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Push og Pull-faktorer

Push Pull

Fattigdom/mangel på arbejde Arbejde

Naturkatastrofer/forurening Velstand

Krig/borgerkrig Sikkerhed

Religiøs/etnisk forfølgelse Ægtefælle

Drømmen om et bedre liv Uddannelse og sundhed

Familie flyttet til nyt land Familiebånd

Politisk forfølgelse Religiøs frihed

Fig. 3.1 Push og pullfaktorer.

En af de typiske ting ved indvandrerdebatten er de mange uklare begre
ber, der bliver brugt. Her har du en oversigt over nogle af de mest almin
delige kategorier i fig. 3.2.

Fig. 3.2 Opdeling af indvandrere i forskellige grupper.

2. Indvandrerdebattens begreber

Begreber i Indvandrerdebatten

Asyl-
ansøgere Afviste  

asyl- 
ansøgere

Flygtninge

Udenlandske 
statsborgere

Danskere 
med uden-
landsk bag-

grund

Efter - 
kommere

Familie-
sammen- 

førte

Indvan -
drere og ud-

lændinge
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Positiv integration: Her prøver man at kombinere begge kulturer.  Man 
vil have det bedste af begge ting. Både drenge og piger skal have en ud
dannelse, så de kan klare sig selv på lige fod med danskerne, og man 
engagerer sig i samfundslivet som repræsentanter for landets nye ind
byggere.

Ser man på de danske politiske 
partiers holdning til denne pro
blematik, er det tydeligt, at især 
Dansk Folkeparti, men også flere 
andre politiske partier, ser assi
milation som løsningen. Indvan
drerne skal helst gøres til dan
skere så hurtigt som muligt, og 
man lukker helst kun personer 
ind i landet, der hurtigt kan til
passe sig danskernes levevis.

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF tror mere på det multikulturelle 
samfund, hvor forskellige kulturer lever side om side.

Uddannelse
I de seneste år er der sket meget store fremskridt på uddannelsesområdet 
for indvandrere og efterkommere, og det er især pigerne, der fører an. De 
er hårdtarbejdende og ambitiøse, og mange koncentrerer sig mere om at 
forberede sig og følge med i samfundslivet end at gå på diskotek og føre 
sig frem i fredagsbaren.

I ungdomsuddannelserne er der ikke længere forskel på danske piger 
og piger med indvandrer
baggrund. Her er man lige  
god til at uddanne sig, og 
på de videregåen de ud
dan nel ser overhaler ind
vand rer pigerne nu dan
skerne:

Uddannelsesfrekvens for 20-24-årige kvinder

2000-2001 2007-2008

Danske kvinder 29 % 37 %

Kvindelige efterkommere 23 % 38 %

Fig. 3.3 Uddannelsesfrekvens for 2024årige kvinder.
Kilde: Berlingske Tidende, 20. august 2010.

Buschauffør i København.
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Tallene er en kæmpesucces for integra
tionen. De kvindelige efterkommere væl
ger oftest mellemlange uddannelser som 
f.eks. socialrådgiver og diplomingeniør, 
men de vælger også de lange akademi
ske uddannelser til læge eller tandlæge.

Til højre kan du i fig. 3.4 se, hvor
dan indvandrere og efterkom
mere fra ikkevestlige lande kla
rer sig i ungdomsuddannelserne 
sammenlignet med danskere. 

Tallene er meget flotte især for 
efterkommerne, mens indvan
drerne halter lidt bagefter sær
ligt for drengenes vedkommende.

I de senere år har der været meget fokus på kriminaliteten hos unge ind
vandrerdrenge. I 2008 var der omfattende uroligheder i især København, 
hvor unge indvandrere lavede bål i gaderne og brændte biler af. 

Senere samme år startede en bandekrig mellem Hells Angels og unge 
indvandrerbander. Desuden har man kunnet se en klar overvægt af unge 
med indvandrerbaggrund, der bliver anklaget for forbrydelser ved de dan
ske domstole. 

