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Nød, sult og desperation får 
immigranter til at sætte livet 
på spil for at komme ind i det 
forjættede Europa. For kun et 
par måneder siden druknede 
hundredvis af immigranter i 
Middelhavet. Og i de seneste 
dage har store grupper af 
afrikanere revet sig til blods 
på grænsehegnene (med bar-
berblade i pigtråden) og an-
dre 15 er druknet, da de for-
søgte at svømme til de to 
spanske enklaver Ceuta og 
Melilla på Marokkos nord-
kyst.

Immigration er blevet en 
del af dagsordenen i stort set 
alle de vestlige lande. På godt 
og ondt. Vi har i årtier været 
vant til, at immigrantstrøm-
men er gået fra de fattige lan-
de i Afrika, Asien og Latin-
amerika mod den vestlige 
verden. Men det traditionelle 
billede er på vej til at ændres. 
I fremtiden vil strømmen gå 
mod lande, som tidligere var 
”eksportører” af immigran-
ter, mener Demetrios Papa-
demetriou fra den amerikan-
ske tænketank Migration Po-
licy Institute. 

Hvordan ser den aktuelle glo-
bale immigrationssituation 
ud?

”Den internationale folke-
vandring er større og mere 
kompleks, end den nogensin-
de har været før. Den traditio-
nelle opdeling af landene i 
oprindelses-, transit- og mod-
tagerlande er ved at udvi-
skes, og de fleste lande er i 
dag lidt af hvert. Samtidig 
med, at den økonomiske kri-
se i mange lande nærmest 
har fået immigrationen til at 
gå i stå, fortsætter mange af 
de underliggende faktorer for 
immigration, når økonomien 
boomer, med at være gæl-
dende. For det første vil man-
ge mennesker fortsat være 
villige til at rejse til andre 
lande, fordi stadig flere lande 
integreres i den globale øko-
nomi, og uddannelsesni-
veauet vokser i udviklings-
landene. For det andet vil der 
blive ved med at være efter-
spørgsel på immigranter på 
grund af demografiske fakto-
rer, blandt andet i Europa, 
hvor fødselstallet er meget 
lavt. Og for det tredje vil de 
velhavende samfund fortsat 
have behov for arbejdskraft 
til at klare de jobs, som de ik-
ke selv vil tage, nemlig det 
hårde, farlige, lavtlønnede og 
sæsonbetonede arbejde.”

Hvordan kommer immigrati-
onsstrømmene til at gå i frem-
tiden?

”De vil for en stor dels ved-
kommende komme til at gå i 
andre retninger end mod de 
traditionelle  modtagerlande 
som Canada, USA og Europa, 
vi kender i dag. Efter alt at 
dømme vil de nye immigrati-
onsmagneter blive Østasien, 
de hurtigtvoksende økonomi-
er i BRIK-landene (Brasilien, 
Rusland, Indien og Kina), 
men også en række vækst-
lande som Tyrkiet, Marokko, 

Indonesien og Mexico samt 
flere andre lande i Sydøstasi-
en og Latinamerika. Alle dis-
se lande har en række ting til 
fælles, der vil medføre en 
langt større immigration i de 
kommende årtier, nemlig et 
underskud af kvalificeret ar-
bejdskraft, relativ politisk 
stabilitet, vækstøkonomier 
og vigtigst af alt: en hastigt 
voksende middelklasse. Vi 
vil også se andre former for 
bevægelser eller mobilitet 
mellem landene i de kom-
mende årtier. For eksempel 
vil et stigende antal borgere 
fra de velhavende lande søge 
udfordringer i andre velha-
vende lande, ligesom velud-
dannede unge fra udviklings-
landene vil tage midlertidige 
jobs i andre lande.”

De mener altså, at tidligere 
”nettoeksportører” af immi-
granter som Tyrkiet, Marokko 
og Mexico bliver de største 
fremtidige modtagerlande?

”Ja, men man skal være op-
mærksom på, at disse ’netto-
eksportører’ allerede er mod-
tagere af immigranter. Vi er 
bare ikke klar over det. Men 

hvad der er vigtigere for alle 
modtagerlande, nye såvel 
som gamle, er, at i takt med 
at konkurrencen om kvalifi-
ceret arbejdskraft vokser, vil 
modtagerlandene ikke læn-
gere kunne håndplukke og 
vælge de immigranter, de har 
brug for. Det betyder, at vi vil 
se en global kamp om den 
veluddannede arbejdskraft, 
og at det vil blive nødvendigt 
at lokke de bedst kvalificere-
de med større lønninger og 
frynsegoder for dem selv og 
deres familier.”

Europa forsøger at bygge bar-
rierer for at holde immigran-
ter fra Afrika og Asien ude. 
Eksempler på det er Græken-
land og Spanien. Men kan 
man holde sultende og despe-
rate immigranter væk på den 
måde?

