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YS-forbundet Negotia: Innvandrerledigheten eksporteres
Tall SSB har lagt fram i dag viser at arbeidsledigheten blant innvandrer gikk ned fra
7,2 % ti 7,0 % i fra mai 2015 til mai 2016. – Vi skal nok ikke tro dette betyr at
flere innvandrere er kommet i arbeid. En effekt er at flere er på arbeidsmarkedstiltak. En annen er nok at mange reiser hjem og dermed bidrar til at
ledighetstallene ikke stiger mer enn de gjør, sier Arnfinn Korsmo leder i YSforbundet Negotia.
Tall fra SSB i dag viser at den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra
7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Men i samme periode deltok 44,3
prosent flere innvandrere på arbeidsmarkedstiltak.
-

Det er flere måter å tolke disse tallene på. En viktig forklaring på dette er at
flere deltar på arbeidsmarkedstiltak, slik SSBs tall også viser, og dermed
trekkes ut av ledighetsstatistikken. En annen forklaring henger nok
sannsynlig sammen med tall for inn- og utflytting til Norge. Der har vi den
siste tiden sett at blant annet svensker og polakker nå reiser tilbake til egne
hjemland. Dette er et bilde på at det europeiske arbeidsmarkedet fungerer,
og det skal Norge være glad for ettersom det betyr at noe av
ledighetstallene eksporteres og ikke blir høyere enn de er.

Fortsatt uforholdsmessig høyt ledighet blant innvandrere enn blant etnisk norske.
-

Det som fortsatt er en stor utfordring er likevel at arbeidsledigheten blant
innvandrere er såpass høy og vesentlig høyere enn blant etniske nordmenn.
Årsaken er nok sammensatt, men det er ikke tvil om at mange besitter mye
kompetanse og stå-på-vilje som arbeidsgiverne dessverre ikke tar inn over
seg, sier Negotia-lederen: - Deltakelse i arbeidslivet er viktig for alle. Men
enda viktigere er det at dette er den suverent viktigste måten å integreres i
samfunnslivet på. Deltakelse og integrering innebærer også å bygge ned
fordommer og kunnskapsløshet, noe vi utvilsomt trenger i tider med økende
frykt og urolighet. Derfor er det viktigere å få flere av våre nye landsmenn
inn i ordinært arbeidsliv.
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