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Előszó

A folyamatosan bővülő, Magyarországot és az EU-t érintő migrációs, integrációs kérdésekkel 
foglalkozó magyar irodalom ez idáig nem szentelt (kitüntetett) figyelmet az Afrikával kapcso-
latos témák, az Afrika és Európa közötti vándorlással összefüggő események, történések bemu-
tatásának – leszámítva a magyar Afrika Tanulmányok folyóirat és környezetében évek óta fel-
bukkanó írásokat. Ez részben érthető, hiszen Magyarország – ahogyan e kötet több tanulmá-
nya is kimutatja – „marginálisan” érintett az afrikai migrációban. Más megközelítésben ez nem 
szerencsés, hiszen hazánkban is létezik „afrikai migráns”, tehát a magyar többségi társadalom 
is szembesül azzal, hogy afrikaiak is élnek velünk – az ázsiai, latin-amerikai és más kultúrá-
kat, gyökereket képviselőkkel együtt! Ráadásul az Európai Unió tagjaként Magyarország bi-
zony kötelességeket is kell, hogy teljesítsen a területére bevándorlókkal szemben. Léteznek azok 
az európai irányelvek, direktívák, ajánlások, amelyek mentén alakíthatja ki nemzeti (tagállami) 
álláspontját, szabály- és eszközrendszerét a migránsokat illetően, de ezek egyre nagyobb mér-
tékben a közösségi szabályozás leképzései.

Az Új népvándorlás kötettel a szerkesztők célkitűzése olyan anyag megalkotása volt, amely 
egyfelől a magyar társadalom érdeklődő tagjai számára részben holisztikusan, részben, az eset-
tanulmányok segítségével részleteiben tárja fel azokat a 21. századi folyamatokat, összefüggése-
ket, amelyek Afrika és Európa között rajzolódtak ki a történelem során, különösképpen az el-
múlt évtizedekben; másfelől pedig hozzájárul a hazai tudományos corpus bővítéséhez, illetve 
új utakat nyit a szükséges közös tudások széles körben történő bemutatásához. Sőt, szándéko-
san tervezzük a kötetben közzétett témák különböző fórumokon, közösségekben történő meg-
vitatását, és bízunk abban, hogy maga az anyag képes lesz beépülni a hazai közép- és felsőfokú 
oktatásba, valamint támogathatja a témával foglalkozó szakmai szervezetek mindennapi mun-
káját. Mindez bizonnyal nem jöhetett volna létre ebben a formában anélkül, hogy országos pá-
lyázaton a „Feketén-Fehéren – Itt vagyunk!” projektünkkel műhelyünk elnyerte az Európai In-
tegrációs Alap és a Belügyminisztérium támogatását – ezúton is köszönet nekik, hogy lehetővé 
tették az egy éven keresztül tartó intenzív munkát.

A kötet három nagyobb fejezetben gyűjti csokorba azt a 17 írást, amely különböző aspektus-
ból vizsgálja a központi témát, jelesül az Afrika és Európa közötti migrációt. Az első fejezet fon-
tos globális kitekintést ajánl, vázolva a migráció jelenségének századunkat (is) érintő jellemvo-
násait. A spanyol- és portugálajkú világot karrier diplomataként is kiválóan ismerő Pólyi Csaba 
meghatározóan közgazdaságtudományi reflexióit követően Póczik Szilveszter, az Országos Kri-
minológiai Intézet tudományos főmunkatársa, a hazai migrációs szakirodalom egyik kitüntetet-
ten fontos művének társszerzője a nemzetközi migráció biztonságpolitikai és rendészeti aspektu-
sait elemző tanulmányát olvashatjuk. Magyar nyelvre e kötet hasábjain találkozhatunk először 
az afrikai migrációs kutatások egyik nemzetközi hírű szakértője, a Nemzetközi Migrációs Inté-
zet tudományos főmunkatársa, oxfordi egyetemi oktató, Hein de Haas elméleti keretrendszeré-
vel, mely a migráció és a fejlődés kapcsolatának összetettségét bontja ki. A fejezetet Dövényi Zol-
tán professzor, földrajztudós, szintén a hazai migrációs irodalom egyik meghatározó képviselője 
zárja, a nemzetközi migráció Magyarországot érintő területi kérdéseinek taglalásával – ezzel át-
kötve az elmélkedést a hazánkat is központba helyező második fejezet írásaira.
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előszó

A második fejezet nyitótanulmányát két Afrika-kutató jegyzi, a történész Búr Gábor és a po-
litológus Tarrósy István (a kötet egyik szerkesztője), és közös vállalkozásuk épp az általuk kép-
viselt tudományterületek interdiszciplinárisan üdvözölhető együttélésének példájaként az afri-
kai migráció történelmi, politikai hátteréről és jellemzőiről ad áttekintést. Mindezeket egészí-
ti ki Urbán Ferenc migrációs elemző egyéb afrikai sajátosságokat bemutató tanulmánya, melyet 
a Keserű Dávid (a kötet másik szerkesztője) – Radics M. Péter szerzőpáros, a „Feketén-Fehéren” 
projekt kutatói teamjének meghatározó tagjai által írt, a mai Afrikát és afrikai migrációt érin-
tő kutatások egyik legkurrensebb témáit, a vándorlási útvonalak, valamint az urbanizáció és a 
vándorlás összefüggéseinek kérdésköreit vizsgáló anyag követ. A kötet megjelenésének idején az 
„arab tavasz” hatására sokak fejében megjelenő oly sok kételyt felvető észak-afrikai változásokról 
és a térségben átalakuló migrációról szól Laufer Balázs százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem PhD-hallgatója. A fejezet e ponton célzottan fordulatot vesz, és két tanulmány ere-
jéig terepkutatásokra támaszkodva bepillantást ajánl a nyugat-európai városi közegben leledző 
„migráns-világ” magával ragadó dimenzióiba: először Szilasi Ildikó Hermina, antropológus Afri-
ka-kutató kalauzolja el az olvasót a brüsszeli Matonge migráns-negyedben, majd az irodalmi ma-
gasságokban könnyedén mozgó Lángh Júlia író látomásszerű Párizshoz kötődő pillanatképeket 
fest elénk afrikai bevándorló írók megjelent műveiből idézve. A fejezetet záró tanulmányt a kötet 
harmadik szerkesztője, a történész-politológus Glied Viktor, aki egyben a „Feketén-Fehéren” pro-
jekt felelőse jegyzi, és integratív módon vázolja a magyarországi Afrikával foglalkozó civil szerve-
zetek hazai környezetét, történelmi fejlődését, vállalt feladatait és lehetséges jövőjét.

A tanulmányok harmadik, záró csoportja a központi téma európai dimenzióit veszi számba. 
Míg Mohay Ágoston a nemzetközi jog szakértője a legális migráció jogi szabályozását mutatja be 
az Európai Unióban áttekinthető, koherens módon, addig Koller Inez Zsófia filozófus-polito-
lógus az európai migráció történetével foglalkozik a második világháborút követően. Tuka Ág-
nes EU-szakértő, történész és Erdei Nikolett politológus közös írása az Európai Unió migrációs 
politikáját veszi górcső alá napjainkban. Ezt követően Zámbó Péter rendőr ezredes, a Pécsi Ha-
tárőr Igazgatóság munkatársa a FRONTEX elnevezésű EU-s határőrizeti rendszer létrejöttét és 
működési mechanizmusát vázolja. A fejezet utolsó előtti írása olyan esettanulmány, amely sokak 
szemében az egyik legélesebben kirajzolódó integrációs kérdést, az Európában élő muszlimok 
ügyét vizsgálja. Bodnár Előd politológus a németországi muszlimok helyzetéről ír a méltán szé-
les körben ismertté vált Thilo Sarrazin-könyv tükrében, mely a multikulturalizmus problemati-
kájára, annak Angela Merkel kancellár szerinti „megbukására” irányítja a figyelmet. A könyvet 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nemrégiben elfogadott véleménye zárja, mely a legá-
lis európai migráció egyik fontos területének, a szezonálisan munkát vállaló bevándorlók megfe-
lelő szabályozásának ad nyomatékot. A hivatalos bizottsági véleményt annak egyik osztrák tagja, 
a véleményt előkészítő munkabizottság vezetője, Christa Schweng vezeti be, jelezve a szezonális 
munkavállalás nagyobb kitekintést igénylő kontextusát, melyben egyúttal ott találjuk az euró-
pai munkaerőpiac és versenyképesség megerősítésének széles körű közösségi igényét. 

A kötet valamennyi szerzője nevében bízunk abban, hogy a közzétett tanulmánygyűjte-
mény további kutatásokat, vitákat és általában szélesebb körű eszmecserét mozdít elő, miköz-
ben élvezetes olvasmányt nyújt valamennyi olvasója számára. 

Pécs, 2011 novembere

A szerkesztők
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Kitekintés és reflexiók a nemzetközi migrációról
Pólyi Csaba

A nemzetközi migráció jelenségeiről könyvtárnyi irodalom született az elmúlt években, kü-
lönböző elméletek, jólfésült gondolatok és modellek segítenek eligazodni a tájékozódásra vá-
gyókat. A statisztikai számbavétel nehézségei ellenére egyre pontosabb becslések állnak ren-
delkezésünkre ennek a globális kihívásnak az értelmezéséhez, az egyes kontinensekre, régi-
ókra és országokra jellemző hasonló és eltérő jegyek számbavételére. Az már elég világosan 
kirajzolódott, hogy a nemzetállami lét keretei és szűkös eszközállománya nem alkalmasak 
ennek a komplex folyamatnak a kezelésére, de a nemzeti szuverenitáshoz kapcsolódó imma-
nens jellege miatt eddig igazából csak az Európai Unió keretein belül történt érdemi kísérlet 
a nemzetállami migrációs politikák összehangolására, egy közös migrációs politika alapjai-
nak megteremtésére. A nagy befogadó nemzetek, mint az Amerikai Egyesült Államok, vagy 
Franciaország alapvetően nemzeti hatáskörben igyekeznek az állampolgárai és a bevándor-
lók számára egyaránt progresszív megoldásokat találni a jelenségre. Regionális és globális 
nekirugaszkodások egész sorát tapasztalhattuk meg ennek a sokszereplős kirakós játéknak, 
amelyek közül ki kell emelni az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretei között 2006-ban 
megtartott magas szintű párbeszédet, mely elindította a közös gondolkodást a nemzetkö-
zi migráció és a fejlődés kapcsolatának értelmezéséről és felhasználásának lehetőségeiről. 

Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az emberiség politikai, gazdasági és egyéb pl. etni-
kai konfliktusai és válságai újra és újra felülírják a megoldási elképzeléseket, felerősítik az 
együttműködést akadályozó bizalmatlanságot, indokolatlan vagy valós félelmeket, felszít-
ják a vallási fanatizmusokat és az idegengyűlöletet. A társadalmi gyökerű (polgárháborúk, 
etnikai konfliktusok, stb.) és/vagy a környezeti változások, természeti katasztrófák által ki-
váltott krízishelyzetek gyakran teszik próbára a nemzetközi együttműködés és szolidari-
tás kialakult rendszereit, rávilágítva a nemzetközi migrációs folyamatok átpolitizáltságára, 
a hozzá kapcsolódó politikai-politikusi érdekek szerteágazottságára is.

A 2008-as nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság és annak következményei most újra 
rákényszerítik mind a kormányokat, mind a kutatókat a változások és az új jelenségek 
számbavételére. Ez a tanulmány jelen keretek között igyekszik rövid kitekintést adni a 
nemzetközi migráció regionális nagyságrendi helyzetéről, az Európai Unió közös migrá-
ciós politikai törekvéseiről az afrikai tavasz/forradalmak keltette hullámok érintésével, az 
Egyesült Államok migrációs politikájának megújítását sürgető belső helyzetéről, az ázsiai 
és latin-amerikai gazdasági fellendülés migrációs vonatkozásairól, valamint a klímaválto-
záshoz is köthető természeti katasztrófák kiváltotta ún. kényszerű migrációs hullámokról.
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pólyi csaba

Az összefoglalás megelőlegezése helyett annyi kimondható, hogy az elmúlt fél évszá-
zadban nem tapasztalhattunk túlzott migrációs növekedést, az arányszámok alakulása tar-
tósan 3% körül mozgott és a közhiedelemmel ellentétben kiegyensúlyozottabb a meg-osz-
lás a fejlett és fejlődő világ között. A női egyenjogúság újabb jeleként is értelmezhető a ne-
mek egyensúlyának globális alakulása a migrációs folyamatokban, jóllehet régiónként és 
egyes társadalmak vonatkozásában még lényeges eltérések tapasztalhatók. Miközben egye-
sek felfedezni vélnek egyfajta migrációs telítettségi érzést vagy migrációs fáradtság/elfára-
dás kialakulását az elöregedő fejlett nemzeteknél, az alaposabb elemzések rámutatnak arra, 
hogy ugyanolyan reagálásokat lehet megállapítani a migrációt vonzó fejlődő országok la-
kosságánál is (félelem a munkahely elvesztésétől, a bérek leszorításától stb.). A jelenség fel-
tárása és a kezelésének vizsgálata ma már mindhárom szinten, vagyis nemzeti, regionális 
és szupranacionális keretekben is folyik, de nagyrészt kimerül a különféle bizottságok vé-
geláthatatlan ülésezéseiben, jobbnál jobb szakértői javaslatok és hosszú elemzések gyártá-
sában. Vannak biztató jelek, hogy a gondolkodás vezérfonala ma már nem a migráció fel-
számolására, megakadályozására és ellehetetlenítésére, hanem sokkal inkább annak tu-
datos kezelésére, menedzselésére irányul. A diverzitás, a sokszínűség társadalmi elismeré-
se-felismerése azonban még várat magára, sőt az egyes vezető európai politikusok kijelenté-
sei a multikulturális társadalom kudarcáról csak újabb olajat adtak a tűzre. Egyértelműen 
nehéz politikai döntésekre van szükség ennek a folyamatnak az ellenőrzött keretek között 
tartására – az egyelőre még csak szükségesnek tartott – globális kormányzás szellemében.

A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság legfontosabb hatásai a nemzetközi migrációra
A Migration Policy Institute tanulmánya (Demetrios – Sumption – Terrazas – Burkert – 
Loyal – Ferrero-Turrión, 2010) szerint a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság lecsengé-
sének időszakában megállapítható, hogy annak egyik következményeként erőteljesen mér-
séklődött a fejlett országokba irányuló bevándorlás. Ezen országokban a lakosságon be-
lül a külföldön születettek részaránya az elmúlt három évtizedben gyors növekedést mu-
tatott, ami most megszakadt. Az EU új tagállamaiból az Írországba irányuló bevándorlás 
2008-ról 2009-re 60%-kal, a Spanyolországba irányuló mozgás kétharmaddal esett vissza. 
Az Egyesült Államok esetében minden rövidtávú vízumfajtában visszaesés mutatkozott: 
a vállalatokon belüli munkaerőtranszfer 23%-kal, az alacsony képzettségű szezonális fog-
lalkoztatottak vízumigénye 50%-kal esett vissza. Még a családegyesítési folyamatok is 
lelassultak, az USA déli határain az illegális határátlépést elkövetők száma is 2009-ben 
40%-kal csökkent és ez a tendencia folytatódott 2010-ben is.

Figyelemre méltó felismerés a migráció természetrajzához, hogy az egyes országok mig-
rációs státusza a körülmények hatására akár középtávon is újra és újra megváltozhat. Íror-
szág 1995 után újra negatív migrációs egyenleget mutatott az elmúlt évben. A tanulmány 
szerint Írország és Görögország esetében is tapasztalható, hogy a korábbi nagy kibocsátó or-
szágok az elmúlt két évtized gazdasági felemelkedése alapján befogadó nemzetekké váltak, 
de a válság hatására a fiatal ír és görög állampolgárok egy része újra külföldön próbál szeren-



15

kitekintés és reflexiók a nemzetközi migrációról

csét. Ugyanakkor a legnagyobb befogadó országok közül többen is szerepelnek a tíz legna-
gyobb kibocsátó ország listáján is (pl. Németország, India, Oroszország, Ukrajna és Anglia).

A válság természetes következményének tekinthető és a statisztikai adatok is ezt bizo-
nyították, hogy a bevándorlók körében nagyobb fokú munkanélküliség alakult ki, mint 
a helyi lakosságnál. Ez különösen a sok fiatal bevándoroltat foglalkoztató építőiparban 
és a feldolgozóiparban vált jellemzővé. 2009-ben Spanyolországban a külföldön született 
bevándorló fiatalok körében 41%-os, Svédországban 37%-os, Kanadában 20%-os és az 
USA-ban 15%-os volt a munkanélküliség. Ezzel szemben a bevándorló nők között a mun-
kanélküliség lényegesen alacsonyabb mértékű volt a fejlett országokban, ami a szolgáltató-
ipar kisebb visszaesésével hozható összefüggésbe. 

A tanulmány szerint az is megállapítható, hogy bizonyos etnikai kisebbségekhez tarto-
zókat (Angliában a pakisztáni és bangladesi bevándorlókat, Spanyolországban az észak-af-
rikai és a dél-amerikai migránsokat) a válság erősebben sújtott a munkahelyek elvesztésé-
vel, mint másokat. Egyes esetekben kimutatható, hogy a már a befogadó országban szüle-
tett, de etnikai kisebbséghez tartozó csoportok körében a munkanélküliség a bevándorlók-
hoz hasonló szintre emelkedett (pl. az USA-ban az ázsiai csoportok, illetve indiaiak Ang-
liában). Általában azok az etnikai csoportok voltak jobb helyzetben, akik magasabb kép-
zettséget igénylő munkakörökben dolgoztak. 

