon der Norge kan bruke bistandsmidler til å 

utdanne for eksempel helsearbeidere i et partnerland, som så kan tilbys et midlertidig 

arbeidsopphold i Norge, før de returnerer til sitt hjemland med nyttig kompetanse og 

erfaring. Et slikt program kan i teorien bidra til utvikling på flere områder i begge land: det 

kan avhjelpe sysselsettingsbehov i helsesektoren i Norge til en billig penge; det kan 

finansiere utdanning av helsearbeidere i fattige land og styrke deres utdanningsinstitusjoner; 

fattige land vil i tillegg dra fordel av penger som nyutdannede helsearbeidere sender mens 

de oppholder seg i Norge, og nyte godt av deres kompetanse når de returnerer.190    

 

Professor Jonathon Moses ved NTNU har utforsket denne idéen for nettopp Bangladesh.191 

Man regner med at omtrent fem millioner mennesker fra Bangladesh lever og jobber 

utenfor sitt hjemland, noe som tilsvarer rundt tre prosent av den totale befolkningen. Ifølge 

offentlige tall fra 2006-2007 sendte disse migrantene i underkant av seks milliarder dollar 

hjem til sine familier. I tillegg regner forskere med at pengeoverføringer gjennom uformelle 

kanaler ligger på omtrent samme nivå, noe som totalt sett betyr at omtrent 12 milliarder 

dollar blir sendt hjem fra arbeidere i utlandet. Det er derfor ikke overraskende at hushold 
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som får støtte fra et familiemedlem i utlandet i snitt øker sin årlige inntekt med 55 prosent, 

og det gir også en rekke ringvirkninger i lokale markeder: Én studie estimerer at én million 

taka (lokal valuta) i pengeoverføringer resulterer i 3,3 millioner i nasjonale inntekter på 

sikt.192  

 

De aller fleste fattige arbeidsmigranter finansierer sine egne opphold i utlandet, og kun 1,3 

prosent av de bangladeshere som i perioder jobber i utlandet, får støtte fra staten. Dette 

betyr også at debatten om å hjelpe «her» (hvor det er dyrt) eller «der» i nærområdene (hvor 

det er langt mer kostnadseffektivt) blir irrelevant, for de fattige trenger ikke hjelp om de får 

anledning til å jobbe i et annet land.  

 

Et supplement til annen utviklingspolitikk 

De ovenstående forslag om tilrettelegging for arbeidsinnvandring til Norge ville ikke kunne 

åpnet for mer enn noen tusen mennesker fra fattige land, om det skulle skjedd på en måte 

som ville vært politisk akseptabelt i Norge. Disse vil til gjengjeld få økt sin og familiens 

inntekt og velstand langt mer enn mange bistandsprogram kan gjøre. Det vil nok aldri kunne 

føre til store positive omveltninger i avsenderlandet, men gi en mulighet for tusener av 

husholdninger til å bedre sin levestandard, med lokale ringvirkninger langt utover dette.  

 

Tilsvarende ville eventuelt norsk støtte til utviklingsland eller norsk engasjement i 

internasjonale forhandlinger sannsynligvis ha begrenset effekt. Det er simpelthen svært lite 

Norge kan gjøre for å påvirke så sensitive politiske spørsmål eller å påvirke millioner av 

menneskers handlingsvalg.  

 

Det betyr at selv om migrasjon er et helt sentral aspekt ved de fleste lands utvikling, vil norsk 

politikk knyttet til migrasjon og utvikling ha begrenset effekt. Men det vil høyst sannsynlig 

kunne ha helt reell betydning for fattige enkeltmennesker og gi enkelte bidrag til andre lands 

utvikling. Det kan skje med svært lite bruk av bistandsmidler, som ellers er det dominerende 

verktøy i utviklingspolitikken, og vil derfor i liten grad fortrenge andre bidrag til utvikling. Et 

arbeid knyttet til migrasjon for utvikling vil være et supplement til tradisjonell bistand og 

