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Migration som ett problem 

Frågan om migration har under de senaste åren gestaltats som ett allvarligt samhällsproblem 

i Finland. Invandringen utgör en utmaning för Finland, förvisso, men inte riktigt på det sätt 

som de populistiska rösterna under valkampanjen försökte påskina.  

Finland har inte getts bort åt utomstående krafter. Vi är inte heller ett föremål för elakt 

befolkningsbyte. Tvärtom är Finland i stort behov av migration för att bland annat uppnå en 

hållbar ekonomi. Ökad invandring är också en förutsättning för den typen av kreativitet som 

leder till vetenskapliga genombrott och innovationer. En snabb genomgång av forskarna i de 

finländska universitetens toppenheter visar hur internationella våra mest framgångsrika 

forskningscentra är. Invandring gynnar oss, det är ett faktum.  

Därmed kan vi med glädje notera att enligt Migrationsverkets senaste årsstatistik har allt fler 

invandrare kommit till Finland för att arbeta eller studera. Antalet ansökningar om 

uppehållstillstånd på grund av arbete har klart ökat jämfört med året innan. Totalt lämnades 

det in 10 805 första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete år 2018, medan 

siffran år 2017 var 8 650.  Antalet ansökningar om uppehållstillstånd för internationella 

studerande var 6 281. Utöver dessa ca 17 000 arbets- och studierelaterade ansökningar 

lämnades det in 11 036 ansökningar om uppehållstillstånd av familjeskäl. 

Under valrörelsen talades det i bekymrade ordalag om invasion av asylsökanden till Finland. 

Vad säger nakna siffror? Antalet första asylsökningar uppgick år 2018 till 2 409, vilket är en 

tämligen modest siffra. Familjeåterföreningen leder inte heller till massinvandring. Av alla 

ansökningar som gjorts av familjeskäl var enbart 1 661 sådana som gällde anhöriga till 

personer som fått internationellt skydd.  

Allt som allt lämnades det in 66 381 ansökningar om uppehållstillstånd ifjol. Hur man än ser 

på siffran är den inte särskilt hög. Antalet personer som söker internationellt skydd hos oss 

är inte heller stort. Det stora problemet med migration verkar vara just detta. Vi behöver 

mera migration, ej mindre. Vi behöver entreprenörer, arbetskraft och studerande. Rimligen 

borde vi också ge meningsfulla möjligheter till de personer som har lämnat sina hem på 

grund av förföljelse.  

En del finländare är negativt inställda till utlänningar i allmänhet och asylsökande i 

synnerhet. Bland dem finns en högljudd kärna som dessutom ofta ser till att argumentation 

mot dem bestraffas med diverse hotelser. I migrationsdebatten snurrar också rikligt med 

påståenden som inte håller någon som helst faktagranskning.  

Den politiska diskussionens epicentrum borde snarast möjligt flyttas från främlingsfientlighet 

till proaktiv och positiv migrationspolitik. En saklig grund för denna debatt utgörs till exempel 

av rapporten Möjligheter till Finland, som presenterar alla kanslichefers gemensamma 

tjänstemannasyn för Finlands utmaningar under 2020-talet.  XXX 
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