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Kring millennieskiftet gjorde sig EU officiellt av med den noll-invandrings-
linje som under nästan 30 år varit rådande vad gäller arbetskraftsinvandring 
från länder utanför OECD. Sedan dess har EU inte missat något tillfälle att 
betona sitt stora behov av arbetskraft från de fattigare delarna av världen. 
Detta behov presenteras ofta som en demografisk nödvändighet, eller som den 
dåvarande kommissionären Cecilia Malmström uttryckte saken: ”Vi behöver 
invandrad arbetskraft för att säkra vår ekonomiska överlevnad.”1 I policy-
planen för arbetskraftsinvandring från 2005 hävdar EU-kommis sionen att 
utan en stor ökning av migrerad arbetskraft kommer unionens arbetsföra 
befolkning att ha minskat med bortåt 50 miljoner till 2050.2 Enbart fram till 
2020, skriver kommissionen vidare i sin ”Ageing Report” från 2012, behöver 
EU en nettoinvandring på över 25 miljoner människor för att bibehålla den 
arbetsföra befolkningen på dagens nivå.3

Att EU:s brott med noll-politiken för arbetskraftsinvandring har skapat 
oro i Bryssel märks på retoriken i EU-kommissionen och bland andra institu-
tionella aktörer, som är måna om att undvika presumtivt negativa reaktioner 
från EU-medborgarna. Kommis sionen försäkrar till exempel att en ökning 
av arbetskraftsinvandringen ska gå hand i hand med strängare åtgärder mot 
”illegal invandring”, internationell brottslighet och terrorism. Och i linje med 
detta har kommissionen framhållit förtjänsterna med exempelvis ”påtvingat 
återvändande” för ”illegala invandrare”, eftersom det kan ”bidra till att få all-
mänheten att godta en större öppenhet gentemot nya lagliga invandrare, mot 
bakgrund av en mindre sträng inresepolitik för i synnerhet arbetssökande mig-
ranter”.4 ”Om inte gränskontrollerna fungerar väl, den irreguljära migra tionen 
minskar och återvändandepolitiken är effektiv”, inskärper kommissionen gång 
på gång, ”blir det omöjligt för EU att erbjuda fler möjligheter till laglig migra-
tion och rörlighet. Inget politiskt ramverk kan legitimeras utan detta.”5

Även om många velat tolka EU:s tal om ökad arbetskraftsinvandring som ett 
förebud om öppnare gränser är den nya politiken alltså tvärtom helt och hållet 
betingad av en än strängare gränspolitik. Som bland andra Human Rights 
Watch rapporterar kan bortåt 14 000 migranter ha dött i och kring Medelhavet 
åren 1998–2011.6 Och dödstalen fortsätter att stiga. Enligt färska skattningar av 
både UNHCR och International Organisation for Migration, miste över 3 000 
flyktingar livet i Medelhavet enbart de nio första månaderna 2014.7 Detta är 
mer än en fördubbling jämfört med den senaste rekordnoteringen 2011.

För att spetsa till det: vad vi bevittnar är en ut veckling där EU:s ansträngning-
ar för att öka arbetskraftsinvandringen sammanfaller med att fler och fler mig-
ranter dör när de försöker möta detta behov. Det tycks frånstötande irrationellt 
– varför rulla ut taggtrådsmattor för dem som man säger sig så desperat behöva?
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Det kan tilläggas att både Bryssel och enskilda 
EU-regeringar menar att ojämlikheterna mellan 
Nord och Syd utgör det i särklass viktigaste pro-
blemet när det gäller så kallad påtvingad migration 
från Afrika och andra platser. Samtidigt visar ett 
stort antal forskare såväl som frivilligorganisationer 
att EU saknar både den politiska viljan och de 
rätta ekonomiska instrumenten för att ta sig an ett 
problem som är så omfattande att det skulle kräva 
genomgripande förändringar av hela den politiska 
och ekonomiska världsordningen för att lösa.

Hur EU hanterar migration från Afrika

EU:s nuvarande migrationspolitik gentemot Afrika 
är en bra illustration av sakernas tillstånd. Å ena 
sidan måste EU kontrollera vad som uppfattas 
som ett massivt invandringstryck från en afrikansk 
kontinent med ett gigantiskt demografiskt över-
skott av unga och arbetslösa. Å andra sidan används 
också den demografiska logiken som ett argument 
till förmån för ökad migration. Enligt EU-kommis-
sionen behöver EU främst ”hantera” och ”förvalta” 
migrationen, det vill säga hitta ändamålsenliga 
metoder för att ta emot afrikanska invandrare:

Migrationen från Afrika har ökat betydligt [ … ]. 
Det är föga troligt att denna utveckling kommer 
att avstanna inom en överskådlig framtid och 
migrationstrycket kan komma att öka. Samtidigt 
kommer EU att behöva migranter för att säker-
ställa en hållbar arbetsmarknad mot bakgrund av 
den demografiska utvecklingen. EU måste konkur-
rera med andra världsregioner och behöver mig-
ranter med lämplig kompetens för att klara det.8 

