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Perspektiv på internasjonal migrasjon 2014
Sammendrag på norsk

Hovedtrender
Permanent migrasjonsflyt til OECD har begynt å ta seg opp igjen, ifølge foreløpige data for 2013.

Sammenlignet med 2012 økte antallet med 1,1 %, til ca. 4 millioner nye permanente immigranter. Denne
beskjedne økningen er konsekvensen av forskjellig utvikling i flere land det immigreres mye til. Migrasjon
til Tyskland så en tosifret økning, den fjerde årlige økningen på rad. Derimot opplevde flere land det
immigreres mye til nedgang, spesielt USA, Italia, Portugal og Spania. Netto migrasjon er fremdeles godt
under nivået før krisen, men holder seg positiv i de fleste OECD‑land. Unntak det er verdt å legge merke til
er Mexico, Island og Irland.

Omslaget i permanent migrasjon blir i hovedsak drevet av en økning i migrasjon knyttet til fri
bevegelse, som økte med 10 % i 2102. I OECD‑land består det meste av denne migrasjonen knyttet til fri
bevegelse av personer som flytter mellom EU‑land. I 2012, og for første gang noensinne, var slik
bevegelse innenfor Europa like stor som lovlig permanent migrasjon fra utenfor Europa. Tyskland var den
viktigste destinasjonen og mottok nesten en tredjedel av alle fri bevegelse‑migranter.

Men totalt sett fortsetter familiemigrasjon å utgjøre størsteparten av migrasjonsflyten i OECD‑land, selv
om det har gått ned siden 2008. I 2012 falt familiemigrasjon med 1,7 % fra året før, i hovedsak på grunn av
nedang i Spania, Italia, USA, Storbritannia og Belgia. Arbeidsmigrasjon har også gått ned kontinuerlig
siden den økonomiske nedgangen, og falt 12 % i 2012. Fallet var spesielt merkbart i EØS, hvor
arbeidsmigrasjon gikk ned med nesten 40 % mellom 2007 og 2012. Som et resultat var lovlig permanent
migrasjon fra tredjeland til Europa for første gang i 2012 litt lavere enn lovlig permanent migrasjon til USA.

I motsetning til permanent migrasjon holder midlertidig migrasjonsflyt seg under toppunktet på 2,5
millioner i 2007. I 2012 var den på 1,9 millioner, ca. en fjerdedel under tallet for 2007.

Konflikten i Syria bidro til å øke antallet asylsøknader med 20 % i 2013 til 560 000 søkere. Krav på asyl
til Tyskland steg for sjette året på rad og gjorde det til verdens største mottaker med 110 00 krav. Tyskland
ble fulgt av USA, Frankrike, Sverige og Tyrkia. Som en andel av befolkningen, mottok Sverige flest
asylsøkere og flyktninger.

Internasjonale studenter fortsetter å tiltrekke seg betydelig politisk oppmerksomhet i mange
OECD‑land. På verdensbasis var 4,5 millioner immatrikulert utenfor landet de er statsborgere i i 2012, og
75 % av dem studerer i OECD‑land. Den andelen er i stor grad uendret fra de siste årene, selv om veksten
er i ferd med å bremse opp. I 2012 økte antallet internasjonale studenter i OECD‑land med bare 3 %, godt
lavere enn gjennomsnittlige årlige vekstrater på 8 % i 2000‑05 og 6 % i 2005‑11.
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Investere i arbeidsmarkedsintegrering av immigranter
Første‑ og andregrenerasjons immigranter spiller en økende rolle i arbeidsstyrken. I land befolket

gjennom migrasjon, slik som Australia, Canada, New Zealand og USA, i tillegg til Vest‑Europa, er
immigranter godt etablert. Andre steder, som fore eksempel i Sør‑Europa, er de relativt nye, men med en
økende tilstedeværelse i utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet.

Integrering av migranter og familiene deres har vært en viktig målsetning i mange OECD‑land i minst
15 år. Kanskje den viktige utfordringen er å slippe løs immigrantenes fulle ferdighetspotensialer. En rekke
politikktilnærminger kan hjelpe med å få dette til:

• Gjøre informasjon om utenlandske kvalifikasjoner mer bredt tilgjengelig og øke anerkjennelsen av
dem,

• Sørge for at immigranter har tilgang til aktive arbeidsmarkedsprogram og at de drar fordel av dem,
• Sette immigranter i mer direkte kontakt med arbeidsgivere,
• Gi barna til immigranter barnehagetilbud og omsorg av høy kvalitet, og
• Gi språkopplæring som er tilpasset ferdighetsnivåene til immigranter.

