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Mais recentemente há muito da imigração
vem de Haiti, Bolívia, e Venezuela, e países
africanos.
As percepções dos
imigrantes varia muito. A imigração mais
recente de países como Haiti, Bolívia,
Venezuela, e Nigéria é muito menos bem
vinda que a imigração mais antiga de países
como Japão.

Um brasileiro falando sobre a percepção
sobre os bolivianos no Brasil:
“Acredito que existam mais estereótipos
negativos: pobreza, criminalidade e drogas
(embora haja um combate, pouco eficaz, da
discriminação no Brasil). [ . . . ] acredito
que os brasileiros têm uma visão muito
positiva dos imigrantes de países
desenvolvidos, em especial da europa.”

Brasileiro respondendo à pergunta “Qual é
mais importante, a identidade comum
brasileira ou a identidade associada com a
descendência?”: “Para mim, a identidade
brasileira é mais importante, apesar de que,
ser descendente de povos de países
desenvolvidos, como os da Europa, dê um
certo status, além de facilitar viagens ao
exterior. Eu, por exemplo, estou tirando
minha cidadania italiana.”

A maioria da imigração vem de outros
países europeus.

Mas, os imigrantes também provêm de
outros países de língua portuguesa.
Imigrantes de países africanos
(Moçambique, Angola, Cabo Verde)
enfrentam dificuldades causado pelo
racismo e pelo classismo.

Brasileiros também se queixam de
discriminação em portugal. Mas, a cultura
brasileira (filmes, música) é muito popular
em Portugal.

A imigração é diferente em Portugal do que
nos Estados Unidos, porque os policiais em
Portugal são encorajados a rastrear os
imigrantes ilegais em portugal e ajudá-los a
se tornar cidadãos legais.

Fonte: countryeconomy.com

Nos últimos anos, com as crises políticas e
económicas no Zimbabwe, onde há uma
taxa de desemprego de quase 90%, muitos
zimbabuenses migraram para Moçambique,
onde a economia melhorou muito nos
últimos anos. Segundo os zimbabuenses,
estão sujeitos a preconceitos e
discriminação. Segundo eles, os ladrões e
policiais corruptos aproveitam do fato que
não falam português, e roubam o seu
dinheiro.
Richard Mawoyo, um imigrante
zimbabuense, conta: "I once lost money to
the police after they arrested me and
conducted a search. They discovered that I
had $50 and confiscated the cash. Actually,
I did not get to understand what they were
saying.I had all the necessary documents
but they still took away my money after
claiming that I had flouted the country's
foreign exchange regulations.”

fonte:
http://allafrica.com/stories/20171204
0012.html

Top 5 imigrantes nos EUA (1986-2012):
Mexico 26,147,963
China 5,551,757
India 1,323,011
Filipinas 1,480,946
Vietnam 955,967
Fonte: USA Homeland Security
Opinião de uma americana sobre os
imigrantes mexicanos:
“The first word that come to my mind is
‘illegal immigrants’, but I feel that they’re
coming over for a better life.”
“I don’t think they need to be shipped out,
but also I don’t think that we (USA) need to
have Spanish as a second language.”
Opinião de uma americana sobre os
imigrantes indianos:
“I don’t have an opinion about Indian
immigrants. Do we even have immigrants
from India here?”
Opinião de uma americana sobre os
imigrantes chineses:
“They bring a lot of money and the young
ones embrace the culture here (USA), but
they stay in their own groups.”
“They’re super smart.”
As opiniões acima não são necessariamente
indicativas das opiniões gerais que as
pessoas do Míchigan ou dos americanos; no
entanto, suas palavras nos dá uma ideia
melhor da informação que os americanos
recebem e acreditam. Parece que a
entrevistada tem ideias bastante inocentes,
mas é pouco informada sobre vários grupos
de imigrantes.

