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Abstract: A Common Immigration Policy 

 _______________________________________________________________________________ 

The demographic prospect of Europe will mean that Europe and particularly the countries of the 

European Union will found themselves with a shortage of labour. This is due to the nearly 40 years 

of low fertility rates, which has lead to a situation where there are not enough young people to take 

over where the baby boomers retire. This demographic trend will and is creating an urgent need for 

labour, which only can be found outside of the EU. It is therefore important that the EU and the 

member states are able to attract the labour needed from outside of the EU, which are first and 

foremost skilled labour within the fields of engineering as well as doctors and scientific academics. 

However, the economic crisis that hit Europe and the rest of the world in the summer and fall of 

2008, has temporarily blurred the need for foreign labour, nevertheless, when the economic 

situation turns, the EU will once again find itself with shortage of labour, due to the demographic 

trend. 

 

There has in the last ten years been a rapid growth of immigration to the EU especially to EU 

countries such as Spain, Italy and Great Britain. There has since 20002 annually arrived between 

1.5 and 2 million immigrants to the EU. The significant increase in immigration along with the need 

for foreign labour has created a situation, which calls for cooperation between the EU and the 

member states. It is important in order to handle the massive immigration to the EU that a common 

immigration policy is shaped so the issues that arises regards to immigration can efficiently be dealt 

with due to the internal market and the free movement of people, which are key areas of the EU. 

However, a main problem regarding the creation of a common immigration policy has been the 

animosity toward immigration from many EU member states due to immigration being a very 

sensitive, political topic. This reluctance toward cooperation at EU level on immigration by many 

EU member states has so far blocked the creation of a common immigration policy. 

 

 

The EU has, however, taken vital steps toward a common immigration policy, which started with 

the Maastricht Treaty that set up nine points in the area of freedom, security and justice, also known 
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as Justice and Home Affairs. These nine points included immigration as important areas of 

cooperation; further steps were taken with the Amsterdam Treaty and the recent Treaty of Lisbon. 

The Lisbon Treaty has separated the different areas, which is linked to immigration into separate 

articles as well as defined the distribution of competences between what lies on EU level and what 

lies on national level, thereby making the political areas to which is dealt with in the EU, more 

transparent. Immigration is today placed on EU level with shared or concurrent powers with the 

exception of law of domestic relations and legal immigration, which are both placed at national 

level with the EU only having supporting powers. 

 

It is important that the EU creates a common immigration policy in order to deal with both legal and 

illegal immigration. Moreover, a common immigration policy will provide the tools needed to 

attract foreign labour, here with special focus of economic and legal migration, while at the same 

time be valid in the fight against illegal immigrants and the organized crime fostered by people’s 

dream of coming to the EU in the search of a better life. However, the success will depend on 

cooperation between the EU and the member states.   
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1. Introduktion og problemformulering 
I gennem de sidste 20 år har EU oplevet en markant stigning i antallet af indvandrere, hvilket er 

blevet et voksende problem for de europæiske lande. Derudover oplever EU en ændring i 

befolkningssammensætningen, hvor antallet af personer over 65 år er stigende. Så med en 

befolkning, som bliver ældre og ældre og med for små årgange til at kunne tage over, når 

babyboomgenerationen går på pension, er de europæiske lande nødsaget til at tiltrække arbejdskraft 

udefra, den såkaldte nødvendige indvandring. Dette er nødvendigt for, at EU kan opretholde sin 

vestlige levestil med velfærdstater. Nogle EU lande er dog hårdere ramt end andre med hensyn til 

ændringerne i befolkningssammensætningen samt det øget antal af indvandrere, hvilket har 

forårsaget, at nogle EU lande først inden for de sidste 10-20 år er begyndt at indse problematikkerne 

ved den stigende indvandring. 

 

Derudover kan man over hele Europa opleve en voksende modvilje mod indvandrere. En modvilje, 

der kan og har kreeret politiske restriktioner, som i sidste ende vil kunne blokere for den 

arbejdskraft, som der er hårdt brug for, hvis velfærdssamfundet skal sikres. Indvandring er længe 

blevet set som værende et nationalt problem og bliver desuden betragtet som værende et følsomt, 

politisk emne, som mange politikere ofte bruger i deres kamp for stemmer. Mange EU landene har 

derfor blokeret for et tættere samarbejde på EU niveau, hvilket imidlertid er begyndt at blive anset 

som værende et problem med hensyn til at håndtere de problemstillinger, som EU og EU landene 

står og vil stå i grundet den mindskede arbejdsstyrke. Den mindskede arbejdsstyrke vil blive et 

resultat af ændringerne i befolkningssammensætningen. 

 

Problemet er, at mange af de problemstillinger, som de enkelte EU lande ser som værende nationale 

problemer, oftest er transnationale og internationale problematikker. Det er derfor ikke længere 

muligt i et samfund, hvor træet bliver fældet i Spanien, men falder i Danmark, at håndtere 

problemstillinger, som krydser nationale grænser. Grænser, der er blevet mere og mere flydende 

grundet det indre marked med fri bevægelighed for tjenesteydelser, kapital, service og personer. 

Problemstillinger, som tidligere skulle anskues nationalt, bliver i dag i højere grad anskuet 

transnationalt og internationalt såsom indvandring. 
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EU befinder sig i det, mange mennesker kalder det liberale paradoks – et Europa med åbne grænser 

indadtil, men med lukkede grænser udadtil. Der er derfor et behov for at ændre anskuelsen, hvorpå 

man bedst kan håndtere problemstillingerne angående indvandring, både hvad angår den lovlige 

indvandring og den ulovlige indvandring. Det er også, hvad størstedelen af EU landene har indset, 

således indgår indvandring da også i den seneste traktat, nemlig Lissabontraktaten (EUF, art. 79).  

 

Paradokset ligger dermed i, at EU landene har behov for arbejdskraft udefra, samtidig med at der er 

store uoverensstemmelser blandt landene, hvorledes problemstillingerne angående indvandring 

bedst kan løses. Hvilket i mange EU lande har ført til stramninger af regler og restriktioner. Det er 

tydeligt, at løsningen ikke nødvendigvis findes på nationalt niveau, men derimod EU niveau. Derfor 

vil jeg i dette speciale undersørge: 

 

Hvordan kan EU kombinere behovet for arbejdskraft udefra med ønsket om at kunne kontrollere 

indvandringen til EU? 

 

For at kunne besvare de overstående spørgsmål er det nødvendigt at medtage teorierne 

neofunktionalisme og intergovernmentalisme. Derudover vil understående underspørgsmål være 

med til at synliggøre svarene på problemformuleringen. 

1. Hvorledes fungerer EU? 

2. Hvilken betydning har Lissabontraktaten i udformningen af en fælles indvandringspolitik?  

3. Hvorfor der er behov for at tiltrække arbejdskraft udefra?  

 

Hypotese: Der er et behov for en fælles europæisk indvandringspolitik for dermed at kunne håndtere 

den massive indvandring, dog er mange EU lande stærke modstandere, da netop indvandringspolitik 

er et stærkt våben i henhold til vælgere. Man bliver nødsaget til at håndtere indvandring på EU 

niveau for at mindske spændinger, men især for at sikre den nødvendige indvandring samt 

bekæmpe den ulovlige indvandring. 
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1.1 Afgrænsning 
Der vil i specialet ligge en naturlig grænse i det omfanget af litteratur er enormt, hermed særligt 

litteraturen indenfor indvandring, da det er et område som igennem de seneste par år har fået stor 

opmærksomhed. Dog vil der i dette speciale blive lagt fokus på en fælles indvandringspolitik, 

hvilket er blevet berørt af blandt andre Anthony Geddes. 

 

Derudover vil størstedelen af den brugte litteratur kun være tilgængelig på engelsk, og der vil derfor 

være oversættelser, som vil blive placeret i fodnote, hvor der i opgaven bliver brugt citater på 

engelsk. Derudover vil jeg være nødsaget til ikke at benytte mig af litteratur på andre sprog end 

engelsk og dansk, hvis der af disse ikke ligger en oversættelse til et af de to sprog allerede nævnte 

sprog, da jeg ikke har kundskaberne. 

 

Der vil kun blive fokuseret på EU og dermed ikke hele Europa. De problemstillinger, lande som 

Schweiz, Norge og Island oplever, vil der ikke blive taget stilling til i specialet. 

 

Der er igennem specialet brugt statistikker i afsnittet vedrørende den økonomiske krise, her har det 

ikke været muligt at få fat i fremskrivninger vedrørende beskæftigelse og arbejdsløshed, da 

situationen lige nu er så usikker, at fremskrivninger ikke vil være retvisende og dermed ubrugelige.  

   

1.2 Metode 
Dette speciale omhandler behovet for arbejdskraft udefra, da EU oplever en ændring i sin 

befolkningssammensætning, der gør, at der vil komme mangel arbejdskraft på trods at den 

økonomiske krise har sløret behovet grundet den markante stigning i antallet af arbejdsløse. Med 

det øgede antal af indvandrere, EU oplever, som først og fremmest kommer efter søgen for at bedre 

liv, er der her mulighed for at dække behovet for arbejdskraft. Dette kræver, at EU og EU landene 

arbejder sammen. Indvandring kan i dag ikke håndteres på nationalt niveau alene grundet det indre 

marked med fri bevægelighed for kapital, tjenesteydelser, service og ikke mindst personer. 
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Derfor vil jeg i dette speciale tage udgangspunkt i behovet for en fælles indvandringspolitik i EU. 

Specialet vil derfor lægge ud med en statistisk analyse angående befolkningssammensætningen 

herunder blandt andet fødselsrater, antallet af personer over 65 år samt antallet af personer i 

forskellige aldersgrupper. Dette vil dermed være med til at belyse årsagerne til den mindsket 

arbejdsstyrke, EU vil komme til at opleve og dermed grunden til behovet for arbejdskraft. Dette vil 

blive diskuteret og analyseret i afsnit 2, som desuden også vil indeholde en gennemgang af den 

økonomiske krise og de implikationer, krisen har haft med hensyn til arbejdsmarkedet. Afsnittet vil 

blive baseret på statistikker fra eurostat samt United Nations. Eurostats hjemmeside er 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. Herefter går man ind under 

Statistics > population and social conditions > Labour market (including LFS – Labour Force 

Survey) og population for at finde frem til de statistikker, som er blevet brugt i specialet.  

 

Da der i afsnittet vil blive brugt adskillige statistiske tabeller fra eurostat, har jeg i litteraturlisten 

døbt de enkelte tabeller, for at synliggøre dem. De forskellige tabeller er døbt eurostat 1, eurostat 2, 

eurostat 3 osv., hvorefter der står datoen fra, hvornår de sidst er opdateret efterfulgt af navnet på den 

enkelte tabel (efter aftale med biblioteket på CBS). Der vil igennem afsnittet være små tabeller for 

at give et bedre overblik over de mange tal, der vil blive diskuteret. Disse tabeller vil kun indeholde 

tallene for de EU lande, som bliver diskuteret. Der vil derfor være bilag for alle EU landene samt 

det samlet EU 27, hvor det er muligt. Der vil være steder i tabellerne, hvor der ikke er skrevet tal, 

hvilket vil være grundet, disse data ikke har været tilgængelige i perioden, hvor specialet er skrevet.  

 

Data i eurostat 10 og 11 er blevet ændret for at finde frem til arbejdsløshedstallene for indvandrere, 

dette gøres ved at gå ind i de enkelte tabeller, hvorefter man vælger select data og derefter citizen, 

hvorunder man vælger total fra og sætter kryds i non nationals but citizen of other EU-27 countries 

samt citizens of countries, outside the EU-27. Herefter kan man så se de data for indvandrere, som 

er blevet brugt i afsnit 3 – Indvandring og indvandrere. Derudover skal man i tabellen for eurostat 3 

også ændre data oppe i venstre hjørne inden i selve tabellen for at kunne se tallene for kvinder. 
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I afsnit 3 vil der blive fokuseret på indvandring og indvandrere først og fremmest de forskellige 

former for indvandring. Derudover vil der også blive belyst, hvor indvandrere kommer fra, og 

hvilke bevæggrunde indvandrerne har for at migrere til EU. Langt det meste data i dette afsnit er 

hentet fra United Nations og rapporten: Human Development Report 2009. Overcoming barriers: 

Human mobility and development, der omhandler migration. Derudover vil der blive belyst de 

kvalifikationer, som indvandrere har, og hvilket personer EU gerne vil tiltrække for at se om der er 

sammenhæng mellem dem, og om det passer til den virkelighed EU står i.  

 

Derefter kommer teoriafsnittet, hvor teorierne intergovernmentalisme og neofunktionalisme vil 

blive belyst og analyseret. Dette afsnit vil være med at afklare, hvorledes EU fungerer som 

organisation, og hvilke problematikker EU kæmper med. Det er teoretikere såsom Andrew 

Moravcsik og Stanley Hoffmann samt George Tsebelis, Geoffrey Garrett og Simon Hix, som vil 

blive brugt til diskutere de to teorier,, og hvorledes intergovernmentalisme og neofunktionalisme 

mødes for derved at forklare de mekanismer, som styrer den europæiske integrationsproces. Dette 

afsnit vil slutte af med nogle af de forskellige kritikpunkter, der er for intergovernmentalisme og 

neofunktionalisme. 

 

Efter teoridelen vil der være en gennemgang af de tiltag, der er blevet gennemført i EU med hensyn 

til indvandring. Dette skal være med til at belyse behovet for en fælles indvandringspolitik og ikke 

mindst hvilke tiltag, der mangler for opnåelsen af en fælles politik. Afsnittet vil blive sluttet af med 

den seneste traktat i rækken, nemlig Lissabontraktaten, som der vil blive taget udgangspunkt i med 

hensyn til det sidste afsnit 6. Afsnit 6 vil som nævnt tage adgangspunkt i Lissabontraktaten samt 

2008 erklæringen fra Kommissionen vedrørende en fælles indvandringspolitik for Europa. 

Derudover vil der bliver diskuteret de problematikker, der kan hindre opnåelsen af en fælles 

indvandringspolitik, og hvilke skridt EU kan tage for at opnå, først og fremmest målsætningen i 

Lissabontraktatens art. 79 vedrørende indvandring samt principperne i 2008 erklæringen fra 

Kommissionen. 
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Jeg har valgt de steder i specialet, hvor der er citater på engelsk at oversætte citaterne til dansk; 

oversættelserne er placeret i fodnote. Citater vil derfor stå i det sprog, hvorpå forfatter har skrevet. 

Dette er ikke blevet gjort ved citater, der oprindeligt at skrevet på dansk.      
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2. Europas befolkning i tal 
Den Europæiske Union består i dag af 27 lande med et samlet befolkningstal på godt 500 millioner 

mennesker. Dette tal forventes at stige, så i 2020 tæller EU’s befolkning 513 millioner mennesker 

og i 2035 forventes det, at tallet når op på 520 millioner, hvorefter befolkningstallet ventes at falde 

til 505 millioner mennesker i 2060 (Giannakouris, 2008, s. 1). 

 

Det er relativ beskedne tal, der er tale om i EU 27, hvilket synliggøres, hvis man tager et kig på 

resten af verden. Her er befolkningsudviklingen en helt anden. For på verdensplan vil 

befolkningstallet stige fra 6.9 milliarder i 2010 til 8 milliarder i 2025 og nå 9.1 milliarder i 2050, 

dermed vil verdens folketal stige med over 2 milliarder mennesker på bare 40 år. Det er især på det 

afrikanske og asiatiske kontinent, at befolkningstallene vil eksplodere, da der her forventes en 

stigning på næsten 1 milliard mennesker mellem 2010 og 2050 på hvert kontinent. Kontinenterne 

tæller derfor for langt størstedelen af den globale befolkningsstigning (UNdata, 2009). Dette er først 

og fremmest grundet den højere levealder, som i gennemsnit for verden forventes at stige med 10 år 

og alene i Afrika med 16 år (Rasmussen, 2008, s. 166). Nedenstående tabel viser befolkningstallene 

for enkelte verdensdele samt verden som samlet i år 2010, 2025 og 2050. For alle verdensdele se 

bilag 1. 

 

Befolkningstal i udvalgte verdensdele 

Region/år (1000) 2010 2025 2050 

Verden 6 908 688 8 011 533 9 149 984

EU 27 499 389 517 810 515 303

Afrika 1 033 043 1 400 184 1 998 466

Asien 4 166 741 4 772 523 5 231 485

(UNdata, 2009) 

 

Den demografiske udvikling i Europa har sorte skyer hængende over sig, da de europæiske lande i 

modsætning til resten af verden befinder sig i enhver demografers skrækscenario, nemlig et negativt 
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momentum. Som nævnt oplever Europa en negativ fremdrift i befolkningstallet, en udvikling der 

siden 2000 har været en alarmerende realitet (Rasmussen, 2004, s. 79). 

 

Årsagen til denne negative udvikling er først og fremmest de lave fødselsrater, som EU oplever. 

Denne faktor har gennem de sidste 40 år været årsag til, at Europa i dag befinder sig i en situation, 

der kan få store konsekvenser for fremtiden. Derudover mangler Europa arbejdskraft, da antallet af 

mennesker i den arbejdsdygtige alder mindskes som følge af små årgange. Der vil derfor sidst i 

afsnittet også ses på tallene bag arbejdsstyrken i Europa. 

 

2.1 Fødselsrater   
Der bliver i Europa født for få børn til at opretholde befolkningstallet. Et problem, da de mange små 

årgange skal forsørge et stort antal ældre, Europa vil derfor for alvor mærke den forsørgerbyrde det 

nu engang er at leve i et velfærdssamfund. Nedenstående tabel viser fødselsraterne i enkelte EU 

lande samt det samlet EU 27. For alle EU landene se bilag 2. 

 

Fødselsrater 

Land/År 2005 2006 2007 2008 

EU 27 1.51 1.54 1.56 

Frankrig 1.94 2.00 1.98 2.00

Irland 1.87 1.93 2.01 2.10

Luxembourg 1.63 1.65 1.61 1.61

Portugal 1.40 1.36 1.33 1.37

Rumænien 1.32 1.32 1.30 1.35

Slovakiet 1.25 1.24 1.25 1.32

Tyskland 1.34 1.33 1.37 1.38

Ungarn 1.31 1.34 1.32 1.35

(Eurostat 6, 2010) 
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De 27 EU lande havde samlet en fødselsrate på de 1.53 i 2006, hvilket kan ses øverst i tabellen. Et 

tal, der er stigende, dog ikke med den hastighed, som man kunne ønske. Dette er, fordi de enkelte 

EU lande har meget svingende fødselsrater fra Slovakiet med 1.32 til Irland med 2.10 i 2008. Ikke 

desto mindre skal dette ses i lyset af, at fødselsraterne igennem de senere par år trods alt er gået den 

rigtige vej, da alle lande med undtagelse af Luxembourg og Portugal har oplevet en stigning i 

fødselsraterne.  