”At bygge højere hegn og 
mure uden at investere i an-
dre dele af det politiske pus-
lespil vil kun forskubbe, ikke 
løse problemet med de illega-
le strømme. Jo mere regerin-
gerne investerer i grænsekon-
trol uden at forsøge at finde 
og løse de underliggende år-

sager til disse bevægelser, jo 
mere kreative bliver ’de dårli-
ge aktører’ (dem, der smugler 
immigranter over grænserne, 
red.) til at undgå disse barrie-
rer, hvilket vil føre til større 
risici for immigranterne og 
dårligere internationalt om-
dømme for landet.”

I Europa er der en voksende 
frygt for, at immigration udgør 
en trussel mod værdigrundlag, 
identitet, religion med mere. 
Senest har vi set Schweiz 
stemme for at begrænse immi-
grationen. men frygten er og-
så til stede i lande som Hol-
land, Frankrig, Ungarn, Græ-
kenland, ja selv i Danmark. Er 
denne frygt begrundet?

”Den er sådan set forståelig 
nok. Folk er bekymrede over, 
at ændringerne er sket for 
hurtigt, og at immigranterne 
skal blive en stor byrde for 
deres samfund med dårligere 
service til følge. Samtidig fø-
ler mange, at de fysisk og re-
ligiøst anderledes tilflyttere 
vil være en udfordring for de 
fælles normer og værdier, 
som binder samfundene 
sammen, og føre til, at lan-
dets identitetsfølelse ændres. 
Det er politikernes opgave at 
sørge for, at denne frygt for-
svinder, og det kan de gøre 
dels ved at lytte opmærksomt 
og respektfuldt til borgernes 
bekymringer, dels ved skridt 
for skridt at lave en ny dreje-
bog for social samhørighed, 
som binder ønsker og mål for 
indfødte og immigranter 
sammen og giver alle en fø-

lelse af ejerskab i integrati-
onsprocessen og lige dele 
indflydelse i at definere det 
nye ’vi’.”  

I Deres eget hjemland, Græ-
kenland, har nynazistpartiet 
Gyldent Daggry opnået en god 
del af stemmerne på en hård 
retorik mod immigranter. 
Hvordan betragter De dette 
fænomen?

”Reaktionen er forståelig, 
hvilket ikke betyder, at den 
ikke er yderst bekymrende. 
Grækenland er ekstremt 
hårdt ramt af krisen med næ-
sten 30 procent arbejdsløse 
og næsten 60 procent af de 
unge uden job. Tidligere mid-
delklasseborgere må i dag 
stille sig op i køerne foran 
suppekøkkenerne, og alle 
grækere må kæmpe om de 
stadigt færre jobs med en til-
syneladende endeløs strøm 
af illegale immigranter. Gyl-
dent Daggry har udnyttet det 
underliggende mishag mod 
immigranterne til at opnå 
støtte fra vælgerne. Samme 
retorik bruges i andre lande 
som Holland, Ungarn, Sveri-
ge og senest også i Schweiz, 
hvor politikere peger på im-
migranterne som kilden til 
deres samfunds dårligdom-
me. Men at blive ved med at 
skyde på de fremmede kan 
ikke holde et politisk parti 
kørende for evigt. For at kun-
ne konkurrere og blive ved 
med at opnå støtte fra væl-
gerne er det nødt til at tilbyde 
troværdige løsninger på vir-
kelige samfundsproblemer. I 

Grækenlands tilfælde vil det 
sige problemer som arbejds-
løshed, stigende fattigdom, 
korruption og et uddannel-
sessystem, der ikke kan op-
fylde erhvervslivets behov.”

For et par måneder siden om-
kom flere hundrede immigran-
ter i Middelhavet, da de for-
søgte at komme til den italien-
ske ø Lampedusa. Og for nog-
le dage siden druknede 
mindst 15 afrikanere, da de 
forsøgte at svømme fra Ma-
rokko til den spanske enklave 
Ceuta. Hvad bør eller kan 
Europa gøre for at undgå lig-
nende tragedier?

”I løbet af det seneste kvar-
te århundrede kan op imod 
25.000 mennesker være døde 
i forsøget på at komme ind i 
Europa. Og andre tusinder vil 
dø, hvis ikke Europa i fælles-
skab finder en måde at stop-
pe de illegale immigrant-
strømme på. Indtil nu har 
’solidaritet’ kun været et tomt 
udtryk. Meget betegnende 
skulle der først ske menne-
skelige tragedier, før EU-lan-
dene begyndte at tage proble-
met alvorligt. Det er ikke nær 
nok at lave fælles eftersøg-
nings- og redningstjenester i 
Middelhavet. Strategisk set er 
det vigtigere, hvad der sker, 
efter at immigranterne er red-
det i land. For det er de signa-
ler, som det næste hold ille-
gale immigranter eller de, der 
smugler dem, lytter til og 
handler efter. Hvis størstede-
len af de illegale immigranter 
får opholdstilladelse i Euro-

