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Opinió

 La immigració: una mica d'història
Es  pensa  que  els  primers  immigrant  van  ser  els 
asiàtics,  els  quals  es  desplaçaven per  l'estret  de 
Bering cap al continent americà.  Més actuals són 
les immigracions que van succeir a partir del segle 
XIX des d'Europa a altres indrets, fet que provocà 
canv is en la societat de molts països.

Als darrers anys els immigrants s'han dirigit cap als 
països més avançats, a la recerca d'un nivell més 
alt de benestar social o de millors serveis socials.

N'hi ha de dos tipus:

✔ La  immigració  interna  :  quan  la  persona 
canvia de territori en un mateix paÍs.

✔ La immigració externa:   quan provenen de 
l'estranger.

Des de punt de vista del país d'acollida hi ha pros i 
contres:

Pros: pot tenir una aportació de costums i hi haurà 
una gran culturització.  Aporten noves tradicions, 
balls, danses, ...  ens molts casos podríem aprendre 
molt.

Contres: Hi pot haver un excés de població.  Si la 
vinguda  fos  massiva  podria  provocar  una  crisi 
econòmica en el país  d'acollida.  S'hi  pot produir 
una major urbanizació per acollir noves vivendes. 
Podria  haver,  donat  el  cas,  enfrontaments  entre 
persones de diferents cultures.

Què en pensen els joves?

Esther: no em sembla malament que canviïen de 
país  i  vinguin al  nostre a  la  recerca d'una millor 
qualitat de vida.  Tots tenim el mateix dret a viure 
en bones condicions.

Marc: Si segueixen venint tants immigrants, al final 
no els podrem ajudar a tots.

Oriol:  Està  bé  que  vinguin  a  buscar  millors 
condicions de vida, però ...Treuran llocs de treball 
als nacionals perquè treballen més hores per menys 
diners?

Iris: Em preocupa que un cop arribats aquí, alguns 
no vulguin aprendre els nostres costums.

Algunes preguntes més...

Com  creus  que  la  immigració  afecta  l'economia 
d'un país?  Crec que la economia augmenta per la 

quantitat de mà d'obra que arriba.

Com creus  que la immigració afecta als  llocs  de 
treball?  Per  una  banda  ens  tgreuen  places  de 
treball, però per una altra fan feines que nosaltres, 
en principi, no volem fer.

Com afecta la immigració a la societat on va?  Per 
sort,  a  moltes  persones  no  els  importa  ,  però  a 
moltes d'altres sí, i per això hi ha sentimentes de 
racisme i xenofòbia.

Com afecta als costums que tenen els immigrants  
al  país d'arribada?  Alguns costums no agraden: la 
manca de netedat, la forma de menjar, ...

Algunes solucions...

Nosaltres  veiem  que  cada  cop  arriben  més 
immigrants  i  no  podem  ajudar-los  a  tots,  una 
possible solució seria:

- Molts immigrants venen perquè viure en els països 
d'origen els és difícil. Aquests països podrien rebre 
ajudes per tal de millorar la seva qualitat de vida.

- Els països amb una economia solvent, les entitats 
que generen molta riquesa etc. podrien donar una 
part  dels  seus  guanys  als  països  menys 
desenvolupats.

-  Veure  quins  països  generen  més  immigració  i 
donar  ajudes  pràctiques  (invertir  en  hospitals, 
pous, ...) per millorar la seva qualitat de vida.

- Aconseguir a la fi, que tots els països tinguin el 

mateix  nivell  econòmic, per  acabar  amb  les 
desigualtats.


