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N
etop som Danmark styrker 
grænsekontrollen, dukker der en 
systematisk gennemgang af folks 
bevægelser hen over landegrænser 

op. Exceptional People: How Migration Shaped 
Our World and Will Define Our Future er et 
forsøg på at samle nyere viden om migration 
før, nu og i fremtiden. Bogen kan læses som 
en advarsel om, at restriktionerne på adgangen 
til vort land er en blindgyde i det verdenshi-
storiske perspektiv.

I bogen hedder det, at nationer, pas og over-
vågede grænser er en parentes i de seneste 100-
150 år. Sidst i 1800-tallet var den herskende 
mening i det liberale Europa, at grænsekontrol 
var unødvendige hindringer for bevægelse, 
og at åbne grænser ville fremme økonomisk 
vækst.

Siden er nationerne dog gået i dækning. 
Meningsmålinger viser, at omkring halvdelen 
af befolkningerne i Europa og USA opfat-
ter migration som et problem. Stemningen 
genfindes hos politikerne, som står på spring 
med initiativer, der understøtter opfattelsen af, 
at indvandrere er en økonomisk byrde, tager 
job fra den indfødte befolkning og forværrer 
kriminaliteten.

Det er en reaktion, der er baseret på mis-
information, fastslår Ian Goldin og hans to 
medforfattere. Goldin er leder af en afdeling 
på Oxford University, der fokuserer på den 
globale fremtid. Han er tidligere vicepræsident 
i Verdensbanken og forhenværende leder af 
Verdensbankens udviklingspolitik.

»Der er meget lidt belæg for indvendinger-
ne,« siger Ian Goldin i telefonen fra Oxford. 
»Når det gælder indvandreres økonomiske 
indvirkning, kan det gå begge veje. Men 
selv de mest negative undersøgelser viser en 
meget lille negativ effekt, og så er det på meget 
afgrænsede områder. Ingen af disse undersø-
gelser forholder sig til dynamikken over årtier. 
Indvandring kan medføre afskedigelser for et 
mindre antal, men hvis man smækker porten 
i, er det til skade for hele det modtagende sam-
fund. Indvandrere frigør os til at lave noget 
andet,« siger han.

Lønpresset fra indvandrerne er nærmest 
irrelevant, tilføjer han og henviser til forsk-
ning i USA, hvor problemet burde være 
mere udpræget end i Europa på grund af en 
større andel af illegale indvandrere og svagere 
fagforeninger. Ian Goldin påpeger endvidere, 
at indvandrere mange steder bidrager mere 
over skatten, end de opsuger i sociale ydelser. 
En britisk undersøgelse fra 2008-2009 om 
indvandringen fra Polen, Tjekkiet og andre 
nye EU-medlemslande viser, at deres net-
tobidrag til offentlige kasser er på 37 procent. 
Herhjemme konkluderer VK-regeringen om 
en dansk beregning fra i foråret, lavet på basis 
af den såkaldte økonomiske DREAM-mo-
del, at ikke-vestlige indvandrere i Danmark 
koster samfundet 16 milliarder kroner. Flere 
af undersøgelsens forskere fastslog bagefter, at 
det var et øjebliksbillede, og at den langsigtede 
økonomisk effekt ville være mere positiv, når 
de mange børn og unge i indvandrergruppen 
når op i den erhvervsaktive alder.

»En høj andel af indvandrere er enlige og 
opholder sig kun hos os i en årrække,« siger 
Ian Goldin om det generelle billede af ind-
vandring til den rige verden. »De trækker ikke 
på uddannelsesressourcerne, og de trækker 
i mindre grad på sundhedsressourcerne end 
befolkningen som helhed, fordi de tager hjem, 

inden de bliver gamle,« siger Goldin – vel 
vidende, at der også er indvandrergrupper, der 
efterhånden henter deres familie til det nye 
land.

I BOGEN forsøger forfatterne at hæve sig 
op over snævre nationale indvandringsdebat-
ter og anlægge et helhedssyn på fænomenet 
migration, som begyndte for titusinder af år 
siden. Folk, der flytter sig, spreder ideer og 
sparker gang i innovation, konkluderer Goldin 
og kollegerne. Migranter fremmer økono-
misk samkvem. Migranter medvirker til at 
skabe mangfoldige samfund, som er kreative 
og dynamiske. I bogen fremhæves Toronto, 
hvor næsten halvdelen af indbyggerne er af 
udenlandsk oprindelse. Den canadiske storby 
er ifølge det britiske magasin The Economists 
analyseenhed den femtebedste by i verden at 
leve i.

Som antydet i bogtitlen betragter Goldin 
migranter som exceptionelle mennesker:

»Det er mennesker, der forlader deres kære, 
sikkerheden derhjemme og ofte tager langt 
bort. De gør det ikke, fordi det er bekvemt, 
eller fordi de er selviske. De gør det i mange 
tilfælde på vegne af familien eller lokalsam-
fundet. Det kan være udsigten til arbejde og 
højere løn, der trækker. Det er gerne driftige 

mennesker, ikke de allerfattigste,« siger Ian 
Goldin.

