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Mudderkastning
Af BENT FLYVBJERG, professor, dr. techn. & ph. d., Aalborg Universitet

DET ER trist, at integrationsminister Bertel Haarder forfalder til
mudderkastning mod journalister og universitetsansatte i sit forsøg på at
melde alt vel for udlændingepolitikken, hvad angår udenlandske studerende
og højt uddannede ("Flovt vrøvl i DR-deadline", JP 25/8). Mudderkastningen
træder i stedet for de saglige argumenter, som tydeligvis mangler.
Det er rigtigt, at der hidtil har været en vis stigning i antallet af udenlandske
studerende ved danske universiteter, fra en meget lille andel til en lidt større lille
andel.
Men nu har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at taxametertilskuddet skal
bortfalde for studerende, som ikke er fra EU. Og det er især disse studerende, som
er vokset i antal tidligere. Derfor står antallet af udenlandske studerende til at falde,
da vi ikke kan konkurrere på sproget, lave leveomkostninger, et fremmedvenligt
image eller brandede universiteter. Det er problemet.

Meget står på spil
Vi har brug for flere i stedet for færre udenlandske studerende. Mange flere. De skal
bl.a. udfylde de tomme studiepladser inden for natur- og ingeniørvidenskab. Og efter
endt uddannelse skulle mange af de studerende gerne blive i Danmark, fordi vi
mangler ingeniører og naturvidenskabsfolk, som kan sikre Danmarks fremtid som
højteknologisk samfund og dermed vores plads blandt verdens rigeste lande. Så
meget står på spil.
Som en, der arbejder i praksis med at skaffe nye studerende og nye forskere til et
dansk universitet, kan jeg oplyse ministeren om, at begge dele er svært og bliver
stadigt sværere. Økonomien, sproget og visareglerne er kun ét problem.
Danskernes holdning til fremmede er et andet.
En af vores udenlandske studerende blev for nogen tid siden slået ned pga. sin
hudfarve og lå på hospitalet i over en uge. Han bliver ikke ambassadør for Danmark
i udlandet, så flere kunne få lyst til at komme og læse og arbejde her. Tværtimod
bliver han endnu en brik til det image, Danmark er ved at få internationalt som et
lukket samfund, der med alle midler skræmmer udlændinge væk.
Bertel Haarder og Dansk Folkeparti må tage en stor del af ansvaret for dette image,
som koster os dyrt i både penge og goodwill.
Under de gældende vilkår kommer de bedste ikke til Danmark.
I stedet tiltrækker vi igen dem, som ikke kom ind andre steder. Derfor er det heller
ikke nok bare at "åbne op" for veluddannede udlændinge, som Bertel Haarder siger,
han har gjort.

Den kvantitative politik skal følges op af en kvalitativ.
Danmark skal gøres til et særlig attraktivt sted at være for veluddannede
udlændinge i forhold til vores konkurrenter.
Her er indførelse af engelsk som andet hovedsprog i tillæg til dansk, øget tolerance,
afbureaukratisering af indvandringen, gode skatteforhold og en vital by- og
kulturpolitik helt centrale størrelser.

Falsk indtryk
Det skal retfærdigvis nævnes, at problemerne ikke er opstået alene under den
nuværende regering.
Men de er blevet værre, og regeringen har chancen for at løse problemerne og
dermed gøre noget afgørende for vækst og velfærd.
Sådan ser det ud fra gulvet på et dansk universitet. Jeg foreslår, at Bertel Haarder
lytter til erfaringerne fra praksis, på god demokratisk vis, i stedet for at kaste
mudder og give et falsk indtryk fra minister-skrivebordet af, at alt er vel i
udlændingepolitikken.

