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Hovedtendenser
De permanente migrationsstrømme til OECD er i følge foreløbige data for 2013 på vej op igen.

Sammenlignet med 2012 steg de en anelse med 1,1 % og nåede op på omkring 4 millioner nye
permanente immigranter. Denne beskedne stigning skyldes modstridende udviklinger i flere større
immigrationslande. Stigningen i migrationen til Tyskland var tocifret, og det var den fjerde årlige stigning i
træk. Derimod faldt migrationen til flere større immigrationslande, især USA, Italien, Portugal og Spanien.
Nettomigrationen ligger stadig et godt stykke under niveauet før krisen, men er stadig positiv i de fleste
OECD‑lande. Bemærkelsesværdige undtagelser er Mexico, Island og Irland.

Stigningen i den permanente migration drives hovedsageligt af en stigning i migrationen som følge af fri
bevægelighed, der steg med 10 % i 2012. I OECD‑landene udgør mennesker, der bevæger sig rundt
mellem EU‑landene, det meste af migrationen som følge af fri bevægelighed. I 2012 matchede disse
bevægelser inden for Europa for første gang den lovlige permanente migration fra lande uden for Europa.
Tyskland var den vigtigste destination, idet man her modtog næsten en tredjedel af migranterne som følge
af fri bevægelighed.

Overordnet set udgør familiemigration imidlertid stadig størstedelen af migrationsstrømmene i
OECD‑landene, også selvom den er faldet siden 2008. I 2012 faldt den med 1,7 % i forhold til året før,
hovedsageligt på grund af fald i Spanien, Italien, USA, Storbritannien og Belgien. Arbejdsmigrationen er
også faldet kontinuerligt siden den økonomiske krise og faldt med 12 % i 2012. Faldet var især
bemærkelsesværdigt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor arbejdsmigrationen faldt
med næsten 40 % mellem 2007 og 2012. Derfor var den lovlige permanente migration fra
tredjeverdenslande til Europa i 2012 for første gang lavere end den lovlige permanente migration til USA.

De midlertidige migrationsstrømme holder sig i modsætning til den permanente migration under
topniveauet på 2,5 millioner i 2007. I 2012 var den på 1,9 millioner, ca. en fjerdedel under tallet for 2007.

Konflikten i Syrien bidrog i 2013 til en stigning i antallet af asylansøgere på 20 % til 560.000
ansøgninger. Ansøgningerne til Tyskland steg for sjette år i træk, og Tyskland er dermed den største
modtager med 110.000 ansøgninger. Derefter fulgte USA, Frankrig, Sverige og Tyrkiet. Sverige modtog
flest asylansøgere og flygtninge i forhold til befolkningstallet.

Internationale studerende tiltrækker sig fortsat betydelig politisk opmærksomhed i mange OECD‑lande.
Globalt set var 4,5 millioner studerende i 2012 optaget på en uddannelse uden for det land, de var
statsborgere i, og heraf studerede 75 % i OECD‑lande. Denne andel har stort set været uændret i de
senere år, selvom der er sket en opbremsning i væksten. I 2012 steg antallet af internationale studerende i
OECD‑landene med bare 3 %, hvilket er betydeligt lavere end de årlige vækstrater på 8 % i 2000‑05 og 6
% i 2005‑11.
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Investering i arbejdsmarkedsintegration af immigranter
Første‑ og andengenerationsimmigranter spiller en voksende rolle i arbejdsstyrken. I lande, som blev

beboet som via immigration, f.eks. Australien, Canada, New Zealand og USA, samt i Vesteuropa er
immigranterne veletablerede. Andre steder, f.eks. i Sydeuropa, er de en relativt ny, men stigende, faktor i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Integrationen af immigranterne og deres familie har i de sidste 15 år eller mere været et højt prioriteret
politisk mål i mange OECD‑lande. Den måske vigtigste udfordring er at få udnyttet immigranternes fulde
potentiale. En række politiske tiltag kan være med til at få det til at ske:

• Gør information om udenlandske kvalifikationer mere bredt tilgængelige, og gør dem mere
anerkendte.

• Sørg for, at immigranterne har adgang til aktive arbejdsmarkedsprogrammer, og at de får gavn af
dem.