 

Portugal og Luxembourg har igennem de sidste 10 år oplevet svingninger i fødselsraterne, dog er 

den generelle tendens for begge lande, at fødselsraterne har været faldende. De præcise grunde for 

dette skal muligvis findes i flere faktorer heriblandt kvindernes ændrede rolle i samfundet. Dog 

indikerer disse faktorer ikke kun tendensen i Portugal og Luxembourg, men er generelle for hele 

EU, hvilket bliver uddybet forneden. Faldende er dog små, og flere andre EU lande oplever 

fødselsrater, der er lavere. Tendensen i Portugal og Luxembourg har derfor ikke den store betydning 

i denne sammenhæng. 

 

Som nævnt, oplever nogle EU lande en lavere fødselsrate end andre. Især de tidligere østlande 

såsom Slovakiet, Ungarn og Rumænien oplever fødselsrater langt fra de 2.10. Det er den rate, 

hvormed et land kan opretholde sit befolkningstal (Eurostat 6, 2010). Slovakiet har den laveste på 

1.32, efterfulgt af Rumænien og Ungarn begge med 1.35, fulgt af Portugal med en fødselsrate på 

1.37. 

 

Det er kun Irland, som oplever en fødselsrate på de 2.10, og som dermed kan opretholde deres 

befolkningstal alene igennem fødsler. Irlands fødselsrate ligger dog kun lige på grænsen og har i de 

forgangne år oplevet rater under de 2.10. Dette betyder, at selv om Irlands fødselsrate i dag ligger 

på de ønsket 2.10, skal tallet enten stabiliseres eller blive højere, før man kan tale om opretholdelse 

af folketallet alene gennem fødsler. Frankrig følger lige efter Irland med en fødselsrate på 2, dog har 

Frankrig ligget mere stabilt niveau. Derudover er de nordlige landes fødselsrater i den høje ende i 

forhold til resten af EU, dog uden at være i nærheden af de ønsket 2.10. 
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Overordnet ligger fødselsraterne for EU landene i den lave ende, hvilket kun bliver problematiseret 

yderligere af det faktum, at europæiske kvinder bliver mødre i en gennemsnitlig højere alder end 

tidligere (Danmarks Statistik, 2009, s. 7). I 2006 var europæiske kvinder i gennemsnit 29 år, når de 

fødte deres første barn. Her ligger Sverige, Danmark, Finland, Irland, Holland og Italien samt 

Spanien et år over gennemsnittet med en alder på 30 år for førstegangsfødende. I den anden ende 

ligger Bulgarien og Rumænien med henholdsvis 24,6 og 26,9 år. Dermed var de bulgarske kvinder i 

2006 godt fire år yngre end resten af de europæiske førstegangsfødende. Nedenstående tabel viser 

gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i enkelte EU lande. For alle EU lande se bilag 3. 

 

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende  

Land/År 1985 1995 2006 

Bulgarien 23,9 24,1 24,6

Danmark 27,7 29,2 30,3

Finland 28,4 29,3 30

Irland 29,8 30,2 30,7

Italien 28 29,7 30,9

Nederlandene 28,4 30,0 30,6

Rumænien 25,2 25 26,9

Spanien 28,4 30 30,9

Sverige 28,4 29,2 30,5

(Danmarks Statistik, 2009) 

 

Den høje gennemsnitsalder for førstegangsfødende er dermed en generel tendens over hele EU, 

hvilket da ikke ser ud til at ændre sig. Faktum er, at, igennem særligt de sidste 50 år, er 

gennemsnitsalderen kun blevet højere og højere. En tendens, der vil være svært at ændre, da mange 

europæiske kvinder er opvokset i et samfund, hvor uddannelse og karriere fylder mere og mere, 

også selv om mange lande tager særlige hensyn til småbørnsfamilier (Rasmussen, 2004, s. 85). 

 

Grunden til den demografiske udvikling med forhold til lave fødselsrater findes der ikke kun en 

bestemt årsag til, men derimod er det en række forklaringer, som belyser grundene bag de lave 
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fødselsrater. Her i blandt kvindernes ændrede rolle i samfund, som tidligere nævnt, og deres 

indtrædelse på arbejdsmarkedet, en fortravlet og individualistisk livsstil, dårligere sædkvalitet hos 

mænd og for nogle personer en manglende tiltro til fremtiden. Disse faktorer kombineret med 

faktummet af, at børn er dyre rent økonomisk, ikke kun for de enkelte forældre, men også for 

samfundet, er nogle af forklaringerne på de lave fødselsrater, som man finder overalt i EU. 

 

Selvom der generelt i EU 27 er et behov for højere fødselsrater end i dag især i de øst- og 

sydeuropæiske lande, vil det dog ikke løse hele problematikken, da faktorerne nævnt ovenover ikke 

vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Faktum er, at europæiske kvinder får færre børn i en senere 

alder end tidligere. Med andre ord i 2006 fødte den gennemsnitlige europæiske kvinde 1.5 barn i en 

gennemsnitsalder af 29 år i modsætning til i 1983, hvor en europæisk kvinde fødte i gennemsnit 1.8 

i en gennemsnitsalder af 26 år. Desuden er de lave fødselsrater kun halvdelen af problemet, den 

anden er det voksende antal af ældre. 

   

2.2 De ældre 
Den stigende levealder er med til at generere et stort antal ældre, altså de personer som er 65 år eller 

ældre og dermed ikke længere tælles med som en del af arbejdsstyrken. Når der i det følgende afsnit 

bliver refereret til de ældre, skal det forstås som personer, der er 65 år og over.  

 

Europæere lever i dag længere. I 2007 kunne europæiske mænd forvente at leve til, de blev i 

gennemsnit 76 år, kvinder kunne derimod forvente at blive seks år ældre, nemlig 82 år i gennemsnit 

(Eurostat, 2006). Denne øgning af levealderen har igennem de sidste 100 år været støt stigende, 

omkring år 1900 var den gennemsnitlige levealder kun 50, i 1950 var den steget til 65 og i dag i 

gennemsnit 80 år (Rasmussen, 2004, s. 78). 

 

For mændenes vedkommende ligger Sverige i toppen med en gennemsnitlig levealder på 79 år, 

hvorefter Spanien, Italien, Cypern og Luxembourg følger lige i hælene med 78 år. I bunden ligger 

de baltiske lande samt Ungarn, Bulgarien og Rumænien med henholdsvis gennemsnitlig 66, 68 og 

69 år og dermed et godt stykke under de samlede EU lande med gennemsnitlig 75 år. Kvindernes 
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levealder, som ligger generelt højere end mændenes, er Spanien, Italien og Frankrig placeret i 

toppen med en gennemsnitlig levealder på 84 år, efterfulgt af Sverige, Luxembourg, Cypern og 

Finland med 83. I bunden ligger Rumænien, Letland, Litauen og Bulgarien med 77 år, hvilket dog 

også er højt sammenlignet med mændenes gennemsnitlige levealder (Eurostat 3, 2010). 

 

Denne stigning i levealderen har stor indflydelse på det europæiske samfund, til dels grundet at 

gennemsnitsalderen for pension er 65 år. Dette betyder, at der gennemsnitlig er 15 år, hvor de ældre 

ikke er at finde på arbejdsmarkedet og dermed ikke direkte bidrager til samfundet.  Det behøver 

nødvendigvis ikke at betyde, at de ældre er en byrde for samfundet, dog skal de ældre tages med i 

betragtning, når man ser på den demografiske udvikling, som er at finde over hele Europa. 

Nedenstående tabel viser den procentdel af befolkningen, som er 65 år gammel og over i de enkelte 

EU lande samt det samlet EU 27 i årene 1998 og 2008. For alle EU landene se bilag 4. 

 

Personer 65 og over 

Land/År 1998 2008 

EU 27 15.3 17.1

Irland 11.4 10.9

Italien 17.5 20.0

Letland 14.4 17.2

Luxembourg 14.3 14.0

Slovakiet 11.2 12.0

Tyskland 15.8 19.9

(Eurostat 5, 2010) 

 

Antallet af ældre er ikke et beskedent tal, tværtimod, hvilket også kan ses i tabellen ovenover. Et 

scenario, der ser ikke ud til at ændre sig i fremtiden. Med en kombination af en højere levealder og 

de store babybooms i 40erne og 50erne, som går på pension i disse år, spiller de ældre en vigtig 

faktor i det demografiske Europa. 
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Som nævnt tidligere er levealderen stigende, dette kan også ses i tabellen ovenover, da antallet af 

personer, der er 65 og over er steget med næsten 2 % mellem 1998 og 2008. Dermed bliver der flere 

ældre i samfundet og flere mennesker for samfundet at forsørge. I Italien og Tyskland tæller de 

ældre for henholdsvis 20 og 19,9 % af befolkningen; en befolkningssammensætning man i 

fremtiden vil kunne opleve endnu flere steder i Europa. 

 

Selvom de fleste EU lande oplever en stigning i antallet af ældre, er der i Luxembourg og Irland 

sket et fald af procentdelen af ældre. For Luxembourg er faldet dog minimalt og er nok mere et 

udtryk for naturlige svingninger, der kan forekomme, særlig når det tages i betragtning, at i 2001 og 

2002 lå antallet af ældre på 13,9, altså under de 14 % i 2008. For Irland er scenariet et andet, her har 

den generelle tendens været, at antallet af ældre har været faldende. På ti år er antallet af ældre 

faldet med 0,5 %, hvilket taget i betragtning er lavt i forhold til stigningen i de andre EU lande. 

 

Derudover har Irland EU’s mindste andele af ældre med kun 10,9 % af Irlands befolkning på ca. 4.4 

millioner mennesker. Lige i hælene på Irland følger Letland og Slovakiet med henholdsvis 12 og 

12,5 %. Selvom Irland, Letland og Slovakiet ligger i bunden i EU, er antallet af ældre stadig høje i 

forhold til andre lande såsom Tyrkiet, hvor andelen af befolkningen, der er 65 år og over, ligger på 

små 6,9 %. 

 

Europas befolkning lever i dag længere og kan i 2010 forvente at leve henholdsvis 75 år for mænd 

og 82 år for kvinder. Desuden er de store babyboom årgange fra 1940erne og 1950erne ved at 

kunne mærkes, da mange fra denne generation enten er gået på pension eller skal til det om kun få 

år. De store årgange bliver dermed erstattet med de små årgange, hvilket ligger pres på både 

arbejdsmarkedet og samfundet. 

 

2.3 Arbejdsstyrken 
I dette afsnit vil der blive set på de personer, som udgør arbejdsstyrken i EU. Arbejdsstyrken vil her 

blive defineret som værende personer med erhvervsmæssig beskæftigelse samt arbejdsløse. Der er 

her desuden tale om personer, der er mellem 15- 65 år gamle, hvis ikke andet bliver nævnt. Dog vil 
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der først være en oversigt over hvor mange, der rent faktisk er tale om og hvilke aldersgrupper disse 

personer befinder sig i både på nuværende tidspunkt, men også i fremtiden for dermed at give et 

mere nuanceret billede af den virkelighed, som EU befinder sig i nu samt den forventende 

demografiske udvikling indenfor arbejdsstyrken i EU (Samfundsstatistik, 2009, s. 114). 

Nedenstående tabel viser procentdelen af forskellige aldersgrupper i enkelte EU lande samt i det 

samlet EU 27 i 2008. For alle EU landene se bilag 5. 

 

Befolkning fordelt i aldersgrupper 

Land/År 0-14 15-24 25-49 50-64 65-79 80+ 

EU 27 15,7 12,5 36,2 18,6 12,7 4,3

Cypern 17,4 15,4 37,4 17,3 9,7 2,8

Irland 20,6 14,1 38,9 15,5 8,2 2,7

Polen 15,5 15,5 36 19,6 10,5 2,9

Rumænien 15,2 14,6 37 18,2 12,1 2,7

Slovakiet 15,8 15,3 38,1 18,8 9,4 2,5

(Giannakouris, 2008, s. 5-8) 

 

De fleste EU lande følger den samme tendens med et relativt højt antal af ældre og følger desuden 

tæt EU 27 gennemsnittet. Der er dog et par lande, som skiller sig ud fra mængden: Cypern, Irland 

og Slovakiet, da disse lande alle ligger over EU 27 gennemsnittet i aldersgrupperne 0-14 år, 15-24 

år samt 25-49 år, for Cypern og Irland gælder dette desuden også for aldersgruppen 50-64 år. 

Derimod ligger alle tre lande et godt stykke under EU 27 gennemsnittet i aldersgrupperne 65-79 år 

samt 80 år og over. Dette vil sige, at man i disse tre lande kan finde store årgange af unge og små 

årgange af ældre særlig i forhold til resten af EU. 

 

Især Irland adskiller sig, da personer mellem 0-14 år udgør en næsten imponerende 20,6 % af 

befolkningen, derefter Cypern med 17,4 % og Slovakiet med 15,8 %. Alle tre lande ligger derfor 

over det gennemsnitlig 15,7 % for det samlet EU 27. Irland, Cypern og Slovakiet har desuden det 

mindste antal af ældre, hvor procentdelen af personer mellem 65-79 år alle ligger under 10 % og i 
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aldersgruppen af personer, som er 80 og over, kan man observere samme tendens. Her ligger alle tre 

lande under 3 %, i selskab med Polen og Rumænien og dermed langt under EU 27 gennemsnittet på 

4,3 %. Tallene her bakkes op af det, som allerede er blevet konstateret, at lande som Irland og 

Slovakiet befolkes af en relativt yngre befolkning end resten af EU. Dog uden at det har den store 

effekt på den samlede demografiske udvikling. Ikke desto mindre vil Irland og Slovakiet i den 

nærmeste fremtid også befinde sig i den situation, der pt. er en realitet for mange EU lande, hvor 

der er et stort antal ældre uden nok unge til at tage over på arbejdsmarkedet, når den ældre 

generation over 65 år går på pension.  

 

Det er dog langt mere interessant at se på, hvordan arbejdsstyrken i EU ser ud. Ifølge tallene er  

32,7 %1, altså godt 1/3 af den samlede EU’s befolkning aldersmæssigt udenfor arbejdsstyrken. I 

2008 bestod EU’s arbejdsstyrke af godt 67 %2 af den samlede befolkning, i 2030 vil dette tal være 

faldet til 61 % og i 2060 vil arbejdsstyrken udgøre små 56 % af EU’s befolkning. Med andre ord 

falder antallet af personer, der aldersmæssigt beregnes med til arbejdsstyrken. Det er imidlertid ikke 

kun andelen af arbejdsstyrken, som ændrer sig i en negativ retning. Antallet af personer mellem 0-

14 falder fra 77 millioner i 2008 til 70 millioner i 2060; dermed sagt på 50 år mindskes antallet af 

personer mellem 0-14 år med godt 7 millioner mennesker. Dette er først og fremmest grundet de 

lave fødselsrater, som benævnt i afsnit 2.1. 

 

Den modsatte tendens er at se blandt den ældre befolkningsgruppe, her bliver antallet kun større og 

større. I 2008 udgjorde antallet af personer, som er 65 og over for 17 %3 af den samlede EU 

befolkning, i 2030 vil tallet være steget til 23 % og i 2060 vil personer, som er 65 år og over udgøre 

29 % af befolkningen i EU. Dermed vil antallet af ældre alene udgøre 1/3 af EU's samlede 

befolkning i 2060, hvilket i 2008 udgjorde hele den aldersmæssige del af befolkningen udenfor 

arbejdsstyrken. 

 

                                                 
1 Aldersgrupperne 0-14 samt 64-79 og 80 og over lægges sammen. 
2 Aldersgrupperne 15-24, 25-49 og 50-64 lægges sammen. 
3 Aldersgrupperne 64-79 og 80 og over lægges sammen. 
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Arbejdsstyrkens størrelse, der i 2008 talte 333 millioner personer vil i 2060 kun udgøre 283 

millioner. Det skal her nævnes, at disse tal ikke tager højde for folk, som af den ene eller anden 

årsag står udenfor arbejdsmarkedet grundet sygdom, ledighed eller lignende, men tallene 

konstaterer blot det antal af mennesker, som bliver talt med til arbejdsstyrken ud fra den 

aldersmæssige definition øverst i afsnittet. Aldersmæssigt vil EU's befolkning derfor over de næste 

50 år opleve en markant stigning i antallet af ældre, hvilket vil sige personer som er 65 år og over. 

Derudover vil der grundet de små årgange være et færre antal unge mellem 0-14 år; mellem 2008 

og 2060 vil antallet af unge mellem 0-14 år falde med hele 7 millioner personer (Giannakouris, 

2008, s. 5-8). 

 

2.4 Den økonomiske krise 2008 
I sommeren og efteråret 2008 blev Europa samt resten af verden ramt af den værste økonomiske 

krise siden 1930erne. Startskuddet blev, da boligboblen sprang i USA. Da boligpriserne faldt, 

startede dette en dominoeffekt, der resulterede i krakket af den ene bank efter den anden samt 

virksomheder, der offentliggjorde milliardtab (DR, 2009). Krisen har derfor betydning for 

arbejdsmarkedstallene, da de sidste mange års blomstrende vækst er blevet erstattet med høje 

arbejdsløshedstal samt fald i den totale beskæftigelse. 

 

Hvis man derimod ser på arbejdsstyrken ud fra definitionen øverst i afsnit 2.3 udgjorde den totale 

beskæftigelse i tredje kvartal 2009 218 millioner personer, dette er et fald på godt 5 millioner 

personer på kun et enkelt år, da den totale beskæftigelse i samme periode året før, altså 2008 lå på 

223 millioner personer. Mellem 2008 og 2009 oplevede alle EU landene, med undtagelse af 

Luxembourg, et fald i beskæftigelse. Det var særlig Irland og Spanien samt de baltiske lande, som 

blev hårdt ramt. Det er derfor også disse lande, som især har mærket den økonomiske krise kradse 

(Eurostat 1, 2010).  

 

Beskæftigelsesprocenten, der skal forstås som værende det antal beskæftigede i arbejdsstyrken i 

procent af den samlede befolkning i aldersgruppen 15 år og over, viser også nedgang i antallet af 

personer i beskæftigelse (Samfundsstatistik, 2009, s. 115). Mellem 2008 og 2009 faldt 
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beskæftigelsesprocenten med -1,3 procentpoint for det samlet EU 27, nemlig fra 65,9 % til 64,6 %. 

