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Det overveldende flertallet av dem som tok seg over Middelhavet til Europa i 2015 og 2016, flyktet fra konflikt og forfølgelse
i hjemlandet, viser tysk undersøkelse. Illustrasjonsfoto: MSF / AP / NTB scanpix
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Det store flertallet av dem som tok seg til Europa over Middelhavet i 2015 og 2016,
flyktet fra konflikt og forfølgelse, viser undersøkelse.
77 prosent av dem som krysset Middelhavet i skrøpelige farkoster disse to årene, oppgir
konflikt og forfølgelse som hovedårsak, viser en omfattende undersøkelse utført av det tyske
forskningsinstituttet Ifo.
annonse

21 prosent oppgir økonomiske årsaker og 2 prosent oppgir naturkatastrofer og andre
årsaker, viser undersøkelsen.
– Våre funn bringer åpenhet og objektivitet inn i debatten, sier Panu Poutvaara, som har
ledet arbeidet med studien.
1,4 millioner mennesker tok seg over Middelhavet til Europa i 2015 og 2016. Forskerne har
analysert svar fra 19.000 i mottak og transittsentre i Bulgaria, Kroatia, Hellas, Ungarn, NordMakedonia, Serbia og Slovenia.

– Stikk i strid med gjengs oppfatning, har vi dokumentert at flyktninger og migranter som
ankom Europa via Middelhavet i 2015 og 2016, er bedre utdannet enn gjennomsnittet i
landene de kom fra, sier Poutvaara.
De som flykter fra land med krig og konflikt, har generelt bedre utdanning enn sine
landsmenn.
Kvinner som flykter av økonomiske årsaker, har også høyere utdanning enn gjennomsnittet i
hjemlandet, viser undersøkelsen.
61 prosent av alle som ble intervjuet, oppga at de håpet å få opphold i Tyskland.
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Bli med i diskusjonen ...
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Jan453 • for 16 timer siden

Det er nesten noe underlig at tallet ikke er høyere enn 77 prosent, når undersøkelsen
viser hva migrantene selv «oppgir» som hovedårsak. Slike undersøkelser er nokså
verdiløse.
Naiviteten lenge leve!
41 △ ▽ • Svar • Del ›
Arve sølv_ byttes mot FN jobb. > Jan453 • for 11 timer siden

Er som å tro at det juggelet man kjøpte på stranda på Granka er 24 karat gull.
Det eneste som er sikkert er at de er overbevist om at vi er idioter!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 16 timer siden

For å få lovlig opphold må man flykte fra krig eller forfølgelse. Så da er det jo ikke
merkelig at de faktisk svarer dette. Vi vet og at disse folkene er de som har råd til å betale
minst noen hundre euro for båtplass. Så hvor trengende de faktisk er kan meget lett
diskuteres.
21 △ ▽ • Svar • Del ›
Arve sølv_ byttes mot FN jobb. > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 11 timer siden

Er nok ikke bare båtturen de må cashe ut for.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Ragnar Lodbroge • for 16 timer siden

Det er dem beste som kommer heropp, så ser det svart ut for disse lander, for dem som
kommer her kan jo ingenting, utover at dem kan alle reglerne for at få på NAV
16 △ ▽ • Svar • Del ›
Ikke gi bort ytringsfriheten > Ragnar Lodbroge • for 15 timer siden

I Norge blir de mottatt av hundrevis jurister som står klar med diverse
ferdigredigerte historier til bruk i deres møte med UDI.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
BernstGunnar > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 15 timer siden

De historiene er allerede lest på nett før avreisen.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > BernstGunnar • for 10 timer siden

Det er nok mange som har hatt som sitt første navn i Norge "Fillin
Yournamehere".
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Karlsen > Ragnar Lodbroge • for 14 timer siden • edited

"De som flykter fra land med krig og konflikt, har generelt bedre utdanning enn sine
landsmenn."
Akkurat DERFOR burde de bli i hjemlandet og bidra til å bygge det opp. Ikke reise
fra det!
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Er-ikke-naiv > Odd Karlsen • for 12 timer siden • edited

Europa fortsetter å utnytte de fattige landene i Afrika, nå med å hente inn de
personene som har litt utdannelse derfra og som var tenkt å bygge landene.
Og dette til ellevill jubel fra venstresiden
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Torheim > Odd Karlsen • for 4 timer siden

