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   Innvandring og utvandring

ker oppholde seg ulovlig i EU, de fleste 
i søreuropeiske land som Italia og Spa-
nia. I USA regner man med at det fin-
nes 15 millioner utenlandske arbeidere, 
flesteparten fra Mexico. Mange av dem 
oppholder seg illegalt i landet, uten lov-
lig tillatelse. Også Saudi-Arabia og de 
andre rike oljestatene rundt Persiabukta 
har tatt imot et stort antall arbeidere fra 
fattige arabiske land og fra land i Sør-
Asia (Pakistan, India, Bangladesh). 

Det er vanlig å kalle denne innvandrin-
gen arbeidsmigrasjon, for i prinsippet er 
det ikke tale om varig flytting. Hensik-
ten er å arbeide i mottakerlandet i noen 
år og så vende tilbake til hjemlandet. I 
virkeligheten velger svært mange å bli. 
Derfor er det ikke mulig å trekke noe 
klart skille mellom arbeidsmigrasjon og 
annen innvandring. Hvorvidt den enkelte 
innvandrer kaller seg flyktning, asylsø-
ker eller arbeidsmigrant, vil ofte være et 
spørsmål om hva som er hensiktsmessig 
eller gir lettest adkomst til det nye lan-
det som vedkommende ønsker seg til. 

arbeidsvandringer internt i Europa, først 
og fremst fra de sørlige og østlige delene 
av kontinentet til de nord- og vesteuro-
peiske landene. Fortsatt er det mange 
som innvandrer til USA, men de kommer 
i hovedsak fra Latin-Amerika og ulike 
asiatiske land.

Figur 5.5 viser flyttebalansen for ulike 
land i 2009. Vi ser at det meste av Eu-
ropa har netto innvandring, altså inn-
vandringsoverskudd, bortsett fra øst-
europeiske land som Polen, Ukraina, de 
baltiske statene og landene på Balkan. 
Det samme gjelder tradisjonelle innvan-
dringsland som Canada og Australia, 
foruten USA. Omvendt har en rekke la-
tinamerikanske, afrikanske og asiatiske 
land netto utvandring. 

Det er anslått at det finnes ca. 5 mil-
lioner fremmedarbeidere i EU-landene 
i dag, altså arbeidere som kommer fra 
land utenfor EU og har midlertidig ar-
beids- og oppholdstillatelse. I tillegg 
kan så mange som 8 millioner mennes-
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Figur 5.5.  Innvandringsbalanse for ulike land, 2009. (Kilde: CIA Factbook, 2010)
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