I Spanien, Irland og de baltiske lande er faldet tydeligst, her med Irland og Letland i toppen med 

henholdsvis -9,8 procentpoint og -8,3 procentpoint. Igen er det kun Luxembourg, som slipper; 

landet oplevede nemlig en stigning på +1,8 procentpoint (Eurostat 2, 2010). 

 

De sorte skyer bliver kun mere synlige, når man ser på tallene for arbejdsløshed. Her bliver de 

seneste par års krise sat i et tydeligere perspektiv. I 2009 talte de arbejdsløse i EU 27 21 millioner 

personer; hvilket dermed også er det højeste antal i mere end otte år. Arbejdsløsheden steg da også 

med næsten 5 millioner personer på bare et enkelt år, og ingen af de 27 EU lande blev skånet 

(Eurostat 7, 2010).  

 

Desuden fortæller arbejdsløshedsprocenterne den samme historie, og mellem 2008 og 2009 steg 

procentdelen af arbejdsløse også med hele +1,9 procentpoint for det samlet EU 27 fra 7 til 8,9 % 

(Eurostat 8, 2010). Derudover er arbejdsløshedsprocenten for EU 27 steget til 9,6 % i første kvartal 

af 2010 og det forventes at nå 11 % inden året er omme (European Commission, 2009,s. 11). Det er 

igen de baltiske lande samt Spanien og Irland, som har fået de største slag; Letland (+9,6 

procentpoint), Estland (+8,3 procentpoint), Litauen (+7,9 procentpoint), Spanien (+6,7 

procentpoint) og Irland (+5,6 procentpoint) (Eurostat 9, 2010). 

 

Krisen har kunnet mærkes på hele det europæiske arbejdsmarked; et faktum, som 

arbejdsmarkedstallene kun viser alt for tydeligt. Som nævnt er arbejdsløsheden den højeste i otte år, 

og det ser ikke ud til at situationen vil vende lige pt.. Prognoser fra IMF understøtter da også dette, 

da ifølge en rapport fra december 2009 forudsiger, at arbejdsmarkedssituationen først vil begynde at 

vende engang i slutningen af 2010 og i starten af 2011 (Andersen, 2009). Dette er grundet, at der 

først skal genskabes tillid til den finansielle sektor samt den overordnede økonomi skal genoprettes. 

For som sagt har historien vist, at beskæftigelsestal reagerer, når den økonomiske situation ændrer 

sig og selv efter at økonomien igen er kommet ovenpå, kan man forvente en længere periode før 

beskæftigelsen følger efter (European Commission, 2009, s. 11). 
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Den stigende arbejdsløshed har dermed i de sidste par år været en realitet for EU og skabt store 

problemer for både den enkelte, men også for samfundet. Vinden vil dog vende og gode tider med 

høj konjunktur og lavere arbejdsløshedstal blandt EU befolkningen vil igen være en realitet. De 

konsekvenser krisen har haft på arbejdsløshedstallene og beskæftigelse vil i det lange løb ikke have 

nogen stor indflydelse på realiteterne angående manglende arbejdskraft. Da netop antallet af 

personer, der befinder sig i den arbejdsdygtige alder altså mellem 15-65 år, vil blive mindre grundet 

de små årgange og de lave fødselsrater. Der vil derfor ikke være nok personer til at tage over, når de 

ældre går på pension og dermed forsvinder fra arbejdsmarkedet 

 

Arbejdsstyrken vil derfor i de næste mange år blive udsat for et stort pres, hvilket tallene for 

beskæftigelse og arbejdsløshed kun illustrerer endvidere. Mellem 2008 og 2009 faldt den totale 

beskæftigelse med godt 5 millioner personer, og i samme periode steg arbejdsløsheden til 21 

millioner personer, hvilket er en stigning på +1,9 procentpoint. Den økonomiske krise har haft en 

markant effekt på det europæiske arbejdsmarked, men skal dog ikke skjule det faktum, at der i EU 

er behov for arbejdskraft, som kun er muligt at skaffe udefra EU’s grænser. 
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3. Indvandring og indvandrerne 
Indvandring til Europa er steget igennem de senere år, hvilket dog ikke har været for alle EU lande 

et velkomment fænomen. Der er imidlertid et behov i Europa for netop denne øget indvandring, da 

der, som vist i afsnit 2, er sket en ændring i befolkningssammensætningen i Europa. Med de lave 

fødselsrater er det derfor nødvendigt at tiltrække arbejdskraft udefra for at kompensere for faldet i 

arbejdsstyrken. På trods af den økonomiske krise, som Europa og for den sags skyld resten af 

verden stadig mærker eftervirkningerne af særlig i henhold til den høje arbejdsløshed.  

 

Derfor er det vigtigt at se på, hvilken slags mennesker, som kommer til Europa, hvor fra i verden de 

kommer, og hvorledes disse menneskers muligheder ser ud, når de er kommet til Europa. Det er det, 

der vil blive belyst i dette afsnit, som vil starte ud med at undersøge, hvordan migrationsstrømmene 

ser ud. 

 

3.1 Migration 
Man kan overordnet definere to former for migration – indenlandsk og internationalt. I 2008 

migrerede ca. 740 millioner mennesker indenlandsk, forstået på den måde at de har flyttet sig fra et 

område til et andet indenfor deres hjemland. Dette er næsten fire gange så mange som de 200 

millioner internationale migranter, der samme år krydsede nationale grænser. Faktum er, at de fleste 

mennesker migrerer indenlandsk og ikke internationalt (UNDP 2009, s. 1-2).  

 

International migration foregår dog oftest mellem enten de enkelte udviklingslande eller mellem i-

landene. Af migranter, der migrerer fra et udviklingsland til et af i-landene var antallet kun 70 

millioner mennesker i 2008 og derfor langt fra de i alt 200 millioner internationale migranter, der 

migrerede samme år; sagt på en anden måde, så udgør migrationen fra et udviklingsland til et i-land 

kun 37 % af alle migranter i modsætning til de 60 %, som migrerer fra enten et udviklingsland til et 

andet eller fra et af i-landene til et andet (UNDP, 2009, s. 21). For størstedelen af verdens 

befolkning migrerer folk til steder inden for deres egne regioner; hele 60 % af europæerne migrerer 

til et andet europæisk land, hvilket gør Europa til den region i verden, hvor der foregår mest 

indenlandsk migration (UNDP, 2009, s. 150). 
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Ifølge FN er der seks regioner i verden, nemlig Afrika, Europa, Asien, Nordamerika, 

Latinamerika/Caribien og Oceanien. I fem ud af de seks regioner migrer folk allermest indenlandsk.  

Det er kun regionen Latinamerika/Caribien, der er undtagelsen og her vælger de fleste personer at 

indvandre til Nordamerika, nemlig 21 % af befolkningen fra Latinamerika/Caribien. Dog vælger 

langt størstedelen ikke at migrere hverken indenlandsk eller internationalt. Desuden er Nordamerika 

og Europa også de to regioner, der er mest populære at migrere til og Afrika mindst populær 

(UNDP, 2009, s.147-150).  

 

De fleste migranter, som migrerer til Europa er personer fra Asien regionen, der her også inkluderer 

Mellemøsten, da hele 16 % af de asiatiske indvandrere tog til Europa, efterfulgt af folk fra 

Nordamerika, hvor 15,4 % tog til Europa. Dog udgjorde størstedelen af indvandrere mellem 2000-

2002 folk fra Oceanien, Latinamerika/Caribien og Nordamerika, hvilket skal ses i lyset af, at flere 

europæiske lande såsom Storbritannien og Spanien er tidligere store kolonimagter; mange af disse 

indvandrere er derfor efterkommere fra disse verdensdele (UNDP, 2009, s. 147-150). Dermed 

udgjorde procentdelen af indvandrere fra Oceanien mellem 2000 og 2002 til EU 43,7 %, hvorimod 

procentdelen af indvandrere fra Latinamerika/Caribien samt Nordamerika udgjorde henholdsvis 

20,4 % og 16,9 %.   

 

Personer migrerer da også generelt til lande, som geografisk ligger tæt på, da der dermed vil være 

færre økonomiske omkostninger forbundet hertil, eller til lande som der er historiske forbindelser 

til. Nogle af de største indvandrergrupper i Europa er ligeledes fra lande som enten ligger 

geografisk tæt på Europa såsom Rusland, Albanien og Tyrkiet, eller som har historiske forbindelser 

såsom Ecuador, Cape Verde og Algeriet, eller begge dele såsom Marokko; en tidligere spansk 

koloni. Folk fra Rusland indvandrer oftest til enten de baltiske lande eller Finland, hvorimod folk 

fra Albanien tager til Grækenland og Italien. Til EU lande som Danmark, Tyskland og Holland 

indvandrer folk fra Tyrkiet; folk, der kom til EU som gæstearbejdere i 1970erne og 1980erne og 

blev. Derimod indvandrer folk fra Ecuador til Spanien, folk fra Cape Verde til Portugal og folk fra 

Algeriet til Frankrig (Focus Migration, 2009, s. 2-3).  
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Der er siden 2002 ankommet årligt mellem 1,5 og 2 millioner indvandrere til EU (Kommissionen, 

2008, s.2). I 2008 boede der dermed ca. 30 millioner indvandrere i EU 27, hvilket betyder, at det 

samlet antal af indvandrere i EU talte for 5,8 % af den samlet EU befolkning; indvandrere skal her 

forstås som værende både tredjelandsborgere samt EU borgere og tæller dermed også indenlandsk 

migration (Focus Migration, 2009, s. 2). I 2009 havde Tyskland det højeste antal af indvandrere 

med ca. 7 millioner efterfulgt af Spanien med ca. 5 millioner, Storbritannien4 med ca. 4 millioner og 

Frankrig og Italien med lidt over 3 millioner. For Tyskland og Frankrig er antallet af indvandrere 

ikke steget markant de sidste ti år. Derimod er antallet af indvandrere i Storbritannien steget med 

næsten det dobbelte og for Italien og Spaniens velkommende er antallet steget henholdsvis med tre 

og ti gange så mange indvandrere mellem 1998 og 2008 (Eurostat 4, 2010). Denne stigning i 

antallet af indvandrere er en konsekvens af ikke mindst en markant stigning i verdensbefolkningen, 

som vist i afsnit 2.1, men også eksplosionen af et stort antal unge i udviklingslandene samt 

forbedrede transport- og kommunikationssystemer (Rasmussen, 2009). Nedenstående tabel viser 

antallet af indvandrere i enkelte EU lande samt det samlet EU 27, for alle EU lande se bilag 6. 

 

Indvandrere 

Land/år 1998 2008 2009 

EU 27 30.798.059 31.860.300

Frankrig 3.674.000 3.737.549

Italien 991.678 3.432.651 3.891.295

Spanien 609.813 5.262.095 5.650.968

Storbritannien 2.227.505 4.020.800

Tyskland 7.365.833 7.255.395 7.185.921

(Eurostat 4, 2010) 

 

Mellem 1960-2005 var stigningen i andelen af indvandrere årligt på 2,8 %. Dog ligger de fleste EU 

lande generelt over EU 27 gennemsnittet med Spanien, Portugal og Grækenland i førertrøjen med 

henholdsvis 6,9 %, 6,6 % og 6,5 %. Disse høje tal er først og fremmest grundet, at alle tre lande er 

geografisk placeret ud mod Middelhavet og dermed Afrikas nordkyst, hvilket gør disse lande til 

                                                 
4 Tallet er fra 2008 grundet opdateret data for Storbritannien. 
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modtagerlande for indvandrere fra Afrika og Mellemøsten, sidstnævnte er også en af de regioner, 

hvor der kommer flest indvandrere fra. Derimod har Polen, Rumænien og Ungarn samt de tre 

baltiske lande, som de eneste lande i EU oplevet negativ vækst i selvsamme periode, hvilket vil 

sige, at flere personer har udvandret end der er indvandret til de førnævnte lande (UNDP, 2009, s. 

143-146). 

 

Antallet af indvandrere til Europa og EU er ikke ubetydelige, dog skal man være forsigtig med at 

analysere ud fra statistikkerne alene, da tallene er udregnet ud fra forskellige parametre alt efter 

hvilket land man har med at gøre. For eksempel registreres alle indrejsende som indvandrere i lande 

som Tyskland og Irland, hvorimod man i andre lande kræver et ophold på mellem tre og 12 

måneders varighed, før man beregnes som indvandrer (Rasmussen, 1996, s. 20).  

 

Forskellighederne i de enkelte EU landes registreringsmetoder besværliggør kontrollen af omfanget 

af indvandringen og dermed de tilhørende problemstillinger (Rasmussen, 1996, 20). Det er derfor 

vigtigt, at disse registreringsmetoder bliver harmoniseret på EU niveau, ikke kun for at få et bedre 

overblik over antallet af indvandrere i EU, men også for bedre at kunne kortlægge, hvilke personer 

der her er tale om; dette vil blive uddybet i afsnit 6. Dette vil også være med til at give det 

nødvendige overblik over den potentielle arbejdskraft, som kommer til EU, som dermed også bedre 

kan blive reguleret og fordelt blandt de EU lande og regioner, som har behovet deraf. 

 

Som nævnt, foregår det meste af den migration der finder sted på verdensplan indenlandsk, hvilket 

vil sige, at mennesker migrerer fra et område i deres hjemland til et andet. Derudover holder de 

fleste personer sig geografisk nær deres hjemland eller lande, som der er historiske forbindelser til. I 

Europa er antallet af indvandrere steget kraftigt igennem de sidste 10 år særligt for de 

sydeuropæiske lande såsom Spanien og Italien. Problemet ligger som før nævnt i, at de enkelte EU 

lande registrerer indvandrere forskellig, hvilket gør billedet uskarpt og besværliggør en regulering 

på området, hvilket ellers vil være til gavn for alle EU lande for dermed bedre at kunne håndtere 

indvandringen, men også dens udfordringer. I næste afsnit skal der ses på årsagerne til, at personer 
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vælger at indvandre til EU for dermed at kunne give et bedre billede af, hvilke kvalifikationer disse 

personer bringer med sig. 

  

3.2 Årsag til migration 
Der er flere grunde til, hvorfor personer migrerer. Det kan være krig og naturkatastrofer, som får 

mennesker til at flygte eller søgen efter et bedre liv. Det har da også vist sig, at langt de fleste 

mennesker indvandrer til EU grundet udsigten til flere muligheder, om det så er højere indkomst 

og/eller uddannelse både for den enkelte person og dennes familie; også kaldet økonomisk 

migration. (UNDP, 2009, s. 2). Det har desuden vist sig, at der er en sammenhæng mellem 

befolkningsvækst og udvandring, hvilket vil sige, at lande og regioner, der oplever stor vækst i 

befolkningstal, også oplever, at flere personer udvandrer. Som vist i afsnit 2, vil Afrika og Asien 

opleve store stigninger i befolkningsantallet igennem de næste mange år, sidstnævnte er også en af 

regioner, hvor størstedelen af indvandringen til EU kommer fra (Rasmussen, 1996, s. 117). 

  

Når det gælder migrationen til Europa, dominerer først og fremmest to kategorier, nemlig 

økonomisk migration og familiesammenføring. Hvis man kigger på, hvorledes disse to 

migrationskategorier fordeler sig blandt EU landene i dag, bemærker man, at lande som 

Storbritannien, Danmark og Irland hovedsagelig oplever økonomisk migration. I de fleste andre EU 

lande derimod oplever man et større antal indvandrere grundet familiesammenføring, hvilket særligt 

gælder for lande såsom Frankrig og Sverige (Focus Migration, 2009, s. 2).  

 

Igennem de sidste 20 år har der været en øget fokus på familiesammenføring. Grundet de mange 

gæstearbejdere, som kom til Europa i 1970erne og 1980erne, og som i stedet for at tage tilbage til 

deres oprindelige hjemland blev. Disse mennesker fik senere deres familier hentet op fra hjemlandet 

og derved ændrede gruppen af indvandrere sig. For hvor det tidligere først og fremmest var mænd, 

som kom til EU for at arbejde som gæstearbejdere, ændrede dette sig, da gæstearbejderne blev og 

fik via familiesammenføring deres kone, børn samt forældre til det EU land, hvor de nu havde slået 

sig ned (Geddes, 2003, s. 15).  
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Selvom økonomisk migration og familiesammenføring dominerer i henhold til migration er der for 

nogle også andre årsager til at indvandre til EU. I Tyskland, hvor der er en forholdsvis ligelig 

fordeling mellem økonomisk migration og familiesammenføring, oplever man desuden et stort antal 

indvandrere grundet Aussiedler (Focus Migration, 2009, s. 2). Aussiedler er en betegnelse for 

etniske tyskere og deres efterkommere fra især Sovjetunionen og Østeuropa, som kunne få 

automatisk tysk statsborgerskab grundet deres status som værende i tyske øjne en del af det tyske 

fællesskab (Geddes, 2003, s. 80-84). 

 

For de fleste personer, er vejen til EU og dermed Europa oftest en bestræbelse på et bedre liv samt 

øget muligheder for den enkelte samt dennes familie, hvilket også er grunden til, at de fleste 

personer migrerer af egen fri vilje. Dog er vejen både lang og fyldt med forhindringer, da de 

nationale regeringer og EU sætter barrierer op for dermed bedre at kunne kontrollere indvandringen. 

Dette gælder ikke mindst reglerne for, hvilke personer, som får chancen for et nyt liv i EU og 

dermed adgang til Fortress Europe for at være sikker på at kun de ”rigtige” personer kommer ind 

om det så er grundet familiesammenføring eller mulighed for arbejde. For EU landene er det alfa 

omega, at indvandrerne er uddannet og helst højtuddannet. Dette er også grunden til, at der i det 

følgende afsnit vil blive belyst nogle af de færdigheder, som der bliver krævet af indvandrere, og 

hvorfor indvandreres kvalifikationer eller nærmere manglen på samme er et stort problem. 

 

3.3 Indvandreres kvalifikationer til arbejdsmarkedet 
Det er vigtigt, at indvandrere kommer i arbejde. Det er desuden en forudsætning, hvis EU landene 

skal gøre sig forhåbninger om at opfylde det økonomiske mål, der blev sat med Lissabontraktaten, 

som siger: ”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa 

baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 

beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten” (EU, art. 3, stk. 3) (Lissabontraktaten, 2008). 

  

Lissabontraktatens økonomiske mål ligger op til, at arbejdsmarkedet skal tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft, hvilket EU landene også har særligt fokus på. Dette har dog vist sig at være en større 



30 
 

udfordring end først antaget, først og fremmest grundet at der simpelthen ikke er det nødvendige 

antal af hoveder i EU. Dette synes dog ikke at bekymre EU landene, og særligt de mere 

indvandrerskeptiske lande såsom Danmark; hvor der så sent som august 2010 kom et forslag fra 

Dansk Folkeparti om at lukke totalt af for indvandrere fra ikke-vestlige lande; et forslag, der dog 

ikke bliver støttet af et markant politisk flertal (Gjertsen, 2010).  

