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• Denne publikation analyserer den seneste udvikling i migrationsbevægelser og politikker i OECD-lande og nogle
ikke-medlemslande, herunder migration af højt kvalificerede og lavt kvalificerede arbejdstagere, tidsbegrænsede og
permanente, samt studerende.

• Tre særlige kapitler dækker: OECD's 50-års jubilæum og SOPEMI's arbejde, migrerende iværksætteri, og migration
til Israel.
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International migration og SOPEMI fejre
OECD's 50-års jubilæum

OECD har altid været set som et unikt forum for analytisk arbejde og for udveksling af synspunkter, erfaringer
og bedste praksis på området for økonomiske og sociale aspekter af migration. Samtidig er en bredere vifte af
migrationsstatistikker blevet udviklet og der er stræbt efter at forbedre datasammenlignelighed. I mange årtier
har det kontinuerlige rapporteringssystem for Migration (SOPEMI), i regi af OECD-arbejdsgruppen for migration,
været det eneste system til overvågning af migrationsbevægelser og politikker. Det har været vidne til boomet og
nedgangen af gæstearbejdermigration, stramning af migrationspolitikken i 1980'erne samt ændringer efter faldet af
jerntæppet i 1990'erne og fornyelse af interesse for arbejdsmigration i 2000'erne, før den finansielle krise i 2008
endnu engang satte spørgsmålstegn ved mere åbne migrationspolitikker. Demografisk aldring og globalisering af
verdensøkonomien indebærer mange udfordringer til OECD-lande på området for migration. I denne sammenhæng
er OECD en privilegeret observatorium af migrationsbevægelser og politikker og en platform for udveksling af hvad
der virker og hvad der ikke virker: et kritisk instrument til at få mest muligt ud af international migration for at støtte
den økonomiske vækst i både oprindelses- og destinationslande.

2011-udgaven af International Migration
Outlook viser et markant fald i
migrationsstrømme til OECD ...

I de 24 OECD-lande med standardiserede statistikker samt Den Russiske Føderation, nåede en permanent-type
tilgang af indvandrere ind i den fastboende befolkning 4,3 millioner. De faldt med næsten 7 % i 2009 efter et fald på
omkring 5 % blev registreret i 2008, men forblev højere end i noget år før 2007.

... især i den frie bevægelse-migration og
arbejdsmigration

Den frie bevægelse-migration tegnede sig for en stor del af faldet i 2009, den viser et fald på mere end 230.000,
altså næsten 22 % lavere end i 2008. Arbejdsmigration faldt ligeledes med ca. 6 %, og er nu af samme størrelsesorden
som frie cirkulationsbevægelser. Andre kategorier af migration, nemlig familie- og humanitærmigration, der reagerer
mindre på økonomiske vilkår, så færre ændringer i forhold til 2008.

Tidsbegrænset arbejdsmigration er
stadig vigtig, selvom den er ramt af den
økonomiske nedtur ...

Antallet af tidsbegrænsede arbejdere, der kom ind i OECD-lande talte cirka 1,9 millioner i 2009, betydeligt højere
end antallet af permanente arbejdsmigranter, som lå på 1,5 millioner. Det faldt i 2009 i forhold til 2008, med ca.
16 %. Dette fulgte et fald på 1 % i 2008, og tidligere, næsten et årti af strømme, der steg med gennemsnitligt 7 %
årligt. Den største enkelte kategori af tidsbegrænsede migrerende arbejdstagere - mere end hver fjerde i 2009 - er
sæsonarbejdere, i vid udstrækning lavt uddannede arbejdstagere i landbruget. Den næststørste kategori er arbejdende
feriegæster - omkring 20 % i 2009. De der blev registreret som virksomhedsinternt udstationerede, udgjorde omkring
6 % af de sæsonarbejdere i 2009.

... mens antallet af asylansøgere er stabilt

Antallet af personer, der påberåbte sig asyl i OECD-lande lå på omkring 363.000 i 2009, stort set uændret fra
niveauet i 2008. Det svarer til et relativt lavt niveau, sammenlignet med de historiske højder opnået i begyndelsen
til midten af 1990'erne eller selv i forhold til de niveauer på over 600 tusinde i den tidlige del af dette årti. Den
økonomiske krise har således ikke haft en klar indvirkning på antallet af anmodninger, og, ifølge de foreløbige data,
steg anmodninger heller ikke i 2010. Irak, Serbien og Afghanistan er de vigtigste oprindelseslande.
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Den stigende strøm af internationale
studerende fører til nogle permanente
ophold

Med flere og flere lande, der ser på internationale studerende som en potentiel kilde til højt kvalificerede og
uddannede immigranter, fortsatte antallet af internationale studerende i OECD-landene med at stige i 2008, med
omkring 5 % i forhold til 2007 for OECD-landene som helhed, og nåede op på over 2,3 millioner studerende. Af alle
internationale studerende kommer over 18 %, næsten 410 000, fra Kina, 7 % fra Indien (163 000) og 5 % fra Korea
(110 000). Det anslåede "ophold" eller "fastholdelse" varierer fra 17 % for Østrig til mellem 32 og 33 % for Frankrig
og Canada, idet de fleste lande har mellem 20 og 30 %.

