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Trek een conclusie
Vat samen in een korte tekst

Verhuizen naar een ander land
In Nederland wonen ruim 16 miljoen mensen.
Een deel daarvan is niet in Nederland geboren, het zijn immigranten. Ze komen onder
meer uit Marokko, Turkije, Afrika of uit westerse landen, zoals Duitsland en Engeland.
Mensen die van het ene land naar het andere
verhuizen en daar blijven wonen, noemen
we migranten. Je zou ze ook landverhuizers
kunnen noemen. Ze laten hun huis, hun
familie, hun hele bestaan achter om ergens
anders opnieuw te beginnen. Waarom doen
mensen dat? Welke redenen hebben mensen
om te migreren?

Migratie is van alle tijden
In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen veel joodse migranten vanuit andere
landen naar Nederland. Een groot deel vestigde zich in Amsterdam, waar in 1610 naar
schatting 350 joden woonden en in 1795 ruim
20.000. Zij hadden hun vaderland verlaten,
omdat ze daar vervolgd werden om hun
godsdienst. Ze kwamen naar Nederland
omdat hier in de zeventiende eeuw welvaart
en vrijheid van godsdienst was.
Een ander voorbeeld: in de negentiende eeuw
emigreerden miljoenen Ieren naar Amerika.
De aardappeloogst was een aantal jaren
achtereen mislukt en als gevolg daarvan was
er grote hongersnood. Tegenwoordig wonen
er wel 34 miljoen Amerikanen van Ierse afkomst in de Verenigde Staten. Zo had John
F. Kennedy, een voormalig president van de
Verenigde Staten, Ierse voorouders.
Na de Tweede Wereldoorlog emigreerden
ruim een half miljoen Nederlanders naar
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Nederland was vol en arm, en deze landen
hadden ruimte en zagen de immigranten
graag komen.
Zo zie je dat migratie van alle tijden is. En ook
wat de redenen waren om te migreren. De
migranten die nu in Nederland wonen, hebben precies dezelfde redenen. De meesten
komen hier omdat er geen werk is in hun
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vaderland. Ze blijven daar hun hele leven
arm. Andere migranten vluchten uit hun
land, omdat zij daar niet veilig zijn vanwege
hun geloof of hun politieke activiteiten.

Problemen
Hoewel immigratie dus niets nieuws is, vinden sommige mensen dat er paal en perk aan
gesteld moet worden. Zij vinden dat immigranten hun banen inpikken en zijn bang dat
Nederland verandert door zo veel mensen
met een andere cultuur. Mevrouw Wittebol
uit Rotterdam zegt: ‘Vroeger hadden we het
gezellig. Je deed wat voor elkaar.
Tegenwoordig kan ik mijn buren niet eens
verstaan.’ Anderen zeggen daarentegen dat
het rijke Nederland nu eenmaal een immigratieland is. De geschiedenis laat zien dat
mensen uit arme landen altijd naar rijkere
landen trekken. Immigranten doen hier vaak
werk dat autochtone Nederlanders (mensen
die in Nederland geboren zijn) niet eens
willen doen, zoals schoonmaken, straatvegen
of tomaten plukken.
Als men immigratie verbiedt, komen de
mensen illegaal naar Nederland. Dat geeft
nog meer problemen, bijvoorbeeld bij ziekte.
In tegenstelling tot legale immigranten zijn
illegalen niet voor ziekte verzekerd. Ze kunnen de dokter niet betalen. Tegenstanders
van immigratie zeggen dan weer: ‘Illegalen
moeten het land uitgezet worden. Anders
komt iedereen hiernaartoe.’ Anderen vinden
echter dat je iemand die hier al een tijd
woont, niet zomaar kunt wegsturen. Ook al is
hij hier illegaal. De kinderen gaan hier naar
school, spreken Nederlands en hebben hier
hun vriendjes. Kortom, de meningen over
immigratie zijn verdeeld. En ook dat zorgt
soms voor discussies.
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