Afrikas fattige får verre kår når dem blir sittende igjen med bemidlede
kriminelle. Arbeidsgiverne deres har nemlig, for å kunne smugles til vesten,
meldt oppbud og overført pengene til Afrikas kriminelle. Afrikas ledere har i
tiår bedt vestlige ledere om å stanse "the African brain drain".
For vestens er disse potensielle arbeidsgiverne et stort økonomisk
underskudd. Og barna deres kommer til å gjøre enda dårligere, siden vi vet
at inntillegens tar en "regression to the mean" påfølgende generasjoner.
Begge samfunn taper altså på denne ordning. Eneste vinner er god-følelsen
til godhets-tyrannene.
△ ▽ • Svar • Del ›
JAN T SENECA > Odd Karlsen • for 4 timer siden

Braindrain utkledd som "hjelp" til utlendinger. Etterpå fremstå som "helt" !
Dette er definisjonen på politikk: det muliges kunst!
△ ▽ • Svar • Del ›
Jon H • for 14 timer siden

NTB er nok en gang ute med sin sedvanlige vinklede journalistikk for å fremme
massemigrasjon fra Afrika til Europa. Klart migrantene, som gjerne vil bli i Europa og få
bedre liv, sier det som vil gi best muligheter for å oppnå det. Men fakta er jo at når det de
påstår gåes grundig etter i sømmene så viser det seg jo at 90-95 prosent ikke
tilfredsstiller krav til å få asyl. De er økonomiske migranter og velferdsmigranter.
Våre etablerte velferdssystemer, som vi i europeiske land har bygget og dimensjonert for
oss selv, der betingelsen for at det skal gå i hop økonomisk er at mange nok putter nok
penger inn i det i forhold til de som tapper systemet, er i ferd med å bryte sammen.
I tillegg får vi stadig mer kulturell balkanisering, sosiale problemer, økende kriminalitet og
et stadig mer polarisert og konfliktfylt samfunn.
Dette migrasjonsvanviddet kan ikke fortsette, og NTB og andre MSM må nå slutte med
den systematiske innvandrings- og migrasjonsliberale propagandaen de bedriver.
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Larsen • for 15 timer siden

«77 prosent av dem som krysset Middelhavet i skrøpelige farkoster disse to årene, oppgir
konflikt og forfølgelse som hovedårsak, viser en omfattende undersøkelse utført av det
tyske forskningsinstituttet Ifo.»
Sannhetsgehalten i denne påstand er vel på nivå med påstanden; islam er fredens
religion.
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > Larsen • for 12 timer siden

Antar spørsmålene er dårlig formulert for å få det svaret man ønsket i
undersøkelsen.
For hva er konflikt, er det med kona eller naboen?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
OhleThorsen • for 16 timer siden

Undersøkelsen nevnt her tar jeg med en gummibåt med salt
10 △ ▽ • Svar • Del ›
DrD . • for 14 timer siden

La oss gå ut fra at det er korrekt at disse "flyktningene" er bedre utdannet enn
gjennomsnittet i landene de kommer fra. Hva skjer med disse landene hvis alle de
utdannede flytter? Hva skjer med økonomien i disse landene når folk som kunne ha
startet bedrifter og ansatt 10-20+ andre, som kunne startet med politikk for å fjerne
korrupsjon og et overregulert samfunn, som kunne utgjort en forskjell heller drar til Europa
fordi det er lettere?
En meget interessant video om hvordan overregulering, skatter og avgifter ødelegger
land i Afrika. Hvordan naive snillister som gir ting til folk i Afrika ødelegger lokalt
næringsliv og tvinger folk ut i arbeidsledighet og fattigdom:

▶

6 △ ▽ • Svar • Del ›
Sølvrev1 > DrD . • for 12 timer siden • edited

Smart dame!
Dyktig journalist!
Gode forslag til endring!
Sentralstyring fører til totalitarisme og korrupsjon, og fungerer ikke. Det vet vi. Men
du får ingen sosialist til å innse dette. De er for indoktrinerte. I dag har du til og
med skap-sosialister i Frp, og med FN så fremtredende som de er globalt, hvor de
gjennomsyrer nasjonalstatenes politiske styringssystemer, for ikke å snakke om
migrantindustrien NGOene driver med velsignelse av sentralmakten, går det med
stø kurs rett til helvete.
Det er ikke Afrika som kommer til å heve sin levestandard opp mot vårt nivå med
rådende globale politiske regime i aksjon, men vi som kommer til å senke
levestandard ned mot afrikanske nivåer. (Ja, jeg vet Rossling sa noe annet, men
min mening er at han stirret på seg tunnelsyn og var delvis blind for at vi lever på
en planet med begrensede ressurser, som gjør at vi allerede er ved vippepunktet
hvor utviklingen snur som følge av eksponentiell økning i populasjoner).
Noen kommer uansett til å føle seg som hjemme. Da er det - som vi ser - viktig å få
dem til å begynne å stemme (på sosialistene) når den opprinnelige befolkningen
sakte men sikkert slutter.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > DrD . • for 12 timer siden • edited

