Naivitet, tillit og migrasjon
Odd Einar Olsen
Universitetet i Stavanger
uis.no
11.01.2018

Hvem vil være naiv?
 Naiv:
 godtroende, lettlurt, barnslig, troskyldig,
enfoldig

 Tillit:
 normer og nettverk som kan forbedre et
samfunns effektivitet gjennom å gjøre det
lettere å få i stand koordinerte handlinger
(SNL)

 I forhold til migrasjon:
 Tillit har blitt synonymt med naivitet
 Fra diskusjoner til utveksling av fordommer

 Likevel små endringer i
 norske holdninger til innvandring 2008-17
(flere positive til opphold)

Migrasjon til Norge i historisk perspektiv
 Norge - et lite attraktivt land
 Utvandring større enn innvandring frem til
1967

 Arbeidsinnvandring til Norge i 1100 år
 Migrasjon helt nødvendig for å bygge Norge

 Politiske flyktninger
 Begynte på 1920-tallet (ulik status)

 Fra 1990-tallet:
 Flyktninger pga krig og naturkatastrofer
(lavstatus)

 Innvandreres syn på oss
 Fattiglus som ynglet som kaniner og som var
kunnskapsløse, arrogante
 Distanserte, men vennlige

Bakgrunn innvandrere i Norge 2017

Innvandrere
siden 1990:
788.000
Barn av
innvandrere
født i Norge:
160.000

Årsaker:
Familie: 35,9%
Arbeid: 33,3%
Flukt: 19,8%

- 2/3 flykter internt i eget land
(IDPs)
- Over 80% av de som krysser en
grense flykter til naboland
- Hva er Norges problem?

Det humanitære imperativ

redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre
menneskelig verdighet uavhengig av rase, kjønn,
religion eller politisk tilhørighet

Noen effekter av innvandring
 Økonomiske nettoeffekt er nærmest null i Europa så langt
 Store kostnader ved mottak

 Sosiale effekter i vertslandet:
 Positive: Mangfold, økte valgmuligheter, stimulerende samfunn
 Negative sider: mistillit og manglende evne til samarbeid

 Kulturkollisjoner:
 De fleste har forlatt den dysfunksjonelle kulturen – noen tar den med seg

 Uro oppstår hvis mange kommer på kort tid
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Flyktninger i dag – utfordringer og muligheter
 Bolig og arbeid:
 Lavere bostandard, høyere
arbeidsledighet og lavere lønn

 Utdanning:
 2. generasjon overrepresentert både ved
høyeste og laveste utdanning

 Kriminalitet (alle innvandrere)
 Nokså lik gjennomsnittet (litt høyere)
 Høyere blant barn av innvandrere

 Arbeid er nøkkelen
 Best integrert – skyldes det folk
eller system…
 Grupper som kom på 1990-tallet og før…

Hva kan vi spå om fremtiden
 Innvandrerregnskapet
 Hvordan ser verden ut om 84
år

Dagbladet 2012:
Selger mer bleier til voksne enn til
barn

 Hvem sa noe fornuftig om
 internett, dataingeniører,
atombomben, norsk
oljevirksomhet, FB, ferier i
Thailand eller helgeturer til
New York i 1934?

 Historien viser at
 Gjensidige tilpasninger skjer
over tid og skaper mer
dynamisk utvikling

SSB-forsker: Flere eldre enn barn kan
komme til å bruke bleier i Norge i 2040

Fig. 2 Predicted changes to asylum applications under uniform climate change scenarios.
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Konklusjoner
 Innvandring skaper
 positive og negative
dynamikker

 Norge – som andre land
 vil alltid være avhengig
av en viss migrasjon

 Vi trenger altså…
 »normer og nettverk som
kan forbedre et samfunns
effektivitet gjennom å
gjøre det lettere å få i
stand koordinerte
handlinger»

 Det er naivt å tro at
 innvandring er en trussel
som kan ødelegge Norge

Vi ville ha arbeidskraft
- og så kom det mennesker, vi ville ha
innvandrere – og så kom det
mennesker (Max Frich)

Coordinate for the maximum benefit
 Humanitarian agencies should attempt to complement one
another – not compete
 Complementary action is also important for example when
making governments responsible in human rights violations
 Humanitarian actors should have a common stand point based
in the humanitarian principles and code of conduct
– the one-voice approach
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