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Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Innvandring er en del av det allmenne fenomenet
(= forekomst) migrasjon, det vil si vandring eller
flytting. Innvandring er da det samme som
immigrasjon, mens det sett fra andre side er
utvandring, emigrasjon. Samme mennesket er da både
innvandrer og utvandrer etter hvilken synsvinkel en
ser det fra.

Mennesket og vandring
Mennesket har vandret i hele menneskeslektens
eksistens.
Vandring er således en naturlig del av den
menneskelige eksistens, og kan ikke unngås. Folk vil
flytte av mange slags årsaker, både på grunn av såkalte
dytt- og dra-faktorer, det vil si forhold som skubber
folk ut av et område eller et land og forhold som drar
de inn i et annet. Oftest er det økonomiske grunner til at folk flytter, Det gjelder for eksempel
nesten alle de over åtte hundre tusen nordmenn, nesten 40 prosent av befolkningen i landet,
som dro fra Norge mellom ca 1840 og ca 1920.

Ulike typer innvandring
Av undergrupper blant innvandrere kan nevnes: De som flykter fra krig og undertrykkelse
kalles gjerne flyktninger. Asylsøkere er folk som kommer til et land og ber om å bli godkjent
som flyktninger.
Arbeidsinnvandrere er grupper som ofte bare kommer for å arbeide kortere tid, og ikke slår
seg permanent ned. Desse kan lett bli utnyttet av kyniske arbeidsgivere, og fenomenet sosial
dumping kan oppstå, til ulempe for arbeiderklassen i alle land. Slik arbeidskraftimport er
kanskje ikke rett å kalle innvandring i det hele tatt.
Så er det folk som flytter helt eller delvis til et annet land fordi de mener de kan oppnå bedre
livskvalitet der. Mange pensjonister og andre fra Nord-Europa søker seg for eksempel mot
varmere land, der de lever hele året eller bare deler av det.

Følger av innvandring
Innvandring fører til blanding av kulturer. Her er en
kinesisk butikk i Mexico by.
Når innvandrere kommer til et nytt land, vil de både
bli påvirket av, og samtidig i sin tur påvirke, landet de
kommer til.
Mens innvandrerene prøver å tilpasse seg nye skikker,
kanskje et nytt samfunnssystem og som regel et nytt
språk, kan samfunnet rundt fange opp nye ord,
matretter eller andre kulturelle skikker innvandrerene
har med seg.
Det er viktig at folk som flytter til et nytt land respekterer lovene og de grunnleggende
skikkene der, for mest mulig å unngå konflikter. Særlig er det viktig at alle som lever
permanent i et land lærer seg det felles språket i landet rimelig godt, for å få til en funksjonell
integrasjon.
Det er svært vanlig at innvandrere fra en bestemt kultur søker sammen og bor i såkalte
gettoområder. Dette er en støtte for de mens de tilpasser seg livet i det nye landet, men kan og
hindre integrasjon i storsamfunnet.

Innvandring til Norge
Statistisk sentralbyrå har beregnet at dagens norske innvandringsbefolkning til ca. 365.000
Innvandring til Norge forvaltes av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Spørsmål til det du leser!
1: Hva er innvandring?
2: Hva er migrasjon?
3: Hva er immigrasjon?
4: Hvor mange / stor del av befolkningen i Norge dro ut av landet mellom 1840 til 1920?
5: Hva er flyktning?
6: Hva er asylsøker?
6: Hva er arbeidsinnvandrer?
7: Hva er livskvalitet?
8: Hva er blanding av kulturer?
9: Hva er det å bli påvirket?
10: Hva er å påvirke?
11: Hva er å tilpasse seg?
12: Hva er å respektere?
13: Hva er et gettoområde?

