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gene først kommer til, som har plikt til å 
 beskytte dem:
 – Dette er fornuftig både fordi det er enklest 
for dem å komme seg dit, og fordi det er lettest 
for dem å returnere hjem derfra når krigen tar 
slutt. Spesielt ille blir det dersom de ressurs
sterke reiser helt til Tyskland, for da er sjansen 
for at de returnerer for å gjenoppbygge landet 
når krigen er over langt mindre, sier han.
 Nøkkelproblemet er at det internasjonale 
samfunnet ikke har villet støtte Syrias naboland, 
som sitter med den tyngste belastningen. Dette 
handler ikke bare om nødhjelp, men også om å 
skape arbeidsplasser, poengterer Collier:
 – Jeg forstår godt at Jordan og Libanon er 
redde for å gi millioner av lyktninger arbeids
tillatelse. Men det er fullt mulig å skape ekstra
ordinære sysselsettingsmuligheter der, for ek
sempel ved å opprette økonomiske soner hvor 
syrisk næringsliv får operere. I tillegg kan eu
ropeiske bedrifter tilbys støtteordninger hvis 
de etablerer avdelinger der. 

Kun det beste. Men de europeiske landene vir
ker ikke særlig villige til å satse substansielt i 
nærområdene? Er det ikke nå mer presserende 
å inne et svar på hvordan man håndterer de 
store menneskestrømmene? Når han får disse 
spørsmålene, melder Collier pass. 
 – Hvorfor lete etter det nest beste alternati
vet, når det innes et beste, spør han retorisk.
 Han vil heller ikke ta stilling til dilemmaer 
som om grensene bør stenges eller ikke:

 – Et slikt spørsmål er galt stilt. Det er som å 
spørre noen om de er gode eller onde. Debatten 
er blitt moralsk, og da innes det bare ett ansten
dig svar, jeg er jo et godt menneske. Men utfor
dringen handler ikke om moralsk godhet, den 
handler om hvordan man oppfyller sin forplik
telse til å hjelpe lyktninger.

Hjerneflukten. Collier har en ekstra grunn til 
å være varsom. I Exodus skriver han blant an
net om hvordan et samfunn kan skades av for 
høy migrasjon, og han er blitt et stadig hyppi
gere referansepunkt blant innvandrings
motstandere.
 – Egentlig er jeg lite interessert i efekten av 
migrasjon i vertslandene. Jeg er mer opptatt av 
hvor ødeleggende det kan være for et utvi
klingsland dersom de unge, smarte og ambisi
øse ikke lenger ser noen fremtid der og lytter 
til en rik del av verden.
 – Hva vil du si til innvandringsmotstanderne 
som referer til ditt arbeid?
 – Det vil jeg ikke svare på. Journaliser spør 
om det hver dag, men sjansene for å kunne kom
munisere et svar som blir oppfattet som nyan
sert, er tilnærmet null. 
 Pessimismen på dette punktet er så sterk at 
Collier innrømmer at han nesten angrer på at 
han skrev Exodus:
 – Jeg trodde Europa var klar for å tenke for
nuftig og rasjonelt omkring migrasjon, men tok 
feil. Jeg trodde at man endelig hadde kommet 
over polariseringstendensen, hvor folk ble 
gruppert etter om de var gode eller onde, men 
det har vi altså ikke.Desillusjonert: – Jeg trodde Europa var klar for å tenke fornuftig og rasjonelt omkring migrasjon, men tok feil, sier Paul Collier.  

Han angrer nesten på at han skrev boken som er blitt en sentral referanse for debatten. 
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