Remitteringar och
fattigdomsbekämpning
Genom migration skapas möjligheter till högre inkomster
och minskad fattigdom i världens fattigare delar. Läs hur i
denna text om remitteringar.
Remitteringar kallas de pengar som en migrant skickar hem till sina släktningar eller
andra i det land hen kommer ifrån.
Enligt Världsbanken skickade migrantarbetare hem ungefär 370 miljarder dollar 2011,
och summorna förväntas öka till närmare 400 miljarder dollar 2012. Detta kan jämföras
med att utvecklingsländerna år 2010 mottog 130 miljarder dollar i bistånd (OECD 2012).
Remitteringar är ett gammalt fenomen. Under 1800-talet utvandrade människor från
Europa till bland annat Nordamerika och skickade hem pengar till
familjemedlemmarna. Rörligheten inom Europa genom EU har skapat stora
möjligheter för människor att röra sig över gränser för att arbeta där jobb finns och
lönerna är högre. Enligt en ny bok från Världsbanken har summorna som skickats hem
inte heller påverkats i så hög grad av den globala finansiella krisen. 2009 sjönk värdet
av remitteringar med cirka 5 %, men sedan dess har de fortsatt att öka trots svag
ekonomisk utveckling i många länder.
FN:s organ för handel och utveckling, UNCTAD (2011) har i en rapport sammanställt
forskning kring hur remitteringar påverkar inkomster och fattigdom i
utvecklingsländer. Generellt visar forskningen att remitteringar har en positiv effekt
för migrantens familjs ekonomi. Remitteringar ger direkta inkomster till hushåll, som
använder pengarna bland annat till utbildning och hälsovård. När det gäller bredare
effekter så kan man se att remitteringar som strömmar till ett land tenderar att minska
andelen fattiga i det landet.
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Remitteringar kallas de pengar som migranter
från Sverige. I rapporten har kurder
arbetar ihop och skickar till sina ursprungsländer.
boende i Sverige intervjuats. De
Remitteringar är ungefär tre gånger större än det
bistånd som utvecklingsländerna tar emot.
vittnar om att familjer i hemlandet
ibland har en orealistisk syn på hur
USA, Saudiarabien, Ryssland, Schweiz och Spanien
är de länder varifrån de största summorna skickas.
bra ekonomiskt det är att bo i Sverige,
att diskussioner om remitteringar är
en källa till gräl och det är jobbigt att prioritera mellan familjen i Sverige och att skicka
hem pengar. Rapporten menar också att pressen att skicka hem pengar kan påverka

var migranten väljer att bo och hur mycket den fokuserar på att lära sig svenska
jämfört med att snabbt arbeta ihop pengar.
Ett annat problem är att det kan vara krångligt att skicka pengar. Genom höga
transaktionskostnader via exempelvis banker förloras dessutom en del av de pengar
som hade kunnat nå fram till migrantens ursprungsland.
Under de senaste åren har det uppmärksammats hur människor från Thailand, och i
somras Bulgarien, kan råka illa ut när de lockas att komma till de svenska skogarna för
att plocka bär. Journalisten Per Grankvist menar i en debattartikel i Svenska Dagbladet
(2012) att vi som konsumenter har möjligheter att förändra situation. Han menar att
ansvaret hittills har riktats mot de som i Sverige på tveksamma grunder lockat
människor att komma och plocka bär. Men uppmärksamheten måste också riktas mot
de stora svenska företag som till sista använder bären i sina bakverk. Vi som köper
blåbärspajen och lingonsylten kan trycka på företagen för att förbättra situationen för
migranterna.
Att människor har möjlighet att röra sig över gränser är positivt, även om det
naturligtvis vore bättre att inte vara tvungen att lämna sitt hem för att skapa en ljusare
framtid för sig och sin familj. Men genom migration och möjligheten till remitteringar
strömmar pengar från världens rikare delar till de fattigare, och bidrar till högre
inkomster och minskad fattigdom.
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