 

Selvom Danmark er kendt for sin stramme indvandringspolitik, kan forslaget vel nærmere ses som 

den trend, der er at se i flere EU lande, hvor ønsket om højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft 

helt overskygger det faktum, at mange indvandrere enten ikke har disse kvalifikationer eller deres 

kvalifikationer ikke bliver godkendt grundet forskelle i uddannelsessystemerne. Der bliver dermed 

ikke gjort det store for at opkvalificere eller uddanne disse personer, hvilket ellers kun vil gavne 

samfundet og beskæftigelsen senere hen.  

 

Sagen er dog, at mange af de indvandrere, som allerede er i EU simpelthen mangler de 

kvalifikationer, som virksomhederne og de offentlige institutioner skriger på. Dette kolliderer med 

netop den store fokus, der er på kvalificeret arbejdskraft og helst højtuddannede især indenfor 

områder såsom ingeniør, læge og andre naturvidenskabelige fagområder (Hansen & Bonde, 2004). 

Faktum er, at en stor del af de indvandrere, som kommer til EU er personer, der enten er ufaglærte 

eller lavtuddannede; personer, som oftest får arbejde inden for landbruget, byggeindustrien, 

fabriksarbejde og servicejobs. Dermed går meget af den arbejdskraft, som kommer til EU til andre 

områder, end hvor der er mest behov for den (UNDP, 2009, s. 2). Derudover tager disse 

lavtuddannede og ufaglærte indvandrere arbejde fra landets egne ufaglærte arbejdere, da 

indvandrerne ofte er villige til at arbejde for mindre løn og tager jobs, som landets egne borgere 

ikke vil have. Dermed bliver de nationale ufaglærte skubbet til siden af ufaglærte indvandrere 

(Davidsen, 2006).    

 

EU søger kvalificeret arbejdskraft og helst højtuddannede folk. Dette er dog kompliceret, da mange 

af de personer, som enten allerede er eller kommer til EU er folk, som enten er ufaglærte eller 

lavtuddannede, og dermed ikke attråværdige for hverken EU eller de enkelte EU lande. Derudover 
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oplever mange indvandrere store vanskeligheder ved at træde ind på arbejdsmarkedet indenfor EU, 

hvilket vil blive belyst i næste afsnit.   

 

3.4 Indvandrere og arbejdsmarkedet 
Statistikken viser, at indvandrere har sværere ved at få arbejde, i første kvartal af 2010 oplevede 

indvandrere en arbejdsløshedsprocent på hele 17,9 % for det samlede EU 27; dette inkluderer også 

EU borgere, som er taget til et andet EU land for at arbejde. For personer, som kommer udefra EU 

og dermed ikke er EU borgere, er tallet endnu højere, nemlig 21,2 % ligeledes for det samlede EU 

27. Når arbejdsløshedsprocenten sammenlignes med tallene for EU borgere, som arbejder i deres 

hjemland, henvises til afsnit 2.4, kan man se et betydeligt større antal af arbejdsløse blandt 

indvandrere end blandt EU borgere, da arbejdsløshedsprocenten for sidstnævnte ligger på kun små 

8,9 % og dermed næsten dobbelt så lavt som for personer fra tredjelande (Eurostat 10, 2010). For 

indvandrere er kun godt 14 millioner personer5 i beskæftigelse i det samlede EU 27 og ud af dem er 

8 millioner personer fra tredjelande og dermed ikke EU borgere (Eurostat11, 2010). Man burde 

derfor mene, at der ligger et enormt potentiale med hensyn til arbejdskraft af tredjelandspersoner, 

som allerede bor og lever i EU. Da indvandrere og tredjelandsborgere bliver hårdere ramt af 

arbejdsløshed end landets egne borgere samt EU borgere, gør, at en øget fokus på integration og 

mere gennemsigtighed, når det kommer til tiltræden på arbejdsmarkedet, hvilket ikke alene vil 

gavne arbejdsmarkedet, men også den generelle integration af indvandrere. 

 

For mange indvandrere kan mødet med det europæiske arbejdsmarked også være en udfordring i sig 

selv, ikke mindst grundet de sprogbarrierer, som mange indvandrere bliver mødt med, som kan 

medvirke til unødvendige misforståelser og kommunikationsproblemer. Derudover oplever mange 

indvandrere også problemer grundet generelle kulturelle forskelligheder. Der er dog som oftest her 

tale om forskelle i arbejdskulturen såsom formalitet særligt med hensyn til forholdet til chefen og 

andre ledere samt anskuelsen af tid end grundet religion (Lassen, 2009, s. 36). Indvandrere, som 

kommer til EU, oplever ofte en anderledes arbejdskultur end den de er vant til fra hjemlandet. Det 

kan derfor være svært at omstille sig til en oftest langt fladere organisationsstruktur, hvor den 

individuelle medarbejder har en større grad af medansvar i de beslutninger, som bliver taget 

                                                 
5 Her er her kun tale om personer mellem 15-65 år. 
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indenfor virksomheden/organisationen. Disse udfordringer gør det ikke lettere for indvandrere at 

finde arbejde, når de først er kommet til EU    

 

Der er et behov for indvandring til EU, men det er først og fremmest behov for kvalificeret 

arbejdskraft. Det er derfor problematisk, at størstedelen af de indvandrere, som kommer til EU, er 

lavtuddannede eller ufaglærte arbejdere. Mennesker, som kommer i søgen efter muligheder for 

uddannelse og ikke mindst arbejde. 

 

Det er derudover tydeligt, at nogle EU lande kæmper med massive indvandring, hvor andre derimod 

oplever fald i befolkningstallet grundet udvandring, som tidligere nævnt. Det vil være fordelagtigt, 

hvis harmonisering af love og regler for indvandring og ikke mindst registreringen af dem skete for 

dermed bedre at kunne få et klarere billede af indvandringen, men også til hjælp med fordeling af 

indvandrere, så EU sammen kunne bære byrden og få det meste ud af situationen. Lige meget hvor 

mange restriktioner EU landene har for indvandring, og love for hvilke personer, som må få adgang 

til Fortress Europe vil det ikke stoppe den enorme indvandring til Europa og EU, som der finder 

sted. Løsningen ligger i EU. 
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4. Teoridelen 
EU har igennem årene udvidet sig betydeligt både med hensyn til medlemstal samt til de politikker, 

som EU berører. For at forstå hvorledes EU arbejder er det vigtigt at bruge, hvad John Peterson 

kaldte eklektisk teori, altså flere forskellige teorier på en gang, der afhænger af opgavens 

genstandsfelt. Dermed får man et langt mere nuanceret billede af EU (Kelstrup, 2008, s. 178).     

 

Det er nødvendigt at benytte flere teorier på en gang for bedst muligt at synliggøre EU som 

organisation og belyse, hvorledes arbejdet i EU fungerer. EU er således bygget op over de to meget 

forskellige principper – intergovernmentalisme og neofunktionalisme.. Det er disse principper, som 

vil blive diskuteret og belyst nedenfor, for dermed bedre at kunne anskueliggøre problematikkerne 

angående en fælles udlændingepolitik senere i opgaven. 

 

4.1 Den overstatslige teori 
Neofunktionalisme er baseret på princippet om spillovers, hvilket defineres som:” …initial steps 

toward integration trigger endogenous economic and political dynamics leading to further co-

operation.”6 (Moracvsik, 1993, s.474-475). Spillovers kan enten være funktionelle eller politiske. 

Med henhold til det førstnævnte er de nationale økonomier i dag så forbundet indbyrdes, at det er 

svært at begrænse økonomisk integration til enkelte sektorer og industrier, da integrering i en sektor 

automatisk vil sprede sig til tilstødende og relaterede sektorer (Hix, 2003, s. 479). 

 

Derimod er politiske spillovers, som navnet henfører til, af mere politiske dimensioner. Det anses, 

at nationale regeringer og stater i stigende grad fokuser på processer på overstatslig niveau med 

henhold til politiske aktiviteter og beslutninger. Ifølge neofunktionalisme foretrækker de nationale 

regeringer netop det overstatslige, da integrationsprocessen er med til at gavne egne statslige 

interesser. Dette øger dermed det overstatslige samarbejde, da samarbejde inden for et politisk felt 

spreder sig ligeledes til relaterede og tilsvarende politikker. Derudfra opstår der dog krav fra de 

nationale regeringer om politisk kontrol samt pres om ansvarlighed fra disse overstatslige 

                                                 
6 Begyndende tiltag mod fuldstændiggørelse, som udløser endogen økonomisk og politisk dynamik, hvilket vil føre til 
øget samarbejde. 
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institutioner. Total politisk kontrol fra de nationale regeringer vil imidlertid aldrig helt være muligt 

ifølge neofunktionalisme (Nugent, 2003, s. 479-480). 

 

Neofunktionalisme skal derfor forstås som den proces, hvor stater samarbejder med hinanden 

velvidende uden at kunne opnå fuld kontrol over hele udviklingsprocessen. Dette betyder, at stater 

ofte er nødsaget til indgå kompromisser også mod deres egne præferencer og nationale interesser. 

Neofunktionalisme involverer dermed et samarbejde mellem både de enkelte EU lande samt EU 

institutionerne og tab af national selvstændighed (Nugent, 2003, s. 475). 

 

Overstatslige institutioner bliver derfor indenfor neofunktionalisme de førende aktører, selv om 

private interesseorganisationer såsom ngo’er også anerkendes for deres indflydelse på den politiske 

integrationsproces. Derimod har de nationale regeringer mindre at skulle have sagt, da de netop ikke 

kan opretholde den fulde kontrol over integrationen og desuden ikke spiller noget større rolle i den 

overstatslige politiske proces ifølge neofunktionalisme. 

 

Fokusset på de overstatslige institutioner bliver understreget af at grundet spillovers bliver stadig 

flere politiske emner lagt på overstatsligt niveau, hvilket ifølge neofunktionalisme er en del af den 

selvforstærkende integrationsproces. Dette betyder, at der med tiden vil blive lagt flere aktiviteter 

og beslutninger over i hænderne på de overstatslige institutioner, indtil der ikke længere vil være 

noget eksistensgrundlag for nationale regeringer, da alle politiske aktiviteter vil foregå på 

overstatsligt niveau (Tsebelis & Garrett, 2001, s. 5). 

 

4.2 EU og neofunktionalisme 
 Neofunktionalisme blev først og fremmest udviklet som en teori for at forklare den europæiske 

integrationsproces. Det skulle derved være en måde, hvorpå man bedre kunne forstå, hvorledes EU 

fungerer. 
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EU fungerer også som en overstatslig organisation, da meget af EU’s integrationsproces kan 

forklares gennem neofunktionalismen. Først og fremmest har EU indtil flere overstatslige 

institutioner, frem for alt Kommissionen, derudover bliver også Parlamentet og Domstolen anset 

som værende overstatslige institutioner (Tsebelis & Garrett, 2001, s.1).  EU lovgivning rangerer 

over national lovgivning, og igennem årene er de enkelte institutioner og særlig de overstatslige, 

blevet tildelt mere magt og dermed mere indflydelse igennem EU traktaterne (Nugent, 2003, s. 

477). Både Kommissionen og Domstolen arbejder for et mere integreret EU og anses da også for at 

være overstatslige iværksættere for europæisk integration, som vil gå så langt som muligt for at 

opnå deres agenda (Tsebelis & Garrett, 2001, s. 363). De to institutioner arbejder alene for EU’s 

interesser og ikke de enkelte medlemslandes.  

 

Der er i EU flere overstatslige aktører med en betydelig magt til både at implementere og afgøre 

politik, som har indflydelse på den europæiske integrationsproces samt dagligdagen i EU. De 

nationale regeringer har derfor ikke fuld kontrol over de beslutninger og aktiviteter, som finder sted 

i EU. Dog forgår alt ikke på overstatsligt niveau, medlemslandenes regeringer har også noget at 

skulle have sagt, hvilket vil blive uddybet i afsnit 4.4. Der er derfor ikke tale om en ren overstatslig 

organisation, som alene er blevet formet gennem spillovers. Derudover vil det ligeledes være 

usandsynlig, at man vil se en fuldstændiggørelse, som neofunktionalisme ellers bekender sig. 

 

4.3 Den mellemstatslige teori 
Intergovernmentalisme udspringer af teorien realisme, som særligt fokuserer på staternes rolle. I 

følge realisme opfattes mennesket som værende egoistisk og magtsøgende af natur, hvilket er 

grunden til den store fokus på elementer såsom nationens sikkerhed. Staten anses da også for at 

være den altafgørende aktør, som spiller den primære rolle i internationale relationer (Jackson & 

Sørensen, 2007, s. 60).   

 

Det er dette syn på statens rolle, som man også finder indenfor intergovernmentalisme, som netop 

anerkender staterne som værende de vigtigste aktører i internationale relationer og de nationale 

regeringer, som de vigtigste politiske aktører. Selv om der er en anerkendelse af eksistensen af 
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andre aktører, lægges der ingen vægt på private interesseorganisationers indflydelse i international 

politik, og de overstatslige samt transnationale aktørers indflydelse bliver kun anerkendt minimalt. 

Nationalstaten er og bliver den vigtigste aktør, selvom andre aktører anerkendes, er det dog uden en 

kontrollerende eller betydningsbærende indflydelse. Europæisk integration er derfor ifølge 

intergovernmentalisme og realisme, først og fremmest et produkt af nationalstaters interesser og 

handlinger (Hix, 2005, s. 15). 

 

Intergovernmentalisme skal dermed forstås som de samarbejdsaftaler, nationale stater laver med 

hinanden, der er af fælles interesse for de involverede. Der er her tale om en stor grad af kontrol for 

de enkelte samarbejdslande, da de individuelt kan vælge omfanget samt indholdet af samarbejdet. 

National suverænitet bliver i intergovernmentalisme derfor ikke underminimeret (Nugent, 2003, s. 

475). 

 

Da det er staten, som er den vigtigste aktør, er det dermed de nationale regeringsledere og ministre, 

der styrer processerne. Det er disse personer, der ikke alene bestemmer, i hvilke retning EU skal gå, 

men også med hvilken hastighed den europæiske integration skal foregå. Som Tsebelis og Garrett 

skriver:”…the governments that sign treaties are not only in the driver’s seat but also know exactly 

where they are going.” 7 (2001, s. 29). Hermed understreges den betydning, som nationalstaten 

spiller i europæisk integration og betoner desuden også, hvem det er, som styrer 

integrationsprocessen i henhold til intergovernmentalisme.   

 

Teoretikere indenfor intergovernmentalisme er personer såsom Stanley Hoffmann og Andrew 

Moravcsik. Førstnævnte refererede til intergovernmentalisme som værende ”logic of diversity”, 

som er et udtryk for, hvilke kriterier staten foretrækker at tage sine beslutninger ud fra, når det 

kommer til internationale og transnationale samarbejdsaftaler. Det er særlig indenfor de områder, 

som har højeste prioritet for staten og særligt statens sikkerhed. Ifølge Hoffmann og hans ”logic of 

diversity” foretrækker staten at tage disse beslutninger baseret på det sikre eller når staten kan 

                                                 
7 Regeringerne, som underskriver traktater, sidder ikke alene i førersættet, men ved også præcis hvor de er på vej hen. 
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kontrollere det usikre frem for ukontrolleret usikkerhed; altså når beslutninger og handlinger ikke 

kan kontrolleres af staten (Hix, 2005, s. 15).  

 

I henhold til intergovernmentalisme bliver de nationale regeringer og politikere de vigtigste aktører, 

som kræver kontrol også med hensyn til overstatslig og transnational samarbejde. Fokusset ligger 

dermed på staten og ethvert samarbejde med andre stater forekommer kun, hvis det er af fælles 

interesse og bedre resultater kan opnås derigennem. 

 

4.4 EU og intergovernmentalisme 
EU har indtil flere mellemstatslige elementer, grundet at flere lande på trods medlemskab, har et 

skeptisk og forbeholdt forhold til EU, ikke mindst grundet udviklingen med indtil flere politikker 

som bliver håndteret på EU niveau. For de enkelte medlemslande er en organisation som EU kun 

acceptabel så længe, at EU styrker den enkelte stats kontrol over egne indre anliggender, hvormed 

de kan opnå mål, som ellers ikke ville være muligt (Moravcsik, 1993, s. 507). Derfor bliver 

beslutninger angående vigtige politikker såsom udenrigspolitik også stadig taget på nationalt 

niveau.   

 

Ministerrådet også kaldte Rådet i daglig tale er en mellemstatslige institution, da det er her, der 

sidder repræsentanter fra de enkelte medlemslande alt efter hvilke politiske sager, der diskuteres. 

Rådet er desuden den aktør, som bestemmer, hvilke retning EU skal gå, og hvilke politikker, som 

skal prioriteres. Grundet Rådets markante rolle i EU og dens indflydelse for hvilken retning EU 

føres, er Rådet en af de helt store spillere i EU (Nugent, 2003, s. 476). 

 

Det anses da også, at de nationale regeringer udmærket anerkender EU’s evne til at styrke nationale 

interesser, også selvom EU institutionerne har deres egne præferencer, når det gælder den 

europæiske integrationsproces. De nationale regeringer har derfor også grund til at overvåge 

aktiviteterne, på trods at de selv samme regeringers incitamenter til at uddelegere mere magt til 

Kommissionen og Domstolen, hvilket vil blive diskuteret i afsnit 4.5. De to institutioner bliver 

derved tildelt magt til at implementere og afgøre politik, som i sidste ende kan være med til at give 
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både Kommissionen samt Domstolen mere reel indflydelse på den europæiske integrationsproces 

(Tsebelis & Garrett, 2001, s. 363). 

 

4.5 Når principper mødes 
Neofunktionalisme og intergovernmentalisme ses oftest som modsætninger, da de hver især har 

forskellige fokuspointer. Hvor intergovernmentalisme fokuserer på de nationale regeringer og 

stater, er fokusset for neofunktionalisme på de overstatslige institutioner i EU. Dog giver begge 

teorier et godt indblik i, hvorledes EU fungerer, da EU består af en blanding af overstatslige og 

mellemstatslige institutioner. Dette gør, at der ofte er modstridende interesser på spil, som kan 

besværliggøre den europæiske integrationsproces. 