Från 2005 och framåt har ett antal EU-afrikanska 
deklarationer, partnerskap och andra samverkans-
ramverk (så som European Neighbourhood Policy 
och EU-Africa Strategic Partnership on Migration, 

Mobility and Employment) skapats med avsikten 
att upprätta en ömsesidigt fördelaktig hantering 
av afrikansk migration. ”Hantering” och ”partner-
skap” är nyckelorden. De används för att klargöra 
att EU:s intention inte längre är ensidigt inriktad 
på ”kontroll” och ”prevention”. EU framhåller 
istället migra tionens positiva potential för Afrikas 
utveckling och man hävdar därför vikten av att 
arbeta emot kompetensflykt (”brain drain”), för-
enkla afrikanska migranters pengaöverföringar eller 
remittering från EU till Afrika, underlätta för hög-
utbildade afrikaners återvändande till Afrika, under-
stödja den afrikanska diasporans roll i utvecklingen 
av Afrika, och främja inkluderande tillväxt, uthållig 
utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Dessa och andra liknande målsättningar utform-
ades i anslutning till Ministerial Euro-African 
Conference on Migration and Development som 
hölls i Rabat sommaren 2006. Konferensen, som 
utmynnade i Rabatdeklarationen, syftade till att 
hitta sätt att möta den stora ökningen av afrikansk 
invandring till EU under 2005 och 2006. Här på-
pekade både regeringar och EU-kommissionen att 
den långsiktiga lösningen inte låg i enbart stäv-
jande säkerhetsåtgärder, utan att det också krävdes 
att klyftan mellan Nord och Syd jämnades ut. 
Likväl var det ändå säkerhet och gränsbevakning 
som drog det längsta stråt också i Rabat. I relation 
till överens kommelserna som upprättades i Rabat 
noterade Maltas utrikesminister nöjt: ”Att bekäm-
pa inter nationellt organiserad brottslighet, återföra 
illegala invandrare till deras hemland och stoppa 
det illegala migrationsflödet är mycket viktiga 
faktorer för att åtgärda den illegala invandringen på 
ett övergripande sätt”.9

Sedan Rabatkonferensen och framför allt sedan 
omvälvningarna i Nordafrika 2011 och den för-
värrade flyktingkrisen kring Medelhavet har flera 
EU-afrikanska migrationsmöten ägt rum på hög 
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nivå. Men trots nya överenskommelser och all 
retorik om partnerskap mellan likar, win-win-
dynamik och afrikansk utveckling lyser de ojämna 
makt relationerna mellan EU och Afrika tydligt 
igenom när det gäller de konkreta målsättningarna 
och formerna för samarbete. 

I EU:s nuvarande ”Globala strategi för migra-
tion och rörlighet” framhålls återigen olika fördelar 
för de afrikanska länder som vill fördjupa sitt 
migrations samarbete med EU, framför allt vad 
gäller utveckling och möjligheter till migrations-
kanaler in i EU. Samtidigt är detta helt och hållet 
betingat av det ansvar som åläggs Afrika att hindra 
illegal invandring, utveckla system för åter-
vändande och strängare gränskontroller.

Vidare ska den afrikanska arbetskraftsinvand-
ringen nästan uteslutande utformas som cirkulär 
migration, där, som EU definierar det, ”migranter 
kommer till EU i korta perioder och reser tillbaka 
till tredjeland när anställningsavtalet går ut.”10 
EU:s direktiv för säsongsarbetande migranter, 
som antogs i år, är ett konkret exempel på detta; 
det är specifikt motiverat med hänvisning till att 
det, som kommissionen betonar, ”förväntas bli allt 
svårare att fylla dessa [säsongsarbetar]behov med 
arbetstagare från EU-länderna, främst på grund 
av att dessa arbetstagare uppfattar säsongsarbete 
som oattraktivt.”11

Cirkulär migration till EU ska generellt bygga på 
”verkliga” och ”tydligt identifierbara arbetskrafts-
behov” som ”bidrar till att täcka behovet av välutbil-
dade arbetstagare i expanderande sektorer av EU:s 
ekonomi men som också bidrar genom att utföra 
många sysslor som kräver olika typer av lägre kom-
petens”.12 Som EU-kommissionen understryker: 
”Att människor med rätt kompetens ges en möjlig-
het att vara på rätt plats vid rätt tid är avgörande 
för framgångarna inom näringsliv, forskning och 
innovation i Europa.”13 Efter katastrofen i Lampe-
dusa har kommissionen, som del av Task Force 
Medi terranean, betonat detta ytter ligare i sin politik 
för att skapa fler lagliga vägar in i EU för afrikaner. 

Som synes syftar EU:s politik till att skapa en 
balans mellan det afrikanska migrationstrycket 

och det europeiska migrationsbehovet; en positiv 
och skenbart ömsesidig dynamik ska på så sätt 
komma till stånd mellan Afrikas demografiska 
överskott och EU:s demografiska underskott av 
människor i arbetsför ålder. Eller för att uttrycka 
förhållandet i gängse marknadstermer: EU vill 
skapa en jämvikt mellan utbud och efterfrågan 
på arbetskraftsinvandrare.