Jóllehet a válságnak az alternatív közgazdászok, de egyre inkább a mainstream straté-
gák szerint is csak ideiglenesen van vége, de a fejlett országokban mutatkozó lassú gazdasá-
gi növekedés és a munkanélküliség tartósan magas szintje visszafogja a bevándorlók hely-
zetének javulását is. A válságkezelés során kialakult fiskális deficitek, a megnövekedett ál-
lamadósság terhei jelentős megszorító intézkedésekhez vezettek a fejlett világban, csök-
kentve a szociális ellátásra és a bevándorlók integrációjára fordítható alapok összegét. Ez 
leginkább helyi szinten fog feszültségekhez vezetni, ahol a beilleszkedés a valóságban törté-
nik. Ezzel párhuzamosan egy sor ország megszigorította a bevándorlásra vonatkozó idegen-
rendészeti előírásait, különös tekintettel a képzetlen munkaerő beáramlásának megakadá-
lyozására. A szigorítás része a visszafordítás a határon, az irreguláris túltartózkodók kito-
loncolása, illetve az önkéntes hazatérés támogatása. Az USA 2009-ben például 10%-kal 
több illegális bevándorlót deportált, mint az előző évben, de Olaszország és Franciaország 
is a vitatott deportálás eszközéhez nyúlt a roma bevándorlók esetében. Ugyanakkor a leg-
több ország politikai vezetői tudatában vannak annak, hogy a hazai munkaerőpiac védel-
mére kidolgozható alternatívák súlyosbíthatják az egyébként jelentős munkaerő importra 
szoruló gazdaságuk versenyképességét amint a gazdasági növekedés beindul. A tapasztala-
tok arra utalnak, hogy a bevándorlók aránya a fejlett országokban rövid időn belül nem fog 
a visszatérni a válság előtti szintre (bár a kereslet még nem a régi), mert a befogadó készség 
csökkent és a társadalmi integrációkat akadályozó tényezők növekedtek. Ettől függetlenül 
a válság megszűnése után a migrációt mozgató tényezők újra működésbe lendülnek, a ván-
dorlók száma várhatóan növekedni fog és megfigyelhető lesz a vándormozgalomban egy-
fajta elmozdulás a dinamikusan növekvő fejlődő országok felé.
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A válság egy másik tapasztalata az volt, hogy a bevándorlók hazautalásai csak kis mér-
tékben csökkentek, különösen a Dél-Ázsiába (elsősorban az Indiába) irányuló hazautalá-
sok folyamatos emelkedése miatt. Az indiai és kínai vendégmunkások jobban vészelték át a 
nehézségeket és pénzküldeményeik a világ teljes hazautalásának mintegy egynegyedét tet-
ték ki. A latin-amerikai, észak-afrikai és kelet-európai hazautalások jelentősen csökkentek, 
sőt, az utóbbiak inkább hazatértek és kivárnak, de az egy főre jutó hazautalások tekinteté-
ben az élmezőnyhöz tartoznak. A hazautalásokra vonatkozóan a Világbank 2010-re 6%-os, 
2011-re pedig 7%-os növekedést prognosztizált. 

Nemzetközi migráció a 21. század első évtizedének végén
A nemzetközi migráció becsült száma 2010 közepén az ENSZ adatok1 szerint elérte a 214 
millió főt, ami mintegy 10%-os növekedést mutat a 2005-ös adathoz képest. Ez egy száza-
lékponttal nagyobb emelkedés az előző ötéves időszakhoz képest (2000–2005 között 9%), 
és jelentősen elmaradt a korábbi ciklusoktól (1975–80 13%, 1980-85 11% és az 1985–90 
37% – ez utóbbi a Szovjetunió 1991-es felbomlása okozta változásokat tükrözi). A bipoláris 
világ után újrarajzolt európai államhatárok és békés-békétlen szétválások (pl. Jugoszlávia, 
Csehszlovákia) okozta hatások állnak a mögött is, hogy az 1980-as években tartósan a vi-
lág lakosságának 2,2%-át jelentő nemzetközi migrációs arányszám 1990-re 2,9%-ra emel-
kedett. A 2010-es adatok enyhe emelkedést jeleznek a 3,1%-kal a 2005-ös 3%-hoz képest.

1. táblázat: A nemzetközi migráció nagysága 1990-2010

Év becsült adatok az év közepén 
(millió fő) növekedés %-ban nemzetközi migráció 

a világ lakosságának %-ban

1990 155,5 37 2,9
1995 165,9 7 2,9
2000 178,5 7 2,9
2005 195,2 9 3
2010 213,9 10 3,1

Forrás: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Trends in 
International Migrant Stock: The 2008 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008).

1 Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, 2009. 11. o. http://www.un.org/esa/population/publications/
migration/UN_MigStock_2008.pdf

 Data Online: http://esa.un.org/migration/
 The World Migration Report 2010: International Organization of Migration. 137. o. http://www.jcp.

ge/iom/pdf/WMR_2010_ENGLISH.pdf
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1. ábra: A nemzetközi migráció nagysága 2010-ben (ezer fő) 

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

A világ valamennyi országára kiterjedő adatok tanulsága szerint a legnagyobb növe-
kedést a fejlett országokban élő bevándorlók száma mutatja: 1990 és 2010 között 50%-os 
emelkedés (+45 millió), és a bevándorlók aránya a helyi lakosságon belül 7,2%-ról 10% 
körülire nőtt. Ugyanez a fejlődő világ esetében 18%-os növekedés (13 millió) és a lakos-
ság 1,5%-t jelenti. A legkevésbé fejlett országok esetében ez még alacsonyabb, alig 1,3%.  
Ugyanakkor egyre több elemző jelzi, hogy a fejlődők egymás közötti migrációja valószínű-
leg alábecsült vagy hiányoznak a megbízható adatok. A tíz legmagasabb külföldön szüle-
tettek arányszámával rendelkező országból 6 európai (Franciaország, Németország, Orosz-
ország, Spanyolország és Ukrajna), az első helyen az USA áll és rajtuk kívül Kanada, Sza-
úd-Arábia és India szerepel a listán. Az adatok szerint a világ nemzetközi migránsainak 
57%-a a magas jövedelmű országokban él és az ott élő lakosság 10%-át jelenti. Ezek az 
arányszámok 1990-ben még csak 43%-ot és 7,2%-ot tettek ki. 

A Világbank Migráció és a Hazautalások 2011-es Évkönyvének2 legfontosabb megál-
lapításai szerint a nemzetközi migrációban résztvevő 214 millió fő a világ lakosságának 
mintegy 3,1%-át teszi ki, ezzel lényegében kisebb arányt mutat, mint a 19. századi adatok. 
A legfontosabb bevándorló országok listáját az Amerikai Egyesült Államok vezeti az Orosz-
országi Föderáció, Németország, Szaúd-Arábia és Kanada előtt, miközben az ország lakos-
ságához viszonyított arányokat tekintve első helyen Katar (87%), Monaco (72%), Egyesült 
Arab Emirátusok (70%) és Andorra (64%) állnak. 2005 és 2010 között a legnagyobb szá-
mú bevándorlás az USA-ba történt, miközben Spanyolországba, Olaszországba és az Ang-
liába irányuló kelet-európai, latin-amerikai és észak-afrikai bevándorlás is jelentős mérete-
ket öltött. Az Öböl-menti Együttműködési Tanácshoz tartozó 6 ország (Bahrein, Kuvait, 

2 Migration and Remittances Factbook 2011, World Bank Publications. 18. o. http://siteresources.
worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/World.pdf
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Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok) szintén nagyszámú beván-
dorlót fogadott az elmúlt években Dél- és Kelet-Ázsiából, illetve Kelet-Afrikából. Mindez 
azt jelzi, hogy földrajzilag bővül a migrációs kör, ami a sokszínűséget jelenti, de ezzel bővül 
a kihívások skálája is. A nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság hatására azonban a nem-
zetközi migráció valamennyi régióban csökkent. 

Az általános vélekedéssel szemben a fejlődő országok egymás közötti migrációja (Dél–
Dél) egyértelműen nagyobb méreteket öltött, mint a fejlődőkből a fejlett OECD országok-
ba történő vándorlás. A magas jövedelmű, de nem OECD országok csoportjába sorolható 
Öböl-országok is nagyszámú fejlődő országbeli bevándorlót fogadtak. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a világ legnagyobb migrációs folyosója az USA és Mexikó között húzódik. 
Ezt az Orosz Föderáció-Ukrajna és az India-Banglades határ követi (egyes esetekben az em-
berek helyváltoztatás nélkül, a nemzetközi határ mozgása miatt kerültek ebbe a státuszba).  
A kis országok a képzett munkaerő kivándorlása miatt állnak az első helyen (pl. Grenada, 
Dominika, Zöld-foki-szigetek, Fidzsi-szigetek és Libéria fizikusainak elvándorlása).

2. ábra: A migrációs változás 2005 és 2010 között (%-ban)

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

Abszolút számokban, a bevándorlók koncentrációja Európában a legnagyobb, amelyet 
Ázsia, majd Észak-Amerika követ. A népességhez viszonyítottan a Közel-Kelet arab álla-
maiban, a csendes-óceáni térség országaiban, majd Észak-Amerikában és Európában a leg-
nagyobb a bevándorlók aránya. Az elmúlt két évtizedben a nemzetközi migránsok száma 
80%-kal növekedett Észak-Amerikában, és 41%-kal Európában. Az ENSZ becslése sze-
rint, Latin-Amerika (a karibi térséggel együtt) és Ázsia mintegy egymillió főt veszít évente 
az elvándorlás következtében. A statisztikák szerint a nemzetközi migráció legnagyobb ré-
sze „szomszédsági kérdés”, mivel az elvándoroltak legnagyobb része közeli országba utazik, 
például Indonéziából Malajziába, Mexikóból az Egyesült Államokba stb. 
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3. ábra: Bevándorlók a helyi lakosság %-ában

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

A nemzetközi migráció egyik jellemzője a nagyvárosi koncentrálódás. Legalább 20 
olyan metropolisz van a világon (9 Észak-Amerikában, 4 a Közel-keleten, 3 Európában 
és 2-2 Ázsiában és Óceániában), ahol a bevándorlók száma meghaladja az egymilliót. Egy 
másik olvasatban 25 olyan város van, ahol a bevándorlók aránya meghaladja a helyi lakos-
ság 25%-át.

Az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsának (ECOSOC) tanulmánya3 szerint a nem-
zetközi migráció életkor szerinti összetétele jelentős eltéréseket mutat a fejlett és a fejlődő 
világban. Az első fontos megállapítása, hogy a migrációban részt vevők átlagéletkora (39 
év) jóval meghaladja az emberiség átlagéletkorát (28 év). Ezen belül is a fejlett világba irá-
nyuló migráció átlagéletkora (43 év) jóval magasabb, mint a fejlődő országok (34 év), illet-
ve a legkevésbé fejlett országokba (29 év) irányuló bevándorlók átlagéletkora.

Az is kimutatható az adatok alapján, hogy a 20 és 64 év közötti munkaképes korú be-
vándorlók (globálisan 154 millió fő) jelentette a teljes nemzetközi migráció (214 millió) 
72%-át 2010-ben. Ezen belül a munkaképes korú migráció 62%-a (96 millió fő) a fejlett 
országokban él, és ők jelentik a teljes munkaképes korú lakosság 12,6%-át. A fejlett világ-
ban élő 50 millió fő a munkaképes korú lakosság 1,9%-át teszi ki, míg a legkevésbé fejlett 
országokba csak alig 5% (7,7 millió fő) található, akik a munkaerőpiac 2%-át képviselik.

A 20 év alatti migránsok (33 millió fő) a teljes nemzetközi migráció 15%-át teszik ki 
és 60%-kuk a fejlődő országokban él. Részarányuk alacsony szintjét részben az magyaráz-
za, hogy a bevándorlók helyben született gyerekei általában már nem számítanak beván-
doroltnak.

3 International Migrants by Age. Population Facts. No. 2010/6 November 2010, United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division. http://www.un.org/esa/population/
publications/popfacts/popfacts_2010-6.pdf
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4. ábra: A 20 éven aluliak aránya (%-ban)

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

A számok azt mutatják, hogy a 20 év feletti migráció minden egyes további életkor 
szerinti csoportjában a kor növekedésével növekszik a fejlett országban élők aránya. Míg 
a 20-24 év közöttiek 53%-a van a fejlett országokban, addig a 65 év felettieknek (27 mil-
lió fő) a 70%-a. Egyes országokban tipikus – sokszor a korábbi kivándorlással összefüggés-
ben – az idősek hazatérése (pl. Magyarországon).

5. ábra: A 60 éven felüliek aránya a bevándorlók között (%-ban)

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

A nemzetközi migráció nemek szerinti megoszlását jelző arányszám a 2000-res 49,4%-
ról kis csökkenéssel 49%-ot mutat. A régiók szerinti megoszlásban ez lényegesen maga-
sabb Európában (52,3%), az amerikai kontinensen 50,1% kiegyensúlyozott arányt ért el 
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(az 1980-as években az USA-ban is 52,5% volt). A migrációs adatok már hosszabb ideje azt 
mutatják, hogy a többség a női nemhez tartozik Európában: az elmúlt 5 évben számuk 2,7 
millióval 36,5 millióra nőtt, ami az összes bevándorolt 52,3%-a (ez az arány Nyugat-Eu-
rópában 77,3% és Kelet-Európában csak 49%). Ázsia (44,6%) és Afrika (46,8%) esetében a 
nők aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Kelet-Ázsiában jellemző a házasságkötésen ala-
puló migráció, Dél-Koreában például két év alatt 25%-kal emelkedett az ilyen típusú há-
zasságkötések száma. Megfigyelhető az is, hogy a nők aránya a munkaképes korosztályok-
nál 48%. Az életkor függvényében legalacsonyabb a munkaképes korú nők aránya a 30-39 
éves korosztályban (46%) és a legmagasabb a 60-64 éves korosztályban (53%). A 65 év fe-
letti teljes migráción belül (27 millió) a nők aránya 57%-ra emelkedett 2010-ben.

6. ábra: A nők aránya a bevándorlók között 2010-ben (%-ban)

Forrás: http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf

Jóllehet nincsenek pontos adatok, de a nemzetközi vándormozgalomban a fiatalok és a 
gyerekek száma megnövekedett. Ennek néhány magyarázata a családegyesítési folyamat, 
a cirkuláris migráció, illetve a férfi migráns követése, de kimutathatóan jelen vannak az 
önállóan, kíséret nélkül útra kelők is. 

Regionális kitekintés
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai4 szerint az amerikai kontinensen a be-
vándorlók száma 47 millióról tíz év alatt 57,5 millióra nőtt, ami a nemzetközi migráció 
27%-át jelenti és túlnyomó többségében régión belüli vándorlás eredménye. Összességé-
ben Észak-Amerika fogad be a kontinens 57,5 millió bevándoroltjából 50 milliót. Kana-
dában 2010-ben mintegy 7,2 millió bevándorolt élt, ami a teljes lakosság 21%-át jelenti. 

4 The World Migration Report 2010: International Organization of Migration. 149. o. http://www.jcp.
ge/iom/pdf/WMR_2010_ENGLISH.pdf
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Az Észak-Amerikát elhagyó kivándoroltak száma 3,3 millió, amiből 1,3 millió kanadai 
(a lakosság 4%-a) és 2,3 millió amerikai (a lakosságának alig 0,8%-a).

2. táblázat: A nemzetközi migráció kontinentális megoszlása

A nemzetközi migráció alakulása 1990-2010 (millió fő)
Év Világ Afrika Ázsia Európa Észak-Amerika Latin-Amerika Óceánia

1990 155,5 15,9 50,8 49,4 27,7 7,1 4,4
1995 165,9 17,9 48,7 54,7 33,6 6,2 4,7
2000 178,5 17,1 51,9 57,6 40,4 6,5 5
2005 195,2 17,7 55,1 64,4 45,6 6,8 5,5
2010 213,9 19,3 61,3 69,8 50,0 7,5 6

Forrás: Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs/Population Division (2009)

Latin-Amerika és a Karib-térség5 országaiban a bevándorlók száma tíz év alatt 6,6 mil-
lióról 7,5 millióra nőtt. A fő befogadó országok Argentína (1,4 millió), Venezuela (1 millió 
fő) és Mexikó, ahol az Egyesült Államok felé irányuló közép- és dél-amerikai tranzit mig-
ráció egy jelentős része ottmarad. Paraguay befogadó szerepe (főleg brazil farmerek) csök-
kent, Ecuadoré pedig jelentősen nőtt az kolumbiai gerillamozgalom következtében. A ré-
gió kivándorlásának fő célpontjai az USA után Argentína, Spanyolország, Venezuela és Ka-
nada. A világ egyik legnagyobb migrációs folyosója Mexikó és az USA között húzódik és a 
világ legnagyobb illegális vándorlásának színtere. Az európai bevándorlásuk fő iránya Spa-
nyolország, ahol 2007-ben a teljes bevándorlás 38%-át jelentették, de ez a válság hatására 
felére-harmadára zsugorodott. Brazília sajátossága, hogy a kivándorlók egyötöde Japánban 
él, többségében a múlt század elején Brazíliába vándorló japánok leszármazottai. Kolum-
bia lakosságának 6%-a (mintegy 2,5 millió fő) a polgárháborús viszonyok szenvedő alanya 
és belső menekültként (IDP) él. 

Latin-Amerika és a Karib-térség országai az elmúlt 10 évben mintegy 11 milliós mig-
rációs veszteséget könyvelhettek el: Közép-Amerika 6,8 milliót, Dél-Amerika 3 milliót és 
a karibi-szigetek 1,2 milliót. Az ENSZ 2000-es migrációs jelentésének becslése szerint kb. 
26,6 millió latin-amerikai születésű élt más országban, ezzel a nemzetközi migráció 15%-át 
jelentették. A legjelentősebb kivándorlást felmutató országok között Mexikót, Kolumbi-
át, Kubát, Salvadort, Brazíliát és Haitit találjuk. Mexikó a 2007-es adatok szerint lakossá-
gának mintegy 10%-át, több mint 10 millió főt vesztett el a kivándorlás révén. A lakosság 
arányához viszonyítva a legmagasabb mutatóval a Holland Antillák és az USA-hoz tartozó 
Virgin-szigetek büszkélkedhetnek.