 

Et paradoks ved EU er netop sammenspillet mellem det mellemstatslige og overstatslige, for mens 

EU landene og Rådet kæmper for at bibeholde kontrollen over de politiske beslutninger, som der 

bliver taget i EU, har de igennem de sidste mange år overgivet mere og mere magt til både 

Kommissionen, Domstolen samt Parlamentet. Dog er der ifølge intergovernmentalisme et svar på 

dette paradoks, da overførslen af magt og ikke mindst suverænitet til de overstatslige institutioner 

og dermed EU kun er noget midlertidigt, som kan blive frataget EU, hvis det er i medlemslandenes 

interesse (Kelstrup, 2008, s. 172-173). EU er i dag dog så sammenflettet en organisation og 

medlemslandene er dybt afhængige af hinanden både økonomisk og politisk, at det er nærmest 

umuligt til at fratage kompetencer og dermed magt fra EU igen. Med Lissabontraktaten blev endnu 

flere politiske beslutningsområder rykket nærmere EU, blandt andet indvandring. Dermed bliver 

flere og flere kompetencer lagt i hænderne på EU, hvilket vil sige, at politiske områder enten bliver 

håndteret alene af EU eller delt mellem EU og EU landene; dette vil blive uddybet i afsnit 5.5. 

 

Dette tovtrækkeri mellem EU landene og Rådet på den ene side og de overstatslige EU institutioner 

på den anden, har igennem årene været med til at gøre europæisk integration til en langsom proces, 

langsommere end hvad nogle EU lande har haft tålmodighed til. Dette har til tider ført til, at nogle 

EU lande har taget skridtet videre og etableret et samarbejde separat fra EU samarbejdet, se afsnit 
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5.1. Dog vil der først være en gennemgang af nogle af de største kritikpunkter, som der er at finde 

hos både neofunktionalisme og intergovernmentalisme.   

 

4.6 Kritik 
Både neofunktionalisme og intergovernmentalisme kommer dog ikke uden om kritik. For 

neofunktionalisme, hvor spillovers spiller en vigtig rolle i forståelsen for, hvorfor flere og flere 

politikker bliver lagt på EU niveau, er netop princippet om spillovers et af de store kritiske aspekter. 

For faktum er, at spillovers ikke altid resulterer i øget integration, derfor er der nogle gange tale om 

spillback og spillaround. Der har desuden været kritik af neofunktionalismens undervurdering af 

nationalstaternes rolle som vigtige aktører. Grundet undervurderingen af de nationale stater samt 

spillovers ikke altid resulterer i øget integration, anses neofunktionalisme som værende mangelfuld 

til at forklare den europæiske integrationsproces og dermed EU (Kelstrup, 2008, s. 167). 

 

Med hensyn til intergovernmentalisme er kritikken af en lidt anden kaliber. Først og fremmest 

kritiseres intergovernmentalisme for ikke at tolke det daglige liv i EU, kun de helt overordnede 

beslutninger, her især med hensyn til EU traktaterne. Derudover fremlægges det indenfor 

intergovernmentalisme, at stater alene står for det samlede resultat, hvilket ikke er korrekt, da det 

kan påvises, at også EU’s overstatslige institutioner såsom Kommissionen har en del at skulle have 

sagt (Kelstrup, 2008, s. 175). 

 

Et fælles kritikpunkt for de to teorier ligger i deres generelle undervurdering af henholdsvis staten 

og overstatslige institutioner, i henhold til integrationsprocessen. Dog er både de overstatslige 

institutioner og EU landene en vigtig del af EU. For det er netop samspillet imellem de overstatslige 

institutioner og nationalstaterne, som er med til at gøre EU unikt og endvidere komplicerer 

integrationsprocessen, hvilket vil blive diskuteret mere om i afsnit 5, hvor der desuden vil blive 

diskuteret nogle af de fremskridt, der er blevet gjort med hensyn til en fælles indvandringspolitik i 

EU.          
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5. Rets- og udlændingepolitik 
Retlige og indre anliggender og et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er i dag begge 

begreber for det samme politiske område, nemlig EU’s rets- og udlændingepolitik. Området 

omfatter så forskellige områder som grænsekontrol, asyl, indvandring, politisamarbejde samt 

civilretligt og strafferetligt samarbejde. Indvandring er dermed en meget lille del af et meget 

omfattende politikområde (Folketinget, 2004, s. 12-13). 

 

EU har ikke nogen separat indvandringspolitik, da dette er, som nævnt, en del af rets- og 

udlændingepolitikken. Dette er grundet, at der i medlemslandene er modvilje til et samarbejde på 

området, da indvandring er et så følsomt, politisk emne, så samarbejde på overstatslige niveau oftest 

undgås med alle midler. Dette har dog ikke stoppet EU, som med Kommissionen i spidsen har 

presset på i flere år for at få en fælles indvandringspolitik; separat fra rets- og udlændingepolitikken. 

For selv om der er taget flere skridt i retningen af en fælles politik, er der lang vej særlig med 

hensyn til harmonisering af regler og love (Kommissionen, 2008). 

  

Der vil derfor i det følgende afsnit være en oversigt over de skridt, som allerede blevet taget på 

området indenfor EU. Dette vil være med til at synliggøre manglerne ved den nuværende rets- og 

udlændingepolitik samt hvorfor indvandring skal behandles adskilt fra rets- og 

udlændingepolitikken.      

 

5.1 Fri bevægelighed 
I Romtraktaten finder man et af de grundlæggende principper i EU, nemlig princippet om fri 

bevægelighed indenfor EU’s grænser for varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Oprindeligt var 

der dog ikke tale om fri bevægelighed for personer, men derimod arbejdskraft, hvilket imidlertid 

blev ændret efter etableringen af den europæiske union for at understrege EU’s målsætning om en 

politisk union frem for en ren økonomisk organisation (Kelstrup, 2008, s. 135).  

 

Der blev sat stor fokus på, at dette gjaldt først og fremmest for EU landenes statsborgere; fri 

bevægelighed skulle dermed ses som værende alene et gode til EU landenes egne borgere. Dette 
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var, selv om der også blev givet lov til fri bevægelighed indenfor EU for personer, som kommer fra 

lande, der er dækket af aftaler mellem EU og tredjelande såsom Tyrkiet, Marokko, Tunesien og 

Algeriet samt for personer, som har et afhængighedsforhold til en statsborger fra et EU land 

(Geddes, 2000, s. 47).  

 

Sidstnævnte blev i 2008 en sag for Domstolen i den kendte Metock- dom, hvor Domstolen slog fast, 

at det ikke er en forudsætning for at kunne få familiesammenføring, at ægtefællen har haft lovligt 

ophold i et andet EU land. Dette betyder, at man som unionsborger og altså statsborger i et EU land 

har ret til, når vedkommende bosætter sig i et andet EU land at tage familiemedlemmer med, selv 

om denne eller disse familiemedlemmer ikke allerede opholder sig lovligt på en anden 

medlemsstats område. EU landene har dermed ikke enekompetence med hensyn til at tillade og 

nægte tredjelandsborgere adgang, hvis disse personer er i familie med en statsborger fra et EU land. 

Domstolen konkluderede, at medhold i sagen vil være uforenelig med formålet angående det indre 

marked, som netop forudsætter ensrettet regler vedrørende betingelserne for indrejse og ophold 

(Court of Justice, 2008). 

 

En af de helt store problematikker i henhold til fri bevægelighed for personer er, at medlemslandene 

mister indflydelse til at kunne kontrollere indvandring, da statsborgere fra EU landene kan flytte og 

rejse over hele EU, som det passer den enkelte person uden forbehold og kan, hvis ens ret til fri 

bevægelighed bliver krænket, gå rettens vej. Der er her tale om indenlandsk migration, hvilket 

bliver håndteret på EU niveau grundet fri bevægelighed. Derimod er det op til de enkelte 

medlemslande selv at styre kontrollen med indvandrere, som kommer udefra EU, altså 

tredjelandsborgere. Derved opstår der et klart skel mellem det, der bliver håndteret på EU niveau, 

og det, som bliver håndteret på nationalt niveau. Et skel, som i dag er mere tydeligt grundet en 

større synliggørelse i kompetencefordelingen, hvilket vil blive uddybet i afsnit 5.5. 

 

Det var grundet etableringen af det indre marked, hvor grænserne blev åbnet op mellem EU landene 

samt protester fra lastbilchauffører over de store forsinkelser ved grænsen mellem Tyskland og 

Frankrig, der gav incitamentet for et samarbejde, der bl.a. skulle omhandle indvandring (Geddes, 
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2000, s. 81). Der var dog stor modstand fra flere sider og særligt fra britisk, dansk og irsk side, 

hvilket resulterede i, at en mindre gruppe af medlemslande besluttede sig alene for at tage skridtet 

videre og etablerede derfor et samarbejde. Samarbejdet resulterede blandt andet i, at disse lande 

åbnede grænserne op imellem dem. Samarbejdet blev kendt som Schengen-aftalen og blev 

startskuddet til udviklingen af en fælles politik på indvandringsområdet. 

 

5.2 Schengen 
Schengen var som nævnt oprindelig ikke en del af EU samarbejdet, men blev til grundet den 

fornyede fokus på fri bevægelighed. Der opstod videre initiativer, som blev taget i henhold til et 

fælles indre marked baseret på netop fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og ikke 

mindst personer. (Folketinget, 2004, s.17). Schengen opstod grundet, grænserne mellem 

medlemslandene skulle fjernes, hvilket kreerede et behov for samarbejde med hensyn til EU's ydre 

grænser.  

 

Vejen frem var dog ikke uden problemer og det tog da også fem år fra Schengen-aftalen blev 

indgået i 1985 af Benelux landene, Frankrig og Tyskland til Schengen-konventionen blev 

underskrevet, der indeholdte de konkrete bestemmelser for implementeringen af Schengen-aftalen. 

Aftalen bestod af fire hovedområder;  

1. Ophævelse af kontrollen ved de indre grænser  

2. Fælles regler for passagen af de ydre grænser (udlændinges indrejse og ophold) 

3. Politimæssigt og strafferetligt samarbejde  

4. Schengen Information System (SIS)  

(Folketinget, 2004, s. 29).  

 

Schengens implikationer var klare, landene skulle fjerne alle barrierer angående grænsekontrol 

mellem samarbejdslandene, harmonisere visa regler og procedurer vedrørende indrejsetilladelse 

særlig med hensyn til borgere fra tredjelande samt styrke harmoniseringen af asyl lovene (Geddes, 

2000, s. 81-82). 
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Den største grund til det lange forløb fra vedtagelse til implementering skyldes genforeningen 

mellem Vesttyskland og DDR (Geddes, 2000, s. 82). Problemerne stoppede dog ikke der, for 

selvom Schengen blev anset som værende et positivt incitament fra EU’s side, var selve 

samarbejdet heller ikke uden sine problematikker.  

 

Dette blev klart, da Frankrig insisterede på at beholde retten til grænsekontrol, hvilket blev 

argumenteret med at sikre landet mod terrorister grundet bombesprængninger i 90erne. Senere hen 

blev opretholdelsen af grænsekontrol argumenteret med bekæmpelsen af narkosmugling fra Holland 

via Belgien og Luxembourg, selv om dette nok nærmere skulle ses som værende en undskyldning 

for at kunne vedblive med at have kontrol over indvandringen til Frankrig (Geddes, 2000, s. 83).  

 

Episoderne viser imidlertid nationalstaternes modvilje mod at lade indvandring være en del af EU 

samarbejdet, da det har store nationale interesser og vil betyde afgivelse af suverænitet på et meget 

følsomt, politisk område. Dette på trods af flere EU landes interesse for mere europæisk integration, 

som de mener, vil gavne deres egne nationale interesser. I dag har alle lande på nær Irland, 

Storbritannien og Cypern samt de to nyeste medlemmer Bulgarien og Rumænien taget Schengen til 

sig (Kelstrup, 2008, s.429). 

 

Schengen aftalen blev imidlertid det første store skridt på vejen til en fælles rets- og 

udlændingepolitik og blev da også med Amsterdamtraktaten skrevet ind i traktaten og samarbejdet 

blev dermed en del af EU; et samarbejde, der senere blev styrket med Nice og Lissabontraktaterne. 

Dog blev der før Schengens indlemmelse i EU, taget skridt mod et styrket samarbejde med 

etableringen af en fælles rets- og udlændingepolitik, nemlig i Maastrichtstraktaten.  

 

5.3 Maastricht, Amsterdam og Nice 
Med Maastrichttraktaten blev det besluttet at et af unionens mål var at:” …udvikle et nært 

samarbejde vedrørende retlige og indre anliggender” (Art. B) (Maastrichttraktaten, 1995). Dermed 

blev indvandring en central del af EU samarbejdet, på trods af at det foregik på det mellemstatslige 

niveau. Det retlige og indre anliggender, kaldet RIA i daglig tale, involverede ni hovedpunkter: 
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1. Asylpolitik 

2. Kontrollen ved de ydre grænser 

3. Indvandringspolitik (indrejse til EU, betingelser op ophold, herunder familiesammenføring 

og ulovligt ophold) 

4. Bekæmpelse af narkotikamisbrug 

5. Bekæmpelse af svig 

6. Civilretligt samarbejde 

7. Strafferetligt samarbejde 

8. Toldsamarbejde 

9. Politisamarbejde 

(Art. K.1) (Maastrichttraktaten, 1995) 

 

Selvom intentionerne var store, forpligtede medlemslandene sig kun til et mellemstatsligt 

samarbejde, hvilket kraftigt begrænsede EU institutionernes rolle, ikke mindst Kommissionen, som 

stod uden initiativmonopol. Der var her tale om delt initiativsret mellem Kommissionen og 

medlemslandene, hvilket dog kun gjaldt for de første seks af de ni punkter. Med hensyn til de tre 

sidste punkter lå initiativsretten alene hos medlemslandene. Parlamentets rolle var begrænset til 

høringsret, og Domstolen var ligeledes tildelt en passiv rolle uden nogen form for kompetence 

vedrørende RIA samarbejdet (Folketinget, 2004, s. 21). 

 

Grundet RIA var et mellemstatsligt samarbejde i Maastricht, Amsterdam og Nicetraktaterne, skulle 

alle beslutninger fortages ved enstemmighed, hvor den enkelte stat havde mulighed for at nedlægge 

veto for yderligere tiltag. Samarbejdet var derfor yderst begrænset. Der var dog en enkel 

bestemmelse, som blev placeret på overstatsligt niveau, hvad angik indvandring. Dette var 

Maastrichttraktatens artikel 100 C, som omhandlede visumpligt fra udvalgte tredjelande samt 

ensartet udformning af visa i de enkelte EU lande (Art 100C) (Maastrichttraktaten, 1995). For selv 

om EU institutionerne havde presset på for at sikre et tættere samarbejde, blev resultatet et 

kompromis mellem de EU lande, som ønskede mere europæisk integration og de lande, som var 

imod. De lande, som opponerede imod mere europæisk integration fik dog det afgørende ord på 
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trods af landene var stærkt talmæssigt underlegen, grundet beslutningerne blev baseret på 

enstemmighed (Geddes, 2000, s. 87). 

 

Der blev dog i Maastrichttraktaten åbnet op for en videreudvikling af RIA samarbejdet. Der 

understreges i begyndelsen af afsnittet vedrørende bestemmelser om samarbejde om retlige og indre 

anliggender i Maastrichttraktaten, at de ni punkter, som nævnt tidligere, er af fælles interesse for 

alle EU lande og endvidere betones sammenhængen mellem fri bevægelighed og indvandring (Art. 

K.1) (Maastrichttraktaten, 1995). Ved et møde i Tammerfors i oktober 1999, proklamerede Rådet 

enighed om:” særskilte, men indbyrdes forbundne spørgsmål vedrørende asyl og migration kræver, 

at der udformes en fælles EU-politik” (Folketinget, 2004, s. 63). Selv om der var enighed om at 

udvide samarbejdet på området, har det dog i dag ikke mundet ud i en egentlig indvandringspolitik 

separat fra de andre områder, som RIA samarbejdet indeholder. Til trods for det er der sket 

fremskridt på området, senest med Lissabontraktaten, som vil blive gennemgået i afsnit 5.4.  

  

Diskussionen, angående hvor meget af rets- og udlændingepolitikken heriblandt indvandring, skulle 

håndteres på overstatsligt niveau forsatte med Amsterdamtraktaten, som blev underskrevet kort 

efter mødet i Tammerfors. Der blev dog gennemført væsentlige ændringer, hvor rets- og 

udlændingepolitikken gik fra at have været et nært samarbejde medlemslandene imellem til at 

omhandle etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed indenfor EU’s grænser 

(Geddes, 2000, s. 117). Endvidere blev Schengen-aftalen, som nævnt i afsnit 5.3, annekterede ind i 

EU’s regelværk. 

   

EU institutionerne fik udvidet deres kompetence på området. Dette betød, at væsentlige dele af RIA 

samarbejdet overgik fra alene at være blevet håndteret af EU landene til et samarbejde mellem EU 

landene og EU. Kommissionen fik dermed initiativsret på flere områder særligt indenfor det 

civilretlige og strafferetlige samarbejde. Derudover blev Kommissionens indflydelse på 

indvandringsområdet markant forøget, som dog blev yderligere forøget, da medlemslandenes 

initiativsret bortfaldt fra 1. maj 2004 med indlemmelse af de ti nye medlemslande (Folketinget, 

2004, s. 25). 
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Også Domstolen fik ligeledes udvidet deres kompetence til det mellemstatslige niveau, så 

Domstolen dermed havde kompetence til at annullere retsakter og afgøre tvister vedrørende 

fortolkning og anvendelse af retsakter. Derudover havde Domstolen med Amsterdamtraktaten fået 

kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål, som dog forudsatte en erklæring fra 

medlemslandene.     

 

Så selv om omfanget af ændringer ikke var nær så vidtgående, som nogle EU lande ønskede det, 

formåede Amsterdamtraktaten alligevel at udvide samarbejdet på rets- og udlændingepolitikken i 

EU, særligt med hensyn til kompetencefordelingen mellem EU institutionerne og medlemslandene. 

Derudover kom der en opdeling mellem, hvad der kaldes lovlig og ulovlig indvandring, for dermed 

at forsøge at tiltrække de rigtige grupper af indvandrere, men i særdeleshed for at afholde uønskede 

personer fra at komme ind i EU.  

 

Lovlig indvandring omhandler indvandreres adgang til indrejse samt opholds- og arbejdstilladelse. 

Et stort problem er nemlig tredjelandsborgere, der søger arbejde i EU samt virksomheder, der har 

behov for arbejdskraft fra tredjelande bliver mødt med meget komplicerede nationale regler og 

procedurer, der varierer fra land til land. Ulovlig indvandring derimod omhandler først og fremmest 

om at bekæmpe organiseret kriminalitet, men omhandler desuden også personer, som af den ene 

eller anden grund opholder sig ulovligt indenfor EU’s grænser. For EU handler det om at regulere 

den lovlige indvandring og bekæmpe den ulovlige (Folketinget, 2004, s. 65-78).  

