
Innvandring II. 

Det er positivt at vi kan få i gang en innvandringsdebatt i Arbeiderpartiet. Dette har vært, og er fortsatt, et 

tabuemne i mange kretser, men det er vel en av de viktigste  og mest avgjørende saker for 

samfunnsutviklingen i vår tid. 

Jeg skrev et innlegg til styret i Årstad Arbeidersamfunn i mai 2014. Dette er nå offentliggjort på A-bergens 

hjemmeside, og har fått et svar i mai 2015 fra Egil Tonning. 

Jeg skal ta for meg Tonnings svar punktvis. 

Fremskrittspartiet har i mange år gått inn for en restriktiv innvandringspolitikk. I mange henseende har 

Arbeiderpartiet mer og mer overtatt denne restriktive innvandringspolitikken, i hvert fall i Stoltenberg-

regjeringens tid. Dette synes jeg er positivt og ansvarlig, og i overensstemmelse med store deler av 

Arbeiderpartiets velgergrunnlag. 

Vi er forpliktet til å ta imot flyktninger, men antallet vi skal ta i mot bestemmer vi selv. Dessuten går alle 

partier inn for at vi skal ta i mot kvoteflyktninger. 

De dårlige integrerende strukturene som Tonning skriver om forstår jeg ikke helt. Hvordan skal vi få bedre 

integrerende strukturer? Kan det være at antallet innvandrere har noe å si. Jo flere vi tar i mot pr. år, jo 

større problemer med integreringen.  

Det er ikke legitimt å være snillist hvis dette innebærer kulturrelativisme og  sløsing med skattepenger.  

Det er riktig at vi må skille mellom forskjellige former for innvandring: Flyktninger, asylsøkere, 

familiegjenforening, henteekteskap og arbeidsinnvandring. Det er særlig de 3 førstnevnte som får negative 

konsekvenser for norsk økonomi. 

Hvordan har vi ført en innvandringspolitikk som har ført til nød og elendighet blant innvandrere i Norge? 

Hadde de det bedre der de kom fra? Så vidt jeg vet har alle innvandrere i Norge rett til ordinær helsehjelp. 

Dette gjelder vel til og med de som har fått avslag på oppholdstillatelse. Norge er blant de landene i verden 

som tar best vare på innvandrerne. Likevel har vi store integreringsproblemer. 

Jeg lager ikke profiler for noen grupper og ikke andre. Jeg refererer til Statistisk sentralbyrå sin inndeling av 

innvandrerbefolkningen i 3 grupper: 

• Landgruppe 1 (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand) 
Landgruppe 2 (østeuropeiske EU-land) 

• Landgruppe 3 (Resten av verden) 

Mener virkelig Tonning at Statistisk sentralbyrå her befinner seg hinsides toleranse og etikk? 

Forøvrig benytter rapporten  fra Ny Analyse som han refererer til også seg av denne og andre 

kategorier av innvandrere etter hvilke land eller områder de kommer fra. 

Det er ingen myte at jeg er skeptisk til vår innvandringspolitikk.  

Innvandring kan føre til positive ting, og jeg tar avstand fra diskriminering 

Hva mener Tonning med at urimelige og ikke selvalgte forskjeller minker over tid og mellom 

generasjoner? Skal vi godta de selvalgte forskjellene? Er det kulturrelativisme han går inn for?   

Skal vi godta sharialover? Tvangsekteskap? Koranskoler hvor barn pugger koranen utenat? Bydeler 

og skoler bare for innvandrere med dårlig tilknytning til arbeidslivet, dominert av kvinner og jenter 

med hijab og niqab? Hvis vi vil unngå dette, har ikke det med antall innvandrere fra Midtøsten og 

Afrika å gjøre? 

 

Dessuten: De fleste landene i Afrika og Midt-østen har en enorm befolkningsøkning. Nigerias 

befolkning kommer til å bli større enn Kinas ca 2050. I overskuelig fremtid kommer disse landene 

til å ha en raskt voksende ung, desperat og arbeidsløs befolkning. Det kommer til å være kriger og 



konflikter hele tiden. Kanskje De vestlige land kunne gjøre mer for å skape arbeidsplasser og 

næringsliv i disse landene? Det løser ingen problemer å la en stor del av disse menneskene bosette 

seg og bli arbeidsledige i Europa. 