5 Uo. 153. o.
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Európa és Közép-Ázsia országaiban6 2010-ben összesen 76,6 millió migráns élt, ami 
öt év alatt 5,1 milliós növekedést mutatott és a teljes lakosság 8,7%-át jelentette. Eszerint 
minden harmadik bevándorló ebben a régióban él. A növekedés túlnyomó része (3,4 mil-
lió) Dél-Európa országaiban koncentrálódik, ahol évi 5,2%-os növekedés volt, miközben 
Közép-Ázsiában alig 0,4%-os emelkedést tapasztaltak. A nettó bevándorlás többlete nö-
vekedést mutat a legtöbb nyugat- és közép-európai országban, különösen Ciprus, Luxem-
burg, Spanyolország és Írország esetében volt jelentős az emelkedés, ugyanakkor Albánia, 
Moldova, Grúzia és Litvánia még mindig jelentős elvándorlást mutat. A térségben Orosz-
ország különleges helyet foglal el, ő a legnagyobb kibocsátó és befogadó ország: mintegy 
12 millió állampolgára él külföldön és ugyanennyi külföldön született él ma az országban. 

Kelet-Európa, Nyugat-Balkán és Közép-Ázsia országaiban 2010-ben mintegy 25,6 mil-
lió bevándorolt élt, ami majdnem félmilliós csökkenést mutat az öt évvel ezelőttihez ké-
pest. A legtöbb bevándorolt Oroszországban (12,3 millió), Ukrajnában (5,3 millió) és Ka-
zahsztánban (3 millió) él és együtt a régió bevándoroltjainak 80%-át jelentik. A térség la-
kosságához viszonyítva a migránsok 8,6%-ot tesznek ki, de ez az arány Kazahsztánban 
(19,5%), Ukrajnában (11,6%), Moldáviában (11,4%), Fehéroroszországban (11,4%) és Ör-
ményországban (10,5%) is meghaladja a lakosság egytizedét.

A Közel-Kelet országaiban7 2010-ben mintegy 26,6 millió bevándorolt élt, a nemzet-
közi migráció 13,5%-a és 4,5 milliós növekedést mutatott az öt évvel korábbi szinthez ké-
pest. Ez a világ egyik legdinamikusabb migrációs növekedést felmutató régiója, az emelke-
dés évi 3,8%-os és a bevándorlók jelentik az összlakosság 11,9%-át. A fő célországok Izrael 
és az Öböl-országok. A nők aránya átlagban 38%, de jelentős regionális egyenlőtlenségeket 
mutat (Izraelben pl. 55,8%, Ománban pedig 20,8%).

Afrika8 országaira alapvetően a kontinensen belüli migráció a jellemző, ez alól csak 
Észak-Afrika jelent kivételt az Európa felé igyekvő vándoraival. 2010-ben a becslések sze-
rint 19 millió migráns élt a kontinensen, ami 1,5 milliós emelkedést jelent a 2005-ös szint-
hez képest. A szakemberek véleménye szerint ez valószínűleg jócskán alábecsült adat az 
afrikai statisztikák megbízhatatlansága és szegényessége miatt. A legjelentősebb kibo-
csátó országok közé Algéria, Burkina Faso, Mali, Marokkó és Nigéria tartozik. Kelet- és 
Közép-Afrika országaiban él mintegy 6,7 millió bevándorolt, ami a térség lakosságának 
1,5%-át jelenti (ez a részarány csökken, mert a bevándorlás alacsonyabb, mint a természe-
tes szaporodás üteme). A különböző társadalmi konfliktusok és természeti katasztrófák 
miatt itt elsősorban a kényszermigráció a jellemző. A régióban koncentrálódik a világ bel-
ső kényszermigránsainak (IDP) közel 38%-a, több mint 10 millió ember. Nyugat-Afriká-
ban 8,4 millió migráns él, akiknek kétharmada Elefántcsontparton, Ghánában és Nigé-
riában található. A dél-afrikai régióban 2,2 millió a bevándorolt, és többségük a Dél-afri-
kai Köztársaságban (1,9 millió) lakik. Észak-Afrika országaiban 1,8 millió bevándorolt élt 

6 Uo. 183. o.
7 Uo. 205. o.
8 Uo. 149. o.
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2010-ben és a demográfiai tényezők miatt (a lakosság többsége fiatal) erős migrációs nyo-
más alatt áll. A fő migrációs célpontok a dél-európai országok.9

Ázsia10 ad otthont a nemzetközi migráció közel 13%-ának, mintegy 27,5 millió ember-
nek. Ugyanakkor itt található a világ tíz legjelentősebb migrációs folyosójából négy: Bang-
lades és India között (3,5 millió migráns); India és az Egyesült Arab Emirátusok között 
(2,2 millió migráns); Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok között (2,6 millió migráns), 
illetve Afganisztán és Irán között (1,6 millió migráns). Kelet-Ázsiából mintegy 10 millió 
ember vándorolt el, amiből 6 millió a kínai. A legjelentősebb befogadó országuk az USA 
(3 millió), őt követi Japán (783 ezer), Kanada (775 ezer) és Ausztrália (300 ezer). A délke-
let-ázsiai kivándorlás 5 év alatt 13,8 millióról 14,3 millióra emelkedett, de ennek túlnyomó 
többsége (12,1 millió) a régión belül maradt. 

A nettó migrációs ráta negatív Ázsia számára, különösen kiemelkedő Srí Lanka, Laosz, 
Mianmar, a Fülöp-szigetek és Pakisztán esetében. Abszolút számokban Kína, Banglades és 
India a világ legnagyobb kibocsátó országai között szerepelnek. Pakisztán (3,4 millió) és a 
Fülöp-szigetek (3,39 millió) szintén nagy kibocsátó országok, a régión belül és kívül egy-
aránt. Malajzia (2,4 millió) és Szingapúr (2 millió) a legnagyobb befogadók között vannak 
a térségben. A statisztikai adatok szerint az ázsiai kivándorlás 37%-a az OECD-országokba 
irányul, 43%-a a kontinens régióiban marad, a maradék 18% pedig a Közel-Kelet orszá-
gaiba távozik. A nemzetközi pénzügyi válság hatására jelentősen csökkentek a munkalehe-
tőségek és több ország is (pl. Dél-Korea, Japán) a migráns munkások hazatérését támoga-
tó politikákat vezetett be. 

Óceánia11 mintegy 6 millió bevándoroltat számol, ami a lakosság 16,8%-a. Az elmúlt 
években a lakosság számának növekedése 21,8%-ban a bevándorláshoz kötődött. Ausztrá-
lia és Új-Zéland tradicionálisan befogadó nemzet, ahol a teljes lakossághoz viszonyítva a 
bevándorlók aránya eléri a 22%-ot.

A nagy befogadó Amerikai Egyesült Államok migrációs helyzete
A 42,8 milliós bevándorolttal az USA12 a világ első számú befogadó állama (ez lakosságá-
nak 13,5%-a). Az ország lakossága a Föld népességének kevesebb, mint 4,5%-át teszi ki, 
ugyanakkor itt él a bevándorlók körülbelül egyötöde (20%). A külföldön született ameri-
kai lakosság 53%-a latin-amerikai és karibi eredetű (Mexikó egymaga 30%), a második 
legjelentősebb csoportot 27%-kal az ázsiaiak (ebből több mint 2 millió kínai, 1,7 millió 
fülöp-szigeteki és 1,6 millió indiai) alkotják. Az Amerikai Egyesült Államokban az utol-
só nagy vita a migrációs törvény módosításáról 2007-ben zajlott és a fő hangsúly az illegá-
lis migráció kezelésén volt. 

9 Ld. ezeket részleteiben a kötet II. fejezetének első három tanulmányában.
10 Uo. 165. o.
11 Uo. 219. o.
12 Uo. 149. és 152. o.
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A 2010-es népszámlás adatai szerint az Amerikai Egyesült Államok területén 50,5 mil-
lió hispán/latino élt, de 2000-ben még csak 35,3 millióan voltak, vagyis egy évtized alatt 
számuk 43%-kal nőtt. Ugyancsak kiemelésre érdemes, hogy a jelzett évtizedben a teljes 
lakosság növekedésének 56%-át adták, ami annyit jelent, hogy a teljes lakosságon belüli 
arányszámuk 12,5%-ról 16,3%-ra emelkedett. A 18 év alatti fiatalok száma az évtized alatt 
12,3 millióról 17,1 millióra nőtt, abszolút számuk 39%-kal emelkedett, arányszámuk pe-
dig 17,1%-ról 23,1%-ra ugrott a korosztályon belül. A 18 év feletti felnőtt lakosságon be-
lül a hispán arányszám 11%-ról 14,2%-ra nőtt, vagyis 23 millióról 33,3 millióra emelke-
dett. Ezzel a hispán lakosság az USA legnagyobb etnikai kissebségét alkotja, meghaladva 
a feketék 37,7 milliós (12,2%), az ázsiaiak 14,5 milliós és a többi etnikai hovatartozást be-
jelölők 6 milliós (1,9%) számát. Samuel P. Huntington professzor félelmei ellenére az an-
gol anyanyelvű fehérek 196,8 milliós számukkal (63,7%) még mindig az amerikai lakos-
ság többségét jelentik, jóllehet az elmúlt évtized növekményéből csak 8,3%-kal részesed-
tek. Igaz ugyanakkor az is, hogy a hispán lakosság évtizedes 43%-os növekménye is rela-
tív csökkenést jelez, mert számuk a ’80-as években még 53%-kal, a ’90-es években pedig 
58%-kal növekedett.

7. ábra: A hispán lakosság növekedése az Egyesült Államokban (millió fő)

Földrajzi elhelyezkedését tekintve még mindig az erős koncentráltság jellemzi a spa-
nyolajkúakat, vagyis a hispán lakosság 76%-a 9 amerikai államban (Arizona, Kalifornia, 
Colorado, Florida, Illinois, Új-Mexikó, New Jersey, New York és Texas) található. Kalifor-
nia és Texas együtt 46,5%-ot jelent (2000-ben még 50%-ot) és Los Angelesben önmagá-
ban 4,5 millió, egész Kaliforniában 14 millió hispán él. 

A vita hevében gyakran elfelejtődik, hogy milyen fontos szerepet játszik a bevándorlás 
az amerikai munkaerőpiacon. A Brookings Intézet egyik legutóbbi tanulmánya (Hall – 
Singer – De Jong – Roempke Graefe, 2011) szerint az USA lakosai közül minden hetedik 
bevándorló és a dolgozók közül minden hatodik. Nagyon jelentős a hozzájárulásuk mind 
a képzetlen munkaerőt foglalkoztató építőiparban és a kórházakban, mind a magasan kva-
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lifikáltakat foglalkoztató információs technológiáknál. Az USA globális versenyképességé-
nek alakulása jelentős mértékben kötődik a bevándorlók képességeihez és sikeres beillesz-
kedésükhöz. Az USA száz legjelentősebb városának és vonzáskörzetének vizsgálata alapján 
megállapították, hogy a közhiedelemmel ellentétben a bevándorlók között az elmúlt évti-
zedekben jelentős elmozdulást történt a magasabban képzettek irányába. A fő megállapí-
tásaik:
• A munkaképes korú (25-64 év között) bevándorlók között az érettségizettek aránya 

1980-ban csak 19% volt és 40%-a nem fejezte be a középiskolát, de 2010-ben már 30% 
rendelkezett legalább érettségivel és a középiskolát félbehagyók aránya 28%-ra csök-
kent.

• A száz nagyváros közül 44 esetében a minimum érettségizettek aránya legalább 25%-
kal meghaladta az alacsony képzettségűek számát (pl. San Francisco, Washington). 
A kevésbé képzetteket befogadó nagyvárosok a déli határ mentén találhatók.

• A tradicionális bevándorlási célpontok, illetve a napjainkban kis létszámú bevándorlá-
si irányok (pl. Detroit és Philadelphia) magasabban képzett bevándorlókat fogadnak, 
mint a határmenti régiók és Kalifornia belső területei.

• A gyorsan növekvő városközpontokba irányuló bevándorlás a kevésbé képzetteket 
vonzza. Ez a réteg kevésbé beszéli az angolt és nem törekszik annyira az állampolgárság 
megszerzésére, mint a képzettebbek.

• Összehasonlítva a helyi lakosság azonos rétegeivel a kevésbé képzett bevándorlók na-
gyobb arányban dolgoznak és alacsonyabb közöttük a szegénységi ráta, miközben ki-
sebb egyéni megtakarítással rendelkeznek (hazautalások szerepe).

• A legalább érettségivel rendelkező bevándorlók mintegy fele valamennyi bevándorlási 
célpontban a képzettségénél alacsonyabb szintű munkát végez. 

A nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság és az amerikai nagyvárosok gyorsan változó 
demográfiai dinamikája újraszabta és felerősítette a vitát bevándorlás munkaerő-piaci ha-
tásairól. A pragmatikus megközelítés sürgeti az újonnan érkezők jelentette pozitív hatá-
sok kihasználását a gazdasági dinamizmus helyreállítása érdekében. A határőrizet megerő-
sítése és az irreguláris bevándorlás távoltartását sürgető szektorok a szövetségi szintű sza-
bályozás reformjának elmaradása miatt az egyes államok szintjén igyekeznek saját kezük-
be venni a rendezést. A legnagyobb félelmek az illegális hispán/latino lakosság növekedé-
séhez kapcsolódnak. Az Arizona által hozott helyi törvény (SB1070) felhatalmazta volna 
az állami rendőrséget, hogy a számára gyanúsnak tűnő embereket igazoltassa és kiszűr-
je az illegális bevándorlókat. A diszkriminációs törvényt valójában a szövetségi hatáskörbe 
való beavatkozás miatt függesztette fel egy szövetségi bíró. Ezt követően Alabama, Geor-
gia és Utah is próbálkozott hasonló megszorításokkal. Az újraválasztásra készülődő Barack 
Obama, amerikai elnök a korábbi választási ígéretét felelevenítve ismételten kiállt az átfo-
gó és igazságos (vagyis az illegális bevándorlók helyzetét is megnyugtatóan rendező) mig-
rációs reform mellett.
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Az Európai Unió a közös migrációs politika kialakításán fáradozik
Nyugat-Európa és Közép-Európa13 a régió bevándoroltjainak több mint kétharmadát kon-
centrálja, ez mintegy 31 millió főt jelent. Ezen belül a legjelentősebb befogadó államok Né-
metország (7,2 millió), Spanyolország (5,6 millió), Egyesült Királyság (4,3 millió), Olasz-
ország (4,2 millió) és Franciaország (3,7 millió). Az elmúlt években a legnagyobb növeke-
dést Spanyolország (1,8 millió) és Olaszország (1,4 millió) mutatta. A bevándoroltak teljes 
lakossághoz viszonyított aránya a legtöbb országban tovább emelkedett, de kiugróan ma-
gas értékeket csak Luxemburgban (43%) és Svájcban (23%). A részarány növekedés egyik 
oka a helyi lakosság demográfiai mutatóinak romlása, de hozzájárul a családegyesítés po-
litikája és a korábban betelepedettek (törökök, arabok) magasabb fertilitási rátája (elsősor-
ban Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban), valamint az írorszá-
gi gazdasági növekedés vonzereje a pénzügyi válság előtt. 

Európában a bevándorlás másik jellemző vonása a városokban történő erős koncent-
rálódás: Amszterdamban, Brüsszelben, Frankfurtban és Londonban a migránsok aránya 
akár a lakosság egynegyedét is elérheti. Az Eurostat adatai szerint a 27 EU tagállamban kö-
rülbelül 20 millió harmadik országbeli (azaz nem Uniós) állampolgár tartózkodik legáli-
san, miközben közel 11 millió Uniós polgár a sajátjától eltérő tagállamban lakik.

Az Eurostat 2011. június elején nyilvánosságra hozott előrejelzése14 szerint az EU27 lé-
lekszáma 501 millióról (2010. január 1-jei adat) 2040 környékére nagyjából 526 millióra 
fog emelkedni, majd ezt követően a lakosság száma fokozatosan csökkeni kezd, és 2060-ra 
517 millióra süllyed. Ezzel egyidejűleg folytatódik az EU27 népességének elöregedése is: a 
65 évesnél idősebbek aránya a 2010-es 17% helyett 2060-ban már 30% lesz, a 80 évesek és 
idősebbek aránya 5-ről 12%-ra nő. A statisztikák szerint 2050-re több mint 50 millióval 
fog csökkenni a munkaképes életkorú népesség, az elöregedés és a demográfiai változások 
szükségessé teszik a bevándorlási politikák átgondolását. Mint azt az Európa 2020 straté-
gia is hangsúlyozta, a kontinens előtt álló egyik legégetőbb kihívás a munkaképes korú né-
pesség csökkenésének kezelése, amely egyes ágazatokban a képzett munkaerő jelentős hi-
ányával jár együtt.

Az Európa 2020 stratégiája rávilágít, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében 
szakmaspecifikus monitoring alapján összeállított hiányágazatokban (nehézipar, egészség-
ügy) szakképzett migránsokra van szükség, mert gazdasági dinamizmust teremthetnek, 
segítenek betölteni azokat a munkaerő-piaci hiányokat, amelyeket az uniós munkaválla-
lók nem tudnak vagy nem akarnak betölteni, és hozzájárulnak az EU előtt álló demográ-
fiai kihívások kezeléséhez.  Ennek a szervezett bevándorlásnak az elősegítésére lett kidol-
gozva – az amerikai zöldkártya mintájára – az uniós kékkártya-rendszer, ami megköny-
nyítené a magasan képzett migránsok számára az uniós foglalkoztatást. Emellett a Bizott-

13 The World Migration Report 2010: International Organization of Migration. 185. o. http://www.jcp.
ge/iom/pdf/WMR_2010_ENGLISH.pdf

14 Eurostat: Magyarországon tovább csökken a lélekszám, Brüsszel, 2011. június 8. http://bruxinfo.hu/
cikk/20110608-eurostat-magyarorszagon-tovabb-csokken-a-lelekszam.html
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ság 2010-ben javaslatot terjesztett elő az idénymunkásokra és a vállalaton belül áthelyezett 
munkavállalókra vonatkozóan is. A megfelelő információáramlás biztosítására 2011 végé-
től elérhető lesz az uniós bevándorlási portál, amely a tervek szerint világos és könnyen hoz-
záférhető információkat nyújtó egyablakos tájékoztatási pont lesz. 