pa, vil det føre til flere strøm-
me af illegale, mens det vil 
virke modsat, hvis immigran-
terne sendes hurtigt og effek-
tivt tilbage til deres oprindel-
seslande. Og det er netop i 
dette anliggende, at EU og 
dens medlemslande bør 
handle, som om det var én 
nation, arbejde sammen over 
grænserne såvel politisk som 
juridisk og bruge diplomati-
ske og udviklingsmæssige 
ressourcer på at få oprindel-
seslandene til at tage deres 
borgere tilbage. Det er solida-
ritet i ordets egentlige for-
stand.”

For kun få år siden boomede 
økonomierne i mange EU-lan-
de, specielt de sydlige som 
Spanien, blandt andet takket 
være en stor indvandring fra 
udlandet. Vil disse lande kom-
me til at vokse igen uden im-
migration?

”Nej, men der findes heller 
ikke noget seriøst menneske, 
der kan forestille sig en frem-
tid uden eller med kun lidt 
immigration. Med det lave 
fødselstal i Sydeuropa og 
misforholdet mellem behovet 
for uddannet arbejdskraft og 
nogle af disse landes mang-
lende satsning på uddannel-
se og efteruddannelse, vil de 
også fremover have brug for 
at importere arbejdskraft. 
Hvad der dog er helt klart er, 
at det er virksomhederne, der 
skal vælge disse immigranter 
efter behov, og ikke immi-
granterne, der tilfældigvis 
kommer til landene på illegal 
vis. Med andre ord er legal, 
sikker og selektiv immigrati-
on, der opfylder arbejdsmar-
kedets behov, den eneste vej 
frem.”

Kan De forestille Dem en ver-
den uden immigration?

”Vores verden er i stigende 

grad blevet indbyrdes afhæn-
gig. Og denne trend vil for-
stærkes i fremtiden. Jo mere 
information og jo flere varer 
og tjenesteydelser, der ud-
veksles globalt, jo mere be-
hov bliver der for menneske-
lig mobilitet. Allerede i dag er 
hele verden arbejdsplads for 
nogle typer arbejde, og folk 
med færdigheder inden for 
business, informationstekno-
logi, videnskabelig forsk-
ning, ingeniører, læger, syge-
plejersker og plejepersonale 
er stærkt efterspurgte overalt. 
Samtidig har mange globale 
firmaer eller hele industrier 
oprettet afdelinger i mange 
lande for at udnytte den loka-
le arbejdskraft og de regiona-
le markeder. Ydermere vokser 
middelklassen i mange lan-
de, og det fører til boom i 
fremstillingsindustrien, der 
ligeledes har brug for impor-
teret arbejdskraft, fordi de 
indfødte ikke længere vil tage 
den slags arbejde. Endelig er 
det højere uddannelsesni-
veau også en faktor, der vil 
spille ind globalt set, fordi 
mange veluddannede unge 
vil se transnationale karriere-
muligheder. De søger jobs i 
andre lande og flytter dertil 
med deres familier, og derved 
opnår de en langsigtet forsik-
ring mod politisk ustabilitet i 
deres hjemlande. Dette er 
kun nogle af adskillige årsa-
ger til, at vi vil se meget mere 
– ikke mindre – immigration 
i fremtiden. Spørgsmålet er, 
hvordan dens sammensæt-
ning og udvikling vil blive, og 
vigtigere endnu, om verdens 
lande og samfund vil forstå 
at udnytte den stigende im-
migration på en ansvarlig og 
vellykket måde.”
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0 De seneste dage har store grupper af afrikanere revet sig til blods på grænsehegnene (med barberblade i pigtråden), og andre 15 er druknet, da de forsøgte at svømme 
til de to spanske enklaver Ceuta og Melilla på Marokkos nordkyst. – Foto: EPA/Scanpix.
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Den internationale folkevandring er i opbrud
Strømmen af flygtninge og indvandrere vil i fremtiden gå mod lande, som tidligere var ”eksportører” af immigranter, mener Demetrios Papademetriou fra 
den amerikanske tænketank Migration Policy Institute. På sigt vil verdens lande komme til at slås om de veluddannede immigranters gunst

Demetrios G.  
Papademetriou
HvEm?

Demetrios G. Papademetriou, født i Grækenland 
i 1946, emigrerede til USA, da han var 19 år. Han 
tog en doktorgrad i internationale relationer og offentlig politik på 
Maryland University. I flere år underviste han på amerikanske universi-
teter. I 2001 var han medstifter af den politisk uafhængige og ikke 
kommercielle tænketank Migration Policy Institute, MPI, (www.migra-
tionpolicy.org) som han i dag er formand for. Han har udgivet mere 
end 250 bøger og rapporter om immigrationsemner og er rådgiver for 
en lang række regeringer og politikere, heriblandt i flere EU-lande, i 
immigrationsspørgsmål.

