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09. Grundorsakerna till migration bör elimineras
Framlagd Av: Statsanställdas förbund för jordbruk, skogsbruk, lantbruk och miljö
(TARIM ORMAN-IS)
I BEAKTANDE AV ATT migration är en komplex process och har varit en del av människans
historia under många århundraden. Idag uppskattar Internationella organisationen för migration
att det finns över 244 miljoner migranter runtom i världen. Med andra ord är en av trettio
människor i världen för närvarande en migrant som lever utomlands. Vidare upplever världen
den största folkförflyttningen sedan andra världskriget, med över 22 miljoner människor som
lämnat sina hemländer.
I BEAKTANDE AV ATT människor migrerar av många olika anledningar som kan klassificeras
som ekonomiska, sociala, politiska och miljörelaterade. Vissa människor väljer att migrera för
att hitta ett arbete eller försöka skaffa sig en bättre karriär, medan andra är tvingade att migrera
och lämna sina hem på grund av krig eller svält. Idag beror det aktuella migrantflödet från
Syrien till Europa enbart på det pågående kriget i landet. Det bör noteras att grundorsakerna
till migration hade utlösts på grund av kapitalismens giriga politik, baserad på exploatering
av naturresurser och arbete. Migrantarbetare har spelat en avgörande roll för kapitalismen,
både som en reservarmé av arbetskraft och ett sätt att öka exploateringstakten. Å andra sidan
har de stora massorna drabbats som ett resultat av exploateringen av naturresurser, medan
andra har skadats av politik som förstärkt ojämlikheten. Som ett resultat av begäret efter mer
makt över energiresurser har länderna i Mellanöstern dessutom drabbats av intensifierade,
våldsamma konflikter och krig som tvingar människor att migrera av säkerhetsskäl. Osäkra
arbets- och levnadsvillkor med ökad ojämställdhet och olika former av folkförflyttningar är alla
produkter av kapitalismen.
VI REKOMMENDERAR STARKT att vi ska betona behovet av att kämpa för lösningar för att
eliminera grundorsakerna till migration.
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