Men även om EU strävar mot ett större ut-
rymme för marknadsmekanismer i arbetskrafts-
migrationspolitiken innebär detta på intet 
sätt att man förespråkar någon självreglerande 
migrationsmarknad med öppna gränser. Som 
EU-kommissionen ny ligen betonade i sitt yttrande 
i FN:s högnivådialog om internationell migra-
tion och utveckling: ”Saknas en bra styrning kan 
kostnaderna för migration vara betydande och bl a 
leda till sociala spänningar med mottagarländernas 
befolkning – vilket ofta utnyttjas av populistiska 
krafter – och skapa ett tryck på knappa resurser. 
Okontrollerad migration kan också förvärra hot 
mot säkerheten”.14 Som i de flesta marknads-
relationer vill EU istället utnyttja den starkare 
partens latenta möjlighet att rigga migrationsmark-
naden till sin egen fördel. För att lyckas med detta 
och därmed slippa påstått ”betydande kostnader”, 
”tryck på knappa resurser”, ”sociala spänningar” 
och ”hot mot säkerheten” vill EU försäkra sig 
om att migranterna från Afrika förblir kostnads-
effektivt cirkulära och utan några egentliga 
rättig heter, vilket i sin tur kräver att den rigorösa 
gränsbevakningen skärps ytterligare. För om 
”cirkulär migration”, som kommissionen skriver, 
alltmer framhävs ”som en form av migration som 
kan hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan av 
arbetskraft på internationell nivå, och därigenom 
bidra till en effektivare fördelning av tillgängliga 
resurser samt till ekonomisk tillväxt” så rymmer 
den också ett potentiellt problem: ”om den inte 
utformas och hanteras på rätt sätt, kan migration 
som avsetts vara cirkulär lätt bli permanent och 
därigenom motverka sitt syfte.”15

När kommissionen nu försöker upprätta ett EU-
ramverk för arbetskraftsinvandring från Afrika är 
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detta således tänkt att vara uppbyggt enligt formeln 
om cirkulär migration och återvändande. Känne-
tecknande för sådana temporära arrangemang, vilka 
samtliga EU-länder var för sig redan infört i någon 
form, är nämligen att de förpliktigar till väldigt 
lite från staternas sida och därför lämnar ett högst 
begränsat utrymme för några substantiella rättig-
heter för migranterna. Detta innebär att den rätts-
lösa och socialt nakna ställning som gjort ”illegala” 
arbetskraftsinvandrare så eftertraktade på EU:s 
arbetsmarknad i flera viktiga avseenden nu bildar 
en mall för hur EU vill ta sig an miljontals nya och 
”legala” arbetskraftsinvandrare, före trädelsevis från 
Afrika. Samma människor som skall rädda EU:s 
demografiska hälsa och ekonomiska tillväxt erbjuds 
alltså inget samhällskontrakt i gengäld.

Genom att inte låta arbetskraftsinvandrare bli 
delaktiga i samhället de arbetar i bidrar man ytter-
ligare till de strukturella förutsättningarna för en 
exploaterande arbetsfördelning i EU. Detta riskerar 
inte bara att stärka det etno-rasistiska utestängande 
som redan pågår på EU:s skiktade arbetsmarknad. 
Med den utbyggda och alltmer militariserade 
migrations kontrollen är det också sannolikt att 
migrationskrisen vid EU:s yttre gränser intensi-
fieras. Det verkar som att EU vill ha Afrikas arbets-
kraft, men inte afrikanerna. I alla fall inte i form 
av potentiella medborgare med samma rättigheter 
och friheter som andra. Denna problematik, eller 
självmotsägelse, är tydligt förankrad i Europas och 
Afrikas historiska relation.

Det eurafrikanska arvet

Det här är alltså inte första gången närvaron av 
afrikaner på europeiskt territorium orsakar oro 
hos europeiska politiker. En av de största och 
första europeiska debatterna om afrikansk arbets-
kraftsinvandring utbröt under och efter första 
världskriget. Vid den tiden höll sig Frankrike och 
Storbritannien med hundratusentals soldater som 
hade rötter i de europeiska kolonierna. Trupper 
från Madagaskar, franska Ekvatorial- och Väst-
afrika, Marocko och Algeriet patrullerade de ocku-
perade delarna av det tyska Rhenlandet. Tysk 

dagspress översvämmades snart av vilda rykten 
om grymheter som begåtts av dessa svarta och 
arabiska trupper. Afrikanska soldater beskrevs i 
allmänhet som vildar, särskilt farliga för de tyska 
barnen och kvinnorna. 

