
நகர்ப்புற இந்தியாவில் புலம்பெயர்ந்ததாருக்கு எதிரான ொகுொட்டில் வாக்களிப்ெின் 
ெங்கு என்ன? 

நிக்கார் பகய்க்வாட், பகரத் பநலிஸ் 

இந்தியாவில் பெரும் எண்ணிக்கையில் உள்ள புலம்பெயர் 
பதாழிலாளர்ைள் கைாவிட்-19 பொது முடக்ைத்தின்கொது மிகுந்த 
இன்னல்ைகள அனுெவித்தார்ைள். அவர்ைளில் ெலர் வடீு திரும்ெவும் 
அத்தியாவசியமான கசகவைகளப் பெறவும் மிைவும் கொராடினார்ைள். 
இந்தியா விகரவாை நைரமயமாைிவரும் கொக்கு, கவகல கதடுெவர்ைள் 
ைிராமப்புறங்ைளிலிருந்து நைரங்ைகள கநாக்ைிப் பெருமளவில் 
இடம்பெயர வழிவகுத்திருக்ைிறது. இந்தியாவின் பொருளாதார 
வளர்ச்சியில் இந்த இடப்பெயர்வுக்கு உள்ள முக்ைியத்துவம் 
ஐயத்திற்கு அப்ொற்ெட்டது. இருந்தாலும் பெருந்பதாற்றின் பதாடக்ை 
நாட்ைள் புலம்பெயர்ந்த பதாழிலாளர்ைளிடம் ைாட்டப்ெடும் 
அலட்சியத்தின் மீதான ைவனத்கதக் குவித்தன.      

இந்த அலட்சியத்கத விதிவிலக்ைாைக் ைருத இயலாது. 2014ஆம் 
ஆண்டின் ெஸ்ெருவா அறிக்கை (2014 Bezbaruah report) வடைிழக்கு 
மாநிலங்ைகளச் கசர்ந்த புலம்பெயர் பதாழிலாளர்ைள் நாடு 
முழுவதிலும் உள்ள நைரங்ைளில் கமாசமாை நடத்தப்ெடுவகத 
எடுத்துக்ைாட்டியது. உள்ளூர் மக்ைளுக்ைான கவகலவாய்ப்புைகளப் 

ொதுைாக்ைவும் புதியவர்ைள் உள்கள வருவகதத் தடுக்ைவும் மத்தியப் ெிரகதசம், ஆந்திரப் 
ெிரகதசம் முதலான ெல மாநிலங்ைள் உள்ளூர் மக்ைளுக்கை கவகல ஒதுக்ைீடு (locals-only 

job quotas) என்னும் திட்டத்கத அண்கமயில் அறிமுைப்ெடுத்தின. இந்தியாவில் புலம்பெயர் 
மக்ைளுக்கு எதிரான “மண்ணின் கமந்தர்ைள்” பைாள்கை பைாண்ட ைட்சிைள் குறித்து கமரி 
கைட்பென்கடன், கமகரான் வனீர் (Mary Katzenstein and Myron Weiner) ஆைிகயார் 
1970ைளிகலகய விரிவாைப் ெதிவுபசய்திருக்ைிறார்ைள். 

இந்தியாவின் கூட்டாட்சி அகமப்ெின் ைண்கணாட்டத்தில் ொர்க்கும்கொது இகவ ைவகல 
தரும் அறிகுறிைள். இகவ ெல்கவறு முக்ைியமான கைள்விைகள எழுப்புைின்றன. இந்தக் 
கைள்விைகள எங்ைகள இந்த ஆய்வுத் திட்டத்தில் ஈடுெடத் தூண்டுைிறன. இந்தியாவிற்குள் 
புலம்பெயர்கவார் எதிர்பைாள்ளும் ொகுொடு எந்த அளவுக்குக் ைடுகமயானது, அகமப்பு 
ரீதியானது? புலம்பெயர் பதாழிலாளர்ைளில் எந்த வர்க்ைத்தினர் விளிம்பு நிகலக்குத் 
தள்ளப்ெட்டதாை உணர்ைிறார்ைள்? புலம்பெயர்கவார் சமமாை நடத்தப்ெடாதற்குக் ைாரணம் 
என்ன? நிகலகமகய கமம்ெடுத்தக் பைாள்கை சார்ந்த எந்தக் கூறுைள் ெயன்ெடுத்தப்ெட 
கவண்டும்?  

