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Fördelning av asylsökande i Tyskland juli 2015-febr 2016 enl. Königsteiner Schlüssel





Från mottagande till integration

 Arbetsmarknad & utbildning

 Polarisering mellan EU-medborgare och icke-EU medborgare.

 Königsteiner Schlüssel under häftig debatt.

 Flyktingfrågan accentuerar och förstärker motsättningar och utvecklingsmönster som 
redan fanns i landet sedan tidigare.

 Regioner med erfarenhet av främlingar – är inte alltid större städer.

 Civilsamhällets roll för integration. – ”Nyckelpersoner”, ”Nyckelinstitutioner”

 I en Europeisk kontext uppfattar Tyskland sig allt mer som ensam och måste 
förlita sig på sina egna resurser. 



Bundesregeringens beställde en långtidsutredning, offentliggjordes 
januari 2016:

”Landsbygdens levnadsförutsättningar i förändring, 1952, 1972, 
1993 och 2012” .

Pekade på hur graden av aktivitet i småstad, by- och 
landsbygdssamhälle generellt ökade graden av välbefinnande och 
önskan att stanna kvar.

 - Arbetsplatser och utbildning som har framtidsutsikter

 - God infrastruktur

 - Social service, med bostäder och ett rikt fritids- o kulturliv. 



Flyktingfrågans problematik och möjligheter för småstäder 

och landsbygd – uppföljande forskning inom IRS (Institut 

für Raumbezogene Sozialforschung)

 Finna nya samarbetsformer: t.ex. Thüringen: 

handelskammare, arbetsagenturer och regionpolitiker. –

Rådgivning, matchning, coaching.

 ”Kunskapsbanker” för integrationsstrategier (Sachsen) 

och satsningar på ”projektkommuner”. 

 Civilsamhället behöver organiseras mer målinriktat.

 Migranternas självorganisering svagare på landsbygden 

än i större städer.



Debatt & forskningsteman under 2016

 Samhällen i t.ex Nordrhein-Westfalen kan ha högre 
arbetslöshet än förbundsländer i östra Tyskland.

 ”Parallellsamhällen” pga olika migrantgruppers val av 
bostadsorter (=storstäder), har i debatten framför allt tolkats 
som ett ”västtyskt” fenomen.

 Forskningen vid IRS – har kopplat migration till tidigare 
profilprojekt:

 ”Periferisering” av vissa regioner i Tyskland (Manfred Kühn)

 Utbildningens villkor i krympande städer – ”humankapital & 
migration”. (Anja Nelle)

 Socialgeografiska aspekter på migration (Felicitas Hillmann)



Övergripande motsättning i tysk 

stad-land debatt under migrationskrisen, och 

efter:

• ”Druck der Demographie” (kvantitet)

– står mot –

• landsbygden som en kulturfråga (kvalitet).
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