1923 ockuperade franska trupper, inklusive 
afrikanska enheter, det strategiskt viktiga Ruhr-
området. Detta stärkte allmänhetens motstånd. 
Tyskarna protesterade givetvis mot Frankrikes 
intrång på deras ekonomiska autonomi. Men de 
fördömde också vad det menade var ett än mer 
grundläggande brott. President Friedrich Ebert 
uttryckte sig såhär: ”Att färgade trupper från den 
mest lågtstående kultur utplaceras för att bevaka 
en befolkning av så stor andlig och ekonomisk vikt 
som rhenländarna är att göra oacceptabelt våld på 
den europeiska civilisationens lag”.16 Hitler å sin sida 
talade om de koloniala trupperna i följande orda-
lag: ”Negerblod kontaminerar Rhenlandet i Euro-
pas hjärta … det bastardiserar Europas kärna”.17 
Han var definitivt inte ensam om denna hållning. 
Liknande åsikter florerade i Västeuropas liberala 
och socialdemokratiska etablissemang, liksom i 
framstående kvinnoorganisationer.

När Tyskland krävde att Frankrike minskade 
de afrikanska truppernas ”synlighet” på de ocku-
perade territorierna hade dock utplaceringen av 
svarta soldater på ”vit mark” redan under själva 
kriget varit ett ämne för diplomatiska stridigheter. 
Första världskriget och dess efterspel var första 
gången europeiska politiker och diplomater för-
handlade om hur antalet afrikaner i Europa skulle 
begränsas, samtidigt som man erkände att afri-
kanska soldater behövdes i Europa. Även om inget 
formellt avtal undertecknades rådde en informell 
överenskommelse om att alla inblandade ansåg 
att afrikansk invandring och bosättning i Europa 
var djupt motbjudande. 

”Den svarta fasan” eller ”den svarta skammen” 
ledde därför till ett mellanstatligt samarbete och 
samförstånd inom Europa. Snart skulle också olika 
närmanden ske gällande andra aspekter av den 
fransk-tyska konflikten. De geografiska gräns-
områden som utgjorde konfliktens epicentrum blev 
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spelplatsen för viktiga händelser i EU:s ursprungs-
historia. Man brukar säga att förutsättningarna 
för EU formades genom den så kallade Schuman-
deklarationen från 1950 och upprättandet av den 
europeiska kol- och stålunionen ett år senare. 
Schumans projekt hade i sin tur sin upprinnelse i 
planer från det tidiga 1920-talet och framåt. 

Att de många sekler långa konflikterna kring 
gränsregioner och dess rika kol- och ståltill-
gångar skulle lösas genom samarbete var något 
intellektuella, internationalister och progressiva 
liberaler hade hoppats på långt innan Schuman 
skred till verket. Under tiden för ockupationen 
av Rhen landet och Ruhrområdet menade man 
att den urgamla fiendskapen mellan Frankrike 
och Tyskland hade lett de båda staterna in i en 
återvändsgränd. Richard Coudenhove-Kalergi, 
som grundade den pan- europeiska rörelsen, pro-
klam erade i sin program pamflett Paneuropa: ”Den 
fruktansvärda kris som Tyskland och Frankrike 
idag är låsta i kommer antingen att sluta i att de 
enas som européer – eller så kommer de hugga 
mot varandras strupar och dö från de sår som de 
tillfogat varandra.”18 

Ett enat Europa ansågs vara politiskt nödvändigt 
för att förhindra en upprepning av första världs-
kriget. Också kulturella skäl angavs: historiskt sett 
tycktes Europa utgöra någon typ av civilisations-
samfund. Dessutom framlades på 1920-talet ett 
ekonomiskt argument. När européerna jämförde 
sina egna stater med Sovjets och USA:s snabbt väx-
ande ekonomier var det tydligt att det fanns fördelar 
med att verka inom en kontinental enhet. Europa 
var splittrat i en mängd stater och dess ekonomiska 
storlek och dynamik led av handelshinder och tullar. 
Detta ekonomiska incitament förvandlades sedan 
gradvis till ett alltmer geopolitiskt och demografiskt 
perspektiv, som berörde den känsliga frågan om 
huruvida Europa någonsin skulle lyckas återta sin 
plats som världsmakt i samma klass som de andra. 

Lösningen? Coudenhove-Kalergis essä, med 
det passande namnet ”Afrika”, talade klarspråk: 
”Afrika skulle kunna förse Europa med råvaror 
till dess industri, mat till dess befolkning, land 

till dess överbefolkning, arbete till dess arbetslösa 
och marknader för dess produkter”.19 Att tillsam-
mans utveckla Afrika framstod i detta ljus som så 
otvetydigt gott att det i sig skulle kunna vara skäl 
nog för de europeiska staterna att göra gemensam 
sak. Coudenhove-Kalergis experimentella eur-
afrikanska utkast tjänade efter andra världskriget 
som referens ram för olika organisationer och 
institu tioner som ville främja europeisk integra-
tion, och det kulminerade 1957 i grundandet av 
dagens EU. Detta ursprung är nu i princip bort-
glömt av alla utom en handfull specialister. Trots 
att Coudenhove- Kalergi i EU:s historiografi anses 
vara fädernas fader har man i allmänhet förträngt 
att hans Paneuropa även innefattade Afrika.