தகாட்ொட்டு ரீதியான முன்அனுமானங்கள் 

நாட்டிற்குள் புலம்பெயர்கவார் குறித்துப் பொதுக்ைருத்கத உருவாக்குெவர்ைள் ெற்றிப் 
புரிந்துபைாள்வது எங்ைளுகடய பதாடக்ைக் ைட்டக் குறிக்கைாளாை இருந்தது. புதிதாை 
வருெர்ைகள உள்ளூர் மக்ைள் ஏன் விரும்புவதில்கல என்ெதற்ைான இரண்டு விதமான 
விளக்ைங்ைகள முன்னதாை நடந்துள்ள சமூை அறிவியல் ஆய்வுைள் சுட்டுைின்றன. 
முதலாவது - அன்னியர்ைள் குறித்த அச்சம் - பவளியாட்ைள் குறித்த எதிர்மகற 
எண்ணங்ைகளக் குறிப்ெிடுவது. உள்ளூர் மக்ைள் தாங்ைள் வசிக்கும் நைர்ப்புறச் சமூைத்தின் 
இனச் சூழகலப் ொதுைாக்ை முகனவதால் புதியவர்ைள் வருகைகய எதிர்க்ைிறார்ைள். 
புலம்பெயர்கவாரின் வருகையால் உள்ளூரின் இனம்சார் ெண்ொடு “நீர்த்து”ப்கொைக்க்கூடும். 
இரண்டாவது விளக்ைம் பொருளாதாரம் சார்ந்த ெதற்றங்ைகளப் ெற்றியது. இந்தியாவில் 
கவகலயின்கம மிைவும் அதிைமாை உள்ளது. ெிற ெகுதிைளிலிருந்து கவகல கதடி 
வருெவர்ைள் உள்ளூரில் ஏற்பைனகவ உள்ள சம்ெளங்ைகளக் குகறத்துவிடுவார்ைள் அல்லது 
உள்ளூர் மக்ைளின் கவகலவாய்ப்புைகள ஒட்டுபமாத்தமாைப் ெறித்துவிடுவார்ைள் என்னும் 
அச்சத்தில் நியாயம் இருக்ைிறது. புலம்பெயர்ந்கதார் பெரிதாை வரி எதுவும் ைட்டாமல் 
நைரிலுள்ள கசகவைகளப் ெயன்ெடுத்திக்பைாள்ளக்கூடும்.   
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இந்தக் ைாரணிைள் முக்ைியமானகவதாம் என்ெகத நாம் ொர்க்ைவிருக்ைிகறாம். ஆனால், 
இகவ முழுகமயான சித்திரத்கத அளிக்ைவில்கல. உள்நாட்டில் புலம்பெயர்கவார் 
சர்வகதச அளவில் புலம்பெயர்கவாரிடமிருந்து முக்ைியமான ஒரு விஷயத்தில் 
மாறுெடுைிறார்ைள். உள்நாட்டில் அவர்ைள் எங்கு பசன்றாலும் அரசியல் சட்டம் அவர்ைளுக்கு 
அளித்துள்ள வாக்குரிகம அவர்ைளிடம் இருக்கும். இந்தியாவின் உயிகராட்டமுள்ள 
ஜனநாயைத்தில் புலம்பெயர்கவார் வாக்கு வங்ைிைளாைச் பசயல்ெட முடியும். 
புலம்பெயர்கவாகரத் தம்முடன் இகணத்துக்பைாள்வதற்கு ஆதரவாைகவா எதிராைகவா 
குடிமக்ைளும் அரசியல்வாதிைளும் ெணிபுரியத் தூண்டக்கூடிய ைாரணிைகள இது 
அடிப்ெகடயிகலகய மாற்றியகமக்ைலாம்.  

தடயங்களள ஒழுங்குெடுத்துதல்: மாறுெட்ட புலம்பெயர் குழுக்களளப் ெற்றி உள்ளூர் 
மக்கள் என்ன நிளனக்கிறார்கள்? 