Kina tegner sig for næsten 10 procent af
strømmen, Rumænien, Indien og Polen for
mindre end halvdelen af denne

Migration fra Kina tegner sig for omkring 9 % af al tilgang, mens rumænere, indere og polakker står for
henholdsvis 5 %, 4,5 % og 4 % af registreringerne i 2009. Sammenlignet med bevægelser iagttaget før krisen, var
det største absolutte fald der blev registreret for migrationen fra de nye EU-medlemsstater, især Rumænien, Polen
og Bulgarien.

Immigrationsbefolkningen yder et vigtigt
bidrag til befolkningstilvæksten i mange
OECD-lande

I 2009 tegnede den udenlandskfødte befolkning sig for 14 % af den samlede befolkning i OECD-lande, hvor
data er tilgængelige. Dette er en 13 % stigning i forhold til 2006, og en 37 % stigning i det seneste årti. I 20 ud af 34
OECD-lande overskred immigranter 10 % af den samlede befolkning. Traditionelle indvandringslande som Tyskland
og Nederlandene (med indvandrergrupper på henholdsvis 13 og 11 %) blev overhalet af de nye migrationslande Irland
og Spanien.

Dette års rapport indeholder
en gennemgang af strukturelle
og institutionelle udviklinger i
migrationspolitikken ...

Migrationspolitiske udviklinger i 2009 og 2010 blev delvist påvirket af den økonomiske afmatning, med
restriktive foranstaltninger, der blev vedtaget i nogle OECD-lande med hensyn til arbejdsmigration. Dette er især
tilfældet i Spanien eller Irland, men også i Storbritannien, hvor et regeringsskifte bragte en langt mere restriktiv tilgang
til arbejdsmigration. Familie- og humanitære politikker samt grænsekontrol blev også strammet i perioden under
revision, men af forskellige grunde.

... herunder integrationspolitikker

Sideløbende er integrationsprogrammer rettet mod nyankomne - især familie immigranter og flygtninge - ved
at blive udbredt, og mange OECD-lande udvider også deres omfang og mål med henblik på at forbedre muligheden
for at nyankomne immigranter kan kommunikere i værtslandets sprog og deres kendskab til de vigtigste institutioner
i værtslandet. Foranstaltninger rettet mod integration på arbejdsmarkedet, navnlig med hensyn til anerkendelse af
udenlandske kvalifikationer, har også været fremtrædende i 2009-2010 og integration af børn af immigranter fortsatte
med at tiltrække en betydelig politisk opmærksomhed.

Rapporten ser på de uforholdsmæssige store
konsekvenser af den økonomiske krise på
beskæftigelsen af indvandrere i OECD

Som påpeget i tidligere udgaver af International Migration Outlook (OECD, 2009, 2010), har immigranter
været hårdt ramt af den økonomiske afmatning næsten med det samme. Mellem de tre første kvartaler af 2008 og
2009, er arbejdsløsheden på udenlandskfødte steget markant i alle OECD-lande. Situationen har mere eller mindre
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stabiliseret sig siden, men den økonomiske vækst er fortsat generelt utilstrækkelige til at absorbere den træge udnyttelse
af arbejdskraften. I Spanien for eksempel, i fjerde kvartal at 2010, nåede den udenlandskfødte ledighed 29,3 %
sammenlignet med 18,4 % for de indfødte. I denne sammenhæng kan en langsigtet negativ indvirkning ikke udelukkes,
især for bestemte grupper, der har været særligt hårdt ramt såsom immigranter.

Unge indvandrere er særligt hårdt ramt ...

I mange lande har unge indvandrere haft en tendens til at opleve relativt dårlige resultater på
arbejdsmarkedet, inden den økonomiske krise. I alle lande, for hvilke der foreligger data, bortset fra Tyskland, var
beskæftigelsesfrekvensen for unge immigranter mellem 15 og 24 år faldet i de seneste tre år, og det var mere end
for de indfødte. I gennemsnit i de europæiske OECD-lande, i tredje kvartal af 2010 var 24,5 % af unge immigranter
arbejdsløse i forhold til 19,6 % af unge indfødte. Tilsvarende tal for USA var henholdsvis 15,8 % og 18,8 % (Canada
19,4 % og 14,2 %, Australien 12,9 % og 11,3 %; New Zealand 19,9 % og 16,4 %). Det er nødvendigt at løse dette
problem, for at undgå negative langvarige indvirkninger på arbejdsmarkedsintegration af denne kohorte, som kunne
føre til både stigmatisering og social uro.