Dock tycks vissa aspekter av den undanträngda 
historien gå igen i dagens tankar om ett ”nytt” 
EU-afrikanskt partnerskap. Inte bara tycks Europas 
mål och insatser i Afrika ha uppenbara likheter 
med de som salufördes på den Paneuropeiska unio-
nens kongresser. Också ”migrationsproblemet” 
och dess demografiska logik finner sin historiska 
parallell. Vid den Paneuropeiska unionens fjärde 
kongress 1935 diskuterades Afrika som en lösning 
på Europas överbefolkningsproblem. Filosofen 
Max Grünewald presenterade rapporten ”Afrika 
och utvandringsproblemet” där han föreslog 
att 12 miljoner arbetslösa européer borde flytta 
till Afrika. Ingenjören Artur Biber presenterade 
statistik till förmån för upprättandet av ett ”Nytt 
Europa” i Afrika, som skulle ställas under ledning 
av Nationernas förbund. Det nya Europa skulle 
bebos av tre miljoner européer och förses med en 
rejält tilltagen investeringsfond. Grünewald avslu-
tade rapporten med att citera Coudenhove-Kalergi: 
”Att låta Europa ta hand om Afrika, är att ta hand 
om Europa genom Afrika.”20

Under mellankrigstiden, speciellt under 
1930-talets ekonomiska depression, var båda 
dessa målsättningar – att rädda Europa och att 
kontrollera Afrika – kopplade till frågan om stor-
skalig europeisk utvandring till Afrika. Ytterligare 
en viktig förespråkare för europeisk samverkan, 
den franska geografen Eugène Guernier, inledde 
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sin bok Afrique: Champ d’expansion de l’Europe 
(Afrika: Europas expansionsfält) från 1933 med en 
50 sidor lång kartläggning av världsmigrationen 
under det föregående seklet. Guernier redovisade 
en uppsjö av demografiska data för varje europeiskt 
land, och för varje land nådde han samma uppen-
barligen oundvikliga slutsats. Italien till exempel 
”kommer återigen ställas inför nödvändigheten 
att finna ett sätt att säkra överlevnaden för sitt 
årliga nativitets överskott på 455 000 personer, 
varav de som inte längre kan korsa Atlanten eller 
Alperna … borde börja rikta blickarna mot Afri-
ka”.21 Denna idé delades av många italienare, inte 
minst den inflytelse rike Paolo Orsini di Camerota 
i sin bok från 1934, Eurafrica: L’Africa per l’Europa, 
l’Europa per l’Africa (Eurafrika: Afrika åt Europa, 
Europa åt Afrika).

Enligt Eugène Guernier fanns det ingen enskild 
europeisk stat med resurser nog att upprätta och 
organisera de nödvändiga europeiska bosättning-
arna i Afrika. Därför blev europeisk samverkan 
ofrånkomlig. Guernier föreslog en trestegsstrategi. 
Först skulle de europeiska staterna välja de mest 
framstående och intelligenta i sin elit, och skicka 
dem till Afrika för att förbereda konkreta planer 
och utvecklingsprojekt. Denna elit skulle sedan 
bereda väg för ”stormtrupperna: ingenjörer, 
konstruktörer, entreprenörer och byggarbetare, 
som genom att förse Afrika med materiella nöd-
vändigheter kommer att låta de redan utvecklade 
delarna av de infödda raserna höja sin levnads-
standard”.22 Så fort denna nya eurafrikanska ord-
ning hade installerats skulle en massinvandring till 
Afrika omfattande 500 000 européer per år följa: 
inom 30–50 år skulle runt 20 miljoner européer ha 
bosatt sig i Afrika.

Guerniers plan var bara en av de mer utbrode-
rade bland många i 1930-talets Frankrike. Stöd för 
en samordnad utveckling av Afrika återfanns ända 
uppe i de politiska toppskikten. Albert Sarraut, 
framstående fransk politiker och premiärminister 
vid två tillfällen på trettiotalet, drog upp planer 
som liknade Coudenhove-Kalergis. Sarrauts 
landsman Georges Valois å sin sida önskade 

förvandla Afrika till ”en ny europeisk verkstad”; 
ett avsättningsområde för Europas överflödiga 
befolkning och arbetskraft.23 Andra franska poli-
tiker på vänstersidan, till exempel Paul Reynaud, 
hyste liknande uppfattningar. Detta propagerades 
även i många andra europeiska länder, ofta med 
stöd i Friedrich Ratzels teori om ”Lebensraum”. 
Första världskriget, den tyska inflationen 1923, den 
stora börskraschen 1929 och den därpå följande 
depressionen ansågs av alla vara symptom på Euro-
pas brist på livsrum.