 

Metock-dommen, som nævnt i afsnit 5.1, slog nemlig fast, at proformaægteskaber, svindel og svig 

ikke var tilladt og dermed ikke beskyttet under EU reglerne, for EU landene og EU dermed stadig 

kunne bekæmpe den ulovlige indvandring. Dog så ikke alle EU lande således på det, og blandt 

andet i Danmark blev dommen beskyldt for at åbne sluserne for illegale indvandrere, da mennesker 

fra tredjelande kunne gifte sig med en EU borger og dermed automatisk få ophold, uagtet at 

proformaægteskaber, svig og svindel var ulovligt (Court of Justice, 2008). 
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Der blev med Maastricht og Amsterdamtraktaten taget store skridt i retningen af en fælles 

indvandringspolitik, dog blev forventningerne fra EU’s og særlig Kommissionens side ikke opfyldt 

og med Nicetraktaten kom kun få ændringer. Dette talte først og fremmest kvalificeret flertal, som 

blev udvidet til at blive benyttet ved flere aspekter af rets- og udlændingepolitikken, for dermed at 

forstærke samarbejdet og gøre beslutningsprocessen lettere.   

 

Det skulle tage EU ni år, før yderligere tiltag på området skete. Dette var grundet de vanskeligheder 

EU kom ud i, da Forfatningstraktaten blev stemt ned af Frankrigs og Hollands befolkninger. 

Dermed blev EU kastet ud i en toårig tænkepause, før det blev besluttet at tage et skridt tilbage, 

hvilket resulterede i Lissabontraktaten, dog grundet Irland i første omgang stemte nej og den lange 

ratificeringsproces, trådte Lissabontraktaten først i kraft d. 1. december 2009 på trods den allerede 

blev underskrevet i 2007 (Folketinget, 2009). Lissabontraktaten er dermed den seneste traktat i 

rækken og vil blive gennemgået i næste afsnit.     

 

5.4 Lissabontraktaten  
Med Lissabontraktaten skulle beslutningsprocesserne først og fremmest effektiveres, hvilket betød, 

at endnu flere beslutninger nu skulle tages med kvalificeret flertal eller ved brug af den fælles 

beslutningsprocedure. Dermed overgik stort set hele RIA samarbejdet til et rent mellemstatsligt 

niveau, hvor initiativsretten blev ligeligt delt mellem medlemslandene og EU. Dette betød, at 

beslutningerne på området dermed vil blive foretaget i henhold til den fælles beslutningsprocedure. 

Som sagt ville nogle områder dog stadig være underlagt enstemmighed grundet disse stadig vil 

ligge på mellemstatsligt niveau, nemlig regler om familieret samt lovlig indvandring (Folketinget, 

2008, s. 33-34). 

 

EU har overordnet tre mål, når det kommer til RIA samarbejdet, som man kan finde i 

Lissabontraktaten. To af dem er af interesse i henhold til indvandring.  Disse er: 

1. At skabe fri bevægelighed i et område uden indre grænsekontrol og med visse fælles regler 

for asyl, indvandring og ydre grænsekontrol. 
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2. At opnå et område med høj sikkerhed gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet 

f.eks. ved operativt samarbejde mellem medlemslandenes politi og retssystemer  

(EUF, art. 67, stk. 2 & 3) (Lissabontraktaten, 2008) 

 

Når der her benævnes fri bevægelighed er det alene med referering til personer, da EU anerkender, 

at fri bevægelighed for personer og indvandring ikke kan separeres. Der er desuden både tale om 

unionens egne borgere samt tredjelandsborgere med lovlig opholds- og arbejdstilladelse. Det første 

mål, nævnt ovenfor, omhandler dermed lovlig indvandring og reguleringen af den. Det andet mål 

berører den ulovlige indvandring, der skal understrege EU landenes forpligtelse til bekæmpelse af 

bl.a. menneskehandel samt personer, som opholder sig ulovligt indenfor EU. Lissabontraktaten 

uddyber og sætter ord på præcist, hvilket mål EU har på RIA samarbejdet. Retorikken er således 

bibeholdt, imidlertid har EU med Lissabontraktaten separate artikler for grænsekontrol, asyl og ikke 

mindst indvandring, som alle dog stadig ligger inden under et samlet afsnit kaldet et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed, der i daglig tale betegnes RIA samarbejdet (EUF, art. 77-79) 

(Lissabontraktaten, 2008). 

 

Som sagt bliver de enkelte områder: grænsekontrol, asyl og indvandring fordelt i Lissabontraktaten 

til at stå under hvert deres artikel. Dette er et stort skridt videre fra de tidligere traktater og skildrer 

muligvis et skift i EU landenes holdning til området. EU landene kan have indset, at indvandring er 

af for stor national interesse og et område, hvorpå et tættere samarbejde vil være den bedst mulige 

langsigtede løsning. Dette er dog ikke helt tilfældet, da der stadig er visse aspekter, som hører på 

mellemstatsligt niveau, hvilket dog kan være et udtryk for, at nogle EU lande er betydelig mere 

tilbageholdende med at give EU for meget magt på området, som er et følsomt, politisk emne, ikke 

mindst i valgperioder.   

 

Den fælles indvandringspolitik, som den benævnes i Lissabontraktaten, består af fem punkter og 

starter ud med målene, som EU har omkring indvandringspolitikken:” Unionen udformer en fælles 

indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af migrationsstrømme i alle faser, en 

retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt 
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forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel” (EUF, art. 79) 

(Lissabontraktaten, 2008). 

 

Der bliver her igen omtalt reguleringen af lovlig indvandring samt bekæmpelsen af den ulovlige, 

som har været et mål for EU i mange år og dermed ikke bidrager til noget nyt. Det interessante 

derimod ligger i ordene udformer en fælles indvandringspolitik i starten af artiklen, som i sin form 

kan forstås, som en egentlig fælles EU indvandringspolitik separat fra de andre områder stadig er i 

vente. Dette kunne betyde, at de opponerede EU lande til en decideret indvandringspolitik stadig 

har succes med at spænde ben, på trods at EU vedvarende har udvist ønske vedrørende 

udformningen af en fælles indvandringspolitik. 

 

Selvom EU endnu engang måtte tage små skridt i forhold til RIA samarbejdet og ikke mindst 

indvandring, så blev kompetencefordelingen mellem EU og medlemslandene præciserede med 

Lissabontraktaten. Dette har været med til at give et bedre overblik over hvilke kompetencer, som 

der håndteres på EU niveau, og hvor meget EU egentlig har at skulle have sagt på de enkelte 

politikområder. Dette vil blive belyst i næste afsnit, hvor udviklingen med hensyn til 

kompetencefordelingen angående indvandring også vil blive set på.    

 

5.5 EU kompetencer 
Lissabontraktaten har præciseret kompetencefordelingen af de politiske områder, som bliver berørt i 

EU. Lissabontraktaten har dermed givet et overblik over, hvilke politiske områder, der lovgives på 

EU niveau, og hvilke politikker der enten ikke eller kun delvist lovgives om på EU niveau. Dette 

betyder, at der gives et større overblik over, hvor kompetencerne bliver placeret, og ikke mindst 

hvorledes de er fordelt. Flere og flere politikker er gennem årene blevet lagt i hænderne på EU, 

endvidere er udviklingen indenfor kompetencefordelingen af disse politikker udvidet, så 

råderummet for overstatslig og national styring har ændret sig. Kompetencefordelingen med 

henhold til dens kategorier samt områder kan findes i Lissabontraktaten. (EUF, art. 1-7) 

(Lissabontraktaten, 2008) 
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Dog er kompetencefordelingen ikke altid entydig, da kompetencerne oftest er overlappede, selv om 

kompetencerne er opdelt i kategorier (Kelstrup, 2008, s. 137-138). Dette er grundet, at de 

forskellige politikker, som EU berører, oftest er delt mellem de enkelte medlemslande og EU, hvor 

både EU og medlemslandene har kompetence til at øve indflydelse, hvormed disse politiske 

områder, kan udmunde i en kamp mellem medlemslandene og EU’s interesser. Der er overordnet 

tre kategorier, alt efter hvor meget EU har at skulle have sagt om det enkelte politikområde.  

 

Kompetencefordelingen er inddelt i tre kompetencekategorier. Den første kompetencekategori er 

enekompetence, hvor kun EU har ret til at lovgive og vedtage juridiske bindende retsakter. 

Medlemslandene har derfor kun beføjelser indenfor disse politiske områder, hvis bemyndigelse 

bliver tildelt af EU. Herunder finder man blandt andet toldunionen, den monetære union samt 

bevarelse af havets biologiske ressourcer og den fælles handelspolitik.  

 

Den anden kompetencekategori er delt kompetence, hvor både EU og medlemslandene kan lovgive 

og vedtage juridiske bindende retsakter. Dog har medlemslandene først ret til at lovgive, når EU 

ikke udøver sin kompetence, for at undgå at medlemslandene lovgiver i strid med EU. EU skal 

imidlertid have nærhedsprincippet i mente. Delt kompetence dækker blandt andet social- og 

arbejdsmarkedspolitikken, det indre marked samt et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

Sidstnævnte er også der, hvor indvandringspolitikken i dag befinder sig. 

 

Den tredje kompetencekategori er områder, hvor medlemslandene har det overordnet ansvar og EU 

kun kan understøtte, koordinere eller supplere medlemslandenes indsats. De områder, der her er at 

finde er kultur, turisme og industri. De politiske områder, som ikke er at finde under nogle af de 

overstående kategorier er forbeholdt medlemslandene. Dermed er det alene medlemslandene, som 

har beføjelse til at lovgive. Dette gælder politiske områder såsom forskning, teknologi og 

rumpolitik samt udviklingssamarbejde og humanitær bistand (Kelstrup, 2008, s. 434). 
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Som nævnt håndteres indvandring under den kompetencekategori, der kaldes delt kompetence, 

hvormed både EU og medlemslandene kan lovgive på området. I henhold til figur 5.5.1. kan man 

se, hvorledes indvandring er gået fra at være blevet håndteret på nationalt niveau til i dag at være 

delt imellem EU og medlemslandene.   

 

4 = Overvejende politikkompetencer på EU-niveau

2 = Overvejende politikkompetencer på nationalt niveau, men nogle på EU-niveau

Kilde: Hix, Simon, 2005, s. 20-21

3 = Politikkompetencer på både nationalt og EU-niveau

1 = Alle politikkompetencer på nationalt niveau
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I de første mange år blev indvandring alene håndteret på nationalt niveau, hvilket blev anset som 

værende uholdbart i længden særligt med etableringen af det indre marked, hvor de indre grænser i 

teorien skulle afskaffes. Det tog dermed en del år, før EU havde vokset sig stor nok til, at EU 

landene samlet set kunne betro organisationen med et så vigtigt og ikke mindst følsomt politisk 

område. Der er dog igennem årene sket store fremskridt, og vejen er lagt for en egentlig fælles EU 
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indvandringspolitik separat fra de andre områder, dog mangler opbakningen fra alle 27 

medlemslande samt mere præciserede målsætninger. Dette vil blive uddybet i afsnit 6. 

 

Målsætningerne skulle først og fremmest omhandle ønsket og ikke mindst viljen til mere 

harmonisering indenfor indvandring for dermed at synliggøre regler og procedurer for ophold i EU 

med hensyn til opholds- og arbejdstilladelse. Dette ville gøre det lettere for virksomheder samt 

offentlige institutioner såsom universiteter og sygehuse at få tiltrukket den nødvendige kvalificerede 

arbejdskraft. Der er desuden behov for en mere klar skildring mellem den lovlige og ulovlige 

indvandring eventuelt ved at separere disse områder helt, for dermed bedre at kunne løse de ofte 

meget forskellige problemstillinger, der er at finde indenfor de to former for indvandring. 

 

EU er igennem årene blevet større i både brede og dybde og er gået fra at være en økonomisk til en 

politisk organisation. Kompetencefordelingen af de forskellige politikområder har også flyttet sig, 

mange fra at have været alene EU landenes egne overordnet ansvar til at være delt mellem EU og 

EU landene eller til at være helt i EU’s bemyndigelse. Indvandring blev også i mange år betragtet 

som værende et for følsomt, politisk område og af for stor nationalt interesse til at kunne overlade 

det til EU. Indvandring blev indtil Maastrichttraktaten lagt på EU landenes egne skuldre, hvorefter 

det begyndte at udvikle sig til et egentlig samarbejde, se figur 5.5.1. Dog blev det første skridt taget 

af nogle enkelte EU lande med Schengen-aftalen, der blandt andet fjernede de indre grænser 

mellem samarbejdslandene; alle EU lande på nær fem er i dag tilsluttet Schengen. Lissabontraktaten 

præciserede kompetencefordelingen mellem EU og medlemslandene, og gav derudover incitament 

til udformningen af en fælles indvandringspolitik.  
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6. En fælles indvandringspolitik 
Det er vigtigt, at EU står sammen for at løse de problemstillinger, som EU oplever angående 

indvandring. Dette er grundet, at alle EU landene står eller vil stå med problemerne vedrørende en 

mindsket arbejdsstyrke grundet de mange små årgange, men også fordi at problemstillingerne ikke 

alene kan løses på nationalt niveau med hensyn til håndtering af indvandringen til EU. EU har taget 

flere skridt i retningen af en egentlig fælles indvandringspolitik, dog har været store 

uoverensstemmelser blandt de enkelte EU lande, hvilket har trukket samarbejdet ud.  

 

EU mangler derfor stadig en fælles indvandringspolitik separat fra de andre områder indenfor RIA 

samarbejdet. En indvandringspolitik, der først og fremmest skal fokusere på den ene side 

økonomiske migration og dermed den lovlige indvandring, og på den anden side ulovlig 

indvandring. Der vil i dette afsnit blive belyst om en sådan adskillelse overhovedet er mulig, da der 

ellers ikke vil grund til at tage skridt i retningen af en egentlig separering, Dette afsnit vil derfor 

tage sit udgangspunkt i den seneste traktat, nemlig Lissabontraktaten samt den 2008 erklæring fra 

Kommissionen om en fælles indvandringspolitik for Europa. 

 

6.1 En fælles indvandringspolitik 
Lissabontraktatens artikel 79 tog udgangspunkt i de ni punkter fra Maastricht, se afsnit 5.3, der 

omhandlede lovlig og ulovlig indvandring. Dermed blev der med Lissabontraktaten sat ord på 

målsætningerne, EU har med hensyn til indvandring. I erklæringen, som Kommissionen kom ud 

med i juni 2008, udvidede EU sine målsætninger og fremlagde deres vision for en egentlig fælles 

indvandringspolitik. Den fælles indvandringspolitik vil ifølge Kommissionen indeholde ti 

principper med udgangspunkt i de ni punkter fra Maastrichttraktaten (Art. K.1), som skal indordnes 

under de tre overskrifter: ”velstand, solidaritet og sikkerhed” (Kommissionen, 2008, s. 5). De ti 

principper, der blev stillet, er: 

1. Velstand og indvandring: Klare regler og fælles spilleregler  

2. Velstand og indvandring: Matchning af færdigheder og behov 

3. Velstand og indvandring: Integration er nøglen til en vellykket indvandring 

4. Solidaritet og indvandring: Gennemsigtighed, tillid og samarbejde 

5. Solidaritet og indvandring: Effektiv og logisk anvendelse af de forhåndenværende midler 
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6. Solidaritet og indvandring: Partnerskab med tredjelande 

7. Sikkerhed og indvandring: En visumpolitik, der tjener EU's interesser 

8. Sikkerhed og indvandring: Integreret grænseforvaltning 

9. Sikkerhed og indvandring: Optrapning af kampen mod ulovlig indvandring og nultolerance 

over for menneskehandel 

10. Sikkerhed og indvandring: Effektive og bæredygtige tilbagesendelsespolitikker 

(Kommissionen, 2008, s. 17-18) 

  

Overskrifterne velstand, solidaritet og sikkerhed er dermed Kommissionens forslag til et bredere 

sigte, der skal indgå i en fremtidige fælles indvandringspolitik, og som vil erstatte et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed, som RIA samarbejdet blev ændret til med Amsterdamtraktaten. 

Principperne underlagt de tre overskrifter er dermed en videreudvikling af de mål, der blev sat med 

Lissabontraktaten, både hvad angår indvandring, men også det økonomiske mål (EU, art. 3, stk. 2 & 

stk. 3) (Lissabontraktaten, 2008). Det økonomiske mål i henhold til indvandring bliver refererede til 

i de tre første principper, som omhandler velstand. EU anerkender hermed, at økonomisk migration 

ikke kan separeres fra EU’s overordnet økonomiske målsætning. De tre første principper, der samlet 

går under overskriften velstand, omhandler først og fremmest mere klare og gennemsigtige regler 

for opholds- og arbejdstilladelse samt større fokus på integration for særligt tredjelandsborgere. 

Velstand omhandler dermed den lovlige indvandrings bidrag til den socioøkonomiske udvikling i 

EU (Kommissionen, 2008, s. 5) 

 

Solidaritet er en af de grundlæggende værdier i EU og omhandler koordineringen mellem EU og 

medlemslandene samt samarbejdet med tredjelande (Kommissionen, 2008, s. 8). Da store dele af 

EU samarbejdet foregår på mellemstatsligt niveau, hvor politiske emner bliver håndteret i henhold 

til delt kompetence, er det nødvendigt med solidaritet mellem EU landene og EU. Det er kun 

igennem fælles bestræbelser, at målsætningerne vedrørende indvandring, som er blevet sat i 

Lissabontraktaten, kan opnås. Sikkerhed er den sidste af de tre overskrifter og omhandler en 

effektiv bekæmpelse af ulovlig indvandring (Kommissionen, 2008, s. 11). Bekæmpelsen af den 

ulovlige indvandring samt sikre EU landene og borgere mod illegale indvandrere er der intet nyt i, 

da det har været et af målene siden etableringen af Schengen. 
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Som nævnt er principperne og overskrifterne en videreudvikling af de tiltag, der allerede er taget på 

indvandringsområdet, dog uden at bringe meget nyt med sig. Derimod sætter Kommissionen lande 

som Italien og Spanien på plads ved at kritisere legaliseringen af indvandrere, der opholder sig 

ulovligt i landet, da det ifølge EU ikke er et varigt og effektivt redskab i styringen af indvandringen 

og derfor helt bør undgås (Kommissionen, 2008, s. 11). 