HvAD?

Immigration er et af tidens store emner. Nogle ser det som et problem, 
der bør holdes nede, andre som en mulighed for at udvise solidaritet 
og for at økonomien kan vokse. Men uanset hvad vil immigrations-
strømmen vokse globalt set i de kommende årtier.

HvOrfOr?

Et snævert flertal i Schweiz har netop stemt ja til at begrænse indvan-
dringen fra især Kroatien. Andre lande i Europa og i verden vil også 
sætte kvoter på immigrationen. Samtidig vokser presset på Europas 
sydflanke. Men kan og bør vi forsøge at stoppe immigration?
	

WWAt bygge højere hegn og mure uden at 
investere i andre dele af det politiske puslespil 
vil kun forskubbe, ikke løse problemet med de 
illegale strømme.

DeMeTrioS G. papaDeMeTriou

interview
af jens malling
udland@k.dk

Det er med sorg og bekym-
ring, at den ukrainske jour-
nalist Myroslava Gongadze 
følger med i de voldsomme 
begivenheder, der udspiller 
sig i området omkring Fri-
hedspladsen i Kijev i disse 
dage. Efter at hendes mand, 
den kritiske journalist Geor-
gij Gongadze, blev myrdet i 
2000, flygtede hun til Wa-

shington, hvor hun stadig 
bor. Hun har længe haft på 
fornemmelsen, at det ville 
komme til den brutale eska-
lation af konflikten i Ukrai-
ne, der nu kulminerer i blod-
badet i hovedstaden. 

”Det var skræmmende at 
forudsige, og det er skræm-
mende at se rent faktisk ud-
spille sig,” siger hun på tele-
fonen fra USA. 

Gongadze, der arbejder 
som tv-vært og reporter på 
Voice of America, understre-
ger, at Viktor Janukovitj og 

hans regering er ansvarlig 
konfliktens optrapning, fordi 
de afviser enhver dialog med 
demonstranterne. 

”Efter al undertrykkelsen, 
al torturen, alle mordene og 
alle de forsvundne er der in-
gen anden løsning, end at Ja-
nukovitj går af. Han besidder 
ingen troværdighed længere. 
Nu står han over for valget 
mellem at træde tilbage eller 
risikere at blive arresteret af 
demonstranterne,” siger 
Gongadze og fortsætter:

”Ukrainerne i gaderne er 

trætte af at blive umyndig-
gjort og underkaste sig kor-
rupte magthavere. De kæm-
per for deres værdighed og 
for helt andre værdier, end 
gangsterne i regeringen re-
præsenterer.  Demonstran-
terne har ingen planer om at 

give op. De vil fortsætte til 
den bitre ende.”

Gongadze vurderer, at USA 
og EU har mistet megen tro-
værdighed i den ukrainske 
befolkning ved ikke at lægge 
større pres på Janukovitj ef-
ter hans hårde fremfærd mod 
demonstranterne. 

”Fra Vestens side har der 
været alt for mange høflige 
udtalelser og tomme ord. 
Dem er der ingen chance for, 
at forbryderne i regeringen 
vil lytte til,” siger hun. 

Det er med beklagelse, at 

Myroslava Gongadze noterer 
sig en tendens i mange vest-
lige medier til at beskrive fa-
scister og ekstremt højreori-
enterede som en ledende 
kraft i de ukrainske prote-
ster. 

”De, der protesterer, kom-
mer fra alle lag i samfundet. 
På pladserne står unge, gam-
le, kvinder og mænd med 
vidt forskellige baggrunde. 
De kæmper for deres rettig-
heder. Som det ser ud nu, er 
der ingen lovgivning, der be-
skytter dem.”

Gongadze gruer for, at det, 
der foregår i Kijev, er starten 
på en regulær borgerkrig. 

”I så fald vil det være en 
borgerkrig, hvor regeringen 
kæmper mod det ukrainske 
folk,” siger hun og tilføjer:

”Én ting er sikker. Konflik-
ten medfører enden på Ukra-
ine, som vi kender det. Des-
uden har den potentiale til at 
medføre store forandringer i 
regionen.”
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Det er blevet regeringen mod folket i Ukraine
Demonstranterne kæmper for deres værdighed i Kijevs gader, siger den ukrainske journalist og politiske kommentator Myroslava Gongadze. 
Hun bebrejder EU og USA for ikke at lægge hårdere pres på Viktor Janukovitjs regering

3 Den ukrainske journalist 
Myroslava Gongadze er enke 
efter den kritiske journalist 
Georgij Gongadze, der blev 
myrdet i 2000. – Arkivfoto.