Miközben tudatosult, hogy az EU-nak nyitottnak kell maradnia a kulturális, gazdasá-
gi és kereskedelmi kapcsolatok felé, hogy növelni tudja globális szerepét és előmozdítsa az 
üzleti közösség, az egyetemi szféra és a kulturális szereplők érdekeit, addig a migráció kor-
látozásával és szabályozásával kapcsolatos kérdések egyre jelentősebb politikai hatást fejte-
nek ki. Az Európai Tanács 2008 októberében a közös uniós migrációs politika erősítése ér-
dekében elfogadta az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot. A Paktum öt terü-
leten bővíti a kötelezettségvállalásokat: a legális bevándorlás ösztönzése, az illegális beván-
dorlás visszaszorítása, a külső határok személyi és technikai védelmének erősítése, európai 
menekültügyi rendszer 2012-es bevezetése, és globális partnerségi megközelítés alkalma-
zása a harmadik országokkal a migráció és a fejlesztés összekapcsolásának érdekében. Az új 
ötéves célkitűzéseket megfogalmazó Stockholmi Program15 folytatja a két előző program 
által harmonizált közösségi fellépést a migrációs ügyek kezelésében. A tervek között szere-
pel a bevándorlási politika összhangba hozása az európai munkaerőpiac igényeivel. Az eu-
rópai átlagpolgárnak a jövőben a lehető legjobb szolgáltatást kell kapnia a bel- és igazság-
ügy területén, és a célok szerint az EU-nak segítséget kell adnia az embereknek és a vál-
lalkozásoknak a gazdasági válság rövid távú problémáinak kezelésében, hosszú távon pe-
dig abban, hogy hatékony választ találjanak a globális társadalom és az elöregedő Európa 
jelentette kihívásokra. A közösségnek olyan rugalmas migrációs politikát kell létrehoznia, 
amely megfelelően reagál a foglalkoztatási igényekre, és kiaknázza a külföldi munkaerő je-
lentette lehetőségeket. Az EU-nak ugyanakkor a humanitárius hagyományai alapján vé-
delmet kell nyújtania mindazoknak, akiknek erre szükségük van. A Lisszaboni Szerződés 
hatályba lépése átfogó jogi keretet biztosít az uniós migrációs politikának az Európai Par-
lament együttdöntési jogosítványainak bővítésével, a döntéshozatali folyamatba való na-
gyobb bevonásával.

A schengeni térség létrehozása az EU egyik legérzékelhetőbb, legnépszerűbb és legsike-
resebb eredménye volt. Az EU külső határai védik az uniós polgárokat, családtagjaikat és 
az elfogadott szabályoknak megfelelően az EU-ba érkező harmadik országbeli állampolgá-
rokat is. A schengeni térség16 egészében 2010-ben 650 millió határátlépésre került sor, ami 
jelentős napi munkát jelent a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzések terén. 2009-ben a 
schengeni vízumokat kibocsátó tagállamok közel 11 millió vízumot adtak ki, jóllehet szük-
ségessé vált a negatív jelenségek miatt egy ellenőrzési mechanizmus létrehozása 2011 janu-
árjában a Bizottság részéről a Nyugat-Balkán felé (az EU 2009-ben, illetve 2010-ben ví-

15 A stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv, COM(2010)171 végleges, 60. o.,  
2010.04.20.

16 2011/HOME/037. Migráció és menekültügy az EU-ban 2010-ben (második éves jelentés a bevándor-
lási és menekültügyi paktumról), amelyet bizottsági szolgálati munkadokumentum kísér., 2011. má-
jus 24.
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zummentességet biztosított öt nyugat-balkáni országnak: Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia). 

Az éghajlatváltozás és a természeti katasztrófák hatása a migrációra
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC – The Intergovernamental Panel on 
Climate Change) már 1990-ben kiemelte, hogy a klímaváltozások egyik komoly hatását 
a migrációra fogja kifejteni. A tengerszint emelkedése, a viharok és földrengések emberek 
millióit kényszeríthetik lakóhelyük megváltoztatására országhatáron belül és/vagy a szom-
szédos országok felé. Egyes előrejelzések szerint 2050-re akár 200 millióra is emelkedhet a 
klímaváltozás okán elvándorlók száma. 2010 júliusában korábban soha nem tapasztalt eső-
zések nyomán súlyos árvíz pusztított Pakisztánban17, elárasztva az ország egyötödét és 20 
millió embert veszélyeztetve. Utakat, hidakat és egész falvakat elmosva romba döntött 1,8 
millió házat, elpusztított 2 millió hektár vetésterületet, 7 millió ember vált földönfutóvá és 
mintegy 1900 halálos áldozatot követelt. Jóllehet az országban gyakoriak az árvizek, még-
is a szakemberek ezt a hatalmas árvizet már a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás 
számlájára írják. Abban mindenki egyetért, hogy a természeti katasztrófák egyre több em-
bert űznek el a szülőföldjükről. 

8. ábra: A természeti katasztrófák számának növekedése 1990–99 és 2000–2009 között

Forrás: Emergency Events Database (EM-DAT), Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA)/Centre 
for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) International Disaster Database (www.emdat.be), 

extracted on 10 March 2010.

17 Confronting Climate Displacement Learning from Pakistan’s Floods, 2010. http://www.refintl.org/
sites/default/files/ConfrontingClimateDisplacement.pdf
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A genfi katasztrófakutató központ (Center for Research on the Epidemiology of 
Disasters – CRED) adatai18 szerint a kiszámíthatatlan természet 2010-ben 373 természe-
ti katasztrófát produkált, aminek következtében mintegy 296800 ember vesztette életét és 
az okozott kár meghaladta a 110 milliárd dollárt. A két legsúlyosabb katasztrófa a janu-
ár 12-i földrengés Haitin (222500 halott) és az oroszországi nyári hőség, mely 56 ezer em-
ber halálát okozta. Első alkalommal van első helyen Amerika az áldozatok számát illetően, 
jóllehet egyetlen eseményhez, a haiti földrengéshez köthetően. Az áldozatok egyötöde Eu-
rópában halt meg, az orosz mellett a Xynthia vihar (február), a júniusi franciaországi ára-
dások és a decemberi extrém időjárás következtében. Ázsiában kevesebb áldozatot követelt 
(4,7%), de így is a katasztrófa sújtotta lakosság 89%-a ezen a kontinensen található. Kíná-
ban a földrengés 2968, Indonéziában 530 és Pakisztánban az áradások 2000 áldozatot kö-
veteltek. A természeti katasztrófák Kínában 18 milliárd, Pakisztánban 9,5 milliárd és Hai-
tin 8 milliárd USD kárt okoztak. A legnagyobb károkat azonban a chilei földrengés okoz-
ta, amit 30 milliárd USD-re becsültek. Ez persze jócskán elmarad Katrina, Rita és Wilma 
ciklonok (2005) okozta 139 milliárd USD kártól, illetve a 2008-as kínai Sichuan földren-
gés veszteségétől (86 milliárd USD).

Margot Wallström19, az ENSZ főtitkárának megbízottja (Special Representative of the 
UN Secretary-General for Disaster Risk Reduction), volt EU környezetvédelmi biztos sze-
rint az önkormányzatoknak fel kell készülniük katasztrófa-elhárításból, illetve a katasztrófák 
következményeinek kezelésére szolgáló tervekkel és polgári védelmi kapacitásokkal kell ren-
delkezniük. A természeti katasztrófák által menekülni kényszerülő emberek túlnyomó része 
természetesen az országhatárokon belül maradva keresi boldogulását, részben az újjáépítés ré-
vén, részben a biztonságosabbnak tekintett városok felé mozogva erősíti az urbanizációs fo-
lyamatot. A földönfutóvá vált emberek egy része azonban óhatatlanul a szomszédos országok 
felé is mozoghat, illetve különböző indíttatások alapján a kivándorlást választja, ezáltal be-
kapcsolódik a nemzetközi migrációs folyamatokba. (Glied, 2010: 225-251.)

Záró gondolatok mentén
Az ENSZ-család és a fontos nemzetközi szervezetek nemzetközi migráció és a fejlődés ösz-
szekapcsolását segítő tevékenysége sokat fejlődött a 2006-os csúcstalálkozó óta. 2006-ban 
a Nemzetközi Migrációról és a Fejlődésről ENSZ keretekben első alkalommal megszerve-
zett Magas Szintű Párbeszéd útjára indította a Globális Migrációs Csoport és a tagállamok 
regionális szintű egyeztetéseinek rendszerét. Az ENSZ20 a fejlesztési számláról 1,2 milliárd 

18 2010 in numbers: CRED statistics summarize the past year’s disaster impacts http://www.emi-
megacities.org/home/news/788-2010-in-numbers-cred-statistics-summarize-the-past-years-disaster-
impacts.html

19 Killer year caps deadly decade - reducing disaster impact is „critical” says top UN disaster official, 
http://www.unisdr.org/archive/17613

20 Report of the Secretary-General on International migration and development, Globalization and 
interdependence, Sixty-fifth session, United Nations General Assembly Distr.: General A/65/203, 2 
August 2010, 10-47004 (E) 260810 Item 22 (c) of the provisional agenda
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USD-t irányzott elő a migráció és fejlődés kapcsolatának megteremtését szolgáló nemzeti 
kapacitások fejlesztésére. Az ENSZ Latin-Amerikai Bizottsága által irányított és a másik 5 
regionális bizottság által megvalósított projekt révén arra ösztönzik a tagállamokat, hogy 
maximalizálják a nemzetközi vándormozgalom fejlesztésre gyakorolt pozitív hatásait és ki-
építsenek egy információs hálózatot a megbízható statisztikai adatok cseréjének elősegíté-
sére. A multilaterális együttműködés elősegítésére az EU Bizottsága is mintegy 10 millió 
euróval 16 országban 54 projektet támogatott az UNHRC, az ILO, az IOM bevonásával a 
civil szervezetek és a helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztésére, a jó tapasztalatok elter-
jesztésére. Az elmúlt időszakban négy alkalommal megrendezett Globális Fórum a Migrá-
cióról és a Fejlődésről sikeresen kapcsolta össze a tagállamok kormányait és a nemzetközi 
szervezeteket a pozitív tapasztalatok megosztása céljából annak érdekében, hogy a kormá-
nyok a nemzeti fejlesztési programjaikba szerves módon építsék be a nemzetközi migrációs 
kihívások és lehetőségek kezelését. A következő csúcsszintű párbeszédre a 2013-as ENSZ 
közgyűlés alkalmával kerül majd sor.

William Lacy Swing21, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) főigazgatója szerint 
mára a nemzetközi migráció gyakorlatilag a világ összes kormánya számára prioritás lett. 
Egyre több kormány hozza létre intézményeit a migrációs folyamatokkal való általános, 
illetve a külföldön élő diaszpórájával való specifikus foglalkozás céljára. Az ENSZ-csa-
lád legtöbb szervezete már foglalkozik a migrációs ügyekkel, közülük 17 alkotja a Globá-
lis Migrációs Csoportot (Global Migration Group – GMG) és 5 éve létrejött a Migráció és 
Fejlődés Globális Fóruma, amely évente mintegy 150 kormány képviselőinek részvételével 
igyekszik tudatosítani a migráció fontosságát a fejlődés szempontjából és kicserélni a hasz-
nos tapasztalatokat. Mindez nem véletlenül történt, a nemzetközi migráció fontosságának 
felismerését több tényező kényszerítette ki:
• az iparosodott társadalmak elöregedésének és a legkevésbé fejlett országok munkanél-

küli fiataljainak exponenciális növekedését jelző demográfiai trendek;
• a munkaerőpiac növekvő igényei, melyek már nem elégíthetők ki kizárólag hazai for-

rásokból;
• az észak-dél növekvő gazdasági és szociális szakadéka;
• a klímaváltozás és az ember által okozott katasztrófák.

Az államközi párbeszéd iránti bizalom fokmérője lehet az a tény, hogy a kezdetben szin-
te kizárólag csak a migráció biztonsági és gazdasági aspektusára fókuszáló megközelítést 
felváltotta az átfogó megközelítés, ami kiterjed a migráció családi kapcsolatokra, gyere-
kekre, a nőkre, egészségre, emberi jogokra, stb. gyakorolt hatására. Általánosan elfogadott 
elv lett, hogy egyetlen kormány vagy szervezet sem képes egyedül ellenőrzés alatt tartani 

21 Remarks by William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration, 
Informal Thematic Debate on International Migration and Development, Panel Two: Improving 
international cooperation on migration and development, Thursday, 19 May 2011, Conference Room 4, 
United Nations Headquarters, New York
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a migrációt. Az együttműködés, a közös kapacitásfejlesztés, a partnerség teremtheti meg a 
vándormozgalom humánus és szervezett menedzselését, amivel maximálhatók az emberi 
fejlődéshez való hozzájárulása. 

A nemzetközi migráció túlnyomó része gazdasági indíttatású munkaerő vándorlás. 
Az ECOSTAT tanulmánykötete22 szerint 1980-2005 között a nemzetközi munkaerő kí-
nálat megnégyszereződött és a világgazdaság egyik legjelentősebb gondja két-három évti-
zede a globális munkanélküliségi válság. A növekedés felét Kelet-Ázsia adja, itt nőtt leg-
jelentősebben a munkaképes korú lakosság, és e térségben volt a leglátványosabb a külke-
reskedelmi, világpiaci nyitás. A nagy népességű, felemelkedő országcsoport gazdaságainak 
egyik meghatározó tényezője az egyre kompetitívebb humánerőforrás tartalék. A BRICS 
országcsoport, de elsősorban Kína és India nyitása a demográfiai tendenciákkal együtt je-
lentős hatással van a világ munkaerő kínálatára, illetve az ottani gazdasági fellendülés fel-
szívó hatására. Európa stratégiai kérdései között az energiabiztonság és a külső egyensúlyi 
helyzet mellett a munkaerőpiacok problémája, az immár foglalkoztatási válságként is titu-
lálható munkanélküliség kérdése is felmerül. 

A Világbank tanulmánya (Ratha – Mohapatra – Scheja, 2011) szerint, mindeközben a 
vendégmunkások hazautalásai folyamatosan nőnek a fejlődő országokban, 2009-ben 315 
milliárd USD-t tettek ki, ami háromszor több volt, mint a hivatalos fejlesztési segélyek, 
és a hazautalás a szegénység elleni küzdelem fontos eleme lett. Egy 71 országra kiterjedő 
vizsgálat azt bizonyította, hogy az egy főre jutó hazautalások 10%-os emelkedése mint-
egy 3,5%-kal csökkenti a szegénységben élők számát. Az afrikai, latin-amerikai és dél-ázsi-
ai régiók tapasztalatai egyértelműen igazolták a kapcsolatot a hazautalások nagysága és a 
szegénység mélysége között, miközben a kibocsátó országok gazdasági növekedésével már 
nem mutatható ki ez a közvetlen kapcsolat. 

A Föld mára hétmilliárdot meghaladó lakossága nem egyenletesen népesíti be a boly-
gót. Az egyenetlenséget egyrészt az éghajlat – a bolygó mérsékelt égövén nagyobb a lélek-
szám –, másrészt az urbanizáció, a nagy metropoliszok vonzereje okozza. Földünk huszon-
három városának van több mint 5 millió lakosa. A világ népességének kétharmada 16 or-
szágban él, Kína és India együtt 36,77%-át teszi ki ennek. A Föld lakossága a jelenlegi kö-
zel 7 milliárdról 2075-re 9 milliárdra nőhet és ezzel párhuzamosan a szegényebb országok-
ban gyorsabban nő a lakosság és a munkaképes korúak száma. A legmagasabb termékeny-
ségi mutatóval bíró országok: Mali (7,34), Niger (7,29), Uganda (6,81), Szomália (6,6), Af-
ganisztán (6,58), Jemen (6,41), Burundi (6,4), Burkina Faso (6,34), Kongó (6,28) és Angola 
(6,2). Ezen országok többségében a 15 éven aluli lakosság a teljes népesség 45-49%-át jelen-
ti. A Föld népességének 14%-a Afrikában él és a demográfiai robbanás színterévé vált feke-
te kontinens népessége 2010-ben átlépte az egymilliárd főt. Valamennyi földrész közül itt 
a legalacsonyabb (52 év) a születéskor várható élettartam, míg a gyermekkorúak népessé-
gen belüli aránya a legnagyobb. A magas csecsemőhalandóság, az éhínség és a pusztító jár-
ványok ellenére a népesség gyarapodása napjainkban is gyorsan zajlik. Észak-Afrikában az 

22 Zádor Márta (főszerk.) (2010): Bővülő Európa: tények és tanulmányok. ECOSTAT, 77. o.
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„arab tavaszként” emlegetett eseményekben az aktuális rezsim leváltását követelő tüntetők 
túlnyomó része munkanélküli fiatalokból állt. Az afrikai lakosság közel 40%-a él város-
okban és ez abszolút lakosságszámban kalkulálva példa nélküli növekedési arányt eredmé-
nyez. A városi lakosság ilyen mértékű emelkedését a városba történő betelepülés és a szapo-
rodás együttese okozza. Természetesen az afrikai települések még az igazi urbanizáció kez-
deti szakaszában vannak, melynek fokozatos felerősödése közvetlen hatással lesz a nemzet-
közi migráció növekedésére is. (Keserű, 2010: 61.)

Az ENSZ által 1990-ben kidolgozott Emberi Fejlődés Mutatója23 (Human Development 
Index – HDI) legmagasabb Izlandon (0,968), Norvégiában (0,968) és Kanadában (0,967), 
miközben legalacsonyabb Sierra Leone (0,329), a Közép-afrikai Köztársaság (0,352) és a 
Kongói Demokratikus Köztársaság (0,361) esetében. A világon az egy főre jutó GDP a leg-
magasabb Luxemburgban (104,673 USD) és a legalacsonyabb Zimbabwében (54,6 USD). 
A nemzetközi migrációt a továbbiakban is erőteljesen befolyásolja majd a fejlődő világ de-
mográfiai helyzete, az urbanizáció erősödése és a jövedelmi-életminőségi viszonyok jelen-
tős eltérése. 