Utvikle smarte styringssystemer for arbeidsmigrasjon
Selv om arbeidsledigheten forblir høy i OECD‑land, spiller migrasjon fremdeles en rolle i å møte

arbeidsmarkedskrav og i å drive økonomisk vekst. Selv om denne rollen varierer enormt fra land til land, er
det en delt ambisjon om å skape forhold for “bedre” arbeidsmigrasjon, spesielt mot en bakgrunn med stor
offentlig oppmerksomhet.

Arbeidsmigrasjonspolitikk kan brukes til å oppnå ulike, og noen ganger konkurrerende, mål. Disse kan
omfatte å oppfylle kortsiktige behov for arbeidskraft og å bidra til langsiktig demografisk utvikling og
utvikling av arbeidsstyrken. Det kan også være bredere økonomiske utviklingsmål innen områder som
investerings‑ og handelspolitikk, innovasjon og produktivitet og utviklingssamarbeid. Det finnes
avveininger med tanke på å balanse disse målene, og politikkaktører innenfor ulike områder bør
koordinere for å sørge for samstemming av tilnærminger.

Det kan brukes et svært stort utvalg av verktøy til å sørge for at arbeidsmigrasjon oppfyller sine
politiske målsettinger. Disse kan variere fra tallgrenser på migrasjon til “poengbasert” utvelging av de som
ønsker å immigrere, og mye mer. Det er viktig med fleksibilitet når disse verktøyene brukes for å sørge for
et dynamisk og reaktivt styringssystem. En rekke politikktilnærminger kan hjelpe arbeidsmigrasjon med å
spille en bedre rolle når det gjelder å møte nåværende og fremtidige behov til ferdigheter.

• Utvikle et tydelig rammeverk for arbeidsmigrasjon,
• Sette sammen en verktøykasse med en rekke instrumenter for ulike målsettinger,
• Forbedre administrasjon av inntakskriterier og ta i bruk en dynamisk tilnærming til administrering av

migrasjon, og
• Modernisere service‑infrastrukturen

Viktige tall
• Foreløpige data tyder på at permanent migrasjonsflyt til OECD økte med ca. 1 % i 2013

sammenlignet med 2012, men falt med 0,8 % i 2012 sammenlignet med det foregående året.
• Arbeidsmigrasjon har også gått ned kontinuerlig siden den økonomiske nedgangen, og falt med ca.

12 % i 2012. I motsetning økte fri bevegelse‑migrasjon med 10 %.
• Asylsøking økte med 20 % i 2013 sammenlignet med 2012.
• På verdensbasis doblet antallet studenter som er immatrikulert utenfor det landet de er

statsborgere i seg siden 2000, til 4,5 millioner i 2012, og 75 % av dem er immatrikulert i
OECD‑land.

• Med litt over en halv million immigranter stod Kina for nesten 10 % av all flyt i 2012, fulgt av
Romania (5,6 %) og Polen (5,4 %).

• Det finner flere enn 115 millioner immigranter i OECD, ca. 10 % av den totale befolkningen.

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2014 - ISBN 978-92-64-223523 © OECD 2014



• I 2012 hadde 12,5 % av alle 15‑åringer to utenlandskfødte foreldre – 50 % flere enn ett tiår tidligere.
Deres integrering, spesielt de som har foreldre med lavt utdanningsnivå, er en økende bekymring.

• Krisen rammet immigranter uforholdsmessig hardt: av de ytterligere 15 millioner arbeidsledige i
OECD siden 2007, er ca. 1 av 5 utenlandskfødte.

• Til tross for krisen er de fleste immigranter i arbeid. I gjennomsnitt er en høyere andel av
immigranter med lav utdanning (54,1 %) i arbeid enn deres innfødte likemenn/kvinner (52,6 %).

• Derimot er det mindre sannsynlig at immigranter med tertiær utdanning er i arbeid enn deres
innfødte likemenn/kvinner (77 % kontra 84 %). Og når de er sysselsatt, er det 50 % mer sannsynlig
at de er overkvalifisert for jobbene sine.
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