 

Sagen er, at Spanien og Italien igennem de sidste 10-20 år har oplevet en markant stigning i antallet 

af indvandrere, hvilket de har været nødsaget til at forholde sig til. Det har de blandt andet gjort ved 

at fortage store legaliseringer af ulovlige indvandrere senest i 2006, da Italien hævede kvoten for 

opholdstilladelser fra 170.000 til 520.000 personer, og i 2005, da Spanien legaliserede hele 634.700 

illegale personer. Kommissionen har også anslået, at godt 3,7 millioner mennesker har fået 

opholdstilladelse igennem disse store legaliseringer i de sydeuropæiske lande mellem 1980 og 

2006. EU og ikke mindst de andre EU lande har udtrykt stor bekymring over dette fænomen, da det 

frygtes, at sådanne tiltag vil være med til at tiltrække endnu flere illegale indvandrere til EU. Der er 

derfor blevet enighed hos EU og EU landene om at forpligte sig overfor hinanden til at informere 

om pludselige tiltag på indvandringsområdet, der kan have indflydelse på fællesskabet. Derudover 

vil der blive oprettet en fælles database for disse informationer, som alle medlemslandene kan 

konsultere (Lauritzen, 2006). 

 

Det er vigtigt med en bedre regulering af indvandringen til EU, som igennem årene kun er vokset, 

som vist i afsnit 3.1. Siden 2002 er der årligt ankommet mellem 1,5 og 2 millioner indvandrere i alt 

og med åbne grænser mellem EU landene er det nødvendigt at regulere og ikke mindst harmonisere 

de love og regler, som der er for opholds- og arbejdstilladelse i de enkelte EU lande 

(Kommissionen, 2008, s. 2). Dette skal gøres for bedre at kunne tiltrække den nødvendige 

kvalificerede arbejdskraft, som EU har behov for og desuden være med til at bekæmpe ulovligt 

indvandring. Her med hensyn til de indvandrere, som udnytter de forskellige regler og love til at 

opholde sig ulovligt indenfor EU. Harmoniserede regler vil dermed kunne hjælpe EU landene til 

bedre at afsløre illegale indvandrere, som benytter sig af de åbne grænser, der er mellem EU 

landene. 
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Det vil desuden være mest fordelagtigt, hvis der sker en opdeling i en fremtidig EU lovgivning med 

udgangspunkt i artikel 79 (Lissabontraktaten, 2008), eventuel så områder der omhandler lovlig og 

ulovlig indvandring bliver opdelt. Dette vil kunne synliggøre og ikke mindst belyse, hvor der skal 

sættes ind for at opnå en bedre håndtering af indvandringen, der samtidig vil kunne bruges som 

værktøj til en retfærdig behandling af tredjelandsborgere, som lovlig befinder sig i EU. 

 

6.2 Lovlig og ulovlig indvandring 
Lovlig og ulovlig indvandring bliver i dag håndteret samlet under det som kaldes et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette kan virke uholdbart, dog er der en forbindelse mellem 

arbejdsmarkedet og lovlig samt ulovlig indvandring. Mange illegale indvandrere tager nemlig 

arbejde i sektorer såsom landbrug og serviceindustrierne, der igennem årene er blevet afhængige af 

ulovlige indvandrere. Derudover er behovet for arbejdskraft i EU et kraftigt push faktor for mange 

indvandrere, der sørger efter et liv med flere muligheder for dem selv og deres familie (Sterling, 

2008).   

 

Et mere markant skel mellem den lovlige og ulovlige indvandring kunne dog være en løsning, da 

den lovlige indvandring har med nogle af kerneområder i EU at gøre såsom fri bevægelighed samt 

det økonomiske samarbejde, hvilket ikke kan separeres. Både fri bevægelighed og det økonomiske 

samarbejde bliver håndterede på overstatsligt niveau i EU, hvormed det ville være mere 

fordelagtigt, hvis lovlig indvandring også bliver lagt på EU niveau (Hix, 2005, s. 20-21). Derimod 

omhandler den ulovlige indvandring først og fremmest illegale indvandrere samt bekæmpelse af 

den organiserede kriminalitet, som blandt andet står bag transporten af bådflygtninge til EU. Dette 

kan bedst håndteres i et samarbejde mellem EU og medlemslandene, da de enkelte EU lande 

oplever forskellige problematikker, der kan være svært at bekæmpe, hvis koordineringen alene 

foregår på EU niveau. 

 

Håndtering og regulering af den lovlige indvandring og bekæmpelse af den ulovlige er dog begge 

områder, der har behov for mere langsigtede incitament. Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at 

EU i deres rapport Europa 2020-strategien, der omhandler EU’s vision for Europas sociale 
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markedsøkonomi det næste årti, ikke nævner indvandring og indvandrere. Derimod fokuseres der på 

fem målsætninger, der siger: 

1. 75 % af befolkningen mellem 20-64 skal være i beskæftigelse 

2. 3 % af EU’s BNP skal investeres i Forskning og Uddannelse 

3. 20/20/20-målene på klima- og energiområdet skal være opfyldt (herunder en 

emissionsreduktion på 30 %, hvis betingelserne er til stede) 

4. Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør reduceres til under 10 %, og mindst 40 % 

af den unge generation skal have en uddannelse på tertiært niveau 

5. Der skal være 20 millioner færre mennesker, som risikerer et liv i fattigdom 

(Kommissionen, 2010a, s. 6) 

 

Når Kommissionen vælger ikke at nævne indvandrere i Europa 2020-strategien, kan det virke som 

en tilbagegang fra Lissabonstrategien, hvor indvandring netop bliver omtalt som en vigtig faktor for 

udviklingen af den økonomiske målsætning. Målene i Lissabonstrategien blev dog ikke mødt 

grundet den økonomiske krise, der resulterede i en markant stigning i antallet af arbejdsløse, se 

afsnit 2.4. Kommissionen har ellers proklamerede, at indvandring vil være med til at afhjælpe 

manglen på arbejdskraft og færdigheder samt være med til at øge EU’s vækstpotentiale og velstand 

(Kommissionen, 2008, s. 3).  

 

Indvandring til EU bliver dog styret af de behov, der er at finde på arbejdsmarkedet, så i de perioder 

hvor der mangler arbejdskraft bliver der åbnet op for indvandring, hvorimod når der er i krisetider 

enten bliver strammet op på indvandringsregler eller bliver sat lid til fleksibiliteten på 

arbejdsmarkedet. Det kan være problematisk, at nogle EU lande vælger at foretage stramninger, når 

andre vælger at sætte deres lid til arbejdsmarkedets frie kræfter. Det vil derfor være mere 

fordelagtigt, hvis EU landene bliver bedre til at afstemme arbejdskraftudbuddet og efterspørgselen i 

henhold til Europa 2020-strategien og flagskibsinitiativ ”En dagsorden for nye kvalifikationer og 

nye job” (Kommissionen, 2010b).  Dette er på trods af, at initiativet heller ikke omtaler indvandrere 

og dermed deres rolle i anskaffelsen af den nødvendige arbejdskraft, som EU kommer til at mangle. 
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Lovlig og ulovlig indvandring bliver dermed svært at adskille, da begge har indflydelse på 

arbejdsmarkedet, da mange illegale indvandrere får arbejde i sektorer såsom landbrug og 

serviceindustrierne, der igennem årene er blevet afhængige af netop illegale indvandrere. Det vil 

derfor ikke være muligt med en fælles indvandringspolitik separat fra de andre områder i RIA 

samarbejdet Dog kunne et mere markant skel mellem lovlig og ulovlig indvandring være med til at 

skabe større overblik over de meget forskellige problematikker, som de to former for indvandring 

berører, hvormed ressourcer bedre kan fordeles ligeligt. Dette kræver en større indsats af de enkelte 

EU lande i samarbejde med EU med hensyn til koordinering, implementering og forpligtigelse for 

de tiltag og målsætninger, der er blevet sat i Lissabontraktaten samt 2008 erklæringen fra 

Kommissionen vedrørende en fælles indvandringspolitik for Europa. 

  

6.3 Koordinering af regler og love 
Med Lissabontraktaten blev størstedelen af de områder, der berøres i et område med frihed, 

sikkerhed og retfærdighed, håndteret på mellemstatsligt niveau med delt kompetence mellem EU og 

medlemslandene; familieret og indvandring bliver dog stadig håndterede hos EU landene under den 

tredje kompetencekategori, se afsnit 5.5. Familieret og indvandring skal rykkes op til at være en del 

af det mellemstatslige samarbejde med delt kompetence mellem EU og medlemslandene, da disse to 

områder også har indflydelse på andre EU lande grundet blandt andet fri bevægelighed for personer. 

 

Dermed vil hele indvandringsområdet være placeret på delt kompetence, hvor både EU og 

medlemslandene har kompetence til at lovgive og vedtage juridiske bindende retsakter (EUF, art. 4) 

(Lissabontraktaten, 2008). Som nævnt i afsnit 6.2, berører indvandring også fri bevægelighed for 

personer og det økonomiske samarbejde, som begge bliver håndterede i store dele på overstatslig 

niveau, hvor EU dermed har enekompetence på området. Det vil derfor være fordelagtigt, at flere 

områder af indvandring bliver ligeledes lagt på overstatsligt niveau, for dermed bedre at kunne 

koordinere med området for fri bevægelighed for personer, som berører alle EU lande. Et 

samarbejde skal baseres på solidaritet samt fælles bestræbelser, for at målsætninger kan mødes, og 

fremskridt i kampen mod ulovlig indvandring kan lykkes. For som Kommissionen har 

proklamerede: ”Indvandring er en realitet, der skal gribes effektivt an. I et åbent Europa uden indre 

grænser kan ingen medlemsstat styre indvandringen på egen hånd” (Kommissionen, 2008, s. 2) 
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Derudover skal EU gå først i bestræbelserne på at opmuntre medlemslandene til at gøre en større 

indsats for integrationen af de indvandrere, der lovligt bor og arbejder i EU, hvilket også er et af de 

ti principper, nemlig princip 3, som benævnt i afsnit 6.1. Dette kan gøres ved at koordinere og 

eventuel harmonisere regler for opnåelse af statsborgerskab. Dette vil blive diskuteret i afsnit 6.5, 

dog først en gennemgang af de problematikker der kan opstå i henhold til en fælles 

indvandringspolitik. 

 

6.4 Problematikker ved en fælles indvandringspolitik 
En af de helt store problematikker i henhold til en fælles indvandringspolitik er at finde hos de 

enkelte medlemslande. Dette er grundet, at de enkelte medlemslande gerne vil bibeholde kontrollen 

over et så følsomt, politisk emne, som indvandring er, hvilket kommer til udtryk i den manglende 

vilje fra nogle EU lande til at samarbejde på EU niveau. Samarbejdet har som følge deraf taget langt 

længere tid end hvad nogle EU lande ønskede. Den splittelse mellem de enkelte EU lande har ikke 

kun forårsaget forsinkelser, men også gjort samarbejdet angående indvandring til en lang række af 

kompromiser.  

 

Splittelsen imellem medlemslandene er en hindring for en fælles indvandringspolitik, der ellers kan 

være til gavn for alle EU lande og ikke kun de lande, som igennem de seneste mange år har oplevet 

en enorm stigning i antallet af indvandrere såsom Italien og Spanien. Denne enorme stigning i 

antallet af indvandrere, som Italien og Spanien har oplevet igennem de sidste ti år, er et problem, 

som de fleste nordlige og østlige EU lande ikke kan sætte sig ind i. De meget forskellige 

problematikker i henhold til indvandring, der er at finde i de enkelte EU lande, er for nogle EU 

lande med til at øge modstanden for et tættere samarbejde på indvandringsområdet, samtidig med at 

andre lande presser på for et tættere samarbejde, så de ikke skal stå alene med problemerne. 

 

Derudover kan en for stor fokus på den ulovlige indvandring her med hensyn til illegale 

indvandrere overskygge nødvendigheden for kvalificeret arbejdskraft udefra EU. Det vil derfor 

være i EU’s og ikke mindst EU landenes bedste interesse og placere de områder af indvandringen, 

der omhandler den økonomiske migration og dermed den lovlige indvandring på EU niveau med 
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enekompetence. Derimod skal de områder af indvandringen, der omhandler den ulovlige 

indvandring, placeres på EU niveau med delt kompetence, hvormed EU og EU landene kan 

bestræbe på et tættere samarbejde samt bedre koordinering og kommunikation landene imellem for 

dermed at kunne bekæmpe den ulovlige indvandring. 

 

De problematikker, der er i henhold til en fælles indvandringspolitik, burde ikke overskygge 

nødvendigheden af en fælles indvandringspolitik, da de enkelte EU lande ikke kan løse de 

problemstillinger, der er på området alene. Derudover bør EU sætte ind overfor bestræbelserne på 

bedre integrering af indvandrere, som allerede lovligt opholder og arbejder i EU. Dette kan være 

med til at kreere endnu et push faktor for ikke mindst de uddannede og højtuddannede indvandrere, 

som EU og EU landene forsørger til tiltrække. 

 

6.5 Statsborgerskab 
EU har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft udefra, hvilket bør gøre spørgsmålet om 

statsborgerskab til et vigtigt element i en fremtidig indvandringspolitik. For højtuddannede 

mennesker kan det være et stærkt incitament til at vælge at tage til EU for arbejde, hvis indvandrere 

gives udsigt til en fremtid i EU. Dette kan EU gøre ved at harmonisere regler og love vedrørende 

opnåelse af statsborgerskab, som kan være med til at give integrationen af indvandrere et positivt 

skub. Statsborgerskab står som det ultimative bevis på, at man tilhører et land, og at man dermed er 

en del af fællesskabet. Dog har de enkelte EU lande forskelligheder love om, hvorledes man kan 

opnå statsborgerskab, hvilket kun er med til besværliggøre processen og ikke mindst integrationen 

af de indvandrere, der kommer til Europa (Rasmussen, 1996, s. 23-24). Der er to former for 

opnåelse af statsborgerskab, nemlig jus sanguinis og jus soli. 

 

Jus sanguinis, der betyder blodets bånd, gives efter forældrenes nationalitet, hvilket ordet blodets 

også refererer til, dog er det som regel først og fremmest til faderens nationalitet ellers gives det 

efter moderens. Dette princip bliver som oftest brugt af udvandringslande lande såsom Tyskland og 

Frankrig for at kunne bibeholde og opretholde forbindelsen til hjemlandet efter udvandringen 

(Rasmussen, 1996, s. 24). 
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For jus soli, der betyder jordens bånd, er tilknytningspunktet ikke ens forældres nationalitet, men 

derimod hvor man som person er født. Altså hvis man er født inden for et bestemt lands grænser 

bliver man tildelt et statsborgerskab. Dette princip blev brugt i Storbritannien indtil 1981, da 

reglerne blev ændret til kun at gælde britiske borgere og talte dermed ikke længere de næsten 1 

milliard indbyggere i kolonierne og Commonwealth. Der blev senere tilføjet en paragraf om jus 

sanguinis, hvormed mindst en af forældrene skulle have britisk statsborgerskab (Rasmussen, 1996, 

s. 24). 

 

De fleste europæiske lande har dog en blanding af de to former for erhvervelse af statsborgerskab, 

imidlertid har jus sanguinis ofte den afgørende rolle. Dette er på grund af, at Europa er et gammelt 

udvandringskontinent, hvor det har været vigtigt at opretholde og bibeholde en forbindelse til det 

gamle hjemland. Personer, som ikke har statsborgerskab i det land, de bor og arbejder i, kan 

imidlertid opnå et fuldt medlemskab via naturalisation, hvilket ofte kræver en del tålmodighed fra 

ansøgers side. Der er derfor for behov for at koordinere og harmonisere de forskellige nationale 

regler, så indvandrere kan have udsigt til en fremtid i EU uden hensyn til, hvilket EU land de har 

bosat sig i.  

 

6.6 Tildeling af statsborgerskab 
Tildeling af statsborgerskab er ikke en ligetil sag og ofte er det en både lang og besværlig proces. I 

de flest EU lande er det en tretrinsproces, hvor personen går fra at have midlertidig status til 

permanent, hvorefter personen kan søge om naturalisation. Gennemsnitlig må indvandrere vente 

mellem fire og fem år fra personen er ankommet til landet, før personen overhovedet kan ansøge 

om tilladelse til permanent status. Derudover skal personen bevise, at han/hun har følgende: 

1. arbejde indenfor lovens rammer 

2. en tilstrækkelig indkomst 

3. gode kundskaber i det lokale sprog 

4. en høj moral (ingen straffeattest)  

 (Aleinikoff &Klusmeyer, 2002, s. 24) 
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Der bliver dermed sat høje krav til indvandrere, hvis de ønsker at bosætte sig permanent i landet. 

For ikke alene er processen fra midlertidig til permanent status en lang og besværlig proces, for 

langt de fleste EU lande skal personer vente yderligere mellem tre og ti år, før personen er 

berettigede til naturalisation. Langt de fleste EU lande ligger dog i den høje ende af skalene med 

hensyn til ventetid på bemyndigelse til naturalisation med lande som Holland, Spanien, Østrig, 

Italien og Luxembourg, hvor ansøger skal have opholdt sig i landet i ti år for at kunne blive 

bemyndiget til at ansøge (Aleinikoff & Klusmeyer, 2002, s. 18). 

 

Denne besværlige og langtrukne proces kan spænde ben for integrationen af indvandrere i EU 

landene, hvilket vil modstride princip 3, benævnt i afsnit 6.1. Det vil derfor være et skub i en mere 

positiv retning for integrationen af indvandrere, hvis reglerne vedrørende naturalisation lempes for 

mange EU landes vedkommende og harmonisere reglerne, så udsigten til statsborgerskab er 

indenfor overskuelig rækkevidde. Det vil derfor være fordelagtigt, hvis EU bestræber på at 

harmonisere reglerne vedrørende naturalisation, så kriterierne for naturalisation bliver mere klare, 

præcise og objektive. Derudover kunne EU være med til at sætte dagsordenen for klare og lige 

regler for naturalisation i de enkelte EU land, hvor blandt andet den påkrævede periode for ophold 

bliver gjort ensrettet i alle EU lande samt krav om manglende straffeattest og sprogkundskaber skal 

underlægges de samme kriterier i alle EU lande (Aleinikoff & Klusmeyer, 2002, s. 21). 

 

De store forskelle, der er at finde i de enkelte EU lande med hensyn til opnåelse af statsborgerskab 

er med til at forvride det egentlige antal af indvandrere, der opholder sig indenfor EU’s grænser. 