A migrációval foglalkozó szakemberek túlnyomó többsége azt javasolja a kormányok-
nak, hogy a nemzeti és nemzetközi tapasztalatok mentén erősítsék a migrációs folyamatok 
kezelésére szolgáló kapacitásokat, illetve osszák meg egymással a bevált gyakorlatokat. Ez-
zel szemben a világot megrázó nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság egyik következ-
ményeként a fejlett országokban jelentősen felborult az állami eladósodás kényes egyensú-
lya, ami a jóléti társadalom további leépítését célzó restriktív gazdaságpolitikát indukált. 
A magas munkanélküliség, a csökkenő szociális ellátás és a növekvő bizonytalanság a tár-
sadalom egyre jelentősebb részét arra készteti, hogy a bevándorlókban ne a szükséges mun-
kaerő utánpótlást lássa. A társadalmi hangulat politikai megjelenéseként Európában és az 
USA-ban is megerősödtek azok a politikai pártok vagy irányzatok, amelyek nyomást gya-
korolnak a kormányzati migrációs politika alakítására. Ennek a folyamatnak a jeleként ér-
tékelhető az Európai Unióban a Schengen-zóna újragondolása, a határellenőrzés időleges 
visszaállításának felvetése pl. a francia kormány részéről. Miközben egyesek a megoldást 
az uniós szintű határellenőrzés bevezetésében látnák, addig a tagállamok többsége nem 
hajlandó kiadni a kezéből a nemzeti szuverenitás ezen szeletét, vagyis a migrációs politika 
megmarad az államközi együttműködés szintjén. 
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Nemzetközi migráció – 
biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok
Póczik Szilveszter

Fogalmak
A befogadó (vagy többségi) társadalom fogalma alatt a társadalom részterületeinek többségén 
domináns helyzetben lévő, etnokulturális értelemben többé-kevésbé egységes népcsoportot 
értünk, amely azonban nem jelent feltétlenül számbeli többséget, az úgynevezett többségi 
társadalom lehet regionális tekintetben számbeli kisebbség is. Ezzel szemben a bevándorló 
(etnokulturális csoport, kisebbség) fogalma alatt a társadalomba kívülről érkező, nem domi-
náns szerepet játszó csoportot értjük. Ebben a tanulmányban kizárólag a bevándorlás ered-
ményeként létrejövő etnikai (etnokulturális) csoportokkal foglalkozunk. A bevándorlási 
(és kisebbségi) problémát elsősorban a befogadó társadalom és a bevándorló csoport közti 
egyenlőtlen viszonyként, olyan potenciális konfliktusforrásként értjük meg, amely a viszony-
rendszer mindkét szereplője számára kockázatokat tartalmaz.

A migráció az emberi történelem folyamán mindenkor jelenlévő népmozgalom, amelynek 
során népességrészek földrajzi tekintetben elmozdulnak, átmenetileg vagy véglegesen tele-
pülési területet változtatnak. A migráció fogalma magában foglalja a kivándorlás és a be-
vándorlás mechanizmusait, esemény- és hatástörténetét, a vándorlás közbeni jellemző ese-
ménysorokat, az új területen történő letelepülést, a honos népességgel kialakuló kapcsola-
tokat, a bevándorlók belső kapcsolatrendszerének szerveződését, a honos népesség belső vi-
szonyaiban a migráció eredményeként létrejövő változást, a bevándorláshoz való alkalmaz-
kodást, az igazgatási és rendészeti feladatok ellátását, bevándorláspolitika kialakítását stb.

A bevándorlás és az eleinte átmeneti, később egyre inkább véglegesnek tekintett új la-
kóhelyen való letelepedés eredményeként etnokulturális kisebbségek jönnek létre, amelyek 
a többségi, domináns népességgel való interakcióba lépnek, annak társadalmi folyamatai-
ban egyre intenzívebb részt vesznek és az egyre szorosabb szociálökonómiai illeszkedés (in-
tegráció) lépcsőfokain áthaladva honos népcsoporttá válnak vagy asszimilálódnak (különböző 
mértékben, de beolvadnak a többségi társadalomba), de előfordulhat, hogy idővel az egykori 
többséggel szemben maguk válnak domináns csoporttá.

Az etnikai hovatartozásnak – ahogy ez régiónk társadalmaiban is jól kutatható – min-
denkor van az adott környezetben a domináns népesség mértékadó alcsoportjai által meg-
határozott értéktartalma.1 Az értéktartalmak meghatározása (az adott csoporthoz kívülről 

1 Vö. Közép-európai közvélemény: Nemzetek kedveltsége és elutasítottsága a visegrádi országokban. Ke-
let-közép-európai összehasonlítás. A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendsze-
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történő hozzárendelése) a mértékadó többségi népesség tapasztalatai és érdekei szerint tör-
ténik, úgy, hogy a bevándorlókat a domináns népesség szempontjából pozitív vagy nega-
tív értékek hordozójaként írják le. Az etnokulturális kisebbség legtöbbször különös jegyek-
kel rendelkezik, kinézetében, viselkedésében, szokásaiban, sőt gyakran földrajzilag is elkü-
lönül, idegenként tekint önmagára és így tekintenek rá.2 Az etnikai csoportok és az álta-
luk hordozott valóságos minőségek, tulajdonságok és hozzárendelt értéktartalmak az adott 
befogadó társadalom pillanatnyi anyagi és lelki állapotától függően válhatnak szociológi-
ai, gazdasági, társadalompolitikai, igazgatási és rendészeti tekintetben releváns problémává.
A bevándorlókhoz való viszonyt egyfajta SWOT elemzés – előnyök és hátrányok, illetve a le-
hetőségek és veszélyek összevetése – határozza meg. Ez a költség/haszon-elemzés történelmi 
tekintetben rendszerint elég rövidtávú ahhoz, hogy alig néhány évtized elteltével az adott 
pillanatban előnynek tekintett minőségek súlyos hátrányként lepleződjenek le, vagy fordít-
va. Erre a társadalmi percepciós problémára és a belőle fakadó ellentmondásos fejlődésre3 
számos példát hozhatnánk saját régiónk történetéből. 

Általános összefüggésként megfogalmazható, hogy minél nagyobbak a két csoport közötti kü-
lönbségek és a két oldal egymáshoz fűződő elvárásaiban és érdekeiben mutatkozó eltérések, an-
nál kisebb az integráció esélye, annál nagyobb viszont a konfliktus valószínűsége. Minél széle-
sebbre nyílik az olló két szára, a domináns népesség vagy annak mértékadó csoportjai annál in-
kább veszélyként érzékelik az adott bevándorló csoportot és szociális minőségeit.

A bevándorló csoportok szociális státusza a befogadó társadalomban általában – leg-
alábbis időlegesen – bizonytalan vagy kiegyensúlyozatlan. Ez a problematikus jelleg akkor 
válik nyilvánvalóvá, ha az adott etnikai csoport hosszútávon a többségi társadalommal 
szemben ellenérdekelt közösségként definiálja önmagát vagy a többség tekinti őt ellenérde-
kelt közösségnek, vagy ha az adott bevándorló etnikum a befogadókkal szemben szem-
betűnően erőfölényes vagy súlyosan hátrányos pozícióban van, illetve, ha kiegyensúlyozat-
lan helyzete következtében egyes területeken aránytalan előnyöket élvez, másokon arányta-
lan hátrányokat szenved, miközben jelentős létszáma vagy népességbővülése is feszültsége-
ket kelt. Egy bevándorló csoport tehát akkor válik problematikussá, ha a társadalmi köz-
megítélés szerint a vele kapcsolatos társadalmi hasznok és költségek egyenlege súlyosan ne-
gatív. Az ilyen csoportok ellenérzéseket, antipátiákat, elzárkózó magatartást, egyszóval 
resszentimenteket kelthetnek, bűnbak-mechanizmusok céltáblájává válhatnak, ami alkal-
massá teszi őket arra, hogy bizonyos – például szélsőséges – csoportok toborozzák és fel-
használják őket. 

res közvéleménykutatása. TÁRKI, 2000. október. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a548.pdf
2 Vö. ehhez Heller Ágnes (1998): A cionizmus vonzásában. Múlt és Jövő. 1998. 2-3. szám. http://www.

multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=315&PrintedID=20
3 Az ezzel kapcsolatos társadalmi és történetszemléleti szemléletváltásokhoz lásd Glatz Ferenc (2006): 

Kiűzés, deportálás, kitelepítés. História. 2006. 4. szám. 3-5/26. o.; Tóth Ágnes (2006): A svábok ki-
űzése, internálása, 1945.; Portmann, Michael (2006): Magyarok, németek menekülése – Vajdaság 
1945-46. História. 2006. 4. szám. 8-12. illetve 12-13. o.
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Bevándorló csoportokkal kapcsolatos konfliktusok okai
A mai bevándorló csoportok jelentős részét háborús, politikai vagy szociális okok mozdít-
ják ki eredeti hazájukból, ahol szociális státuszuk eredetileg is bizonytalan vagy alacsony 
volt, nem ritkán származási helyükön maguk is idegennek minősülő kisebbségiek voltak. 
A befogadó társadalomba való megérkezésükkor viszonylag szerény társadalmi tőkével ren-
delkeznek. Szellemi, anyagi és megélhetési kultúrájukban, a megélhetés struktúráiban, ér-
ték- és szokásrendszerükben elütnek a befogadó közösségtől, nehezen alkalmazkodnak a fej-
lett társadalmak bonyolult hierarchiáihoz és szigorú munkafegyelméhez. Sokszor vallá-
si tekintetben is elütnek a befogadóktól: konfliktusokat eredményez a többségi társada-
lom hiedelmeinek elutasítása, illetve a többségi társadalom által elutasított hiedelmek és 
babonák ápolása. Az iskoláztatáshoz való viszonyuk is eltérhet a befogadó társadalomé-
tól, a gyermekek korai életkorában az iskoláztatására való felkészítés sem felel meg a befo-
gadó társadalom elvárásainak. Higiéniai viszonyaik4, az egészségügyi ellátáshoz valamint 
a vagyoni értékekhez való viszony tekintetében is differenciák figyelhetőek meg. Az erő-
szakhoz való viszony, a fizikai erőszak hierarchiaképző szerepe is különbözhet a kibocsá-
tó és befogadó társadalmakban. Háborús övezetekből érkező bevándorlók gyakran egy-
fajta erőszakkultúrát hoznak magukkal. Eltérő nemi és életkori szerepeik, családszerkeze-
tük különbözőségei (nagycsaládi, több generációs együttélés, az idősek és a hagyományok 
megkérdőjelezhetetlen tekintélye, a családok eltartóképességéhez mérten túl sok gyermek, 
a háztartás és gyermeknevelés szerepeire korlátozott, kiszolgáltatott nő) hátráltatják a be-
illeszkedést és modernizációs folyamatokat. Mivel nem ritkán vidékies helyekről származ-
nak, az urbánus világban nem ismerik ki magukat: a társadalmi térhez és intézmények-
hez való viszonyuk eltér a befogadó társadalomban megszokottól, ezért saját társadalmi te-
ret és kvázi intézményi struktúrákat építenek ki, ami térbeli és strukturális elkülönülést, 
gettó-létet eredményezhet. E problémák megoldása, a beérkezők alkalmazkodásának és mo-
dernizációjának, integrációjának elősegítése társadalmi többletköltségekkel jár, amit a befoga-
dó társadalmak nem szívesen vállalnak magukra, még ha az egyenleg másik oldalán jelentős 
hasznok ígérkeznek is.

A következőkben a befogadó társadalmak bevándorlás-specifikus kockázatait mutat-
juk be fő vonalakban.

Politikai és nemzetbiztonsági kockázatok
A bevándorló és letelepedő etnokulturális csoportok egyre izmosodó erőcsoportként idő-
vel a korábban kialakult politikai erőviszonyok és intézményrendszer megváltozását igyekez-
nek kikényszeríteni. Az Egyesült Államokban ma nem lehet választást nyerni a színes bőrű, 
a hispánó és egyéb etnikai hovatartozású választók támogatása nélkül. Az új politikai erő-
csoportként fellépő etnikai pártok megjelenése engedményekre kényszeríti a politikai já-
téktér régebbi tagjait, a politikai színpad többszereplőssé válásával éleződhetnek a belső po-

4 Ld. Haour-Knipe, Mary Dr.: Migration und HIV/Aids in Europa. International Organization for 
Migration, Genf. http://www.iom.int/en/PDF_Files/Hivaids/hivaids_europe_ge.pdf
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litikai érdekharcok, elmélyülhet a politikai fragmentálódás, a politikai verseny etnikai jel-
leget ölthet. 

Az etnokulturális közösségek eleinte általában a helyi politikában lépnek fel, igyekeznek 
a lokális igényeket artikulálni, a későbbiekben azonban országos belpolitikai tényezővé vál-
hatnak, befolyásoló szerepet játszhatnak a jelentős igazgatási döntések meghozatalában. Az 
etnokulturális csoportok érdekartikulációja adott esetben a nagy tapasztalati és tudásbázi-
son hosszú idő alatt magas társadalmi költségekkel kialakított jogrendszer (jogegység) meg-
bomlást eredményezheti, beleértve az idegen és különös jogelemek beépülését, a jogkorláto-
zást vagy többletjogok biztosítását is. A jog koherenciájának megbomlása a különjogok és 
privilégiumok szaporodása előtt, végső soron a polgári jogállam és a nemzetállam koncepci-
ójának gyengülése felé egyengeti az utat.

Súlyos veszély, ha bizonyos etnokulturális csoportok igényeik kielégítetlensége miatt 
belső felforgató, szociálforradalmár erők szövetségeseivé válnak. Nem hagyható figyelmen 
kívül az a lehetőség, hogy valamely ország idegen etnikai csoportok, és rajtuk keresztül ide-
gen politikai érdekek ütközésének terepévé válik, amit jól példáz a kurdok és törökök,5 szerbek 
és albánok közötti villongás Nyugat-Európában, valamint az e csoportok nemzeti törekvé-
seinek finanszírozására szolgáló szervezett bűnözői aktivitás. A nemzetbiztonsági kockáza-
tokat gyarapítják azok a földalatti kulturális és politikai mozgalmak, valamint fundamen-
talista vallásközösségi tevékenységek, amelyek hajlamosak politikai erőszak, terrorista esz-
közök alkalmazására.6 

A fontos nemzetbiztonsági kockázatok között kell említenünk a védelmi képességének 
gyengülését. Adott esetben egyes etnokulturális bevándorló csoportok, miközben élvezik 
a többségi társadalom védelmét és szolgáltatásait, jelentős kockázataik miatt nem vehe-
tőek igénybe nemzetvédelmi feladatokra. Előfordul, hogy egyes etnokulturális csoportok 
maguk válnak az állam felbomlasztására, az államterület felszabdalására törekvő centrifugá-
lis erővé, illetve idegen hatalom eszközeként a befogadó állam ellen szerveződnek meg. Te-
hát az etnikai tényező a nemzetbiztonságot és a külpolitikai orientációt erősen befolyáso-
ló, idegen hatalmi érdekek érvényesülését elősegítő, a biztonságot gyengítő tényező lehet.7

Közbiztonsági kockázatok 
A közbiztonsági kockázatok a kibocsátó társadalmakban normakövetőnek, de a befogadó 
társadalmakban normaszegőnek minősülő cselekményekből, valamint az egyenlőtlen tár-
sadalmi esélyhelyzettel összefüggő normaszegő magatartásokból adódnak. A normaszegé-
sek részben kulturális konfliktusként, részben esélypótló magatartásként magyarázhatóak. 

5 Ld. Skubsch, Sabine (2000): Kurdische Migrantinnen und Migranten im Einwanderungsland Deutsch-
land. PhD. Diss. Univ. Essen.

6 Vö. Ulfkotte, Udo (2003): Der Krieg in unseren Städten. Wie radikale Islamisten Deutschland 
unterwandern. Eichborn, Frankfurt a. M.

7 Vö. Jászi Oszkár (1918): A monarchia jövője: a dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Új Ma-
gyarország Rt. Budapest. Uő. (1983): A Habsburg-monarchia felbomlása. Gondolat, Budapest. (Erede-
tileg: The dissolution of the Habsburg Monarchy. University of Chicago Press. Chicago-London, 1961)
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A kulturális konfliktusok elmélete két lényegi állítást fogalmaz meg a bevándorló csopor-
tokban előforduló magas bűnözési mutatók magyarázataként. A bevándorlást követő szo-
ciális, gazdasági és kulturális bizonytalanság periódusában, majd a kulturális modernizá-
ció és gyors mobilizáció egy-két generációban lejátszódó folyamata során a bevándorló cso-
port tagjai a kétfajta civilizáció között elterülő szűk mezsgyére csúsznak. Saját eredeti et-
nikai kultúrájuk, normarendszerük és társadalomszervezetük erodálódik, miközben az új 
helyzetükhöz való alkalmazkodásuk még befejezetlen. Átmenetileg instabil társadalmi stá-
tuszuk és orientációs mintáik identitászavarok és normaszegések forrásává válnak. Hiá-
nyos integrációjuk, szocializációjuk, alulképzettségük és alulfoglalkoztatottságuk követ-
keztében nem képesek kielégíteni növekvő igényeiket, ezért sokuk törvénytelen eszközök-
kel igyekszik áthidalni a saját szegényes létmódja és a többségi társadalom viszonyai között 
húzódó szakadékot.8 

A tömeges bevándorlás gyakran együtt jár illegális migrációs és emberkereskedelmi há-
lózatok, valamint új, kultúra-specifikus bűnözési formák és módszerek megjelenésével. Ezek 
széles skálán variálódhatnak a kábítószerek használatán és kereskedelmén, újfajta erősza-
kos cselekményeken keresztül újfajta bűnszervezeti formákig. A bűnözés egyes szegmensei 
etnikai színezetűvé válnak: egyfelől a bűnöző tevékenység szervezésének alapja az etnikai 
hovatartozás lesz, másfelől a térbeli elkülönülés valamint a bűnszervezetek rivalizálása kö-
vetkeztében az áldozattá válás is etnikai jelleget ölt.