Det demografiska  

argumentet under efterkrigstiden

Detta synsätt fick genomslag även efter andra 
världskriget, en katastrof som många av den tidens 
demografer nu kunde lägga till listan över bevis på 
överbefolkningsteorin. Medan det är välkänt att det 
i början av 1945 fanns både planer och institutioner 
för att ta hand om krigets miljoner flyktingar och 
tvångsförflyttade, glömmer man lätt att motsvaran-
de planer och institutioner upp rättades för att upp-
muntra utomeuropeisk ut vandring. År 1951 i Bryssel 
skapades till exempel Provisional Inter governmental 
Committee for the Movement of Migrants from 
Europe (idag International Organization for Migra-
tion). Det institutionella ram verket för att hantera 
flyktingar inom Europa skildes därmed från det som 
hanterade den befolkning som man menade skulle 
”flyttas från Europa”.24

Uppfattningen att Europa var överbefolkat, och 
att utvandring till Afrika var en lösning, var också 
vanlig inom den europeiska samhällsvetenskapen 
under det tidiga 1950-talet. Enligt Robert Roche-
fort, minister under Robert Schumans franska re-
gering i slutet av 1940-talet, krävdes en sam ordnad 
ansträngning för att avhjälpa överbefolkningen 
i Österrike, Västtyskland, Italien, Grekland och 
Nederländerna. Om inte de västeuropeiska staterna 
fann en gemensam lösning på överbefolknings-
problemet skulle Europa, menade man, riskera 
allt från massvält till kommunism. Bland flera 
möjliga destinationer för europeiska migranter 
framhöll Rochefort ”Det eurafrikanska ramverket” 
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– ”där gigantiska territorier väntar på att resa sig 
ur sin ogudaktiga slummer och ödslighet”.25

En möjlig anledning till denna preferens kan 
vara att Eurafrika var väl definierat som politiskt 
projekt, delvis tack vare Robert Schuman själv. I 
Schumandeklarationen, som gav upphov till den 
europeiska kol- och stålunionen, hävdade han: 
”Med ökade resurser kommer Europa kunna 
fullfölja en av sina mest grundläggande uppgifter, 
nämligen att utveckla den afrikanska kontinenten.”

Ännu viktigare i sammanhanget var Europa-
rådets arbete. Omedelbart efter grundandet 1949 
gjorde Europarådet Eurafrika till en av sina främsta 
prioriteringar, också detta något som nästan är helt 
bortglömt idag. Strasbourgplanen, som enhälligt 
antogs av Europarådets parlamentariska församling 
1952, hade som syfte att lösa ett av Västeuropas 
mest akuta problem: den kroniska och förlamande 
dollarbristen.26 Svaret? Afrika! Planen var att 
ersätta de råvaror som Europa hittills köpt från 
dollar regionen med råvaror från de afrikanska 
koloni erna. Detta skulle underlätta Väst europas 
övergång till en ekonomisk medelväg mellan 
öst blocket och dollarregionen. Men eftersom de 
storskaliga investeringar som krävdes i Afrika 
inte kunde axlas enbart av de länder som hade 
kolonier var avsikten att Europarådets samtliga 
14 medlemsländer skulle bidra, däribland främst 
Väst tyskland och Sverige.

Också europeisk utvandring till Afrika togs åter-
kommande upp i Strasbourgplanen, eftersom Väst-
europas överbefolkning på, som man hävdade, fem 
miljoner människor sågs som ”ett av Europas mest 
akuta mänskliga och sociala problem”. ”Vad som 
måste bestämmas”, hävdade planen, ”är den ut-
sträckning i vilken en samordnad politik kan tänkas 
stimulera utvandring, speciellt från Västeuropa till 
utomeuropeiska länder, till fördel för alla berörda 
parter.” Och vidare: ”Det är uppmuntrande att 
ett antal europeiska länder är beredda och till och 
med ivriga att främja utomeuropeisk utvandring 
bland sina landsmän”.27

Förutom Italiens krav på massutvandring till 
afrikanska kolonier var dock den allmänna upp-

fattningen i Europarådet mer återhållsam, och 
före språkade framförallt att européer med särskilda 
kunskaper skulle utvandra. Som Stras bourg-
planen argumenterade: ”Det vore till för del för 
alla in blandade om Afrikas behov av väl utbildad 
arbetskraft kunde fyllas i så stor utsträckning 
som möjligt”.28 Återigen förutsatte detta dock 
en gemen sam europeisk ansträngning som under-
lättade inte bara utvandringen från de västeuro-
peiska kolonialmakternas metropoler utan också 
från Västeuropa som helhet. Med den förmodade 
tillgången på fem miljoner potentiella koloniala 
bosättare framstod dessa initiativ som både ratio-
nella och övertygande. Stora delar av den euro-
peiska politiska ledningen beskrev Eurafrika som 
ett sätt att förvandla problem till möjligheter, 
ekonomiska nackdelar till fördelar, nationell euro-
peisk splittring till europeisk samverkan. Eurafrika 
utgjorde både det enade Europas existensberätti-
g ande och en sådan sammanslutnings mest 
ärofyllda bedrift.