Derudover kan lempede regler i mange EU lande være et positiv skub for integrationen, som er 

blevet et område for EU med de ti principper sat i 2008 erklæringen fra Kommissionen vedrørende 

en fælles indvandringspolitik i Europa. Der er behov for en fælles indvandringspolitik, der skal 

være med til at koordinere og implementere de målsætninger og regler vedrørende indvandring, der 

er blevet lavet og sat i Lissabontraktaten (EUF, art 79) samt 2008 erklæringen. 

 

En indvandringspolitik separat fra de andre områder af RIA samarbejdet er ikke muligt, grundet det 

store antal af illegale indvandrere, som arbejder i sektorer såsom landbrug og serviceindustrierne; 
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dermed har begge former for indvandring betydning for arbejdsmarkedet og den økonomiske 

målsætning fra Lissabontraktaten. En egentlig separering kunne forårsage øget uigennemsigtighed, 

hvilket vil have negative konsekvenser for samarbejdet vedrørende indvandring. Derimod vil et 

mere markant skel mellem den lovlige og ulovlige indvandring være mere fordelagtig, da EU bedre 

kunne håndtere problemstillinger vedrørende indvandring og det indre marked, hvis dele af 

indvandringen med hensyn til den økonomiske migration blev placeret på overstatsligt niveau. 
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7. Konklusion 
Den demografiske situation, der i dag er at se i EU er bekymrende, grundet det fremtidigt udsigt til 

et negativt momentum, hvilket betyder, at befolkningstallet i EU vil falde. Dette scenario gør, at EU 

vil befinde sig i en situation, hvor antallet af personer i den arbejdsdygtige alder er faldende, 

grundet de lave fødselsrater og dermed de mange små årgange. I over 40 år har størstedelen af EU 

landene ikke formået at opretholde sit befolkningstal alene igennem fødsler. I 2008 udgjorde hele 

den aldersmæssige del af befolkningen udenfor arbejdsstyrke en tredjedel af EU’s samlede 

befolkning, i 2060 vil personer 65 år og over alene udgøre en tredjedel af EU’s samlede befolkning. 

Dermed vil EU opleve et markant fald i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, hvormed der 

vil blive færre mennesker, der skal forsørge et større antal ældre.  

 

Denne ændring i befolkningssammensætningen er et stort problem for de europæiske lande og 

dermed EU, dog kan indvandring afhjælpe manglen af arbejdskraft. Indvandringen til EU har også 

været stigende igennem de seneste mange år især i Storbritannien, Spanien og Italien: alene siden 

2002 er der ankommet mellem 1,5 og 2 millioner indvandrere i alt årligt. Mange af de indvandrere, 

som hvert år ankommer til EU, kommer i søgen på et bedre liv og ikke mindst arbejde 

 

EU har også anerkendt behovet for arbejdskraft udefra. Fokusset er imidlertid på kvalificeret 

arbejdskraft af især ingeniører, læger og folk indenfor de naturvidenskabelige fagområder. Dette har 

vist sig problematisk, da mange af de indvandrere, som kommer til EU, enten er ufaglærte eller 

lavtuddannede. De fleste får derfor arbejde i sektorer såsom landbrug, service og byggeindustrien 

samt fabriksarbejde i stedet, da disse industrier netop benytter sig af ufaglærte arbejdere.  

 

Med den økonomiske krise, der ramte EU og resten af verden i sommeren og efteråret 2008, blev 

behovet for lavtuddannede og ufaglærte kraftigt reduceret, da disse faggrupper først og fremmest 

bliver ramt i krisetider. Den økonomiske krise, der gjorde 5 millioner EU borgere arbejdsløse, skal 

imidlertid ikke skygge for behovet for arbejdskraft udefra, da krisen vil passere; 

arbejdsmarkedssituationen vil allerede i slutningen af 2010 og senest i starten af 2011 begynde at 

vende, hvorefter beskæftigelsen vil følge efter. Dermed vil behovet for arbejdskraft igen stige, da 
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EU og EU landene stadig befinder sig i en situation, hvor antallet af personer i den arbejdsdygtige 

alder er faldende.  

 

EU har behov for en fælles indvandringspolitik for ikke alene at kunne håndtere den massive 

indvandring til EU, men også for at kunne tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for. 

Indvandring har igennem flere årtier været et følsomt, politisk område, som EU landene har været 

modvillige til at placere på EU niveau. Derfor har vejen til en fælles indvandringspolitik været både 

langtrukken og baseret på kompromiser EU og medlemslandene i mellem. EU har da heller ikke i 

dag en egentlig fælles indvandringspolitik, selvom Kommissionen længe har fremlagt ønske herom.  

 

EU er som organisation opdelt i overstatslige og mellemstatslige institutioner, hvilket er med at 

komplicere den europæiske integrationsproces. For EU landene og den mellemstatslig institution 

Rådet handler det om at bibeholde kontrollen for dermed at sikre at egne nationale interesser bliver 

tilgodeset, hvilket ofte resulterer i, at de enkelte EU lande spænder ben for et tættere samarbejde. 

Derimod arbejder de overstatslige institutioner som Kommissionen for et tættere samarbejde blandt 

andet på områder såsom indvandring, da Kommissionen og de andre overstatslige institutioner har 

indset at indvandring ikke alene er et nationalt, men et europæisk problem, som derfor bedst kan 

løses på EU niveau. Det er disse modsætninger, der har været med til at gøre samarbejdet 

vedrørende indvandring til en meget langsom proces.     

 

Det var også først med etableringen af det indre marked med Maastrichttraktaten, at indvandring 

overhovedet blev sat på EU’s dagsorden, da der i Maastrichttraktaten blev opstillet ni punkter, som 

EU landene skulle samarbejde omkring, heriblandt indvandring. Med Amsterdam og senere 

Lissabontraktaten blev samarbejdet udvidet, så de fleste områder af RIA samarbejdet med 

undtagelse af familieret og lovlig indvandring, i dag er placeret på EU niveau med delt kompetence 

mellem EU og EU landene. Derudover præciserede Lissabontraktaten kompetencefordelingen af de 

politiske områder, som bliver berørt i EU, for dermed at gøre det mere gennemsigtigt. 
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Der blev med Lissabontraktaten lavet et mere markant skel mellem de enkelte politiske områder 

som RIA samarbejdet involverede, da grænsekontrol, asyl og ikke mindst indvandring fik sine egne 

artikler under et område for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Derudover indeholder 

Lissabontraktaten en målsætning for indvandringsområdet:” Unionen udformer en fælles 

indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af migrationsstrømme i alle faser, en 

retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt 

forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel.” (EUF, art 79). Der 

lægges i målsætningen op til en egentlig fælles indvandringspolitik, som skal deles op med hensyn 

til lovlig og ulovlig indvandring. 

 

Det er en fælles indvandringspolitik, der vil være det bedste redskab med hensyn til at håndtere de 

problemstillinger, som der for så vidt angår både den lovlige og ulovlige indvandring. Den fælles 

indvandringspolitik kan med rette tage sit udgangspunkt i Lissabontraktaten og 2008 erklæringen 

fra Kommissionen vedrørende en fælles indvandringspolitik for Europa. Da der dermed kan blive 

udformet en fælles indvandringspolitik, som vil give EU det kompetencegrundlag, som der er behov 

for til at kunne håndtere den økonomiske migration, der ikke kan separeres fra områderne 

vedrørende fri bevægelighed og de økonomiske målsætninger i Lissaboontraktaten og Europa 2020 

rapporten. En indvandringspolitik kunne afhjælpe behovet for den kvalificerede arbejdskraft, 

hvilket dog kræver, at de enkelte EU lande koordinerer og harmoniserer regler og love på området 

især i henhold til opholds- og arbejdstilladelse.  

 

Derudover vil en fælles indvandringspolitik kunne være med til at håndtere den ulovlige 

indvandring, hvor der er behov for et tættere samarbejde EU landene imellem. Der er behov for en 

fælles indsats over for illegale indvandrere og særlig den organiserede kriminalitet, der ligger bag, 

da problemstillingerne er for store til, at de enkelte EU lande selv kan håndtere dem. Det vil være 

mest fordelagtigt, at samarbejdet i henhold til den ulovlige indvandring bliver placeret på EU 

niveau med delt kompetence, hvilket også er blevet tilfældet med Lissabontrakataten. Der er 

imidlertid behov for et tættere samarbejde, grundet det indre marked og den fri bevægelighed for 

personer. 
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Der skal i en fælles indvandringspolitik være et skel mellem den lovlige og ulovlige indvandring, 

dog uden at separere de to former for indvandring helt. Dette er grundet, at en egentlig separering 

kunne forårsage øget uigennemsigtighed, som kunne medføre negative konsekvenser for 

samarbejdet vedrørende indvandring. Et mere markant skel mellem den lovlige og ulovlige 

indvandring vil være mere fordelagtig, da EU bedre kunne håndtere problemstillinger vedrørende 

indvandring og det indre marked, hvis dele af indvandringen med hensyn til den økonomiske 

migration blev placeret på overstatsligt niveau. 

  

Derudover skal en fælles indvandringspolitik indeholde et mål for bedre integrering af de 

indvandrere, som allerede lovligt lever og arbejder i EU, blandt andet ved at harmonisere og lempe, 

for de fleste EU lande, regler for opnåelse af statsborgerskab. Dette skal gøres, da EU mangler 

kvalificeret arbejdskraft, hvilket gør statsborgerskab til et vigtigt element i en fremtidig 

indvandringspolitik, grundet statsborgerskab kan være et stærkt incitament for højtuddannede 

personer, som vælger at tage til EU for arbejde.  

 

En fælles indvandringspolitik vil dermed kunne være med til at tiltrække den nødvendige og 

ønskede arbejdskraft, samtidig med at EU landene kan kontrollere den ulovlige indvandring. Dette 

forudsætter dog først og fremmest, at EU landene vil øge bestræbelserne for et tættere samarbejde, 

der i sidste ende vil komme både EU landene og det samlet EU til gode.   
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Bilag 1 – Befolkningstal i udvalgte verdensdele 
Nedenstående tabel viser befolkningstallet for verdensdele samt hele verden. 

 

Region-land/år (100) 2010 2025 2050 

Afrika                         1.033.043                          1.400.184 1.998.466

Asien                         4.166.741                          4.772.523  5.231.485

EU 27                            499.389                            517.810 515.303

Latin 

Amerika/Caribien 

                           588.649                            669.533 729.184

Nordamerika                            351.659                            397.522 448.464

Oceanien                              35.838                              42.507 51.338

Verden                         6.908.688                         8. 011.533 9. 149.984

UNdata (2009) 
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Bilag 2 - Fødselsrater 
Nedenstående tabel viser fødselsraterne i EU landene samt det samlet EU 27 i årene 2005, 2006, 

2007 og 2008. 

 

Land/år 2005 2006 2007 2008 

EU 27 1,51 1,53 1,54 1,56

Belgien 1,76 1,80 1,82 

Bulgarien 1,32 1,38 1,42 1,48

Cypern 1,42 1,45 1,39 1,46

Danmark 1,80 1,85 1,84 1,89

Estland 1,50 1,55 1,63 1,65

Finland 1,80 1,84 1,83 1,85

Frankrig 1,94 2,00 1,98 2,00

Grækenland 1,33 1,40 1,41 1,51

Irland 1,87 1,93 2,01 2,10

Italien 1,32 1,35 1,37 

Letland 1,31 1,35 1,41 1,44

Litauen 1,27 1,31 1,35 1,47

Luxembourg 1,63 1,65 1,61 1,61

Malta 1,38 1,39 1,37 1,44

Nederlandene 1,71 1,72 1,72 1,77

Polen 1,24 1,27 1,31 1,39

Portugal 1,40 1,36 1,33 1,37

Rumænien 1,32 1,32 1,30 1,35

Slovakiet 1,25 1,24 1,25 1,32

Slovenien 1,26 1,31 1,38 1,53

Spanien 1,35 1,38 1,40 1,46

Storbritannien 1,78 1,84 1,90 

Sverige 1,77 1,85 1,88 1,91

Tjekkiet 1,28 1,33 1,44 1,50

Tyskland 1,34 1,33 1,37 1,38
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Ungarn 1,31 1,34 1,32 1,35

Østrig 1,41 1,41 1,38 1,41

(Eurostat 5, 2010) 
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Bilag 3 – Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 
Nedenstående tabel viser gennemsnitalderen for førstegangfødende for de enkelte EU landene i 

årene 1985, 1995 og 2006. 

  

Land/år 1985 1995 2006 

Belgien 27,2 28,4

Bulgarien 23,9 24,1 24,6

Cypern 26,9 28,1 29,8

Danmark 27,7 29,2 30,3

Estland 25,8 25,6 28,4

Finland 28,4 29,3 30,0

Frankrig 27,5 29,0 29,7

Grækenland 26,3 28,2 29,9

Irland 29,8 30,2 30,7

Italien 28,0 29,7 30,9

Letland 25,9 25,8 27,8

Litauen 26,8 25,6 27,7

Luxembourg 27,9 28,9 29,9

Malta 28,9 29,1

Nederlandene 28,4 30,0 30,6

Polen 26,4 26,9 28,3

Portugal 27,2 28,0 29,5

Rumænien 25,2 25,0 26,9
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Slovakiet 25,1 25,6 27,9

Slovenien 25,5 27,0 29,6

Spanien 28,4 30,0 30,9

Storbritannien 27,3 28,2 29,2

Sverige 28,4 29,2 30,5

Tjekkiet 24,6 25,8 28,9

Tyskland 27,1 28,3 29,6

Ungarn 25,0 26,3 28,7

Østrig 26,7 27,7 29,2

(Danmarks Statistik, 2009) 
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Bilag 4 – Personer 65 og over 
Nedenstående tabel viser den procentdel af befolkningen, som er 65 år gammel i de enkle EU lande 

samt det samlet EU 27 i årene 1998 og 2008. 

 

Land/ år 1998 2008 

EU 27 15, 3 17,0

Belgien 16,5 17,1

Bulgarien 15,6 17,3

Cypern 11,1 12,5

Danmark 14,9 15, 6

Estland 14,5 17, 2

Finland 14,6 16, 5

Frankrig 15,5 16,3

Grækenland 15,9 18,6

Irland 11,4 10,9

Italien 17,5 20,0

Letland 14,4 17,2

Litauen 13,2 15,8

Luxembourg 14,3 14,0

Malta 11,8 13,5

Nederlandene 13,5 14,7

Polen 11,7 13,5

Portugal 15,6 15,7

Rumænien 12,9 14,9

Slovakiet 11,2 12,0

Slovenien 13,2 16,3

Spanien 16,2 16,6

Storbritannien 15,9 16,1

Sverige 17,4 17,5

Tjekkiet 13,6 14,6

Tyskland 15,8 19,9

Ungarn 14,7 16,2
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Østrig 15,4 17,1

 (Eurostat 4, 2010) 
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Bilag 5 – Befolkning fordelt i aldersgrupper 
Nedenstående tabel viser procentdelen af forskellige aldersgrupper i de enkle EU lande samt i EU 

27 i 2008. 

 

Land/År 0-14 15-24 25-49 50-64 65-79 80+ 

EU 27 15.7 12.5 36.2 18.6 12.7 4.3

Belgien 16.9 12.1 35.1 18.8 12.4 4.6

Bulgarien 13.4 13.1 35.7 20.5 13.7 3.5

Cypern 17.4 15.4 37.4 17.3 9.7 2.8

Danmark 18.4 11.7 34.4 19.9 11.5 4.1

Estland 14.8 15.2 34.8 18 13.5 3.5

Finland 16.9 12.4 32.7 21.5 12.2 4.2

Frankrig 18.5 12.8 33.7 18.6 11.5 4.8

Grækenland 14.3 11.2 37.6 18.3 14.6 3.9

Irland 20.6 14.1 38.9 15.5 8.2 2.7

Italien 14 10.2 37.2 18.6 14.6 5.3

Letland 13.8 15.6 35.7 17.8 13.7 3.4

Litauen 15.4 15.9 36.1 16.8 12.6 3.1

Luxembourg 18.2 11.8 38.7 17.3 10.6 3.3

Malta 16.2 14.1 34.5 21.3 10.7 3

Nederlandene 17.9 12.1 35.6 19.7 11 3.7

Polen 15.5 15.5 36 19.6 10.5 2.9

Portugal 15.3 11.6 37.4 18.2 13.2 4.1

Rumænien 15.2 14.6 37 18.2 12.1 2.7

Slovakiet 15.8 15.3 38.1 18.8 9.4 2.5

Slovenien 13.9 12.2 37.6 19.9 12.7 3.4

Spanien 14.6 11.2 40.6 16.9 12 4.5

Storbritannien 17.6 13.4 34.9 18 11.6 4.5

Sverige 16.8 13 33 19.6 12.2 5.4

Tjekkiet 14.2 13 37 21.2 11.2 3.3

Tyskland 13.7 11.6 36 18.6 15.3 4.6
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Ungarn 15 12.7 35.7 20.4 12.5 3.6

Østrig 15.4 12.3 37.4 17.8 12.6 4.5

(Giannakouris,2008, s. 5-8) 
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Bilag 6 - Indvandrere 
Nedenstående tabel viser antallet af indvandrere, der bor i de enkelte EU lande samt antallet af 

indvandrere i det samlet EU 27. Der er her både tale om tredjelandsborgere samt EU borgere, som 

bor i et andet EU land end det de har statsborgerskab. 

 

Land/år 1998 2008 2009 

EU27                       30.798.059            31.860.300

Belgien                            903.120                            971.448

Bulgarien                              24.402                      23.838

Cypern                              50.000                           125. 300                    128.200

Danmark                            249.628                           298. 450                    320.033

Estland                           229. 300                    214.437

Finland                              80.600                            121.739                    132.708

Frankrig                         3.674.000                 3.737.549

Grækenland                           165. 651                            906.400                    929.530

Irland                            111.100                            553.690                    504.068

Italien                           991. 678                          3.432.651                 3.891.295

Letland                           660. 390                            415.493                    404.013

Litauen                              42.934                      41.505

Luxembourg                            147.700                            205.889                    214.848

Malta                                7.663                              15.460                      18.128

Nederlandene                            678.155                            688.375                    637.136

Polen                              57.842                      35.933
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Portugal                            177.774                            446.333                    443.102

Rumænien                              26.100                      31.354

Slovakiet                              40.904                      52.545

Slovenien                              41.729                              68.621                      70.554

Spanien                            609.813                        5. 262.095                5.650.968

Storbritannien                         2.227.505                         4.020.800

Sverige                            522.049                            524.488                   547.664

Tjekkiet                            210.311                            347.649                    407.541

Tyskland                         7.365.833                         7.255.395                 7.185.921

Ungarn                            148.263                            176.580                    186.365

Østrig                            683.700                            835.182                    864.397

 (Eurostat 4, 2010) 

 