4. Indvandrerkriminalitet

Kvindelig studerende med uden
landsk baggrund. 

Uddannelsesfrekvens for 16-19-årige

Baggrund Mænd (%) Kvinder (%)

Danskere 77 78

Efterkommere 76 80

Indvandrere 68 72

Figur 3.4 Uddannelsesfrekvens for 1619årige mænd 
og kvinder. Kilde: Integrationsministeriets Udlændin
gedatabase, 2009.
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Mange indvandrerdrenge 
forlader folkeskolen med 
meget dårlige resultater, og 
forældrene har også svært 
ved at hjælpe dem. De kan 
således let ende i dårligt 
selskab, hvor kriminalite
ten er vejen til at skabe sig 
en identitet. Men man skal 
selvfølgelig være opmærk
som på, at kriminaliteten 
også kan skyldes sociale 
årsager og ikke den etniske 
baggrund.

Umiddelbart skulle man tro, at den økonomiske krise ville skade ind
vandrernes chancer på det danske arbejdsmarked, men det synes ikke at 
være tilfældet.

Irakere, libanesere, vietname
sere, pakistanerne og soma
liere strømmer ind på det dan
ske arbejdsmarked. Så godt 
som alle ikkevestlige indvan
drergrupper havde fremgang 
på arbejdsmarkedet fra 1999 
til 2008. 

I fig. 3.5 er vist beskæftigelses
graden for udvalgte indvan
drer grupper i 2009.

5. Indvandrere og arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesgrad for indvandrere 
 i 2009

Land Beskæftigelse

Somalia 40 %

Libanon 40 %

Vietnam 70 %

Sri Lanka 70 %

Indvandrere i alt 57 %

Fig. 3.5 Beskæftigelsesgrad for indvandrere i 
2009. Kilde: Integrationsministeriets Udlændin
gedatabase, 2010.

Politiet på pletten efter skudduel mellem  
indvandrerbander i Taastrup.
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mark. Antallet af opholdstilladelser til udlændinge er derimod steget 
markant.

Af de 370.000, som fik opholdstilla
delse i Danmark i perioden 2002 til 
2009, var ca. 14 % familiesammenførte 
eller flygtninge. Resten ved man fak
tisk ikke så meget om. De kan studere 
eller arbejde eller opholde sig illegalt 
i landet i dag. Mange af opholdstilla
delserne blev givet til østeuropæiske 
arbejdere i landbruget og byggebran
chen under byggeboomet i Danmark 
fra 20042008.

Terrorangrebet på USA i september 2001 og terrorbomberne i Madrid 
og London har skærpet holdningerne til især muslimske indvandrere i 
Danmark. Det samme gælder Muhammedkrisen fra 2005, hvor Danmark 
kom under angreb fra flere muslimske lande pga. især én tegning i Jyl
landsPosten, der viste profeten med en bombe i turbanen. 

Der har været uroligheder i København i 2008 og bandekrig mellem rock
ere og indvandrerbander. Endelig er flere unge muslimer blevet dømt for 
forsøg på terrorisme i Danmark.

Alt dette har skabt en negativ holdning til især indvandrere og efterkom
mere fra ikkevestlige lande. 

På den anden side ved vi også, at der stadig sker diskrimination mod ind
vandrere i landet. Det ved alle, der kommer på diskoteker om natten. Her 
er der ofte ulovlige kvoter for unge indvandrere. Modsat kender vi også 
en masse succeshistorier, hvor indvandrere klarer sig godt.

Opholdstilladelser til 
udlændinge i Danmark

År Antal

2001 39.000

2008 67.000

2009 56.000

Fig. 3.6 Opholdstilladelser til udlæn
dinge i Danmark 20012009. 
Kilde: Integrationsministeriets udlæn
dingedatabase, 2010.

8. Danskernes holdninger til indvandrere
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