Om noen år får vi nok høre hvor slemme vi var, som lot alle med 'noe' utdanning
dra fra landet sitt. Og da vil PK sitte der med dårlig samvittighet og bøte på det
med å forlange erstatninger i milliardklassen til landene de dro fra.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
OhleThorsen • for 16 timer siden • edited

"De som flykter fra land med krig og konflikt, har generelt bedre utdanning enn sine
landsmenn."
Sykurs ? .... men uansett så må ikke vesten tømme disse landene for ekspertise, de bør
repatrieres asap
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Fillejokus > OhleThorsen • for 14 timer siden

Og dermed vil det bare fortsette. Hva skal utdannede personer gjøre i et land med
analfabeter? Og når de kommer til et land som trenger personer i NAV køen så får
de plass der umiddelbart.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Petter Tuvnes • for 15 timer siden

Konfliktkulturen tar de med seg og lager nye konflikter i Europa.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Negerkung • for 12 timer siden

Hvorfor? Svaret er gitt. De vil ha velferden-trygda, vår! Og bedrive kriminalitet. Intet annet.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
LailaMonicaVedumstuNikolaisen • for 13 timer siden

Hva de oppgir er ikke sannheten!
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Martin • for 14 timer siden

Man dokumenterer ved å spørre "flyktningene"?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Martin • for 10 timer siden

Det kalles åpenhet og objektivitet. Åpenhet øverst oppe, tenker jeg vi sier.
△ ▽ • Svar • Del ›
Henning Rutledal • for 15 timer siden

Sant skal sies, hva hadde EU vært uten disse muslimske kapasitetene?
I 2014 kom 1,6 millioner av dem til Tyskland, i 2016 var hele 56 migranter i jobb.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
K. Beelen • for 15 timer siden

Dessverre sier artikkelen ingenting om hva de ble spurt helt konkret. Det ville ikke
overraske meg om spørsmålet var "Hvorfor flyktet du....?".
Jeg synes for øvrig at overskriften til artikkelen er feil, det bør stå "reiser".
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Charles STØENG • for 9 timer siden

Interessant og meget talende for klimaet hvor mye av «forskning» pågår i dag.
Artikkelen legger frem påstander og «fakta» som er på linje med det som forventes i et
moderne politisk korrekt miljø, og kommer utvilsomt til å bli brukt som argument for å
fremheve et flyktningeperspektiv i fremtiden.
Det kommer ikke frem i artikkelen hvordan og under hvilke forhold disse «flyktningene»
ble intervjuet. Det blir ikke på noen måte forklart at resultatene er nødvendigvis bygget på
hva disse menneskene svarer på spørsmål, og at disse svarene naturligvis er påvirket av
hva «flyktningene» selv mener de har en personlig interesse av å svare. Dette risikerer
naturligvis å bli meget forskjellig fra den virkelige realiteten.
Hvordan man definerer ord som konflikt og forfølgelse er også ukjent.
Det er ingen tvil om at i de aller fleste av landene hvor disse menneskene kommer fra, så
er korrupsjonen og brutaliteten generelt i samfunnet såpass høy at mange ville raskt
kunne forklare at de er både forfulgt og i en konflikt. Alt kommer an på hvordan du
definerer ordene og hvor man setter grensene.
Er en person som i Oslo flytter fra østkanten til vestkanten for å få et i hans mening
tryggere nabolag og bedre skole for sine barn, en flyktning fra konflikt og forfølgelse? I
les mer

2 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjørn Voss • for 11 timer siden

Sannheten er jo at de som kommer over Middelhavet IKKE kommer for å redde livet på
grunn av forfølgelse men kommer fordi de vet at her får de rett i lomma penger for det de
har lyst på. Dette selv om den kulturen, verdier og tradisjoner der de kommer er NULL
verdt for dem. De er IKKE livstruet der de kommer fra. Nå må Europa ta seg sammen og
si stopp for å redde egen kultur.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Bjørn Voss • for 10 timer siden

Som avslutning på rapporten, foreslo forskerne enda mere penger til både
"flyktningene", og seg selv :D
△ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 16 timer siden

