
Indvandring før og nu

af  Kurt V. Andersen
Jeg har på facebook nogle gange set en sammenligning mellem udvandringen til Amerika i
det  nittende  århundrede  og  så  de  nuværende  migrantstrømme  til  Europa.  Forskellen
springer mere i øjnene end lighederne, hvis man ser nøjere efter.

De skandinaviske udvandrere til USA kunne blive ansat hos allerede ankomne skandinaver,
de kunne slå sig ned som nybyggere eller prøve sig igennem på andre måder. Men der var
minimal eller oftest ingen hjælp at hente fra de amerikanske myndigheder. Mange af  os har
slægtninge, for hvem det slet ikke gik. De måtte vende hjem med tomme hænder. Der var
ingen hjælp at få i USA.

En sammenligning ville forudsætte, at vi i DK modtager migranter med f.eks. 3 måneders
hjælp (som visse steder i USA) og dermed slut. De måtte så skaffe sig et udkomme på et
arbejdsmarked med ingen eller meget lav mindsteløn og uden forsikring, hvilket ville føre til
et omfattende løntryk og omkalfatring af  hele arbejdsmarkedet.

Ville vi i Danmark acceptere en løn, som end ikke med 40-50 timers arbejde ville kunne
skaffe husly til den arbejdstagende? Sådan er det faktisk i USA i det 21. århundrede (for slet
ikke at sammenligne situationen i USA i det 19. århundrede). I dag har mange amerikanere
to jobs for overhovedet at skaffe det simpleste husly. 

Ville vi acceptere sammenbrud i det kollektive ansvar, hvor selv de simpleste velfærdsgoder
ville blive udsat for voldsomme besparelser?

Disse spørgsmål sprang en dansk emigranthistoriker behændigt over i et interview på P1 i
forgårs.  Straks  efter  kunne  man  læse  indlæg  på  facebook  med  samme  fejlagtige
sammenligning. Jeg føler mig nødsaget til at gentage, skønt jeg er træt af  det, at jeg mener vi
skal modtage syriske flygtninge, men jeg er enig med Andreas Kamm i at vi ikke kan sætte
vore egne velfærdssamfund over styr - for hvem ville det egentlig gavne i længden? Slet ikke
de svageste på arbejdsmarkedet, som migranterne hører til,  men altså heller ikke danske
lønmodtagere, som gennem generationer har kæmpet sig frem til ordentlige forhold.

De skandinaviske udvandrere og dagens migranter har det  til  fælles,  at  de flygtede eller
flygter  fra  fattigdom. Den afgørende forskel  er,  at  der  står  en velfærdsstat  klar  med de
nødvendige velfærdsgoder til migranter i Danmark. At afvise denne afgørende forskel vil få
konsekvenser for lønmodtagere i den dårligst lønnede ende. Men det betyder måske ikke så
meget for den pseudointellektuelle offentlighed i Danmark? Vi er med andre ord nødt til i et
fælleskabsbaseret velfærdssamfund alene af  økonomiske grunde at vurdere, hvor meget vi
kan magte. Og ja, vores samvittighed og moralske valg er altid i klemme mellem fordring og
evne.  Ikke  at  ville  acceptere  dette  vilkår  er  den umodenhed,  som man må overlade  til
utopister og unge idealister uden ansvar.
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