Az elkövetői oldalon mutatkozó legfontosabb kockázatok a galeri-bűnözés kialakulása, 
az erőszakos és vagyon elleni bűnözés, a lokális és nemzetközi szervezett bűnözésbe való 
bekapcsolódás, a korrupció növekedése, a magas cselekményi és elkövetői látencia, és sú-
lyos etnikai felül reprezentáció a büntetőeljárásokban és büntetés-végrehajtási intézetek-
ben. Ezt tapasztaljuk az USA-ban az afroamerikaiak, latinok, indián őslakosok, Ausztráliá- 
ban az aborigin őslakosság, Franciaországban az észak-afrikai eredetű népesség, és általá-
ban az egykori gyarmattartó államokba bevándorolt gyarmati népesség esetében minden-
ütt. Az áldozati oldalon szétválnak az interetnikai (etnikumok közötti) és intraetnikai (et-
nikum belüli) cselekmények. A többségi társadalom számára a kisebbség egésze bűnöző, 
bűnözési félelmeket gerjesztő csoportként jelenik meg, ami a többség fokozódó elzárkózá-
sát, a bevándoroltak kirekesztését eredményezi a társadalmi interakciók jelentős területein. 
A bevándorlók körében mutatkozó tömeges bűnelkövetés a rendvédelem fokozott, fóku-

8 A kulturális konfliktusok máig hatékony elmélete Marx, Max Weber és Georg Simmel szellemi ha-
gyatékából is levezethető. Fejlődéséhez ld.: Sellin, Thorsten (1938): Culture and Conflict in Crime 
Social Science Research Council, New York. Vold, George (1958): Theoretical Criminology Ox-
ford University Press, New York. Dahrendorf, Ralf (1959): Class and Class Conflict in Industrial 
Society. Stanford University Press, Stanford, CA. Turk, Austin (1969): Criminality and Legal Order, 
Rand McNally, Chicago. Liska, Allen (1987): Perspectives on Deviance, Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. Összefoglalóan: Kimmel, Paul R. (2000): Culture and Conflict. In: Deutsch, Morton 
– Coleman, Peter T. (eds.) The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. Jossey-Bass 
Publishers, San Francisco. Póczik Szilveszter (1999): Cigányok és idegenek. Társadalmi és kriminoló-
giai tanulmányok. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. 153. o.
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szált figyelmét váltja ki, szelektív észlelési mechanizmusokat eredményez. A vizsgálati, bün-
tető és igazgatási eljárásokban egyfelől jól kidomborodnak a bevándorlók kulturális külön-
bözőségből eredő hátrányai, másfelől ezekhez újak is társulnak. Így az oki és következmé-
nyi hátrányokból az elsődleges és másodlagos diszkrimináció, a diszkriminálódás helyzetei-
nek láncolata jöhet létre. 

Az egyes etnikumokkal kapcsolatos problémák által a többségi társadalomban kivál-
tott ellenszenv spontán vagy szervezett megnyilvánulása az idegenellenesség: gyűlöletbe-
széd, gyűlöletcselekmények, rasszista propaganda vagy terror. Ennek ellenhatásaként álta-
lában megjelenik az ezek elhárítására, megbosszulására irányuló ellenerő. A hamis sztere-
otípiák, előítéletek, stigmatizációs mechanizmusok keletkezésének okait, működésük sajá-
tosságait az úgynevezett címkézés-elmélet9 tette vizsgálat tárgyává. Az idegenellenes előíté-
letesség az idegent faji vagy etnikai jellegeinél fogva alsóbbrendűként különbözteti meg, eb-
ből eredezteti negatív tulajdonságait, egyebek között a bűnözési hajlamot. Az ezzel kapcso-
latos statisztikai adatok mindig többszörös ellenőrzésre szorulnak, mivel a látható külön-
bözőségen nyugvó szelektív észlelés, a kisebbségek jogérvényesítésbeli gyengesége, a bűnül-
dözésben és igazságszolgáltatásban érvényesülő elfogultság valamint az adatgyűjtő hatósá-
gok beállítódásai torzító tényezőként jelentkezhetnek. A nemzet- és közbiztonság védelmé-
re hivatott szervezetek bizonyos esetekben az etnokulturális csoportokkal összefüggő biz-
tonsági veszélyekre hivatkozva növelik ellenőrzési lehetőségeiket az általános emberi és az 
állampolgári jogok rovására, ezért közvetve érdekeltek lehetnek a megbélyegzési mechaniz-
musok fennmaradásában.

Gazdasági kockázatok
A nemzeti erőforrások, tőkék és tőkejövedelmek aránytalan és egyenlőtlen megoszlása 
a többségi és bevándorló csoportok között az utóbbiak hátrányainak növekedését ered-
ményezheti, a munkaerőpiacon pedig egyensúlyi problémákat generálhat. Az alulképzett 
munkaerő – melyhez bolygónk migránsainak négyötöde tartozik – képében megjelenő 
etnokulturális csoportok részben nem képesek versenyképessé válni a munkaerőpiacon, 
részben alacsony bérigényükkel túlzott versenyelőnybe kerülhetnek a hazai munkaválla-
lókkal szemben. A munkavállalók képzettsége, szociális és kulturális jellegei befolyásolják 

9 Az elmélet a társadalmi interakciók elméletének egyik leágazása, közvetlen előzményei: Cooley, 
Charles Horton (1964): Human Nature and the Social Order. Schocken. New York. (eredetileg 1922); 
Lemert, Edwin (1951): Social pathology: Systematic approaches to the study of sociopathic behavior. 
New York. Rendszeres kifejtését lásd: Becker, Howard (1963): Outsiders: Studies in the Sociology of 
Deviance. The Free Press. New York. Az elmélet időközben szétvált egy mérsékelt és egy radikális 
irányzatra, utóbbi számára maga a normaszegő cselekmény kevésbé lényeges, inkább a „normaszegő 
jelleg” meghatározása mögötti hatalmi viszonyokra koncentrál. A két irányzat meghatározó európai 
képviselője a brémai Stephan Quensel (Sozialpsychologische Aspekte der Kriminologie: Handlung, 
Situation und Persönlichkeit. Enke Verlag Stuttgart. 1964) és a hamburgi Fritz Sack. A legújabb iroda-
lomból lásd: Cremer-Schäfer, Helga – Steinert, Heinz (1998): Straflust und Repression. Zur Kritik der 
populistischen Kriminologie. Westfälisches Dampfboot. Münster; Goffman, Erving (2003): Stigma: 
über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Suhrkamp Verlag. Frankfurt. 



41

nemzetközi migráció – biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok

a vállalatok és a nemzetgazdaságok regionális és nemzetközi versenyképességét.10 A nagy-
mértékben eltérő kultúrájú, helyenként integrációs nehézségekkel küzdő etnokulturális 
csoportok körében illegális áru-, tőke-, és munkaerőpiacok keletkeznek, amelyeken nagy 
tömegben cirkulálnak illegális, adózatlan javak és jövedelmek, miközben további vonzó-
erőt képeznek a szabályozatlan, illegális bevándorlás számára. A bevándorlók által a legális 
és illegális piacokon megtermelt jövedelmek jelentős része nem forog vissza a befogadó tár-
sadalom gazdasági körforgásába, hanem elhagyva az országot idegen piacokon hasznosul, 
ahogy ez a megélhetési rizikókat csökkentő családi migrációs stratégiák esetében látható.

Szociális veszélyek
A legfőbb szociális jellegű kockázat a társadalom szociális és ellátási egyensúlyának meg-
bomlása, a bevándorlók leszakadása vagy aránytalan előnyökhöz jutása, ami részben a szo-
ciális gondoskodási rendszerek teljesítőképességével vagy funkciózavaraival függhet ösz-
sze. Ezek az ellátórendszerek gyakran nem érik el a rászoruló célcsoportokat, tehát alul-
teljesítenek, másszor pedig túlteljesítenek, vagyis kevéssé rászorult vagy érdemtelen cso-
portokat támogatnak. Az alulprivilegizált csoportok felszaporodása esetén a szociális gon-
doskodás és az elosztási rendszerek területén finanszírozási problémák lépnek fel. A társa-
dalom egyes csoportjai közötti aránytalan különbségek az érdekérvényesítési képességek, 
valamint az anyagi és szimbolikus javakhoz való hozzáférés területén mutatkoznak meg. 
Mindezek a társadalom szétforgácsolódását, az előnyös és hátrányos helyzetűek éles szoci-
ális és térbeli elkülönülését, szegregációt, az integrációs és participációs folyamat zavarait, 
resszentimentek képződését, kiélezett érdekharcot, áttételesen politikai és biztonsági veszé-
lyek fellépését eredményezhetik.

A domináns társadalom ellenreakcióját válthatja ki, ha a bevándorló vagy kisebbségi et-
nikumban annak veszélyét véli felismerni, hogy az módosítja vagy alapvetően megváltoz-
tatja a társadalom jellegzetes – a többség szemében értéknek számító - rasszbeli, etnikai, 
nyelvi sajátosságait, ugyanis ezek, a kulturális sajátosságokhoz hasonlóan, a társadalmi stá-
tusz lényeges és demonstratív elemei. A regionális etnokulturális zárványcsoportok szapo-
rodása vagy növekedése, az általuk képviselt vagy rajtuk keresztül kialakuló versenyhelyzet 
pedig e hatalmi szimbólumokat teszik viszonylagossá.11

Kulturális veszélyek
Hasonló kockázatokat rejteget a kulturális, különösen az oktatási és művelődési szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés aránytalansága a befogadó társadalom és a bevándorló 
(etnokulturális) csoport tagjai között. A más etnikai és szellemi kultúrához tartozók a be-
fogadó társadalmi többség számára a fennálló kulturális dominancia megszűnésének kép-

10 Vö. Sarrazin, Thilo (2010): Deutschland schafft sich ab – Wir wir unser Land aufs Spiel setzen.  
Deutsche Verlags-Anstalt, München. Továbbá, ld. e témát is érintően a kötetben Bodnár Előd írását.

11 Például az USA-ba bevándoroltakkal és kisebbségekkel kapcsolatos kockázatokról, konfliktusokról és 
megoldásokról átfogó kép nyerhető a http://usa.usembassy.de/gesellschaft.htm címen.
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zetét idézhetik fel. A társadalom történelmileg kialakult kulturális sajátosságainak, érték-
rendjeinek megváltoztatásával fenyegető csoportot az értékmotivált módon viselkedő több-
ség mindig nagyobb kockázatként kezeli, mint a többség számára kevésbé átlátható gaz-
dasági kockázatokat, hiszen a társadalmi különbözőség, a dominancia és alárendeltség vi-
szonyrendszere ezeken keresztül folyamatosan és pregnánsan manifesztálódik. A társada-
lom kulturális szétforgácsolódása, multikulturális össztársadalmi vagy regionális társadal-
mi képletek kialakulása a többség által értéknek tartott unikulturalizmus helyett, legalább-
is a hozzászokás és tolerancia kialakulásának periódusában, súlyos kulturális identitásprob-
lémákhoz és konfliktusokhoz vezethet.

Bevándorlók és befogadók alkalmazkodási mechanizmusai 
A bevándorló csoportokkal összefüggő kockázatok értékelése a valós versenyhelyzet és a 
társadalmi viszonyok egészének megítélésbeli különbségeitől függően a befogadó társada-
lom különböző rétegeiben eltérő lehet. Az idegen etnokulturális csoportok által keltett szoci-
ális fenyegetettség érzet a befogadó társadalom egyes csoportjaiban az utóbbiak társadalmi 
státuszának és versenyhelyzetének erőssége szerint változik. A befogadó társadalmak alkal-
mazkodási mechanizmusai a döntéshelyzetben lévő politikai, társadalomszervező és igaz-
gatási tényezők valamint ezek társadalmi bázisainak érdekeitől és vélekedésétől függően 
széles skálán mozoghatnak. A kockázat- és konfliktuskezelési megoldások eszközrendsze-
rei részben a központi állami és lokális igazgatási intézményrendszeren keresztül, részben a 
civil társadalom intézményein valamint látszólag vagy ténylegesen spontán megmozdulá-
sain keresztül érvényesülnek. 

Megfigyelhető, hogy a megoldási és szabályozási minták a politikai berendezkedéstől 
függően divergálnak, a totalitárius, autoriter, etnocentrikus tendenciájú politikai rendsze-
rek történelmi távlatú, gyors, drasztikus, rendeleti jellegű megoldásokra törekszenek, ami 
egyes kisebbségi csoportokat akár fizikai létükben veszélyeztethet. A demokratikus jogál-
lamok tendenciaszerűen inkább a konszenzusos-integratív megoldásokat részesítik előny-
ben, ezek hosszú időbeli lefutása és bizonytalan eredményessége ellenére is, jelentős szere-
pet tulajdonítanak a regulatívák mellett az esélykiegyenlítő intézkedéseknek, nehézségeik 
vannak viszont a hosszú távú koncepciók kidolgozása és megvalósítása terén.

A 20. század második felében a korábbi történelmi tapasztalatok nyomán, valamint a 
bevándorlási problémák növekedésének kapcsán jelentős fordulat ment végbe az állam és 
társadalom viszonyát meghatározó koncepciókban. Az unikulturális centralizált etnikai 
nemzetállam gondolatának helyébe a liberális és szociális állameszme házasságából szüle-
tetett föderatív, regionális, szubszidiáris önigazgatási struktúrákra épülő multietnikai és 
multikulturális szolgáltató és esélykiegyenlítő, pluralista polgári állam koncepciója lépett. 
(Takács, 2005)

A pozitív diszkrimináció fogalmával leírt politika célja a társadalmi egyenlőtlenségek 
intézményes mechanizmusokkal történő kiegyenlítése a rászoruló faji, etnikai (valamint 
nemi és életmódbeli) kisebbségeknek nyújtott gazdasági, szociális és más kompenzációk 



43

nemzetközi migráció – biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok

segítségével. Ez támogatja azokat, akik nem vagy az átlagosnál kisebb mértékben képesek 
viselni a közterheket, nem engedi őket teljesen esélytelenné válni, így a szociális biztonsá-
got szolgálja. A rendszer elemei országonként különbözőek: hátrányos helyzetű körzetek-
ben kialakított, a pozitív diszkrimináció elvén nyugvó iskolák, adómentes munkahelyte-
remtő programok, könnyített feltételekkel kiadott felsőfokú végzettségek. Mindez azon-
ban szerkezetileg és következményeikben is igen ellentmondásos.12 A társadalom ugyanis 
két ellenérdekelt részre bomlik: támogatottakra és nem támogatottakra, önmagukat fönn-
tartani képesekre és a segélyből élőkre. A kettősmérce nem csak a támogatásból kirekesz-
tettekre nézve diszkriminatív, hanem a munkaerőpiacra is hátrányos, mivel kétsebessé-
ges intézményrendszert teremt. Statisztikailag érvényesülnek ugyan az igazságos arányok 
a rendszer által lefedett területeken, különösen az oktatásban, de az egyéni sorsokban in-
kább negatívumokként jelentkeznek. A pozitív diszkrimináció célcsoportjaiban akadnak, 
akik visszaélve a lehetőségekkel hatalomra és kiváltságokra törekszenek. Kritikák szerint 
az USA-ban folyó pozitív diszkrimináció a faji törvénykezés megfordítása. A francia jog-
rend tilt minden megkülönböztetést a polgárok között, elutasítja az etnikai vallási, etnikai, 
kulturális identitáshoz fűződő kollektív jogok lehetőségét, miközben a nők számára kvó-
tát ír elő egyes passzív választójogi helyzetekben. A franciák dilemmája az, maradjanak-e 
a társadalmi réteg- és csoportjogokra épülő hagyományos köztársasági jogegyenlősítő gya-
korlatnál, vagy tegyenek-e engedményeket a multikulturalizmus – mely több vezető euró-
pai politikus (pl. Merkel, Sarkozy és Cameron) bejelentése nyomán megbukottnak tekint-
hető – elkülönült etnikai közösségeket elfogadó amerikai mintájának. Az ellentmondás-
ok az egyes csoportok megnevezésében, valamint az etnokulturális kisebbségek statiszti-
kai regisztrációval kapcsolatos álláspontokban is jelen vannak. A pozitív diszkrimináció-
val szemben megfogalmazott legsúlyosabb, empirikusan is alátámasztott kritika szerint a 
rendszer nem a rászorulókat támogatja, hanem a hátrányos helyzetűnek minősített csoportok 
elitjeit privilegizálja, akik amúgy is hozzáférnének az előnyökhöz, így viszont kétszeresen él-
vezik azokat. Eközben még hátrányosabb helyzetbe hozza a nem kedvezményezett etnikai 
csoportok hátrányos helyzetű tagjait, és növeli a társadalmi feszültségeket. (Sowell, 2004) 

Tudás-elitek migrációja
A leggazdagabb fejlett társadalmak a „második és harmadik világból” toboroznak különle-
gesen és magasan képzett szakembereket, akik úgynevezett különleges státuszú „kék- vagy 
zöldkártyásként” speciális feladatokat látnak el magas társadalmi presztízst kínáló és a ha-
zai képzés által lefedetlen munkaerő-piaci szegmensekben, főként az informatika, a legmo-
dernebb ipari technológiák, a technikai és technológiai innováció területein. Ma mintegy 
1,5-2 millió magasan képzett vendégmunkás dolgozik az OECD országokban. E transzna-
cionális elitmigráció létszáma viszonylag alacsony, önmagában nem képez etnokulturális 

12 Vö. Les politiques de discrimination positive. [Dossier] Problemes politiques et sociaux, 1999. No. 
822. 3-72. o. Magyarul: A pozitív diszkrimináció változatai. Kisebbségkutatás. 1999. 4. szám. Szemle. 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_1999_04/cikk.php?id=154
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csoportot, beállítódásai erősen kozmopoliták, ha egyes csoportjai mégis szorosan kötőd-
nek valamelyik etnikai csoporthoz, annak speciális elitrétegében találnak helyet maguk-
nak. Bár rizikótényezőt jelenthet a védett ipari és katonai technológiákhoz való hozzáfé-
résük (ipari kémkedés), jövedelmeik és megtakarításaik jelentős része nem a befogadó, ha-
nem a kibocsátó területen hasznosul, ami ebben az esetben a létrehozott érték figyelembe-
vételével nem kockázatnak, hanem globális haszonnak fogható fel, amit szaporít az alulfej-
lett világ felé visszacsorgó tudástranszfer is. (Hunger, 2000: 7-22)

Sikeres integráció
A modernizációban, az új társadalmi körülményekhez való alkalmazkodásban és végül az 
integráció területén sikeresnek bizonyuló bevándorló csoportokra általánosan jellemző, hogy 
tagjaik tudatosan törekednek a befogadó társadalom mintáinak elfogadására. Igyekeznek 
felzárkózni, beilleszkedni a legális struktúrákba, megszerezni azokat a képességeket, ame-
lyek lehetővé teszik a többség anyagi és szimbolikus javainak elsajátítását, a befogadást elő-
segítő kommunikációs mechanizmusok kialakítását. Az euroatlanti migrációs rendszer ko-
rábbi tapasztalatai szerint az USA-ban az európai bevándorlók integrációja (és asszimilá-
ciója) a harmadik generációra befejeződött. Ők differenciált, az ipari és általában a gazda-
sági fejlettség viszonylag magas fokán álló társadalmakból érkeztek a 19. és 20. században 
egy olyan befogadói környezetbe, amelynek társadalmi struktúrái még képlékenyek voltak, 
ezeket a bevándorlók saját képükre alakíthatták: maguk voltak a társadalmi innováció mo-
torjai. Ezért ment az amerikai bevándorlás klasszikus korában gyorsan az értékminták át-
vétele, a pénz- és társadalmi tőke felhalmozása, új munkaerő-piaci szegmensek kialakítá-
sa a mai fehér, angolszász, protestáns középosztály elődei számára. A korlátlan gazdasági 
növekedés és telítetlen munkaerőpiac sokáig viszonylag széles integrációs felületet és gyors 
társadalmi mobilitást kínált – egyebek között a hadsereg, rendvédelem, a sport és szórakoz-
tató ipar területén – még a későn jövő csoportoknak is. 