Når de kommer til Norden er de analfabeter og pendlere til hjemlandet med dypdykk i
nordisk velferd. Denne studien tror jeg ikke på. Velferdsmigrantene svarer ihytt og pine for
å legitimere seg som reell flyktning. Ingen har fortalt om tortur i Libya, noe om påstås av
hjelpeorganisasjoner/menneskesmuglere som årsak til sine "redningsaksjoner".
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Frida Buschmann • for 16 timer siden

NTB - Se bort fra det...
3 △ ▽ • Svar • Del ›
inso • for 3 timer siden • edited

Dette er jo langt i fra nyheter.
Fra selveste Dagbladet Januar 2016, omhandler en rapport fra selveste EU selv:
https://www.dagbladet.no/ny...
Fra selveste SVT finnes følgende klipp fra Juni 2017:

▶

Men skjer noen ting? Nei. Sterke krefter vil noe annet. Det blir forbigått i kognitiv
dissonans, og venstresiden fortsetter å insistere på at det er "asylanter" i livsnød som
søker seg inn.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Kvamme • for 9 timer siden

De er høyt utdannet før de drar, og når de kommer hit så får de ikke jobb pga de kan ikke
lese og skrive. Hva er kravet for å bli kalt høyt utdannet i hjemlandet? At de kan melke en
ku?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane • for 10 timer siden

LOL!
"Objektivitet".
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen • for 12 timer siden

"De som flykter fra land med krig og konflikt, har generelt bedre utdanning enn sine
landsmenn."
Det holder nok at de har 'noe' utdanning. De må også ha bedre råd for å betale
smuglerne. Og så blir de mest trengende sittende tilbake.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
barentsområdet • for 13 timer siden

De aller fleste økonomiske flyktningene som kommer er arbeidsskye individer,;som ikke
orker å bygge opp sitt eget land,men heller flykter til europa,der de kan gå rett inn i
velferdsstaten og kreve samme velferd som resten av befolkningen-derfor kommer de til
europa og roper rasisme visst de blir sendt hjem igjen !
1 △ ▽ • Svar • Del ›
JAN T SENECA • for 14 timer siden

"...konflikt og forfølgelse ..."
Helge Lurås, kjenner du til denne følelsen?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > JAN T SENECA • for 10 timer siden

Leste du ikke om hytteturen? Han har øvd på å ro i gummibåt i hele sommer.
△ ▽ • Svar • Del ›
JAN T SENECA > John Magne Trane • for 4 timer siden

i tilfelle forfølgelse ...hehe ;)
△ ▽ • Svar • Del ›
invernes • for 14 timer siden

⛺
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Eirin Munkebye • for 14 timer siden

Bedre utdannet enn gjennomsnittet i landet de kommer fra....ok, kan lese litt da i alle
fall...?
Undersøkelsen er basert på uttalelser fra "flyktningene"....selv analfabeter besitter
"streetsmartness"...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
dudhereismycar • for 14 timer siden

Når vi vet at veldig mange lyver om "forfølgelse" hvor mye kan vi stole på dette?
Det kan for være 10 -20 % feilmargin her... så hva sier det oss...?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley • for 15 timer siden • edited

Her letes det med lys og lykte for å finne en måte og omgå virkeligheten på. Poutvaara
påstår at den undersøkelsen han har ledet bringer åpenhet og objektivitet inn i debatten.
Den objektiviteten torpederes noe ved at respondentene nødvendigvis har gitt en anelse
subjektive svar.
Men den godeste Poutvaara har da også hentet sine data fra mottak og transittsentre i
Bulgaria, Kroatia, Hellas, Ungarn, Nord-Makedonia, Serbia og Slovenia. Altså ikke fra
verken Frankrike, England, Tyskland, Sverige, Nederland eller Belgia, noe som ville vært
særdeles mer relevant.
De som "flykter" til f.eks Ungarn, Serbia eller Kroatia har jeg faktisk en viss tiltro til at kan
ha noenlunde plausible grunner for å søke opphold der. Jeg ser heller ikke bort fra at
disse sjelene har et jevnt brukbart utdanningsnivå i forhold til de landsmennene de har
"flyktet" i fra.
Men det er altså ikke disse landene som sliter tyngst med at de blir rent ned av samme
typer som har veltet over grensene i f.eks Frankrike, Tyskland og Sverige. De har heller
ikke tatt i mot tilnærmelsesvis samme antall "flyktninger". Det blir da uredelig av
Poutvaara og konkludere med at majoriteten av de som krysset Middelhavet på sin ferd til
les mer