Vad ansåg då den afrikanska ”partnern” om 
sådana planer? Enligt Jean Fremigacci, som har 
studerat de afrikanska delegaternas inställning 
i den franska nationalförsamlingen, så höll de 
faktiskt med om uppfattningen att Europa var 
överbefolkat. Däremot var de afrikanska ledarna 
starkt kritiska till att europeiskt samarbete skulle 
uppmuntra utvandring till Afrika. En tillströmning 
av arbetare från Västtyskland och Italien skulle 
beröva den infödda arbetarklassen arbete, menade 
de. De ogillade också den invasion av ”les petits 
blancs” (en vit underklass) som de såg framför 
sig. Som Léopold Sédar Senghor formulerade det, 
utsöndrar ”les petits blancs” rasism ”lika naturligt 
som den mänskliga huden svettas”. Sourou Migan 
Apithy från Dahomey (dagens Benin) ringade in 
själva kärnproblematiken när han vågade vända på 
det eurafrikanska projektet genom att ställa den 
enkla frågan: ”Och vad ska hända med oss afri-
kaner? Kommer vi att åtnjuta samma rättigheter att 
röra oss fritt i Europa?”29 

Vad gäller denna aspekt av det eurafrikanska 
samarbetet, satte Coudenhove-Kalergi tonen 
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redan från första början. I sin tidigare nämnda 
artikel om Afrika från 1929 skrev han att ”vi måste 
till varje pris förhindra att ett stort antal svarta 
arbetare och soldater utvandrar till Europa”.30 Den 
inflytelserika demografen Xavier Lannes var av 
samma åsikt: De ”inföddas” invandring till metro-
polerna måste regleras strängt.31

Oftast var detta underförstått. Att det inte be-
hövde utsägas avslöjar en del av det eurafrikanska 
projektets dolda strukturer: en inrotad övertygelse 
om att afrikaners närvaro i Europa var en absurdi-
tet, en förolämpning, medan européers närvaro i 
Afrika var en nödvändighet. På denna nivå förbinds 
det eurafrikanska projektets historia med dess 
nutid: det finns alltid fri rörlighet, handlingskraft 
och ambition, men bara från ett håll. 

Men i jämförelse med idag fann 1950-talets 
förslag om migration mellan Europa och Afrika 
åtminstone stöd i en demografisk logik. Om det 
stämde att Europa hade ett överskott på miljontals 
människor, var det också lätt att skapa rationella 
argument för utvandringen till Afrika samtidigt 
som det var lika enkelt att motsätta sig afrikansk 
invandring till Europa. Idag är det inte lika lätt, 
eftersom den demografiska statistiken och prog no-
serna pekar i motsatt riktning. Det är därför EU:s 
migrationspolitik idag med nödvändighet måste 
framstå som motsägelsefull.

Under 1950-talet var den inflytelserika demo-
grafen Albert Sauvy ovanlig i det att han kunde 
föreställa sig ett sådant framtidsscenario. 1953 
observerade han att det fanns en miljon franskfödda 
i Algeriet, men bara 300 000 algerietfödda i den 
franska metropolen. Men vad skulle hända om 
vinden vände? Sauvy menade att om folk skulle få 
röra sig fritt mellan de europeiska staterna så skulle 
detta även innefatta algerierna. Om någon från 
Neapel eller Brabant kan bosätta sig i Paris så skulle 
någon från Kabylien kunna bosätta sig i Neapel eller 
Limburg. ”Även om detta är att gå handlingarna i 
förväg”, skrev Sauvy, ”så är det också en möjlig källa 
till konflikt som förtjänar att noga övervägas”.32

Romfördraget 1957, som grundade dagens EU, 
skulle dock lösa sådana betänkligheter. Vad få kän-

ner till idag är att Romfördraget och det ursprung-
liga EU när det grundades 1957 beslöt att inlemma 
medlemsländernas kolonier i EU, kolonier vilka då 
nästan uteslutande var belägna i Afrika. I frågan 
om Algeriet, som formellt var en del av Frankrike 
och ingen koloni, gick man flera steg längre och 
integrerade fullt ut det algeriska territoriet i EU. 
Dock var Algeriet föremål för viktiga undantag och 
det allra viktigaste gällde den fria rörligheten eller 
migrationen för arbetskraft.33 Någon sådan tillföll 
inte algerierna, eller de ”muslimska franska med-
borgarna från Algeriet”, som den formella benäm-
ningen lydde. De sex västeuropeiska regeringarna 
som förhandlade fram Romfördraget var djupt 
eniga härom. Så här skrev New York Times om saken:

Algeriet kommer ingå i den Europeiska ekono-
miska gemenskapen på ungefär samma villkor som 
Frankrike i övrigt. Men algeriska arbetare kommer 
inte att få dela den fria rörligheten med arbetarna 
i de sex medlemsländerna och de kommer inte 
heller att erhålla löner och socialförsäkringar i 
nivå med de europeiska.34

Eurafrikanska framtidsplaner

Idag, drygt 50 år senare, tycks Europas befolkning 
krympa och Alfred Sauvy har till viss del fått rätt 
– algerier och andra afrikaner bor i Neapel 
och Limburg. Ändå förefaller den politiska mot-
viljan inför att afrikaner bosätter sig permanent 
på EU:s territorium lika orubblig som för 50 år 
sedan. Och liksom då är demografiska prognoser 
det mest inflytelserika instrumentet när det gäller 
att uppfinna och understödja argument för olika 
migrationspolitiska åtgärder och bestämmelser. 
Också idén om att Europas ekonomiska framtid 
är intimt förbunden med Afrika tycks oförändrad. 
Vad detta framför allt ger en fingervisning om 
är det undanträngda historiska arv som alltjämt 
genom syrar mycket av EU:s grundinställning i 
frågor om migration och säkerhet.