Transzformációs feszültségek, negatív modernitás
A modernizációban és integrációban kevésbé sikeres vagy éppen a modernitás feltételrend-
szeréhez való alkalmazkodás időszakát élő bevándorló csoportok körében rendszerint hal-
mozottan mutatkoznak a modernizáció negatív kísérőjelenségei. A nem teljes, hanem átme-
netileg féloldalas modernizáció, a szükséges készségek csupán részleges birtoklása a kevésbé 
sikereseket a modernitás által létrehozott illegális struktúrákba, nem utolsó sorban a (szerve-
zett) bűnözői világba való beilleszkedés felé tereli. A negatív modernitás útjára lépés eseté-
ben fennáll a veszély, hogy az adott periférikus helyzet és ahhoz illeszkedő magatartásfor-
ma több nemzedékre meghatározóvá válik, másrészt azonban a modernitás illegális, nega-
tív struktúrái felől vezetnek utak a sikeres és teljes integráció irányába.
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Kirekesztődés, ellentársadalom
Ez az altípus leginkább a nagy létszámú afroamerikai népesség példáját demonstrálható, 
amelynek az évszázados mezőgazdasági rabszolgalétet követően egyfelől további jogi és tár-
sadalmi diszkriminációval, másfelől nagyszabású modernizációs kihívásokkal és transz-
formációs szükséglettel kellett szembenéznie. Az amerikai Dél egykor rabszolgatartó ál-
lamaiban a nagyüzemi ültetvényes gazdálkodás átalakulása, élőmunka-igényének csökke-
nése valamint az Észak iparában és infrastrukturális beruházásainál képzetlen élőmunka 
iránti kereslet és a nagyvárosi élet szívóhatása jelentős tömegeket vonzott az urbánus-ipari 
központokba. A munkaerőpiacon a 19. század végétől a 20. század közepéig lezajlott nagy-
szabású struktúraváltás azonban hamarosan feleslegessé tette ezt a képzetlen és munka-
erő-tömeget, amelyet a készségek hiánya, a befogadó társadalom elzárkózása mind szo-
ciális, mind térbeli értelemben ki-, illetve berekesztett a nagyvárosok peremterületein ki-
alakuló gettókba. Ezekben ma is koncentráltan jelentkezik a modernizáció összes nega-
tív kísérőjelensége, miközben aránytalanul csekély mértékben vannak jelen pozitívumai. 
A mélyszegénység viszonyai között egy fajilag (máshol etnikailag), kulturálisan és vallási-
lag elkülönült és elhatárolt, gazdaságilag és szociálisan belsőleg strukturált és differenci-
ált zárványtársadalom kialakulása zajlott le, amely szembefordult a többségi társadalom-
mal. Ellentársadalomként viselkedik: a többségi társadalmat elutasítja, a vele való kommu-
nikációt megszakítja, saját független intézményrendszer kialakítására, izolációra, tudatos 
szubkultúra-építésre törekszik, sőt, az őt körülvevő társadalom ellenségeinek szövetségese-
ként definiálja magát. Másfelől viszont esélyegyenlőségi harcot vívó polgárjogi reformerő-
nek mutatkozik. A kétfajta magatartás természetesen a szociális rétegződésnek megfelelően 
váltakozik. A polgárjogi harc eredményeképpen az USA egészében megszűnt a faji diszkri-
mináció, helyét esélykiegyenlítő szociál- és intézménypolitika vette át. Ennek ellenére szá-
molni kell azzal, hogy az afroamerikai lakosság eredményes integrációja még több nem-
zedéknyi időre elhúzódik. A strukturális szociológiai hasonlóságok miatt hasonló fejlődés 
mutatkozik az USA latin-amerikai bevándorlói körében is.

Fejlett munkakultúrájú zárt etnikai csoportok modern környezetben
A külföldön letelepedett japán, kínai, koreai és vietnámi közösségek alkalmasint igen szegé-
nyek lehetnek, időlegesen szerény körülményekkel és jövedelemmel is beérik. Rendkívül 
fejlett, premodern elemeket tartalmazó gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok közül 
érkeznek, kulturális szabályrendszerük mélyen befolyásolja mindennapi, gazdasági és szak-
mai tevékenységüket. Ugyanakkor rendkívül innovatívak, aktívan reagálnak a változások-
ra. Zárt, belsőleg erősen strukturált, hierarchizált és szolidáris közösségek ezek, amelyek 
mereven ragaszkodnak család- és közösségorientált életmódjukhoz, hagyományos kultúrá-
jukhoz és értékrendjükhöz. Ennek megfelelően térben elkülönülő, rasszjegyekkel, kulturá-
lis kódokkal és belső tilalmakkal körbebástyázott külön társadalmat teremtenek, amelyek 
nagy vonalakban leképezik a kibocsátó terület társadalmi viszonyait. 
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Bár a bevándorlók hatékonyan lefedik a munkamegosztásban és iskoláztatásban való 
részvétellel megnyíló integrációs felületeket, integrációjuk mégis igen felületes. Gazdasá-
guk és munkaerőpiacuk belterjes: miközben a befogadó társadalom számára szolgáltatáso-
kat kínálnak, a voltaképpeni gazdálkodás befelé folyik. Rendelkeznek saját pénzkölcsönzé-
si, biztosítási, áruhitelezési rendszerekkel. Egyáltalán nem vagy kivételes esetben asszimilá-
lódnak, önkéntes gettólétben élve a befogadó társadalommal csak csekély kultúrcserét foly-
tatnak, ezért hiányoznak a kulturális interferenciák, a kulturális- és normakonfliktusok. 
A befogadó társadalom általában kevéssé ismeri e zárványtársadalmak működési mecha-
nizmusait, például a bűnüldözés nem szerez tudomást a közösségen belüli bűnelkövetésről 
sem egyediekben, sem mennyiségi tekintetben. A közösség ugyanis rendelkezik saját igaz-
ságszolgáltatási és konfliktuskezelési rendszerekkel, amelyek kompetenciáját, joghatóságát, 
döntéseik érvényességét és szankcióik hatékonyságát a közösségen belül nem szokás kétség-
be vonni. A többségi társadalomban normaszegőnek minősülő magatartásformák, – kábí-
tószer-élvezet, védelmi pénzek, baksis, korrupció – a közösség szemében a közösségi élet 
természetes velejárói lehetnek, mint a befogadó társadalomban az adók, illetékek, borrava-
lók. A kifelé érvényesített kommunikációs tabukat az is indokolja, hogy a közösségnek lét-
fontosságú érdeke fűződik a makulátlanság látszatának őrzéséhez. 

A fejlett munka- és gazdálkodáskultúrának köszönhetően ezek a közösségek rendkívül 
gyorsan rendkívüli tőkéket halmoznak fel, amelyeket részben a közösségen belül, részben 
a befogadó társadalom pénzvilágában, részben eredeti hazájukban ruháznak be. E közös-
ségek csak több generációnyi idő alatt, akkor is csak igen lassan indulnak bomlásnak, de 
a globalizáció hatására egyre több fiatal válik ki belőlük és törekszik a befogadó társada-
lomba történő integrációra. Ezért a kvázi kulturális konfliktusok inkább belső nemzedé-
ki konfliktusok formájában vannak jelen. (Charney – Yeoh – Tong, 2003) Ma mintegy 35 
millió kínai él világszerte diaszpórában, ezek közel fele Ázsiában, bár sok esetben – többek 
között hazánkban is – alábecsült számarányuk. 

Megrekedés a periférián 
Szintén különlegesnek tekinthetőek a főként a kelet-európai régióban jelentős számban jelen 
lévő roma kisebbség problematikus csoportjai. Ezek hosszú időre megrekedtek egy már az 
érett középkor viszonyai között is súlyosan elmaradottnak számító fejlettségi szinten. Ezek a 
fejlettebb munkamegosztáson nyugvó gazdálkodási rendszerekbe peripatetikus (kóborló), a 
természeti és társadalmi környezetet kizsákmányoló megélhetési kultúrájuk miatt nem tud-
tak beilleszkedni, csak a társadalom térbeli és szociális perifériáin sikerült időlegesen meg-
tűrtté válniuk, hagyományossá vált etnikai szegénységkultúrájuk keretében tovább létezni-
ük. Ez az indiai szubkontinens felől érkező, nemzetségi alapon szervezett népesség a 14-15. 
században vándorolt be a Balkán útba ejtésével Kelet-Európába. A bevándorlás a 18. század-
ban egy második irányból is bővült, ugyanis a nyugat-európai üldöztetések elől menekülő 
romák Kelet-Közép-Európa irányába mozdultak el, a 19. században pedig a regionális fel-
lendülés és a kedvezőbb életfeltételek vonzásában újabb roma csoportok érkeztek kelet felől.
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Növekvő népességszámuk, periférikus helyzetük és az azzal összefüggő közbiztonsági 
veszélyek a 18. század végétől részben korlátozó, részben kényszerintegrációs intézkedése-
ket váltottak ki, ezek azonban a folyamatos bevándorlás miatt nem hoztak látványos sike-
reket, csupán lassú, felületes alkalmazkodást. Ennek eredményeként a 19. század végére a 
romák döntő többsége (főként Magyarországon) letelepedetté vált. A kényszerintegrációs 
intézkedések második hulláma Kelet-Európában a 20. századi második felében, Magyaror-
szágon 1961-ben indult meg. Ez a roma népesség legszegényebb rétegeit is bevonta a szoci-
ális ellátásba, iskoláztatásba, egészségügyi ellátásba, munkaerőpiacra, a munkaképes korú 
képzetlen roma férfinépesség döntő hányadát beillesztette az extenzív nagyipari és mező-
gazdálkodásba, miközben segítő és ellenőrző hálózatot építet köréjük. 

Ennek az autoriter-paternalista integrációs és modernizációs kísérletnek az eredményeit 
azonban semmissé tették a 20. század végén lezajlott társadalmi átalakulások. Ezek egyik 
oldalon demokratikus politikai képviseletet biztosítottak a kisebbség elitcsoportjainak,13 
másfelől azonban feleslegessé téve az alacsonyan képzett munkaerőt a roma népesség nagy 
részét a hosszantartó munkanélküliség helyzetébe vagy a szürkegazdaságba szorították, így 
visszacsúsztak a halmozottan hátrányos etnikai és szociális peremcsoport helyzetébe, ami 
súlyosan terheli mind a szociális ellátás, mind az esélykiegyenlítés rendszereit. A roma ki-
sebbség körében tapasztalható szegregáció, diszkrimináció, deviancia, bűnözés, bűnözé-
si látencia, áldozattá válás, rendőri figyelem és más kriminológiailag releváns mozzana-
tok továbbra is a közfigyelem és a társadalomkutatás érdeklődésének középpontjában áll-
nak14, miközben megfigyelhető ellenkultúrák valamint újfajta integrációs stratégiák kiala-
kulása is.

Modern rendészet migrációs környezetben
A rendészeti munka hatékonysága iránti igény, a kizárólag megtorló bűnüldözés és bün-
tető igazságszolgáltatás válsága, valamint az a felismerés, hogy a 21. századi bűnözés leg-
nagyobb volumene a leszakadó rétegek kriminalitása lesz, felvetette a kriminalitás mö-
götti problémák szociológiai és közhatalmi megközelítésének összekapcsolását, ahogy ez 
a magyar nemzeti bűnmegelőzési stratégiában is megmutatkozik. (Finszter, 2006: 23-38) 
Ez megalapozta azt a következtetést, hogy a rendészetet lokális, közösségorientált módon 
kell újragondolni, átszervezni. A bűnözési félelmek és aggodalmak jelentősen rontják a pol-
gárok életminőségét, összegződik bennük a valós és – a közvetlen szociális környezet által 
közvetített – áttételes sértetté válás, a lakókörnyezet lepusztulásával, társadalmi rendjének 
megingásával kapcsolatos aggodalom, a tömegtájékoztatás által gerjesztett morális pánik, 

13 Magyarországon a kisebbségi törvénnyel (1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek joga-
iról). 2005. évi CXIV. Törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nem-
zeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról.

14 Részletesen lásd: Póczik Szilveszter (2003): Cigány integrációs problémák. Kölcsey Intézet. Budapest. 
Uő. (1999): Cigányok és idegenek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. Uő. (2004): Cigányok Euró-
pában – Cigányok Magyarországon. 700 év a társadalom peremén. Európai Tükör. IX. évf., 9. szám. 
2004. december, 53-68. o.
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valamint a társadalom általános rendjének szétzüllésével kapcsolatos kiszolgáltatottság-ér-
zés. (Korinek, 1995) Ez szélsőséges esetben destruktív aktivitást, idegenellenességet, agresz-
sziót, bűnbakképzést, lincselő hangulatot eredményezhet, a bűnözés akár etnikumközi fe-
szültséggé transzformálódhat. Hiszen az igazságszolgáltatás egyfelől eredménytelenül bün-
teti a szükségszerűen visszaeső hátrányos helyzetűeket, másfelől a politika a többségi társa-
dalomtól, leginkább annak alsó rétegeitől belátást, megértést és türelmet kér: „a megkáro-
sított szegényektől toleranciát vár a náluk még szegényebbekkel szemben”. (Korinek, 2006) 
A közösségi rendészet és bűnmegelőzés új koncepciója szerint ez a problémahalmaz lokális, 
szubszidiáris, azaz a felmerüléséhez legközelebb módon kezelhető a legeredményesebben.

Az USA-ban az 1960-as években igény mutatkozott a rendészeti és bűnmegelőzési 
munka közösségorientálttá tételére, mivel a rendvédelem képtelen volt gátat szabni a nem 
kis részben etnikai illetve faji kisebbségiek által megvalósuló bűnözésnek. A társadalmi fe-
szültségek helyenként polgárháború-veszélyes helyzeteket produkáltak. A közösségi rendé-
szet koncepciója összevonta a megelőző, a megtorló és a proaktív társadalmi konfliktuskeze-
lő, életviszonyok javítását célzó társadalmi szerepeket, és kölcsönösségen nyugvó partne-
ri együttműködést kínált fel a lakóhelyükön élő polgárok közösségének annak érdekében, 
hogy „a biztonság az adott település együttműködő partnereinek közös terméke” legyen.15 
A polgárok bevonása és ellenőrzési, számonkérési funkciókkal való felruházása a rendésze-
ti munkában egyúttal a rendőrség átláthatóvá és demokratikusabbá tételét – civil kontroll-
ját – is megkövetelte. 

A rendészet konfliktuskezelő szociális funkcióként való értelmezése azt is jelenti, hogy 
a közösségi rendőrségnek alkalmassá kell válnia a kisebbségekkel összefüggő közbiztonsá-
gi kérdések kezelésére, hiszen a bűnözési félelem sokhelyütt a kisebbségektől, azok bűnözé-
sétől való félelmet, más oldalról viszont a kisebbségekhez tartozók rendőri diszkrimináció-
ját jelentette, ahogy erre egyes rendőri attitűdvizsgálatok rámutattak. A rendészet közösségi 
felfogásából adódott a kisebbségek közösségeként való definiálása és a közösségi biztonság-
politikai diskurzusba való bevonása, valamint ama igényének teljesítése, hogy a rendőrség 
küszöbölje ki munkájából az előítéletességet. Ez lendületet adott az etnokulturális csopor-
tokat sújtó előítéletesség és sztereotípiamentes kezelés lehetőségeire irányuló kutatásnak, és 
a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának (interkulturális kommunikáció, tréning, 
attitűd-korrekció, a bűnüldözésben kisebbségiek alkalmazása stb.). 

