TAL DER TALER

Velkomstalliancen mener, at Danmark skal være et velkomstland i
verdensklasse - ambitionen understøttes af en lang række "tal-der-taler"
Budskaber
Lad os få
proportionerne på
plads

1

Uddybende beskrivelse
• I 2017 fik 77.000 personer tildelt opholdstilladelse til Danmark - heraf kunne ~90% tilskrives studie-,
erhverv- eller EU/EØS-tilladelser – blot 13% kunne henføres til asyl eller familiesammenføring
• Udlændingedebatten i Danmark er således ikke i overensstemmelse med proportionerne af de nye borgere
som rent faktisk kommer hertil, idet fokus ofte udelukkende ligger på de 13%
• Danmark har brug for arbejdskraft udefra og dermed nye borgere som aktivt kan og vil bidrage til samfundet
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• Manglen på arbejdskraft spænder over alle uddannelsesniveauer – fra ingeniøren og den højtuddannede PhD
til den faglærte såvel som ufaglærte beskæftiget i fx bygge-, fødevarer- og transportindustrien

• Danmark er ikke kun i hård global konkurrence om højtuddannede, men også om faglærte idet Østeuropæiske
lande gennem forskellige incitamenter forsøger at trække deres statsborgere i udlandet hjem igen
• Tænketanken DEA har beregnet, at det årligt vil bidrage med 250 mio. kr. til statskassen, hvis Danmark kan
fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft blot ét år mere, end vi gør i dag
• Dansk Arbejdsgiverforening fastslår, at det vil koste job, vækst og velfæld, hvis ikke Danmark fremadrettet
formår at tiltrække og fastholde mere udenlandsk arbejdskraft
• Forskning og undersøgelser viser, at personer med samme forudsætninger klarer sig vidt forskelligt (fx ift.
tilknytning til arbejdsmarkedet) alt efter hvilken modtagelse de får i det nye miljø de ankommer til
• En god velkomst er derfor afgørende for om en ny borger bliver en aktiv del af samfundet. Desværre ligger
Danmark i øjeblikket som nr. 65 ud af 65 målte lande på oplevelsen af, hvor let det er at falde til i landet
• Som løsning på ovenstående mener Velkomstalliancen, at Danmark skal gøre to ting: 1) Tiltrække og
fastholde nye borgere som aktivt vil indgå i vores fællesskaber og 2) løfte flere udenlandske borgere ind i
arbejde (som allerede er i Danmark) gennem bedre integration
• I begge tilfælde mener vi, at den gode velkomst er afgørende - Danmark skal derfor være et velkomstland

Kilde: Interview med professor Thomas Gammeltoft-Hansen - forskningschef på Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law, Lund Universitet samt adjungeret professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet

