MIGRATION I INDIEN

Indien som nation har haft en hög invandring under de senaste åren. Över
98 miljoner människor som invandrat från ett ställe till ett annat under
2005 och framåt är den högsta för något årtionde sedan självständigheten.
Bortsett från kvinnor som migrerar på grund av giftermål, är
sysselsättningen den största orsaken till migration. Antalet arbetslösa
arbetssökande migranter har ökat med 55% bland alla invandrare sedan
förra decenniet. Nästan 14 miljoner människor som invandrat från sin
födelseort söker jobb. Den överväldigande majoriteten av dessa är 12
miljoner män.
Invandrarna sätter stor press på andra arbetslösa som söker sin utkomst på
samma arbetsmarknad. Att flytta inom landet är en demokratisk rättighet
men ojämn utveckling av arbetsmarknaden ökar graden av desperation och
en kombination av andra faktorer har skapat stor oro. De flesta människor
flyttar på grund av en kombination av push- och pull-faktorer. Brist på
sysselsättning på landsbygden, minskning av markanläggningar och
minskande offentliga investeringar i jordbruket skapar en kris för
landsbygdens indier. Stadsområden och vissa landsbygdsområden med
industriell utveckling och hög jordbruksproduktion ger bättre utsikter till
jobb eller eget företagande.
Den statliga statistikens siffror inkluderar personer som flyttar från byarna
till närliggande städer för att söka bättre jobb. Över 5,7 miljoner personer
som flyttat för att söka jobb har migrerat från landsbygden till städerna.
Ytterligare 4,5 miljoner drar runt på landsbygdsområden i jakt på arbete.
Statistiken visar att migranter som kan läsa utgör den största delen av alla
arbetssökande, över 10,6 miljoner, medan analfabeter utgör ungefär 3,3
miljoner. Tre av fyra arbetssökande migranter är välutbildade män. Bland
invandrade arbetssökande mindre är 1% kvinnor.
Nästan 40% av
läskunniga personer som migrerat hade studerat upp till gymnasienivå och
ytterligare 32 % hade studerat därefter. Nyutexaminerade var över 1,8
miljoner eller cirka 17 % medan migranter med tekniska examen utgjorde
ca 8%.
72% av arbetssökande får reguljärt arbete men över 11 miljoner får mindre
än 183 dagars arbete per år. Säsongsanställda invandrare brukar utgöras
av daliter, den lägsta kasten, som kommer från Indiens fattigaste delar för
att
arbeta
med
säsongsbetingat
skördearbete,
tidsbegränsade
byggarbetsplatser, i tegelfabrikernas brännugnar, saltgruvor etc. Deras
arbete går ut på att betala sina skulder och att överleva.
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