... selv om indvandrerkvinder har klaret sig
bedre end mænd

Da indvandrermænd havde en vanskelig tid på arbejdsmarkedet, var indvandrerkvinder langt mindre påvirket. En
af grundene er, at for indvandrerkvinder, er beskæftigelsen koncentreret i sektorer (fx sociale og sundhedstjenester),
som ikke lider meget af den økonomiske krise. En anden mulig forklaring er, at indvandrerkvinder kan have øget deres
deltagelse i arbejdsstyrken for at kompensere for indkomsttab fra indvandrermænd.

Jobskabelse under krisen og derefter

Under en økonomisk afmatning, selv om nettojobskabelse er negativt, stopper ny ansættelse ikke. Immigrant
beskæftigelsen steg i nogle sektorer (uddannelse, sundhed, langtidspleje, hushjælp), mens den var faldende i andre
(byggeri, finansiering, engros- og detailhandel osv.). Men om afskedigede immigrationsarbejdere kan påtage sig nye
beskæftigelsesmuligheder er endnu uvist. I denne sammenhæng er der derfor en risiko for, at langtidsledighed for
specifikke kategorier af arbejdstagere, især lavt og mellem-faglærte mænd, vil fortsætte.

To særlige kapitler omhandler aktuelle
emner ...

2011 udgaven af International Migration Outlook indeholder to specielle kapitler. Det første drejer sig om
migrerende iværksætteri i OECD-landene. Det andet, om international migration i Israel, er en del af en række kapitler,
som vil omfatte nye OECD-medlemslande.

... migrerende iværksætteri i OECD-landene
og deres bidrag til øget beskæftigelse

I OECD-landene varierer andelen af udenlandske iværksættere i gennemsnittet kun lidt fra den indfødte, men
der er betydelige forskelle mellem lande og over tid. Ikke desto mindre er immigranter mere tilbøjelige til at starte
en ny virksomhed i de fleste OECD-lande, selv om overlevelsesraten for de virksomheder er lavere end for nye
virksomheder startet af indfødte iværksættere. I gennemsnit skaber en udenlandskfødt selvstændig ejer af en lille
eller mellemstor virksomhed mellem 1,4 og 2,1 flere arbejdspladser, lidt færre end deres indfødte kolleger (1,8-2,8).
Flere OECD-lande har indført specifikke politikker til støtte for migrerende iværksættere. Et første sæt politikker
består af målrettede foranstaltninger til støtte for immigranter, der allerede er etableret i værtslandet, til enten at skabe
eller udvikle virksomheder. Den anden type foranstaltninger omfatter specifikke adgangspolitikker, der regulerer
indrejsning og ophold for udenlandske iværksættere og investorer i et land. Disse adgangspolitikker er designet til
at vælge de iværksættere, hvis menneskelige og finansielle kapital og forretningsmæssige projekter, kan forventes at
opfylde landets økonomiske behov og sikre succes for deres virksomheder.

... International migration til Israel og dens
indvirkning

Israel, et land med 7,5 millioner indbyggere, er bygget på indvandring: siden dets oprettelse i 1948 har Israel
accepteret 2,8 millioner immigranter, og én ud af fire israelere i dag er født i udlandet. I begyndelsen af 1990'erne,
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udgjorde tilgangen, primært fra det tidligere Sovjetunionen, 10 % af befolkningen på det tidspunkt. Migration er siden
aftaget til niveauer under OECD-gennemsnittet. Selvom permanent migration til Israel er næsten helt "etniske", har
immigranter tendens til at være bedre uddannet end deres israelske jævnaldrende. Permanente immigranter synes
hurtigt at få beskæftigelse og har en højere beskæftigelsesfrekvens end indfødte. De lider dog af overkvalifikation,
og for de fleste grupper, øges lønningerne med arbejdets varighed, men konvergerer ikke fuldt ud med de indfødte.
Integrationspolitik i Israel er fremskyndet betaling og valg-baseret, med indvandrere, der modtager en "kurv" af
kontante betalinger og værdibeviser til at bruge på bolig, uddannelse og forbrug. Palæstinensiske arbejdere, der kom
over grænsen, repræsenterede en betydelig andel af den samlede beskæftigelse i Israel i mange år, indtil de i vid
udstrækning blev erstattet af tidsbegrænsede arbejdstagere - ikke altid dokumenteret - fra andre lande, det startede i
begyndelsen af 1990'erne. Det tidsbegrænsede arbejdsmigrationsstyringssystem er baseret på et femårigt maksimalt
ophold, med arbejdere begrænset til en bestemt sektor, og med begrænsninger på deres mobilitet. Der er en række
kritiske problemer med systemet, primært ulovlige afkrævninger af gebyrer og utilstrækkelig kontrol, med en deraf
følgende sårbarhed af udenlandske arbejdstagere og ofte en realløn under israelsk minimumsstandarder. Endelig, den
empiriske analyse af virkningen af tidsbegrænsede udenlandske arbejdstagere på arbejdsmarkedsresultater af israelere
viser en kompleks situation, hvor forskellige grupper er påvirket positivt eller negativt af forskellige kategorier af
udenlandske arbejdstagere.
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