Som vi visat här har förmodade demografiska 
”obalanser” i relationen mellan Afrika och Europa 
länge använts för att försöka genomdriva politiska 
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åtgärder som antingen förespråkat migration, 
begränsat migration eller försökt göra båda på 
samma gång. Om denna variation tycks bevisa den 
anpassliga, flexibla eller självmotsägande naturen 
hos europeisk migrationspolitik, så indikerar den 
samtidigt en slående kontinuitet. I de eurafrikanska 
samarbeten som har förespråkats sedan 1920-talet 
har makten och handlingskraften alltid legat på 
den europeiska sidan, medan Afrika har figurerat 
som en säkerhetsbuffert för Europas biopolitiska 
stabilitet. Varje gång demografiska projektioner 
har styrt europeisk migrationspolitik i relation 
till Afrika har det som först introducerats som ett 
ömsesidigt intresse eller ett partnerskap mellan 
likar i nästa stund förvandlats till en geopolitisk 
relation där den ena parten har styrt migrationens 
flöden till sin egen fördel.

Idag efterlyser EU en reglerad afrikansk invand-
ring, men i debatten som nu pågår om den ekono-
miska krisen i EU kan vi se att det demografiska 
argumentet mycket väl snart kan vändas till sin 
motsats igen. Så här resonerar till exempel Martin 
Wolf i Financial Times: ”Detta placerar perifera 

[EU-]länder i en fälla: De kan inte enkelt skapa 
ett externt överskott i bytesbalansen; de kan inte 
på något enkelt sätt få igång den privata sektorns 
upplåning; och de kan inte finansiera de nuvarande 
budgetunderskotten. Massutvandring skulle kunna 
vara en möjlighet, men definitivt inte något att 
rekommendera.” Den världsberömde statsvetaren 
Jack Goldstone, som också arbetat för den ameri-
kanska biståndsmyndigheten och Världsbanken, 
talar i mer offensiva ordalag i Foreign Affairs:

Ett något vågat sätt att närma sig invandring skulle 
vara att uppmuntra ett omvänt invandringsflöde 
av äldre människor från utvecklade länder till 
utvecklings länder. Om äldre invånare i utvecklade 
länder tog sina pensioner med sig till södra Medel-
havets kust, Latinamerika eller Afrika, så skulle 
det avsevärt minska trycket på deras hemländers 
offentliga välfärdssystem. Utvecklingsländerna 
skulle tjäna på det eftersom äldreomsorg och 
därtill hörande pensionärs- och fritidstjänster är 
mycket arbetsintensiva. Att omlokalisera en del 
av dessa tjänster till utvecklingsländer skulle 
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Noter

erbjuda jobb och värdefull yrkesutbildning för 
de unga, växande befolkningarna i den andra 
och tredje världen.35

Goldstones vågade förslag har redan delvis reali-
serats i Angola och Moçambique, där långt över 
100 000 portugiser slagit sig ner de senaste åren 
som en direkt följd av krisen. I Portugal är dess-
utom utvandring en del av den officiella politiken. 
I december 2011 gjorde Portugals premiärminister 
Pedro Passos Coelho, som själv växte upp i Angola 
när landet var en portugisisk koloni, nämligen det 
otänkbara när han gick ut med en rak uppmaning 
till sina medborgare att överge sina ”bekväma 
liv” och lämna landet; företrädesvis, sa han, borde 
de utvandra till Angola och Brasilien.36 Vi bör 
alltså vara vaksamma mot förhastade slutsatser 
vad beträffar pålitligheten hos dagens långsiktiga 
demo grafiska prognoser, som alla förutser en 
cirkulär migrationstrafik där afrikansk arbetskraft 
reser till och från EU.

En historisk analys av den migrationspolitik 
som berör Afrika och Europa visar hur demo-
grafin tjänar koloniala eller neokoloniala system 
med utbyte på ojämlika villkor. Trots att denna 
eurafri kanska ordning fungerat på olika sätt 
under den tidsrymd som vi behandlat här, förblir 
själva ordningen i sig anmärkningsvärt intakt. 
Eurafrika har formulerats som en självbekräftande 
geopolitisk enhet: det mest rationella sättet att nå 
demografisk jämvikt. Europa och Afrika framställs 
som förbundna av ett gemensamt eurafrikanskt 
öde, och migrationen mellan dem skall följaktligen 
dikteras i enlighet med det. Detta är ett grund-
antagande i den forskning och politik som sedan 
1920-talet tjänat den europeiska geopolitiken. 
Vad vi klarlagt här är med andra ord inte bara 
hur demografiska projektioner har använts för 
att säkra Europas dominans över Afrika, utan 
också själva demografin som kolonialism – det vi 
kallar demografisk kolonialism.
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