1 △ ▽ • Svar • Del ›
Lues Tertiaria • for 2 timer siden

Hvis de som flykter er de bedre utdannede og man ser hva som ankommer, skjønner man
jo hvorfor det står så ille til i disse landene.
△ ▽ • Svar • Del ›
Furusk • for 4 timer siden • edited

Det er bare rikinger som har råd til plass i gummibåt og evt. videre fluktrute til Norges og
Europas NAV.
Jeg har hørt summer på ca 10 000 dollar. Å betegne disse som flyktninger er helt feil.
Disse migranter. Ordentlige flyktninger kommer via Hellas og Tyrkia.
Og her blir migrantene bare plukket opp av en Norsk? båt.
Altså ikke snakk om noe havari eller krise. Det er blankstilla og pent reisevær.
△ ▽ • Svar • Del ›
♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ • for 4 timer siden
Årets! "– Våre funn bringer åpenhet og objektivitet inn i debatten, sier Panu Poutvaara,
som har ledet arbeidet med studien."
"Prof. Panu Poutvaara Ph.D. ifo Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und
Migrationsforschung."
Altså, en lærer ved et forskningsinst for migrasjon sier sånt tøv.
Faktisk viser en undersøkelse ved Ullersmo landsfengsel at 91% anser at de er
uskyldige, og vi vet at et sted mellom 1 og 5% er det.......
Men det forhindrer ikke at fangerettighetsorgansisjoner hevder at 30-40% er uskyldige,
akkurat som migrasjonsforskningsinstitutt, for de første lever av fanger, og de siste av
migranter.
△ ▽ • Svar • Del ›
Skvatt • for 4 timer siden

Flott å sjå slik framifrå forsking! Men det er likavel ikkje fyrste gongjen, av di eg hugsar
forskinga på romfolk i Bjørgvin der det på nett same sett vart prova at ikkje nokon or dei
hadde sånne ofslege sånne bakmenn dei kallar. Og kvisleisen hadde forskaren funne det
ut? Jau, med å prata med dei sjølve og lata dei sjølve fortelja at dei ikkje hadde det.
Soleisen vart det prova! Der fekk dessa forhufselege frepparane sjå sanninga orkrefta
føredomane deira, og det same lyt skje her når det no endeleg vart prova at
båtfloktningane verkeleg floktar av di dei er båe forfølgde og utsette for alle slag farlege
konfliktar. Den einaste forklaringa eg sakna var at dei au floktar frå å verte uppetne or alle
slag skræmelege rovdyr, anten det er løvar, tigrar eller krokodillar. Slikt noko finst jo alle
stader i detta Afrika, sann. Men konklusjona lyt i alle høve verte den same: Me lyt taka
imot alle floktningane, låt dei koma åt Noreg, verdas beste land, nett slik KrF hev båe
visdomen og nestekjærleiken til å krevje. Jau!
△ ▽ • Svar • Del ›
Roar • for 6 timer siden

http://bodøposten.no/leserinnlegg-denn...
△ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ RESETT

NRK-program prøvde å manipulere
skolevalget med «fake news»

Stem ikke Høyre, ikke med Erna
104 kommentarer • for 5 timer siden

99 kommentarer • for 8 timer siden

Cg Re —

Rakne T. Helt —

AvatarLa oss håpe at elevene nå har tatt en lærdom:
De skal ikke stole på NRK
De skal ikke stole på rektor
De skal ikke stole på Medier24
De skal ikke stole på at de som sier de skal ta vare
på de ikke tyr til overgrep eller er kyniske nok til å
bruke de som forsøkskaniner dersom de ser det
hensiktsmessig..Lærdommen er kostbar den sprer
frykt for at ingenting er sant. Man kan simpelthen ikke
stole på noen. Det reder grunnen for
skremselspropaganda, eller at propagandaen de
tenker å tilføre ikke vil virke. Alt ettersom hva eleven
forstår.Hva dette sier om, NRK, rektor, og Medier24
skal jeg ikke ta opp men det er klart konspirasjonen
de har samlet seg om å presentere for elevene setter
de i et underlig lys.

AvatarTiltredes! Det må store utskiftninger til, det
eneste språket dagens politikere forstår!

Oslo er ikke din lekestue, Marie Lan!

MDG større enn Ap i Oslo

87 kommentarer • for 8 timer siden

35 kommentarer • for 4 timer siden

888JollyBob888 —

invernes —

Avatar.
Merkelig, at denne Wlan og hennes kompanjonger
Rajmånn og Tredal får lov til å ture frem uhemmet i
landets hovedstad.
.
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