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Gjennom generasjoner har nordmenn strevd med å avskaffe Gjennom generasjoner har nordmenn strevd med å avskaffe 
fattigdom og forskjellsbehandling av mennesker. Vi har søkt 
å bryte ned sosiale skillelinjer og bygge opp et samfunn 
basert på rettferdighet og likeverd. Et godt stykke på vei er vi basert på rettferdighet og likeverd. Et godt stykke på vei er vi 
også nådd i så måte. Nå ønsker vi ikke å pådra oss en ny 
sosial kreftsvulst, en ny slum med en ny pariakaste, noe 
erfaringene fra andre vesteuropeiske land viser at 
fremmedarbeiderproblemet lett kan utarte seg til hvis man fremmedarbeiderproblemet lett kan utarte seg til hvis man 
lar det løpe mer eller mindre ukontrollert. Vi trenger en viss 
områdingstid for å legge opp vår strategi med sikte på å 
sikre rettferdige menneskeverdige kår for våre gjester. sikre rettferdige menneskeverdige kår for våre gjester. 
Avgjørende kan ikke være arbeidsgivernes og arbeidslivets 
ønsker, men vår evne til å gi våre gjester en anstendig og 
likeverdig behandling. Derfor kan vi ikke gi problemet større likeverdig behandling. Derfor kan vi ikke gi problemet større 
omfang enn vi til enhver tid makter å hanskes med. (Tor 
Oftedal, AP, Stortinget 10.12.74.).



Historien - kjaptHistorien - kjapt

� 1954: Felles nordisk arbeidsmarked� 1954: Felles nordisk arbeidsmarked

� 1967: Nettoinnflytting for første gang siden 
30-t. 30-t. 

� 1971: Sterk økning i innvandring fra 
Pakistan, innstramningstiltakPakistan, innstramningstiltak

� 1975: Innvandringsstopp

� 1987: 8600 asylsøkere, valgsuksess for Frp� 1987: 8600 asylsøkere, valgsuksess for Frp

� 1999: Arb.innv.reglene mykes opp

� 2004: 10 nye medlemsland i EU� 2004: 10 nye medlemsland i EU



Det er begrenset hvor mange som kan få Det er begrenset hvor mange som kan få 
bosette seg her, når forutsetningen er at 
innvandrere skal ha samme rett til innvandrere skal ha samme rett til 
velferdsgoder som befolkningen for øvrig. 
Familiegjenforening og flyktninger vil 
derfor bli prioritert. (...) Arbeidsinnvandring derfor bli prioritert. (...) Arbeidsinnvandring 
er den delen av den samlede innvandringen 
som kan begrenses uten at det går utover som kan begrenses uten at det går utover 
våre internasjonale og humanitære 
forpliktelser.forpliktelser.
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Innvandringsdebatten og arbeidInnvandringsdebatten og arbeid

� Nye konstellasjoner� Nye konstellasjoner

� Ikke bare moral� Ikke bare moral

� Positiv vinkling, men til hvilken pris?� Positiv vinkling, men til hvilken pris?



Arbeidsinnvandring - noen Arbeidsinnvandring - noen 
distinksjoner

� Fra EØS eller tredjeland? Mange typer 
arbeidsmobilitetarbeidsmobilitet

� IT eller rengjøring? High skill/low skill� IT eller rengjøring? High skill/low skill

� Midlertidig eller permanent?� Midlertidig eller permanent?



Det beste virkemidlet for å være attraktive for 
arbeidsinnvandring, og for å begrense uheldig arbeidsinnvandring, og for å begrense uheldig 
arbeidsutvandring (som er like viktig), er å videreføre og
forsterke arbeidet for et stabilt, inkluderende, godt samfunn 
basert på fellesskapsverdier. Ikke minst bør vår gode 
likestillings- og familiepolitikk kunne være et likestillings- og familiepolitikk kunne være et 
konkurransefortrinn for Norge for familier hvor begge ønsker 
å være utearbeidende. 

(”Rammene for arbeidsinnvandring i lys av eldrebølgen”. (”Rammene for arbeidsinnvandring i lys av eldrebølgen”. 
Innstilling fra en arbeidsgruppe med deltakere fra LO og 
Arbeiderpartiet nedsatt av Samarbeidskomitee, 2007)



IntroduksjonslovenIntroduksjonsloven

� Introduksjonsordning. 2-årig � Introduksjonsordning. 2-årig 
kvalifiseringsprogram på fulltid. 

� Flyktninger og humanitært grunnlag m. fam. � Flyktninger og humanitært grunnlag m. fam. 

� 300 timer opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. Betingelse for varig samfunnskunnskap. Betingelse for varig 
opphold.

� Flyktninger har rett og plikt

�Arbeidsinnvandrere har plikt

� EØS-migranter ikke omfattet