Og så er migration det mest effektive red-
skab til at bekæmpe fattigdom med. I æraen 
før den skrappe håndhævelse af nationale 
grænser var indkomstkløften mellem rige og 
fattige i verden mindre, end den er nu. Og 
hvis man skuer fremad, viser en beregning, 
at den globale økonomi ville få tilført næsten 
40.000 milliarder dollar i løbet af de kom-
mende 25 år, hvis de rige lande lukkede op på 
vid gab for arbejdere fra fattige lande. Det er 
over 500 gange så meget, som de rige lande 
bruger på udviklingsbistand. Alle bliver rigere, 
og det gælder især folk fra fattige lande. Næ-
sten tre fjerdedele af de penge, som migranter 
sender hjem, ender i udviklingslande.

MEN hvorfor ser befolkning og politikere i 
vores del af verden så anderledes på tingene?

»Der er en opfattelse af, at indvandringen er 
større, end den i virkeligheden er. Og end den 
var tidligere. Vi glemmer vores historie,« siger 
Ian Goldin. I årene 1840-1914, der i bogen 
kaldes »massemigrationens tidsalder«, blev ar-
bejdsstyrken i USA og Australien forøget med 
en tredjedel. I årene op til 1973 nåede andelen 
af indvandrere i arbejdsstyrken i Vesttyskland 

op på 12 procent som følge af Gastarbeiter-
programmet.

Goldin medgiver, at indvandringen risikerer 
at udløse gnidninger og sammenstød, med-
mindre den foregår på en ordnet måde. Men 
langt størstedelen af indvandrerne udgør ingen 
fare for stabiliteten i modtagerlandene.

»Jeg er ikke idealist. Jeg opfordrer ikke til 
åbne grænser, men der bør være en større ac-
cept. Der er behov for en byrdefordeling og en 
kontrakt, hvor indvandrere får rettigheder og 
pligter som de indfødte,« fastslår han.

Den internationale migration omfatter i 
øjeblikket 200 millioner mennesker, og forfat-
terne spår, at migrationen uundgåeligt vil stige. 
Det skyldes det voksende behov for personale 
i sundheds- og plejesektoren og til andre 
serviceopgaver i de vestlige industrilande på 
grund af de aldrende befolkninger. Robotter 
kan ikke udrette det hele – end ikke i Japan.

Der bliver også øget efterspørgsel efter 
højtuddannet arbejdskraft. Hermed risikerer 
de fattige lande at blive drænet for de bedste 
hjerner – i hvert fald for en periode. Men på 
mellemlang og lang sigt er billedet positivt, 
vurderer Ian Goldin og hans kolleger. Dels 
vender mange af udvandrerne tilbage til deres 
hjemlande med ny ekspertise, gode erfaringer 
og en solid opsparing. Migration er oftest no-
get midlertidigt. Dels betyder udvandringen, 
at de tilbageværende i de fattige lande satser 
mere på uddannelse, end de ellers ville have 
gjort.

VOKSENDE migration vil øge behovet for 
international regulering, mener Ian Goldin.

»Migration er i virkeligheden det forældre-
løse barn i det internationale samfund. Der er 
ingen international organisation, ingen inter-
nationale aftaler. Der er Den Internationale 
Organisation for Migration, men det er ikke 
en FN-organisation med mindstestandarder. 
Der er ingen enighed om, hvad en migrant er. 
Data om migration er meget sparsomme. Der 
mangler muligheder for at sammenligne. Det 
er ikke som med handel, hvor man kender 
import og eksport. Der er brug for en organi-
sation, som forsøger at forstå, hvad der sker på 
området. Og som indfører regler på området. 
For eksempel om migranters økonomiske og 
sociale forhold,« siger Ian Goldin.

Han finder det realistisk med en internatio-
nal ordning om migration, selv om det stadig 
ikke er lykkedes EU, en mindre enhed, at 
nå til enighed på området. Det gælder om at 
væbne sig med tålmodighed. 

»Jeg har tilbragt hele mit arbejdsliv i den 
virkelige verden. Jeg ved, hvor svært det er at 
gennemføre reformer. Men vi har brug for en 
strategi. Vores økonomiske fremtid er knyttet 
til migration. Desuden står Europa for visse 
etiske værdier. Vi må i fællesskab beslutte, 
hvor vi vil hen med migration. Vi skal ændre 
tankegangen fra, at migration skaber proble-
mer til at fokusere på fordelene,« siger han.

Ian Goldin erindrer om, at det er lykkedes 
gennem forhandlinger siden 1950erne at 
udarbejde en aftale om frihandel og opbygge 
en international organisation, Verdenshan-
delsorganisationen. Det kan lade sig gøre med 
migration også. Alternativet, nationalisme, er 
ikke svaret på det 21. århundredes udfordrin-
ger.

Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Meera 
Balarajan: »Exceptional People: How Migra-
tion Shaped Our World and Will Define Our 
Future«. Princeton University Press, 2011. 

Migration. Indvandring er og bliver en berigelse. Det fastslår Oxford-forskere, som støtter sig til viden om den langsigtede økonomiske 
effekt. Men migration er også det forældreløse barn – der er ingen internationale aftaler på det felt.

En verden i bevægelse

Lønpresset fra indvandrere (her tyrkere i Kreuzberg, Berlin) har ingen nævneværdig 
betydning, vurderer Oxford-rapport. FOTO: AFP/SCANPIX
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