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I sitt innlegg trekker Svein Bolstad opp en forståelsesramme som er 
fremtredende for deler av høyresidens politikk i innvandringsspørsmål. 
 
Fremskrittspartiet har i mange år ment at innvandrere er en belastning 
for det norske velferdssamfunnet. Innvandringspolitikken bør nyanseres 
til enhver tid. Vi er forpliktet til å ta imot kvoteflyktninger som skal 
bestemmes uavhengig av innvandringspolitikken. Vi har humanitære 
grunner for det. 
 
Problemet er at man ikke lager integrerende strukturer som er gode 
nok. Helt legitimt å være snillist. Vi bør unngå en segmentering. Vi 
bør legge opp til bedre kvalifiseringsprogrammer. Det er ikke blitt 
tilstrekkelig ivaretatt.   
 
Det har skjedd en banalisering av diskusjonen om innvandring ,ved at 
man ikke klarer å skille mellom kvoteflyktninger  fra FN og 
arbeidsinnvandring fra EØS. Skal man drive politikk med åpne grenser 
stiller det krav til politikken på mange områder.  
 
Vi har drevet en innvandringspolitikk som har ført til nød og elendighet for 
mange innvandrere. Eksempelvis kan nevnes folks manglende rett til 
ordinær helsehjelp fordi de ikke har riktig trygdemedlemskap. Det er 
mange krevende oppgaver som må løses innen helse og 
sysselsettingspolitikken. 
 
 
Svein Bolstad lager profiler av noen grupper og ikke andre. Den 
fantastiske norske kultur og de lite tilpasningsdyktige innvandrerne. 
Tilhengere av arbeiderpartiet bør være forsiktig med å henge seg på en 
slik retorikk. Den befinner seg hinsides toleranse og etikk. 
 
Selvfølgelig krever en situasjon med innvandring, mange endringer og 
tilpasninger for dem det gjelder. Det er også viktig å se i hvilke 
sammenhenger tilpasningen foregår og hvilke valgmuligheter individet 
og innvandrer familien har. 
 
Svein Bolstad er svært skeptisk til vår innvandringspolitikk og vil ha 
den strammet inn betydelig . Etter min oppfatning er dette en myte. I 
integreringspolitikken er det viktig å ivareta de positive elementene 
som tross alt er mange. Min forståelse av integrasjonen er slik at den 
vil være vellykket om urimelige og ikke selvalgte forskjeller mellom 
minoritet og majoritet minker over tid og mellom generasjoner. Slik 
sett likner min oppfatning på FNs ulike konvensjoners definisjon av 
diskriminering – det er forskjellene i levekår og i muligheter det 
legges vekt på, ikke intensjonene bak disse forskjellene. 
 



Integrasjonen er mislykket om forskjellene på viktige områder øker, og 
om innvandrerne utgjør en økende permanent underklasse. Den norske 
kulturen er truet av innvandring Dette er argumenter som man hører 
rundt nettstedet ”document”. De føler at landet tas fra oss. 
 
 
Bolstad bruker betegnelsene vestlig og ikke-vestlig. Denne 
måten å dele inn verden, er blitt stadig mer brukt etter hvert som 
innvandrerne fra ikke-vestlige land er blitt flere her i landet.  
De vestlige land har vært landene i Vest-Europa, Nord-Amerika og 
Oseania. Resten var ikke-vestlig. Svein deler inn verden i vesten og 
resten. 
 
I Norge  har det tradisjonelt  vært sterk motstand mot innvandring i deler 
av befolkningen og islamofobiske holdninger er under utvikling. 
 
Med utgangspunkt i Brochmann rapporten fra 2011 hevder Bolstad at 
innvandring truer velferdsstaten, uten at han tematiserer dette i noen 
særlig grad. 
 
Forskere i NyAnalyse har på det kraftiske tilbakevist Brochmann 
rapporten konklusjoner. Resultatet av NyAnalyse sin forskning er entydig: 
Norge tjener flere milliarder på innvandrere. Terje Strøm, sjefsøkonom i 
NyAnalyse fant at eksisterende tall fra Statistisk Sentralbyrå, og 
nasjonalbudsjettene, knuser myten om at innvandrere kun er en 
utgiftspost. 
 
Tvertimot forbruker innvandrere mindre av velferdsordningene enn det 
resten av befolkningen hevder Terje Strøm. 
 
 De viktigste funnene i NyAnalyse rapporten er følgende: 
 
• Norge trenger innvandring for å kunne få dekket det høye 
arbeidskraftbehovet. Dette behovet vil øke etter hvert som eldrebølgen 
slår inn over landet. 
 
• De siste årene har innvandrergruppene, første og annen generasjon, 
stått for over 2/3 av sysselsettingsveksten i Norge. 
 
• En beregning viser at sysselsatte innvandrere gir skatteinntekter 
fra lønnsarbeid på ca. 27-28 milliarder kroner årlig. Det finansierer 
andre grupper innvandrere som går på trygd. 
 
• Ca. 10 prosent av innvandrerne som var bosatt i Norge i 2011 hadde 
lang/ høyere utdanning, mens den tilsvarende andelen var bare 8 
prosent for den øvrige befolkningen. 
 
 



 
• Andel innvandrere med doktorgrad øker. 7200 innvandrere har fullført 
en doktorgrad, det utgjør 2 prosent av aldersgruppen 33-66 år, som er 
i yrkesaktiv alder. Blant resten av befolkningen er andelen kun 1 
prosent. 
 
• De store gruppene med arbeidsinnvandrere kommer ofte ferdig utdannet 
til Norge. Et anslag på 20 000 voksne innvandrere, som ikke belaster 
skole og helsevesen i Norge viser en positiv virkning. Innsparingene 
utgjør ca. 29 milliarder kroner. 
 
 
Innvandrere bidrar altså til det norske samfunnet med rundt 40 
milliarder per år. Strøm mener dette er et viktig innspill som 
tidligere har vært borte fra debatten. 
 
Påstander at flyktninger koster mange titalls milliarder er falske og 
grovt feilaktige fordi de ser bort fra verdiene menneskene skaper i 
sine jobber, skatteinntektene og de dynamiske effektene av de samme, 
dvs. effektene av kjøpekraften via lønna, effektene av merverdiene som 
går til kapitaleierne og effektene av skatteinntektene fra både 
arbeidstaker og arbeidskjøper. 
 
At hver flyktning skulle koste 4-5 millioner er feil når det meste av 
kostnadene staten og det offentlige betaler går til den norske 
overklassen, bedrifter og dyre konsulter som tjener store penger på 
flyktningemottagningens logistikk. 
 
Dermed er det etter min oppfatning ikke noen vektige grunner til å gå inn 
for en mye strengere innvandringspolitikk i Norge slik som Bolstad mener. 