எங்ைளுகடய முதல் ஆய்வு (Our first study) மும்கெயில் ைவனம் பசலுத்தியது. 
இந்தியாவில் மண்ணின் கமந்தர் என்னும் ைருத்கதக் பைாண்ட அரசியலின் கமயம் என்று 
பசால்லத்தக்ை மும்கெ, சிவ கசகனக் ைட்சியும் அதிலிருந்து ெிரிந்து வந்த மைாராஷ்டிர 
நவநிர்மாண் கசனாவும் கமயம் பைாண்ட நைரம். ெிற இடங்ைளிலிருந்து அண்கமக் 
ைாலத்தில் மும்கெக்கு வந்தவர்ைள் குறித்த மும்கெவாசிைளின் மனப்கொக்குைகளத் 
தீர்மானிக்கும் ைாரணிைள் பவளிப்ெடும் விதமாை அந்நைரின் ஒட்டுபமாத்த மக்ைகளப் 
ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தக்கூடிய விதமாைச் சிலகரத் கதர்ந்பதடுத்து ஆய்வு பசய்கதாம். 
புலம்பெயர் பதாழிலாளிக்ைான அனுமானச் சித்திரம் ஒன்கற இந்த ஆய்வில் 
முன்கவத்கதாம். அவர் மிைவும் திறன் மிக்ைவர் அல்லது அதிைத் திறன் இல்லாதவர். 
பவளிப்ெகடயாை இந்து அல்லது முஸ்லிம் பெயகரக் பைாண்டவர். (1990ைளின் 
பதாடக்ைத்தில் நகடபெற்ற ொெர் மசூதி இடிப்புக்குப் ெிந்கதய ைலவரங்ைளுக்குப் ெிறகு 
மும்கெயில் மதம் என்ெது ெிளவுெடுத்தும் முக்ைியமான அகடயாளங்ைளில் ஒன்றாை 
உள்ளது.) ஆய்வில் ைலந்துபைாண்டு ெதிலளித்தவர்ைளிடம், இத்தகைய ஒருவர் உங்ைள் 
நைரத்திற்கு வருவகத நீங்ைள் விரும்புவரீ்ைளா, அவர் இங்கை வாக்ைளிக்ை 
அனுமதிக்ைப்ெடுவகத ஆதரிப்ெீர்ைளா என்ற கைள்விைகள முன்கவத்கதாம். 

புலம்பெயர்கவாருக்கு எதிரான உணர்வுக்குப் பொருளாதார அடிப்ெகட உள்ளது என்னும் 
வாதத்திற்கு இந்த ஆய்வின் முடிவுைள் வலு கசர்க்ைின்றன. ஒட்டுபமாத்தமாைப் 
ொர்க்கும்கொது பதாழிலில் உயர் திறன் பைாண்டவர் உயர் திறன் அற்றவகரக் ைாட்டிலும் 
அதிைம் விரும்ெப்ெடுைிறார். திறன் குகறவானவர்ைள் மீதான விருப்ெமின்கம திறன் 
குகறவானவர்ைள் மத்தியில் அதிைம் ைாணப்ெடுவது குறிப்ெிடத்தக்ைது. பதாழிலாளர் 
சந்கதயில் இவர்ைளுகடய பொருளாதார நிகல நிச்சயமற்றதாை இருக்ைிறது. இவர்ைள் 
பெரிதும் அரசுப் ெணிைகளகய சார்ந்திருக்ைிறார்ைள். ஆைகவ, பொருளியல் சார்ந்த 
ைவகலைள் புலம்பெயர்ந்கதாருக்கு எதிரான ைடுகமயான உணர்வுக்குக் ைாரணமாை 
அகமவதாைத் பதரிைிறது. 

இன அகடயாளம் குறித்த முடிவுைள் சமச்சீரற்றகவயாை உள்ளன. ஆய்வில் 
ைலந்துபைாண்டவர்ைளில் பெரும்ொன்கம மதத்கதச் கசர்ந்த இந்துக்ைள், ெிற 
இடங்ைளிலிருந்து இந்துக்ைள் வருவகத ஆதரிக்ைவில்கல. புலம்பெயர்ந்கதாரின் மத 
அகடயாளம் குறித்து அவர்ைளுக்குப் பெரிதாை அக்ைகற இல்கல. அகத சமயம், 
சிறுொன்கம மதத்கதச் கசர்ந்த முஸ்லிம்ைள் ெிற ஊர்ைளிலிருந்து முஸ்லிம்ைள் வருவகத 
வலுவாை ஆதரிக்ைிறார்ைள். மும்கெயில் பநடுங்ைாலமாை வசித்துவரும் முஸ்லிம்ைள் 
புலம்பெயர்ந்த இந்துக்ைகள மதிப்ெிடும்கொது அவர்ைளுகடய திறகனத்தான் 
ைவனிக்ைிறார்ைள். ஆனால், புலம்பெயர்ந்த முஸ்லிம்ைளின் திறன் அவர்ைளுக்கு 
முக்ைியமாைப் ெடவில்கல.  

