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Wereld
Opgave 1  India en Groot-Brittannië: migratie
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort.
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Veel Indiërs zijn de laatste vijftig jaar gemigreerd naar Groot-Brittannië. Deze
migratiestroom past goed in het algemene beeld van de mondiale
migratiestromen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Maak duidelijk dat deze migratiestroom daar goed in past.
Gebruik bron 1.
Welk bestemmingsgebied van Indiase migranten in bron 1 past het minst goed
in het algemene beeld van de mondiale migratiestromen?
Beargumenteer je antwoord.
Als gevolg van migratie, zoals die tussen India en Groot-Brittannië, treedt er
culturele diffusie op.
Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat migratie van India naar Groot-Brittannië
kan leiden tot culturele diffusie.
Na de autochtone Britten zijn de Brits-Indiërs de meest welvarende etnische
groep in Groot-Brittannië.
Geef twee redenen waarom de Brits-Indiërs een relatief welvarende etnische
groep zijn.
Braindrain is het verschijnsel waarbij hoogopgeleide personen na hun studie
wegtrekken uit het land van herkomst om elders een baan te zoeken. Tegen
braindrain wordt meestal negatief aangekeken. Maar de voormalige eerste
minister van India Rajiv Gandhi had een andere opvatting. Hij verwoordde het
zo: “better braindrain than brain in the drain”. (Vrij vertaald: je kunt beter te
maken hebben met het wegtrekken van hoog opgeleide mensen, dan met de
situatie dat hoog opgeleide mensen in de goot terecht komen.)
Geef twee redenen waarom je ook positief tegen braindrain kunt aankijken.
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Opgave 1  India en Groot-Brittannië: migratie
bron 1
Verspreiding van Indiërs in het buitenland (x miljoen), 2001
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Legenda:
A = Azië (minus Golfstaten) 6,57 36%
B = Golfstaten 3,43 19%
C = Noord-Amerika 2,53 14%
D = Afrika 2,29 12%
E = Europa 1,75 10%
F = Caribisch gebied 1,15 6%
G = Oceanië 0,58 3%
H = Overige 0,08 0%
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vrij naar: High Level Committee on the Indian Diaspora (2002). Sri Lanka
and Nepal: 2001 Census
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