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Sammendrag på dansk

Hovedtendenser
Tilstrømningen af immigranter stiger i de fleste OECD‑lande. Foreløbige data for 2014 viser, at

permanente migrationsstrømme steg kraftigt for første gang siden 2007 og nu er tilbage på niveauet fra før
krisen, med 4,3 mio. permanente opholdstilladelser i OECD. Migration som følge af familiesammenføringer
tegnede sig for 35 % af den samlede permanente migration til OECD‑landene i 2013, mens migration som
følge af arbejdskraftens frie bevægelighed udgjorde 30 %.

Tyskland cementerer sin position som et af de vigtigste lande for immigration, og ligger nu nummer to
efter USA i forhold til det antal migranter, landet modtager. Samlet set modtog EU i 2013 lige så mange
permanente migranter fra ikke‑EU‑lande, som USA gjorde fra samtlige lande. En ud af ti immigranter i
OECD er kineser, og 4,4 % er fra Indien. Rumænien og Polen er placeret som nummer to og tre, med hhv.
5,5 % og 5,3 % af den samlede tilstrømning til OECD‑landene.

I 2014 steg antallet af nye asylansøgere i OECD‑landene med 46 % og steg for første gang til over
800 000 siden begyndelsen af 1990'erne, det næsthøjeste niveau i 35 år. Foreløbige data tyder på, at
også 2015 vil vise et historisk højt tal. De destinationslande, der topper listen, er Tyskland, USA, Tyrkiet,
Sverige og Italien. Frankrig er nu nummer seks, hvilket er et fald i forhold til landets mangeårige placering
blandt de tre øverste destinationslande på listen.

Et antal OECD‑lande har i de seneste år ændret deres migrationslovgivning radikalt som reaktion på
nye migrationsmønstre, der har udviklet sig, og på det ændrede politiske miljø. De fleste ændringer har
haft form af stramninger: (i) der er stadig efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, men landene er mere
selektive i deres valg af arbejdstagere; (ii) investorer og iværksættere er i høj kurs, men underkastes
stadig strengere kontrol; (iii) nogle familiesammenføringsprocedurer lempes, men den generelle tendens
hælder stadig mod stramninger; (iv) der er vedtaget nye tiltag som reaktion på den humanitære krise i
Middelhavsområdet; og (v) der er indført strengere grænsekontrol, incitamenter til frivillig hjemvenden og
bekæmpelse af illegal beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft.

For langt den overvejende del af landene har resultaterne på arbejdsmarkedet været enten stabile eller
har forbedret sig i de seneste år. Der er imidlertid nogle lande, der endnu ikke er kommet sig over krisen
(Grækenland, Italien og Slovenien), og som har oplevet, at migranter er blevet uforholdsmæssigt ramt.
Samlet steg den gennemsnitlige beskæftigelse i OECD‑området i perioden 2011‑14 en smule mere for
migranter end for landets egne indbyggere, selv om der ikke kunne spores nogen væsentlig ændring i
arbejdsløshedstallet for disse.

Samtidig med at målrettede integrationstiltag fortsat anvendes bredt, er der nogle lande med
mangeårig tradition for at tage imod immigranter, der forsøger at indarbejde integrationsforanstaltningerne
i alle aspekter af det økonomiske og sociale liv. Mange lande lægger særlig vægt på anerkendelse af
udenlandske kvalifikationer og livslang læring, navnlig for mennesker uden grundlæggende færdigheder.
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Sundhedspersonales internationale mobilitet
Samlet er antallet af migranter i OECD‑landene, som er ansat som læger og sygeplejersker, steget

med 60 % siden 2004. Denne tendens afspejler den generelle stigning i immigrationen til OECD‑landene –
navnlig af faglært arbejdskraft. Den peger også på det betydelige bidrag, som immigranter i 2000'erne
ydede til stigningen i antallet af sundhedspersonale i OECD‑landene, selvom de allerseneste data viser et
fald i tilstrømningen i en række lande.

De asiatiske lande hører til de lande, der leverer flest emigrerende læger og sygeplejersker, men der er
ligeledes en stigende mobilitet mellem OECD‑landene, primært som følge af større tilstrømning inden for
EØS. Små lande og østater tegner sig dog fortsat for de højeste emigrationsrater.

I 2010/11 udgjorde andelen af læger og sygeplejersker, der var emigreret til OECD‑området fra lande
med alvorlig knaphed på sundhedspersoner, som defineret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 20
% af det skønnede behov for sundhedspersonale i deres oprindelseslande, sammenlignet med 9 % i
2000/01.

På baggrund af den kraftigt stigende internationale mobilitet blandt studerende er antallet af
medicinstuderende, der gennemfører deres uddannelse i udlandet, steget med raketfart i de seneste år.
Det er resultatet af, at medicinstudierne får et mere og mere internationalt tilsnit, hvilket skyldes både et
uopfyldt behov i lande med begrænset adgang til sundhedsuddannelse og det stigende antal
studiepladser på de medicinske fakulteter i andre lande. I de kommende år forventes antallet af
internationale medicinstuderende at fortsætte med at stige.

Vigtigste konklusioner
Migration er i stigning overalt og er steget til niveauet fra før krisen

• Den samlede befolkning af udenlandsk herkomst i OECD‑landene udgjorde 117 millioner
mennesker i 2013, hvilket var 35 millioner (40 %) flere end i 2000.

• Foreløbige data for 2014 peger på, at permanente migrationsstrømme til OECD udmøntede sig i
4,3 millioner faste opholdstilladelser til OECD, en stigning på 6 % sammenlignet med 2013.
Desuden steg den midlertidige migration ligeledes for de fleste kategoriers vedkommende.

• Kina og Indien er fortsat vigtige oprindelseslande, men også Polen og Rumænien har betydning på
grund af den stigende mobilitet internt i EU.

• Antallet af asylansøgere i OECD‑landene nåede rekordhøjder i 2014, og antallet stiger fortsat i
2015.

Visse positive tegn vedrørende arbejdsmarkedsresultaterne for immigranter
• Samlet steg den gennemsnitlige beskæftigelse for immigranter i OECD‑området med

1,3 procentpoint i 2011‑14, sammenlignet med 0,5 procentpoint for den indfødte befolkning.
• Arbejdsløsheden var stort set uændret og lå fortsat gennemsnitligt 3,3 points højere for udenlandsk

fødte borgere end for indfødte.
• I OECD‑området er stigningen i langtidsledigheden for migranter stilnet af i den seneste tid, men

påvirker stadig 6 % af migrantarbejdsstyrken.

Migrationen blandt sundhedspersonale får stadig større betydning
• Andelen af udenlandsk fødte læger steg i de fleste lande mellem 2000/01 og 2010/11 fra i

gennemsnit 19,5 % til over 22 % (23 lande), mens samme andel for sygeplejerskers vedkommende
steg fra 11 % til 14,5 % (22 lande).

• I 2010/11 udgjorde udenlandsk fødte læger og sygeplejersker, der praktiserer i OECD‑landene, ca.
5 % af alle sundhedsarbejdere i hele verden.

• I 2012/14 udgjorde udenlandsk uddannede læger og sygeplejersker hhv. 17 % og 6 % af
arbejdsstyrken i sundhedsvæsenet i de 26 lande for læger og 24 lande for sygeplejersker, for hvilke
der fandtes data.

• Mellem 2000/01 og 2010/11 steg antallet af læger og sygeplejersker, der emigrerede til
OECD‑landene fra lande med alvorlig mangel på sundhedspersonale, med mere end 80 %.
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