øvrig utviklingspolitikk.   
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En utviklingspolitikk som i dag, der migrasjon først og fremst forstås som et problem man 

forsøker å begrense framfor en potensiell ressurs man vil håndtere bedre, framstår både 

uinformert og misforstått, og underkjenner det som i årtier har vært blant de fattiges 

viktigste veier til utvikling. For å illustrere med en nærliggende tematikk: At globaliseringen 

ikke har gagnet absolutt alle grupper i alle land er ikke et argument for å anse denne 

megatrenden som et problem. Tvert imot bør det gi beslutningstakere incentiver til å 

samarbeide og håndtere det på en måte som gjør at det enorme utviklingspotensialet som 

tross alt ligger i globalisering kan rendyrkes.  

 

I motsetning til en del av de konkrete problemstillingene innenfor bistandspolitikken som 

norske politikere enklere kan «bevilge seg ut fra», er migrasjon en uløselig og naturlig del av 

global utvikling. På bakgrunn av en tverrpolitisk enighet om en samstemt utviklingspolitikk er 

det påfallende at en avgjørende problemstilling innen utvikling, som berører flere 

politikkområder (der bistand bare er en marginal del), nærmest ignoreres. Slik sett er et 

norsk engasjement rundt migrasjon for utvikling ikke bare noe som vil gi konkrete bidrag til 

utvikling, men også noe som vil være viktig for en mer helhetlig norsk utviklingspolitikk.  
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INTERNASJONAL MIGRASJON
- En reise mot utvikling?

Aldri før har menneskeheten hatt så stor suksess i kampen mot ekstrem fattigdom 
som etter den kalde krigens slutt. Mens om lag 35 prosent av verdens befolkning 
levde i ekstrem fattigdom i 1990, er andelen nå under 10 prosent. Antallet ekstremt 
fattige er redusert med langt over hundre tusen – hver dag i hele denne perioden.

Inspirert av denne suksessen vedtok FN gjennom Bærekraftsmålene å avskaffe 
ekstrem fattigdom innen 2030. Basert på de siste års utvikling framstår det i utgangs-
punktet som en overkommelig oppgave. 

Men neste fase i arbeidet for avskaffelse av ekstrem fattigdom blir annerledes og 
vesentlig vanskeligere. En grunn til dette er at økonomisk vekst av ulike grunner 
ikke forventes å gi like gode bidrag til redusert fattigdom som de siste årene. Det gir 
grunn til å stille spørsmål om bistand bør spille en viktigere rolle. Størsteparten av 
den gjenværende fattigdommen vil være konsentrert i Afrika sør for Sahara, som er 
en viktig region for norsk utviklingspolitikk.

Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom? 

Debatter om utvikling fortoner seg gjerne som en 
stadig jakt på løsninger som kan gi mennesker i 
fattige land en varig vei ut av fattigdom. Denne 
rapporten ser på en utviklingsstrategi som er 
førstevalget for mange fattige, nemlig migrasjon. 

Forskning tyder på at flytting ofte bidrar til utvikling 
både for migrantene selv, for hjemlandet, og landet de 
reiser til. Likevel får denne strategien lite oppmerksomhet i 
dagens utviklingspolitikk, bortsett fra enkelte forsøk på å bruke 
bistand til å begrense migrasjon. 

Rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer 
hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og 
redusere ulempene ved migrasjon. 


	Fra pessimisme til optimisme til pessimisme
	Individenes utviklingsstrategi
	Bra for verdensøkonomien
	Hvorfor migrerer folk?
	Helse og utdanning
	En risikofylt vei til utvikling
	Remitteringer
	Hjerneflukt
	Sosiale og politiske effekter av migrasjon
	Effekter på arbeidsmarkedet
	Økonomiske konsekvenser
	Politiske dilemmaer: bør vi begrense migrasjon?
	Regulering av migrasjon
	Utviklingspolitikk for å påvirke migrasjon
	Bistand som byttemiddel
	Endre forståelsen av migrasjon i utviklingspolitikken
	Internasjonale initiativ og forhandlinger
	Støtte til utviklingslands arbeid innen migrasjon
	Midlertidig arbeidsmigrasjon til Norge

