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Wake up call fra Dansk Erhvervsliv:
Vi har brug for nydanskere
Beskæftigelsen i Danmark har været støt stigende siden 2013, og omkring halvdelen af
beskæftigelsesstigningen på ca. 160.000 personer skyldes, at danske virksomheder har
kunnet ansætte udenlandske medarbejdere. Men nye tal fra Dansk Erhverv viser, at antallet af udenlandske arbejdstagere har været markant dalende siden 2016. ”En succes og
lidt af et paradoks,” siger Yasar Cakmak fra Rådet for Etniske Minoriteter.
”Debatten om indvandringen i Danmark har haft en tendens til at kortsigtet og præget
af et massivt sortsyn. At integrationen går ad Pommern til. Men virkeligheden er, at en
stor del af den beskæftigelsesvækst vi har set i Danmark, har været drevet af udlændinge,” siger Yasar Cakmak, formand for Rådet for Etniske Minoriteter.
Udlændinge afhjælper mangel på arbejdskraft
En betydelig integration af udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked har
medvirket til, at den mangel på arbejdskraft, danske virksomheder rapporterer om i
dag, ikke er større og endnu mere alvorlig, end det er tilfældet.
Imidlertid er der i 2017 sket et fald i tilvæksten af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
Udviklingen sker samtidig med, at europæiske virksomheder, i lighed med danske virksomheder, melder om en hastigt voksende mangel på medarbejdere, og at ledigheden
generelt i EU, er faldet kraftigt de seneste år.
”Lige nu er der masser af politisk fokus på at sende flygtninge hjem hurtigst muligt. Men
det er lidt af et paradoks i en tid, hvor det er en kendsgerning, at mange af de nydanskere, vi allerede har i landet, er blevet en uvurderlig del af det danske arbejdsmarked og er
med til at udfylde det hul, der er opstået i kølvandet på behovet for arbejdskraft,” siger
Yasar Cakmak og referer herunder til søndagens omtale i Berlingske Business:
www.business.dk/oekonomi/flere-flygtninge-overtager-polakkernes-job
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