ஆய்வில் ைிகடத்த புள்ளிவிவரங்ைகள ஆழமாைப் ொர்க்கும்கொது, குழுவாைத் திரளக்கூடிய 
வாக்ைாளர்ைள் என்னும் வலிகம குறித்த ைவனமான ெரிசீலகனைள் 
பெரும்ொன்கமயினருக்கும் சிறுொன்கமயினருக்கும் இகடயில் அணுகுமுகறைளில் 
ைாணப்ெடும் கவறுொட்கட விளக்ை உதவுைின்றன. அரசியல் ரீதியாைத் துடிப்ொை இருக்கும் 
முஸ்லிம்ைளிகடகய தங்ைள் மதத்கதச் கசர்ந்தவர்ைளுக்கு ஆதரவான உணர்வு மிைவும் 
அதிைமாைக் ைாணப்ெடுைிறது. அது மட்டுமல்ல, புலம்பெயர்ந்த முஸ்லிம்ைகள 
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(புலம்பெயர்ந்த இந்துக்ைகளவிடவும்) வாக்ைாளர் ெட்டியலில் முழுகமயாைச் கசர்ப்ெதற்கு 
இவர்ைள் ஆதரவு பதரிவிக்ைிறார்ைள். மும்கெயில் முஸ்லிம்ைளின் ெலவனீமான நிகலகய 
- நிர்வாைம், ஆளுகை ஆைியவற்றின் ஒவ்பவாரு ெிரிவிலும் முஸ்லிம்ைளின் 
ெிரதிநிதித்துவம் குகறவாை இருக்ைிறது – கவத்துப் ொர்க்கையில் முஸ்லிம்ைள் 
புலம்பெயர்ந்து வருவது “ொதுைாப்ொன எண்ணிக்கை”கயப் பெறுவதற்ைான வழியாைப் 
ொர்க்ைப்ெடுவதாைத் கதான்றுைிறது. 

புலம்பெயர்தவாருக்கு எதிரான ொகுொட்ளட அரசியல்வாதிகளும் காட்டுகிறார்களா? 

உள்ளூர் மக்ைள் புலம்பெயர்ந்கதார் வருகையின் புதிய அகலைளுக்கு எப்ெடி 
எதிர்விகனயாற்றுைிறார்ைள் என்ெகத எம்முகடய மும்கெ ஆய்வு எடுத்துக் ைாட்டுைிறது. 
எனினும், மக்ைள் ைருத்தின் மாதிரி என்ெது, புலம்பெயர்ந்கதாகரத் தவிர்க்கும் மனநிகலகய 
உருவாக்கும் ைாரண ைாரியச் சங்ைிலியின் ஒரு இகணப்புதான். அதிைாரம் பைாண்ட 
அரசியல்வாதிைளின் கொக்குைளும் அகத அளவுக்கு முக்ைியமானகவ. நைர்ப்புறக் 
குடிமக்ைளுக்குச் கசகவைகள வழங்கும் ெணியில் இருப்ெவர்ைள் கையிருப்பு குகறவாை 
உள்ள பொருட்ைகளப் புலம்பெயர்ந்தவர்ைளுக்குத் தருவகதவிடவும் அதிைமாை நைரில் 
பநடுங்ைாலமாை வசிப்ெவர்ைளுக்கு வினிகயாைிக்ைிறார்ைளா என்ெகதயும் அறிய 
விரும்ெிகனாம். அவர்ைள் அப்ெடிச் பசய்யக்கூடும் என்ெகதக் ைாட்டும் வலுவான தர்க்ைம் 
உள்ளது. 