 

Når det gjelder den offentlige utredningen: Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid. 

Ofte kallt Brochmann-rapporten etter lederen for utvalget,  sosiologiprofessor Grethe Brochmann, 

så tror jeg vi kan gå ut fra at konklusjonene i denne rapporten er riktige. Den tar opp alle sider ved 

innvandringen og ser den i et langsiktig perspektiv. Jeg gjentar sitatet fra Brochman-rapportens 

konklusjon:  

Det er ikke sannsynlig at landets velferdsregime vil bestå i dagens form hvis innvandringstakten 

fortsetter å øke slik den har gjort de siste 20 årene, og med overvekt av folk med lave 

kvalifikasjoner.  

 
Ny Analyse sin rapport som Tonning refererer til er laget på bestilling av det innvandringsvennlige 

nettstedet Utrop. Denne rapporten virker seriøs. Den ser innvandringen i et kortsiktig perspektiv, 

og tar for seg all innvandring. Det er klart at arbeidsinnvandring, særlig fra EU-landene er positiv 

når vi mangler arbeidskraft. Men vi skal ikke se bort fra at den presser ned lønnsnivået for norske 

arbeidere. 

I denne rapporten står det på s. 7 en oversikt over sysselsatte innvandrere av forskjellige 

kategorier.  

ca. 70 prosent av de fra Norden er i arbeid. 

66 % av de fra Nord-Amerika (og Oseania). 

64% fra Sør og Mellomamerika. 

54% av dem fra Asia. 

44% av innvandrerne fra Afrika er sysselsatt. 

Så hvis vi fortsatt får en høy innvandring fra Midtøsten og Afrika, og de fortsatt vil ha svært lav 

sysselsetting, så ser det jo ut som at velferdsstaten vil få problemer. 

Som det også står i rapporten: «Norge har opplevd en veldig positiv utvikling i sysselsettingen det 

siste 10-året.» Kan vi regne med at denne positive utviklingen vil fortsette? 

Hvis det er riktig som Tonning hevder at Ny Analyses forskning  entydig slår fast: «Norge tjener 

flere milliarder på innvandrere.» Hvorfor har vi da innvandringsstopp her i landet. Hvorfor har 

Arbeiderpartiet i regjering prøvd å begrense asylinnvandringen og henteekteskap mest mulig. 

Hvorfor kan vi ikke ha fri innvandring? 

Er det fordi Arbeiderpartiet tar Brochmann-rapporten alvorlig? 

Til slutt noen ord om Statistisk Sentralbyrå. De har i lang tid undervurdert antallet innvandrere til 

Norge. Deres høyalternativ har i flere år vist seg å være det mest realistiske. Her er SSB sin 

befolkningsfremskriving. Slik vil det gå hvis vi ikke strammer inn på innvandringen: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Denne viser hvor stor den innvandrerrelaterte befolkningen vil kunne bli dersom vi legger til grunn 
SSBs høyalternativ, jamfør figur 2. 

 

Som vi ser blir det da flertall i befolkningen med innvandrerrelatert bakgrunn i Norge fra år 2056, 
om drøyt 40 år. I år 2100 vil det være mer enn dobbelt så mange med innvandrerrelatert bakgrunn i 
Norge som det vil være personer med norsk bakgrunn, henholdsvis 9,7 millioner personer mot om 
lag 4,3 millioner. På grunn av lav fødselsrate vil imidlertid de med norsk bakgrunn reelt sett kunne 
utgjøre færre enn dette. 

Dersom vi, som SSB, legger til grunn at 73 prosent av den innvandrerrelaterte befolkningen i år 
2100 vil ha R3-bakgrunn (ikke-vestlige) vil de kunne utgjøre 7,1 millioner personer. Det er nesten 3 
millioner flere enn de med norsk bakgrunn. 

 

 

Her er mer fra Statistisk sentralbyrå:  

   Fra NRK 23.5.2012. 
 I rapporten Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring fra Statistisk 
sentralbyrå utredes det hvilke økonomiske konsekvenser framtidig innvandring vil gi. 
 

