KOMMENTAR
Vores nuværende udlændingepolitik skaber et meget negativt klima for alle
udlændinge i Danmark

Udlændingepolitik
gift for dansk vækst
AF HEIDI ROTTBØLL ANDERSEN,
adm. direktør, Living Institute.com

Børsens Gazeller i 2005 viser
det med al tydelighed. Viden
giver vækst – såre simpelt. Jo
højere og mere specialiseret viden, jo mere vækst generer
virksomheden. På en måde er
det ikke overraskende, at det
må forholde sig sådan (ellers
ville viden jo ikke være meget
værd), men det er alligevel rart
at få bekræftet så entydigt.
Formodentlig gælder samme
regel dog også for Danmarks
konkurrenceevne i forhold til
resten af verden. Spørgsmålet
er så bare, hvorfor Danmark
ikke gør sit bedste for at sikre
den viden, som kan sikre os
fremtidig vækst, når vi ellers
med Globaliseringsrådet har
erkendt udfordringen og behovet for forandringer.
Både i uddannelsessystemet, forskningsinstitutionerne og i virksomhederne er
Danmarks vidensproduktion
nemlig stærkt afhængig af inspiration udefra. Udenlandske ledere, specialister og
almindelige lønmodtagere er

ganske enkelt en kilde til
idéudvikling, innovation og
vækst. Alligevel lader vi den
nuværende danske udlændingepolitik og –debat true vores
muligheder for at tiltrække og
fastholde den nødvendige
udenlandske arbejdskraft, i
stedet for at etablere en mere
dynamisk politik i forhold til
indvandring som f.eks. den
canadiske point-model, hvor
man i langt højere grad får
tiltrukket kompetence og
vitalitet til landet.
I gennemsnit skaber hver
udenlandsk specialist, der
kommer til Danmark, faktisk
op mod tre arbejdspladser i
landet. Men vi har jo ikke bare brug for hjerner, men også
hænder og fødder. Inden for
pleje- og ældresektoren er der
store og stigende problemer
for rekrutteringen af medarbejdere til stillinger, som
mange af de nuværende danskere i øvrigt ikke er villige til
at besætte. Så både i toppen
og bunden af Danmarks
erhvervsliv er udenlandsk
arbejdskraft såvel en nødvendighed som en styrke.

Vores nuværende udlændingepolitik skaber imidlertid et
meget negativt klima for alle
udlændinge i Danmark, hvilket bl.a. betyder at der i Danmark for første gang i 25 år
bliver færre og færre vestlige
statsborgere, som f.eks. amerikanere, tyskere og nordmænd. De bryder sig ganske
enkelt ikke om tonen og den
samlede pakke, som pt. udgør
den danske offentlige debat
og kultur.

Bevist i undersøgelser
Mange internationale undersøgelser har ellers gennem tiden vist, at en fordomsfri,
åben og udadvendt kultur,
hvor både andre kulturer,
seksuelle orienteringer og religioner bliver accepteret og
anerkendt på lige fod med de
dominerende grupper danner
det bedste grundlag for et
godt innovativt vækstmiljø.
Så når regeringen og Dansk
Folkeparti diskuterer indvandringsloft, stramninger af
danske regler – eller bare
en fortsættelse af den skarpe
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linje – så er det direkte i modstrid med vores alle sammen
håb for fremtiden; At vi kan
skabe et konkurrencedygtigt
Danmark i fortsat velstand og
vækst. Den går altså ikke ved
at lukke grænser, øjne og ører,
for verden går bare videre
uden os.
Både som arbejdskraft,
kunder, inspiration, samarbejdspartnere, innovatører og
meget andet har vi ganske enkelt brug for resten af verden
og dens mange forskelligheder. I forvejen er dansk
stammekultur jo ikke den
nemmeste at blive accepteret
i, men med den nuværende
bevægelse for Danmark gør vi
det kun sværere og sværere
at tiltrække og fastholde
udlændinge uanset deres uddannelsesniveau.
I stedet for en stramning af
udlændingepolitikken har vi
brug for større glæde og dynamik i integrationspolitikken, for at få en langt større
kulturel og etnisk diversitet i
danske direktioner og bestyrelser, for at gøre det lettere
for udenlandsk arbejdskraft
at falde til i Danmark og for at
gøre os selv langt mere modtagelige og åbne overfor
»fremmedes« viden, idéer og
tanker.
Globaliseringsrådets arbejde er som nævnt et vigtigt
første skridt til grundlæggende at erkende, at Danmark
har enorme udfordringer foran sig. Den næste erkendelse
bør så være, at vi ikke kan løse
opgaven alene. For velstand
og vækst kræver viden – og en
verden udenfor.