உள்ளூர் மக்ைகளப் கொலகவ அரசியல்வாதிைளும் பவளியாட்ைள் பதாடர்ொன 
ொகுொட்கடக் பைாண்டிருக்ை முடியும். பநடுநாட்ைளாை வசித்துவருெவர்ைளின் சமூை-
பொருளாதார விருப்ெங்ைகளயும் அவர்ைள் பவளிப்ெடுத்தக்கூடும். இந்தக் ைணக்ைில் 
அரசியல் வியூைங்ைளும் இருக்ைின்றன. புலம்பெயர்ந்கதார் குறித்த அரசியல்வாதிைளின் 
தங்ைளது எண்ணங்ைள் எப்ெடி இருந்தாலும், புலம்பெயர்ந்கதாரின் குடியுரிகம 
கைாரிக்கைைளுக்கு உதவுவதால் ஏற்ெடக்கூடிய லாெ நஷ்டங்ைள் குறித்து அவர்ைள் 
ஆராய்ைிறார்ைள் என நாங்ைள் அனுமானிக்ைிகறாம். இந்த உதவி தங்ைளுக்ைான வாக்குைளாை 
மாறித் தங்ைளுகடய ெிரதான குறிக்கைாள் - மீண்டும் கதர்தலில் பவற்றிபெறுவது – 
நிகறகவற உதவுமா என்ெகதக் குறித்து அவர்ைள் கயாசிக்ைிறார்ைள். புலம்பெயர்ந்கதார் 
பெரிய அளவில் வருவது சில சமயங்ைளில் மட்டுகம நடக்கும் என்ெதாலும், வந்த 
இடங்ைளில் வாக்ைாளர்ைளாைப் ெதிவுபசய்துபைாள்வது சிக்ைலான நகடமுகற என்ெதாலும் 
நைரத்தில் நடக்கும் கதர்தல்ைளில் உள்ளூர் மக்ைகளக் ைாட்டிலும் புலம்பெயர்ந்கதார் 
ெங்குபெறுவது குகறவாை இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு அரசியல்வாதிைள் வரக்கூடும். 
இந்நிகலயில் உள்ளூர் அரசியல்வாதிைளின் உதவிகயப் பெறுவது புலம்பெயர்ந்கதாருக்குக் 
ைடினமானதாைகவ இருக்கும்.  

இந்தக் கூற்றுைகள மதிப்ெிடுவதற்ைான ெரிகசாதகனகய (audit experiment)  கமற்பைாண்கடாம். 
28 நைரங்ைளில் உள்ள நைராட்சி ைவுன்சிலர்ைளுக்கு 2,933 ைடிதங்ைகள எழுதி அனுப்ெிகனாம். 
ைவுன்சிலர்ைள் பொதுவாை வழங்கும் கசகவைள் குறித்த ைடிதங்ைள் அகவ. 
எடுத்துக்ைாட்டாை, ெழுதகடந்த பதரு விளக்கைச் சீராக்குதல், வருமானச் சான்றிதழ் 
பெறுதல் முதலான கசகவைள். (ைற்ெகனயான) குடிமக்ைள் முன்கவக்ைக்கூடிய 
கைாரிக்கைைகள அகடயாளம் ைாண்ெதற்ைான ெல்கவறு தைவல்ைள் அந்தக் ைடிதங்ைளில் 
இருந்தன. மிைவும் முக்ைியமானது என்னபவன்றால், ொதிக் ைடிதங்ைள் வாழ்நாள் 
முழுவதும் அந்த நைரில் வசித்துவரும் “உள்ளூர்” மக்ைளுகடய ைடிதங்ைள்கொல 
அனுப்ெப்ெட்டன. மறு ொதி “இந்தியாவின் கவபறாரு மாநிலத்திலிருந்து அண்கமயில் 
குடிபெயர்ந்தவர்”ைளின் ைடிதங்ைளாை அனுப்ெப்ெட்டன. ைடிதத்தின் முடிவில் 
பதாடர்புபைாள்வதற்ைான பதாகலகெசி எண்ணும் தரப்ெட்டிருந்தது.  

உத்கதசமான உள்ளூர்வாசிைளுக்கு வந்தகதக் ைாட்டிலும் உத்கதசமான புலம்பெயர் 
மக்ைளுக்குக் குகறவாைகவ பதாகலகெசி அகழப்புைள் வந்தன – 24 சதவதீ வித்தியாசம். 
புலம்பெயர்ந்கதாகர ஒதுக்குவது என்ெது இந்தியாவில் அகமப்பு ரீதியான கொக்கு என்றும் 
புலம்பெயர்ந்கதார் ெிரச்சிகன அரசியல் ைளத்தில் அதிைம் ைவனம் அளிக்ைப்ெடாதது என்றும் 
கதான்றுைிறது. ஆனால், அரசியல்வாதிைள் புலம்பெயர்ந்கதார் மீது தனிப்ெட்ட விகராதம் 
ொராட்டுைிறார்ைள் என்று பசால்லப்ெடுவகத ஆய்வு முடிவுைள் நிரூெிக்ைவில்கல என்ெதும் 
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குறிப்ெிடத்தக்ைது. புலம்பெயர்ந்கதார் விஷயத்தில் அரசியல்வாதிைள் உள்ளூர் மக்ைளின் 
விருப்ெங்ைகளயும் எதிபராலிக்ைவில்கல. 