SSB har undersøkt om innvandring på lang sikt kan lette presset på de norske, offentlige finansene. 
Bakteppet er at Norge etter 2020 gradvis vil få en mer anstrengt offentlig økonomi, som følge av 
mindre oljeproduksjon, mindre vekst i skatteinntekter og sterkere vekst i offentlige utgifter som 
følge av en aldrende befolkning. 

– Ikke-vestlig innvandring svekker statsfinansene 

I modellen som er brukt, er de framtidige innvandrerne delt inn i tre grupper: 

• Landgruppe 1 (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand) 
Landgruppe 2 (Østeuropeiske EU-land) 

• Landgruppe 3 (Resten av verden) 

Konklusjonen i fremtidsscenarioet er at innvandrere fra gruppe 1 og 2 bidrar til å lette presset på 
offentlige finanser frem til rundt 2050 fordi de er relativt unge og yrkesaktive. De genererer mer 
skatteinntekter enn offentlige utgifter. Men etter 2050 og fram mot 2100 vil deres bruk av offentlig 
velferd etter hvert koste mer enn økningen i skatteinntektene – til tross for at også deres barn blir 
skatteytere. 

 

Ni milliarder i 2050 

Konklusjonen er også at innvandringsøkningen i gruppe 3, som er den klart største gruppa 
per i dag, vil svekke offentlige finanser dersom Norge opplever en innvandringsøkning på 
5000 personer hvert år fra denne gruppen i perioden 2015–2100.  



Dette vil en årlig innvandringsøkning på 5000 personer i hver av landgruppene ha å si for de 
offentlige finansene: 

• I landgruppe 1 vil offentlige finanser styrkes med cirka 8 milliarder 2006-kroner hvert år i 
perioden 2050–2100. 

I landgruppe 2 styrkes offentlige finanser med 8 milliarder kroner i 2050 og 2 milliarder i 2100. 

• I landgruppe 3 svekkes offentlige finanser i 2050 og 2100 med henholdsvis 9 og 7 milliarder 
kroner. 

 
 
 
 

Sverige er det eneste landet i Europa som har hatt større innvandring pr innbygger enn 
Norge. Som kjent har Sverige store problemer på grunn av innvandringen.  
Her er en artikkel fra Aftenposten 20.5.2015 
Kolonier av innvandrere som lever adskilt i egne boområder i Sverige er en tikkende bombe 
20.05.2015. Islamist-forsker Peder Hyllengren frykter at manglende debatt om integrering i 
Sverige kan ende i katastrofe. Det er Aftenposten som melder dette i sin artikkel - Debatt om 

innvandring er tabu i Sverige: 
- Det Aftenposten gjorde burde vært gjort av svenske medier. Men slik er det ikke, 
dessverre. Temaet er underrapportert både i media og i det svenske samfunnet, sier 
Hyllengren. 

- Hvorfor er dette så følsomt i Sverige? 

- Akkurat det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger. Sverige er langt unna 
integrasjon av innvandrere. Dette er en katastrofe det aldri snakkes om. Man ser bare 
det positive med mangfoldet. Frykten for å bli stemplet som rasist ligger som en våt 
klut over debatten, mener Hyllengren. 

[...] 

Tør ikke anmelde kriminalitet 
Som forsker på islamisme har Hyllengren oppsøkt segregerte boområder, blant annet i 
Göteborg. 

- Der finnes det forsteder hvor forbrytelser ikke anmeldes. Folk tør ikke går til politiet. 
Dette spiser opp samfunnet innenfra. Klanene styrer, som i Södertälje. At folk slutter 
seg til terrororganisasjonen IS i Syria er akseptert i deler av disse forstedene. Man 
tillater at det vokser frem verdier som går på tvers av svenske verdier. 

Han frykter at utviklingen kan ende i katastrofe for det svenske samfunnet hvor 
ekstreme krefter tyr til vold mot hverandre. 

- Alle er enige om at integrasjon skal bli bedre, men det motsatte skjer fordi det legges 
lokk på debatten. Stort mottak av flyktninger med lav utdannelse fra en kultur som er 
svært ulik den svenske. Du behøver ikke være rakettforsker for å forstå at det blir 
vanskelig, sier Hyllengren. 

 

Svein Bolstad 


