BISTÅND OCH MIGRATION
– VAD VET VI?
I kunskapsöversikten Migration and development: The role for development
aid går professor Robert E.B. Lucas igenom vad den samlade forskningen
säger om kopplingen mellan bistånd och migration.

1.

Offentligt utvecklingsbistånd (ODA)
används allt oftare för att försöka påverka
internationell migration. Men bistånd är
ett trubbigt verktyg för att styra migration, enligt
Robert E.B. Lucas.

2.

En omdiskuterad fråga är huruvida ekonomisk
utveckling i biståndets mottagarländer bidrar
till att öka eller minska migrationen därifrån.
Lucas konstaterar att det är svårt att säkert säga hur
det förhåller sig. Enligt hans genomgång är de studier
som ofta citeras som belägg för att bistånd driver
migration föråldrade, och kan ha statistiska fel.
Det finns också senare forskning som tyder på att
utvecklingsstöd under rätt betingelser snarare kan
kopplas till lägre utvandringstal.

3.

Analyser på senare tid visar att biståndets
sammansättning har stor betydelse för om det
driver migration från mottagarlandet eller ej.
Högre utbildning är kopplat till ökad utvandring, framför
allt till höginkomstländer. Huruvida detta i sin tur leder
till kompetensflykt från, eller kompetensinflöde tillbaka
till, ursprungslandet är däremot oklart. Om grundskoleoch gymnasieutbildning byggs ut brukar det öka
anställningsbarheten hos ungdomarna i ursprungslandet, vilket tenderar att minska utflyttningen.

4.

Till vad som driver migration hör också konflikter och sårbarhet. Enligt OECD kan mer än
80 procent av världens fattiga befolkning leva
i instabila stater och områden år 2030. Fokus för
biståndet bör enligt Lucas ligga på att ta itu med
konfliktens bakomliggande faktor. I dag går mindre
än en procent av det sammanlagda ODA till återuppbyggnad och katastrofberedskap, medan 12 procent
går till mer kortsiktig katastrofhjälp.

Hela kunskapsöversikten finns på www.eba.se
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