மாறாை, ஆய்வில் ைிகடத்த தடயம் கதர்தல் பதாடர்ொன விளக்ைங்ைகளகய ெிரதிெலித்தது. 
ைடிதங்ைள் மூலம் கமற்பைாள்ளப்ெட்ட ஆய்வின் பதாடர்ச்சியாைக் குறுஞ்பசய்திைள் 
அனுப்ெப்ெட்டன. இந்த முகற உள்ளூர்வாசிைள்/புலம்பெயர்ந்கதார் நிகலகய மட்டுமின்றி 
அவர்ைளுகடய அரசியல் சார்புைகளயும் மாற்றிக் குறிப்ெிட்கடாம். அது மட்டுமல்ல, 
அவர்ைள் உள்ளூரில் வாக்ைாளர்ைளாைப் ெதிவுபசய்துபைாண்டிருக்ைிறார்ைளா என்னும் 
தைவலும் கசர்க்ைப்ெட்டது. இந்தத் தைவல் அரசியல்வாதிைளின் ெதில்ைளில் பெரிய 
தாக்ைத்கதச் பசலுத்தியது. வாக்ைாளராைப் “ெதிவுபசய்துபைாள்ளாத” புலம்பெயர்ந்கதாகரக் 
ைாட்டிலும் வாக்ைாளராைப் “ெதிவுபசய்துபைாண்ட” புலம்பெயர்ந்கதார் அதிை ெதில்ைகளப் 
பெற்றார்ைள். வாக்ைாளராைப் “ெதிவுபசய்துபைாண்ட” உள்ளூர்வாசிைளுக்கு இகணயாை 
அவர்ைளும் ெதில் பெற்றார்ைள். அதாவது, வாக்ைாளராைப் ெதிவுபசய்துபைாண்ட தைவல் 
புலம்பெயர்ந்கதாருக்கு எதிரான உணர்வு மகறவதற்குக் ைாரணமாை அகமந்தது.  

இறுதியாை, புலம்பெயர்ந்கதார் மத்தியில் கதர்தலில் ெங்கு பெறுகவார் விைிதம் குகறவாை 
இருப்ெது புலம்பெயர்ந்கதார் குறித்த அரசியல்வாதிைளின் அலட்சியத்திற்குக் ைாரணமாை 
இருக்ைிறதா என்ெகதயும் அறிவதற்ைாை அரசியல்வாதிைளிடகம சிறிய ெரப்ொய்கவ 
கமற்பைாண்கடாம். உள்ளூர் அல்லது புலம்பெயர்ந்த ஒருவகரப் ெற்றிய அனுமானச் 
சித்திரத்கத அரசியல்வாதிைளிடம் முன்கவத்கதாம். அத்தகைய குடிநெர் அவருகடய 
பதாகுதியில் வாக்ைாளராைப் ெதிவுபசய்துபைாள்வதற்ைான வாய்ப்பு எந்த அளவுக்கு 
இருக்ைிறது என்று கைட்கடாம். அரசியல்வாதிைளின் ொர்கவயில் புலம்பெயர்ந்தவர் 
வாக்ைாளராைப் ெதிவுபசய்துபைாள்வதற்ைான வாய்ப்கெக் ைாட்டிலும் உள்ளூரில் 
பநடுங்ைாலம் வசிப்ெவர் வாக்ைாளராைப் ெதிவுபசய்துபைாள்வதற்ைான வாய்ப்பு சராசரியாை 
46 சதவதீப் புள்ளிைள் அதிைமாை இருந்தது. புலம்பெயர்ந்கதார் விஷயத்தில் 
அரசியல்வாதிைளின் அணுகுமுகற கதர்தல் சார்ந்தது என்னும் ைருத்கத இது கமலும் 
வலுப்ெடுத்தியது.  

அடுத்து என்ன? 

