Migrantarbejdere i
Nepal og Jordan

Antallet af arbejdsmigranter på verdensplan vokser fortsat og nåede 258 millioner i 2017 - mod
220 millioner i i 2010 og 173 millioner i 2000. 2 ud
af 5 af verdens migranter var i 2017 født i Asien.
Under halvdelen af migranterne var kvinder.
Mangel på jobs og mulighed for økonomisk indtjening er primære årsager til, at lavtuddannede
og faglærte arbejdere migrerer.
I afsenderlandene er pengeoverførsler fra migrantarbejderne blevet en vigtig indkomstkilde. I husstandene hjælper pengeoverførslerne de familier,
som er ladt tilbage. I modtagerlandene opfattes
migrantarbejdere både som en mulighed for at
få billig arbejdskraft og som en løsning på manglen på arbejdskraft. Dog er der også risiko for at
migrantarbejdere bidrager til social dumping ved
at presse lønningerne nedad og øge den lokale
konkurrence om jobbene.
Migrantarbejdere er ofte blandt de mest sårbare
på arbejdsmarkedet. De bliver ofte udnyttet og
misbrugt, for eksempel gennem underbetaling for
deres arbejde, aftenarbejde og under dårligere
arbejdsforhold end det pågældende lands egne
arbejdere. Migrantarbejderne har kun sjældent
mulighed for at forbedre situationen.
Fagforeningerne er involveret i at kæmpe for
migrantarbejderes rettigheder. Fagforeninger i
hele Asien arbejder for sikker arbejdsmigration og
har igangsat informationskampagner for at skabe
opmærksomhed blandt potentielle migrantarbejdere om deres rettigheder i modtagerlandene.
Fagforeningerene finder også måder at nå ud til
migrantarbejderne og støtte dem i forbindelse
med uoverstemmelser med arbejdsgivere og myndigheder i modtagerlandene.

Ved Verdensmål 8-konferencen vil muligheder og udfordringer ved migration blive diskuteret. Udgangspunktet
er migrantarbejdere fra Nepal og Jordan.
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