• Sæt immigranterne i mere direkte kontakt med arbejdsgiverne.
• Giv immigranternes børn børne‑ og førskolepasning af høj kvalitet.
• Giv sprogtræning, som er indrettet efter immigranternes kompetencer.

Udvikling af smarte systemer til styring af arbejdsmigration
Arbejdsløsheden er fortsat høj i OECD‑landene, men migration spiller stadig en rolle i forhold til at

imødekomme arbejdsmarkedets behov og drive den økonomiske vækst. Denne rolle er vidt forskellig i de
enkelte lande, men de har den samme ambition om at skabe betingelser for ”bedre” arbejdsmigration, især
i forhold til den store offentlige opmærksomhed.

Arbejdsmigrationspolitikken kan bruges til at nå forskellige og af og til modstridende mål. Det kan være
at imødekomme arbejdsmarkedets behov og bidrage til en langsigtet demografisk udvikling og udvikling af
arbejdsstyrken. Der kan også være bredere økonomiske udviklingsmål på områder som investerings‑ og
handelspolitik, innovation og produktivitet samt udviklingssamarbejde. Der ligger en masse afvejninger,
når man skal afbalancere disse mål, og de politiske aktører på forskellige områder bør koordinere deres
indsatser for at sikre en sammenhængende politik.

Der kan anvendes en bred vifte af værktøjer for at sikre, at arbejdsmigrationen opfylder de politiske
mål. Det kan være alt lige fra antalsmæssige grænser for migrationen til ”pointbaseret” udvælgelse af
potentielle immigranter osv. Hvis man vil sikre et dynamisk og reaktivt styringssystem, er det er vigtigt at
være fleksibel, når man anvender disse værktøjer. En lang række politiske tiltag kan bidrage til, at
arbejdsmigration spiller en bedre rolle i forhold til at imødekomme aktuelle og fremtidige behov for
kompetencer:

• Udvikle en tydelig ramme for arbejdsmigration.
• Samle en politisk værktøjskasse med forskellige instrumenter til forskellige mål.
• Forbedre styringen af indrejsekriterier og implementere en dynamisk tilgang til migrationsstyring.
• Modernisere serviceinfrastrukturen.

Nøgletal
• Foreløbige data tyder på, at de permanente migrationsstrømme til OECD steg med ca. 1 % i 2013 i

forhold til 2012, men faldt med 0,8 % i 2012 i forhold til året før.
• Arbejdsmigrationen er faldet kontinuerligt siden den økonomiske krise og faldt med omkring 12 % i

2012. Migrationen som følge af fri bevægelighed steg derimod med 10 %.
• Antallet af asylansøgere steg med 20 % i 2013 i forhold til 2012.
• På verdensplan er antallet af studerende, som studerer uden for det land, de er statsborgere i,

mere end fordoblet siden 2000 og nåede i 2012 op på 4,5 millioner, hvoraf 75 % studerede i
OECD‑lande.

• Kina udgjorde i 2012 med lidt over en halv million emigranter næsten 10 % af alle strømme,
efterfulgt af Rumænien (5,6 %) og Polen (5,4 %).
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• Der er mere end 115 millioner immigranter i OECD, ca. 10 % af den samlede befolkning.
• I 2012 havde ca. 12,5 % af alle 15‑årige to udenlandsk fødte forældre – 50 % mere end årtiet før.

Integrationen af dem, især dem med forældre med lavt uddannelsesniveau, er et voksende
problem.

• Kristen ramte immigranterne uforholdsmæssigt hårdt: Af de yderligere 15 millioner arbejdsløse i
OECD siden 2007 er 1 ud af 5 udenlandsk født.

• De fleste immigranter er i arbejde på trods af krisen. I gennemsnit er en højere andel af
lavtuddannede immigranter (54,1 %) i arbejde end deres indfødte jævnaldrende (52,6 %).

• Immigranter med en langvarig uddannelse har derimod mindre sandsynlighed for at være i arbejde
end indfødte med en tilsvarende uddannelse (77 % kontra 84 %). Og når de er i arbejde har de 50
% større sandsynlighed for at være overkvalificeret til deres job.
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