கைாட்ொடு சார்ந்த பதளிவான சில அறிகுறிைள் ைிகடத்திருக்ைின்றன. புலம்பெயர்ந்கதார் 
குகறவான எண்ணிக்கையில் வாக்ைளிப்ெது அவர்ைளுகடய நலன்ைளுக்குக் குந்தைமாை 
அகமயும் என்ெது குறித்து புலம்பெயர்ந்கதாரும் அவர்ைளுக்ைாை வாதாடுெவர்ைளும் 
எச்சரிக்கையாை இருக்ை கவண்டும். நைரில் நடக்கும் கதர்தல்ைளில் புலம்பெயர்ந்கதார் 
கூட்டாைச் பசன்று வாக்ைளிப்ெது, அப்ெடி நடந்தகத விளம்ெரப்ெடுத்துவது ஆைியகவ 
புலம்பெயர்ந்கதார் நலனுக்குப் பெரிதும் உதவிபுரியும். புலம்பெயர்ந்கதார் வாக்ைாளராைப் 
ெதிவுபசய்துபைாள்வதற்ைான நகடமுகறைகள எளிகமயாக்குவதற்ைான முயற்சிைளும் 
கமற்பைாள்ளப்ெடலாம். கவகலவாய்ப்பு நிலவரத்தின் மீது அதிை ைவனம் பசலுத்தப்ெட 
கவண்டும். புலம்பெயர்ந்கதார் அதிைம் வரக்கூடிய நைரங்ைளில் உள்ளூர் மக்ைளிகடகய – 
குறிப்ொை அதிைத் திறன் அற்றவர்ைளிகடகய – நிலவும் ஆழமான ொதுைாப்ெற்ற உணர்வின் 
மீதும் ைவனம் பசலுத்த கவண்டும். நைரங்ைளில் பநடுங்ைாலமாை வசிக்கும் மக்ைளுக்ைான 
கவகல வாய்ப்புைள் பெருமளவில் அதிைரிக்ைாதவகர புலம்பெயர்ந்கதாருக்ைான சூழ்நிகல 
கமம்ெடாது.  

எங்ைளுகடய ஆய்வு முடிவுைள் கவறு ஆய்வுைளுடன் பொருந்துைின்றன என்ெது 
முக்ைியமானது. நைர்ப்புற முகறசாராத் பதாழில்ைள் (எடுத்துக்ைாட்டு: ஆடம் ஆர்ொக், தாரிக் 
தாச்சில் ஆைிகயாரின் ஆய்வு), அரசிடம் குடிமக்ைள் முன்கவக்கும் கைாரிக்கைைள் 
(பஜனிஃெர் புெல், கைப்ரிகயல் க்ரூக்ஸ்-பவய்ஸ்னர்), இந்தியாவில் வாக்ைாளர்ைகளச் 
கசர்க்கும் நகடமுகறகய வலுப்ெடுத்தும் வழிைள் முதலான பொருள்ைளில் பெரும் 
உண்கமைகள பவளிப்ெடுத்திய ஆய்வுைளுடன் இகவ பொருந்திப்கொைின்றன. 
ஜனநாயைமும் இடப்பெயர்வும் எப்ெடி ஒன்றுடன் ஒன்று ஊடாடுைின்றன என்ெது குறித்த 
எங்ைளுகடய அறிதகல அதிைரிக்ைச் பசய்வதற்ைான ெணிைள் கமற்பைாள்ளப்ெட கவண்டும்.     

நிக்ைார் பைய்க்வாட் பைாலம்ெியா ெல்ைகலக்ைழைத்தில் அரசியல் அறிவியல் துகறயின் 
துகணப் கெராசிரியர். 



பைரத் பநலிஸ் ைலிஃகொர்னியா ெல்ைகலக்ைழைத்தின் அரசியல் அறிவியல் துகறயின் 
துகணப் கெராசிரியர் 

* 

Quote 

Highly skilled migrants are especially preferred by low-income respondents in Mumbai; higher-income respondents are 
indifferent. 

மும்கெயில் கமற்பைாள்ளப்ெட்ட ஆய்வில் ெங்கைற்றவர்ைளில் குகறந்த வருமானம் 
பைாண்டவர்ைள் உயர் திறன் பைாண்ட புலம்பெயர் பதாழிலாளர்ைகள விரும்புைிறார்ைள். 
உயர் வருமானம் பைாண்கடார் இவ்விஷயத்தில் பெரிதாை அக்ைகற ைாட்டவில்கல.  

தமிழில்: அரவிந்தன் 