A modern közösségi rendészet rendszerezetten gyűjtött és tudományosan feldolgozott 
társadalmi adatokra és ismeretekre támaszkodó probléma-orientált rendőrség, amely el-
vileg komplex módon képes reagálni a társadalmi jelenségekre és igényekre. Ez az elvárás 
tükröződött vissza az úgynevezett „nulla tolerancia” koncepciójában. A koncepció azon-

15 Friedmann, Robert R. (1992): Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects. St. 
Martin’s Press, New York. Uő. (1996): Közrendészet: néhány elméleti és gyakorlati megfontolás. Bel-
ügyi Szemle, 1996. 6. szám, 114–123. o. Katona Géza (1995): A társadalom részvétele a bűnmegelő-
zésben (community policing). Belügyi Szemle, 1995. 7-8. szám, 45–53. o. Dölling, Dieter – Feltes, 
Thomas (Hg.) (1993): Community Policing. Comparative Aspects of Community Oriented Police 
Work. Felix Verlag, Holzkirchen.
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ban a közösségi rendészet konszenzuskereső alapeszméjével ellentétben hátrányosnak mu-
tatkozott a bevándorlókra (kisebbségekre) nézve. A zéró tolerancia szellemében eljáró rend-
őr ugyanis fokozott figyelmet fordít a kiscselekményeket elkövető hajléktalanokra, szegé-
nyekre, munkanélküliekre, akik igen nagy részben kisebbségi és bevándorló csoportokhoz 
tartoznak, miközben a nagysúlyú cselekmények elkövetői látókörén kívül maradnak. Így 
a „nyomorultak elleni hadviselés” ismét csak a bevándorlók és kisebbségek kriminalizálá-
sát és az inter-etnikus feszültségeket erősítheti, de számos ellenpéldát látunk, melyek kö-
vetkeztében csökkent a bűncselekmények száma – pl. New Yorkban Rudolph Giuliani pol-
gármestersége idején, a kilencvenes években.

Távolról sem állítható, hogy a közösségi rendészet modelljei vitathatatlanul hatékonyak 
volnának, de okkal feltehető, hogy a bűnözés társadalmi ellenőrzésében a represszió és pre-
venció optimális arányú együttes alkalmazása eredményt hozhat, a kommunális háttér ja-
víthatja a rendőri motiváltságot, a lakóhelyek rendje közérzetet és közbiztonságot javító 
preventív tényező lehet. A ’90-es évek közepétől Magyarországon is elindultak ilyen irányú 
kezdeményezések, a rendőri felső-vezetés a közösségi rendőrség irányába tájékozódott, ku-
tatók is támogatták kezdeményezéseiket. (Friedmann, 1994) A rendőrség elleni panaszok 
független kivizsgálásának fontosságára hívta fel a figyelmet egy 1996-1997-ben lefolytatott 
nemzetközi kutatás (Benke – Búzás – Finszter – Mawby – Szikinger – Wright, 1997) egy 
a BM által is támogatott kutatás pedig a romák és a rendőrség viszonyában mutatott rá a 
rendőri előítéletesség problémájára. (Csepeli – Örkény – Székelyi, 1997: 130-172) Hasonló 
irányban vizsgálódott több civil szervezet és 2003-2005 között a Magyar Helsinki Bizott-
ság is. Az erős társadalmi és rendőri előítéletességet kimutató kutatásokat éppolyan fenn-
tartással kell fogadnunk, mint az intézmények előítélet mentességét bizonygató kijelentése-
ket, mivel ezek gyakran tarthatatlan módszertani bázisok készülnek, politikai célokat szol-
gálnak vagy egyenesen nyomásgyakorló csoportok megbízásából előre gyártott következ-
tetésekhez gyűjtenek adatokat.16 

Az általánosan problematikusnak tekintett bevándorló és kisebbségi csoportok és a 
többségi társadalom viszonya általában nem konfliktusos, sőt az azonos lakóhelyen élők 
között olykor inkább szolidaritás mutatható ki, mégis, a közömbösség, elzárkózás, vagy 
csendes xenofóbia jelen van. A kutatások gyakran nem számolnak a kisebbség belső szoci-
ális differenciáltságával, jóllehet kimutatható, hogy a hátrányos megkülönböztetés észlelé-
se a kisebbségiek körében ugyanolyan diffúz érzelem-együttes, mint amilyen a bűnözéstől 
való félelem adott esetben a többségi társadalomhoz tartozók körében, és az anyagi feltéte-
lek romlásának arányában növekszik. (Póczik, 2004: 151-202)

16 Vö. pl. Póczik Szilveszter (2004): Kritikai megjegyzések Szilágyi Gábor Roma rendőr c. cikkéhez. Bel-
ügyi Szemle 2004. 2-3. 209-212. o. A magyarországi kisebbségi erőcsoportok politikájának kritikájá-
hoz:  Póczik Szilveszter (1999): Cigányok és idegenek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. 116-145. o., 
valamint Uő. (2003): Cigány integrációs problémák. Kölcsey Intézet, Budapest. 13-29. old.
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Migráció és fejlődés elméleti megközelítésben1

Hein de Haas 

Bevezetés 
A migráció és a fejlődés kapcsolatáról szóló vita ingamozgáshoz hasonlóan lendült át az 
1950-es és ’60-as évek derűlátó „developmentalizmusától” a 1970-es és ’80-es évek neomar-
xista csalódottsága irányába, majd árnyaltabb és pluralista nézetek felé az 1990-es években. 
E tanulmány a migráció és fejlődés kapcsolatát érintő vitában végbemenő irányváltásokat 
elsődlegesen egy általánosabb, a társadalom- és fejlődéselmélet terén végbemenő paradig-
maváltás részeként értelmezi. A pesszimista és az optimista megközelítés közötti klasszikus 
szembeállítás ellen szólnak azok az empirikus adatok, amelyek a migráció heterogén hatása-
ira utalnak. Jelen írás olyan fogalmi keretet  vázol fel, amely egyszerre veszi figyelembe a cse-
lekvő és a struktúra látószögét, így lehetőséget nyújt a migráció és a fejlődés közötti hetero-
gén viszonyrendszer értelmezésére azáltal, hogy integrálja és módosítja a munkaerő-vándor-
lás során kialakult új gazdaság, a fejlődéstanulmányokból ismert megélhetési és a migrációs 
vizsgálatok transznacionális kutatásainak eredményeit – amelyek számos, ez idáig fel nem 
tárt elvi hasonlóságot mutatnak. Ebből az új szemszögből nézve nyilvánvalóvá válik azon 
nézetek naivitása, amelyek a migrációt a fejlődés „alulról” történő, önerőből való elősegíté-
seként ünneplik. Ezek a megközelítések nagyrészt ideológiai háttérből fakadnak, és eltere-
lik a figyelmet a strukturális korlátokról és az országok azon alapvető fontosságú szerepéről, 
hogy olyan feltételeket alakítsanak ki, hogy a migráció kedvező hatással legyen a fejlődésre.

Az elmúlt néhány évben a migráció és fejlődés tárgykörével kapcsolatos optimizmus 
és a téma iránti általános érdeklődés figyelemre méltó reneszánszát tapasztalhattuk meg a 
döntéshozók és kutatók részéről. A pesszimizmus és az agyelszívás miatti aggodalmak év-
tizedei után a migránsokat kibocsátó országok kormányai megújult reményekkel fordultak 
a transznacionális irányultságú migránsok és az ún. „diaszpórák” felé mint potenciális be-
fektetők és a fejlődés elősegítői felé. Különösen a fellendül hazautalásokról vélekednek gyak-
ran úgy, hogy azok hatékonyabb eszközei a jövedelem újraelosztásának, a szegénység mérsék-

1 E fejezet a de Haas, Hein (2010): Migration and development: a theoretical perspective. International 
Migration Review. Vol. 44 No. 1, 1-38. című angol nyelvű folyóiratcikk fordítása. A magyarra fordítás-
hoz és annak e kötetben való közléséhez mind a szerző, mind a folyóirat kiadója hozzájárult. A tanul-
mány írója köszönettel tartozik Oliver Bakewellnek, Stephen Castlesnek, Raul Delgado-Wise-nak és 
Parvati Raghuramnak az írás egy korábbi változatához fűzött értékes megjegyzéseikért.

 Az eredeti angol tanulmányt magyarra fordította: Zóka Eszter. A magyar fordítást az eredetivel egy-
bevetette: Nagy Roland. Nyelvi szaklektor: Dr. Gergely Zsuzsanna
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lésének és a gazdasági növekedésnek, mint a nagy hivatalos fejlesztési programok vagy a fej-
lesztési segélyek (Jones, 1998; Kapur, 2003; Ratha, 2003).

A migráció és a fejlődés közötti kapcsolat (angolul: migration-development nexus) új-
rafelfedezése azonban sokszor együtt jár korábbi évtizedek kutatási eredményeinek és poli-
tikai tapasztalatának figyelmen kívül hagyásával. Egy másik irányzat egymástól különvá-
lasztva tárgyalja a migráció okait és hatásait, így ezek nagyrészt különálló irányt alkotnak a 
migrációval foglalkozó irodalomban. Ez nem túl szerencsés, hiszen a migrációs döntéseket 
befolyásoló, fejlődési tényezők ugyanakkor hozzájárulnak a kibocsátó országok és közös-
ségek fejlődésének kimeneteléhez (Taylor, 1999). Harmadszor és általánosabban tekintve, 
a migrációval kapcsolatos tudományos vita hajlamos a migráció fejlődéshez kötődő okait 
(determinánsok) és következményeit (hatások) mesterségesen elválasztani a társadalmi vál-
tozás általánosabb folyamataitól (ideértve a gazdasági változást2 is). 

A migráció úgy tekintendő, mint (1) egy folyamat, amely szerves része a „fejlődés” kife-
jezés által felölelt szélesebb körű átalakulási folyamatoknak, de (2) aminek belső, önfenn-
tartó és önlebontó dinamikája van, valamint (3) amely az ilyen átalakulási folyamatokra 
önmagában hatással van. Az ily módon értelmezett kontextualitásnak fontos elméleti kö-
vetkezményei vannak. A migráció nem exogén (kívülről eredő) változó, hanem a tágabb 
társadalmi és fejlődési folyamatok szerves része,, így a migráció fejlődésre gyakorolt hatása 
szintén alapvetően heterogén. 

A kifejezetten a migráció és fejlődés tárgyköréről folytatott vita az általános migrá-
cióelmélettől meglehetősen elkülönülten bontakozott ki. Az általános migrációelméletek 
középpontjában a migrációs folyamatok vagy a migránsokat fogadó társadalmak állnak, 
ezért, nem tesznek kijelentéseket a migráció kifejezetten a kibocsátó társadalmak fejlődésé-
re gyakorolt hatására, illetve azok heterogén voltára vonatkozóan. Ebből következően a ki-
fejezetten a migrációról és fejlődésről folytatott vitát a társadalom- és a migrációelmélet tá-
gabb összefüggésébe kell állítani. 

Jelen tanulmány egyik célja annak áttekintése, hogy a migráció és fejlődés tárgyköré-
re vonatkozó elméletek hogyan alakultak az elmúlt fél évszázad során. Ezzel megmutat-
ja, hogy a migráció és fejlődés tárgyköréhez kapcsolódó vitában végbemenő irányváltás-
ok általánosabb, a társadalom- és fejlődéselmélet terén végbemenő paradigmaváltásokat 
tükröznek. Először a hagyományosan szembenálló „optimista” és „pesszimista” szemléle-
tek tárgyalására kerül sor, elemezve azok szoros kapcsolatát a társadalomelmélet általános 
funkcionalista és strukturalista ágaival. Ezt követően áttekintjük a migrációval és fejlődés-
sel kapcsolatosan az utóbbi időben felmerült alternatív, „pluralistább” és kidolgozottabb 
megközelítéseket (amelyek egyidejűleg veszik figyelembe a cselekvőt és a struktúrát). A ta-
nulmány másik célja egy olyan elméleti keretrendszer körvonalainak kidolgozása, amely 
alkalmas a migráció és a fejlődés heterogén kölcsönhatásainak egy szélesebb társadalom-

2 A „társadalmi” itt tágabb értelemben értelmezendő, azaz felöleli a változás gazdasági, kulturális és politikai 
dimenzióit is. Ennek megfelelően a „társadalmi” kifejezés itt nem a „gazdasági” ellentéteként alkalmazan-
dó, mivel a gazdasági folyamatok a szélesebb körű társadalmi folyamatok szerves részének tekintendők. 
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elméleti perspektíván belül történő elemzésére. Ez a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos 
újabb keletű, pluralista megközelítések felismeréseinek beépítésén és módosításán keresz-
tül valósul meg, mely megközelítések egymástól nagyrészt függetlenül fejlődtek ki a mig-
rációs gazdaság, a fejlődéselmélet és a migráció kutatása során. 

A migráció és fejlődés optimista kontra pesszimista szemlélete 
Az elmúlt öt évtized során a migráció a kibocsátó közösségek és országok fejlődésére gya-
korolt hatása folyamatos és olykor heves vita tárgyát képezte az „optimista” és a „pesszimis-
ta” megközelítés híveinek szembenállását kísérve (vö. Taylor, 1999). Ez a felosztás a migrá-
cióval és fejlődéssel kapcsolatos megközelítéseken belül a társadalomelméleten belüli (azaz 
a funkcionalista és a strukturalista paradigma közötti) és a fejlődéselméleten belüli (azaz 
a kiegyensúlyozott növekedés illetve az aszimmetrikus fejlődés elmélete közötti) mélyebb 
paradigmatikus megosztottságot tükrözi. Ez egyben nagymértékben tükrözi az államköz-
pontú és a neoliberális nézetek közötti ideológiai megoszlását is. Az 1. táblázat e két irány-
zat a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos szembenálló nézeteit foglalja össze. 

1. táblázat: Ellentétes nézetek a migráció és fejlődés kapcsolatáról 

Migráció optimista megközelítése Migráció pesszimista megközelítése
Funkcionalista <-> Strukturalista
Neoklasszikus <-> Neomarxista
Modernizáció <-> Dezintegráció

Nettó észak-déli transzfer <-> Nettó dél-északi transzfer
Szellemi tőkenövelés (Brain gain) <-> Agyelszívás (Brain drain)

Nagyobb egyenlőség <-> Nagyobb egyenlőtlenség
Hazautalások, befektetése <-> Fogyasztás

Fejlődés <-> Függőség
Kisebb mértékű migráció <-> Nagyobb mértékű migráció

A migrációval és fejlődéssel kapcsolatos tudományos és politikai párbeszéd ingamoz-
gáshoz hasonló tendenciát mutat, amikor a korai 1970-es évekig uralkodó optimizmusból 
az 1990-es évekig tartó pesszimizmus felé leng ki, majd az elmúlt években ismét optimis-
tább megközelítések irányába lendül (lásd 2. táblázat). Amint a jelen tanulmány érvel, ezek 
a váltások egy általánosabb, a társadalom- és fejlődéselmélet terén végbemenő paradigma-
váltást tükröznek vissza. A következő fejezetek a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos gon-
dolkodás ezen eltérő ágainak elméleti gyökereit taglalják. 
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2. táblázat: A migrációval és fejlődéssel kapcsolatos kutatás és politika fő szakaszai a ii. világháború után 

Szakasz Kutatói közösség Politikai terület
1973-ig Fejlődés és migráció optimista meg-

közelítése
Developmentalista nézetek; a migránsok által vég-
hezvitt tőke és tudástranszferek a fejlődő országok se-
gítségére lehetnek a fellendülés útján történő elindu-
lásban. A fejlődés erősen összefügg a visszatéréssel.

1973–
1990

Fejlődés és migráció pesszimista 
megközelítése (függőség, agyelszívás)

Növekvő szkepticizmus; agyelszívással kapcsolatos 
aggodalmak; a visszatérő migrációval folytatott kí-
sérletek után a migrációs politikák a fogadó orszá-
gokba történő integrációra összpontosítanak. A mig-
ráció a fejlődés területén nagyobbrészt a látókörön 
kívül marad, a bevándorlási politikák szigorodása.

1990–
2001

Az empirikus módszerek befolyá-
sa következtében árnyaltabb meg-
közelítésekre történő átállás (migrá-
ció új gazdaságtana, angolul New 
Economics of Labour Migration, 
megélhetési megközelítések, transz-
nacionalizmus) 

Tartós szkepticizmus és a kérdés szinte teljes elha-
nyagolása; „migráció és fejlődés, ebben már senki 
nem hisz” (Taylor et al., 1996a: 401), tovább szigo-
rodó bevándorlási politikák.

2001 
után

A kutatás fellendülése, különösen a 
hazautalt pénzt illetően. Általános-
ságban pozitív szemlélet. A fejlődés 
a visszatéréssel való összefüggésének 
feloldása. 

A migráció és fejlődés optimista megközelítésé-
nek újjáéledése a hazautalások fellendülése ha-
tására, és a nézetek hirtelen pálfordulása: haza-
utalások, agy-gyarapodás (brain gain), diaszpórák 
(tanulmányi célú mozgás) bevonása a fejlődés lét-
fontosságú eszközeiként. A migráció  fejlődésben 
való közreműködése gyakran a körkörös és vissza-
térő migrációhoz kapcsolódik, és az ebből kinyer-
hető „újjáéledő reményeket” helyezi előtérbe.

Forrás: de Haas (2007a) alapján. 

Optimista megközelítések: neoklasszikus és developmentalista elmélet
A neoklasszikus migrációelmélet a migrációra a termelési tényezők mind a kibocsátó, mind a 
fogadó országok érdekét szolgáló optimális allokálásának egy formájaként tekint. A „kiegyen-
súlyozott növekedés” e nézőpontjából a munkaerő (a határokon belüli vagy azok átívelésé-
vel történő) újraelosztását a vidéki/rurális, mezőgazdasági területekről az urbanizált, ipari 
szektorokba a gazdasági növekedés előfeltételének, és ennélfogva a teljes fejlődési folyamat 
lényegi alkotóelemének tekintik (Todaro, 1969:139). A munkaerő szabad áramlása – egy 
korlátok nélküli piaci környezetben – végül a munkaerő növekedő szűkösségéhez fog vezet-
ni, amely a munkaerő magasabb határtermelékenységével és növekedő bérszinttel jár együtt 
a kibocsátó országokban. A tőkeáramlást illetően pontosan ellenkező irányú, azaz a munka-
erőben szűkölködő országokból a tőkehiánnyal sújtott kibocsátó országok felé történő moz-
gást várnak. Végül a tényezőár kiegyenlítődés ezen folyamata (a Heckscher-Ohlin modell) elő-
revetíti a migráció megszűnését, amint a bérek szintje konvergál az eredet helyén és a célállo-
máson (Massey et al., 1998). 

Egy szigorúan neoklasszikus világban a migráció fejlődésben betöltött szerepe teljes 
egészében a tényezőár kiegyenlítődésen keresztül valósul meg. Ahogyan azt Djajic (1986) 
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megjegyezte, a korábbi neoklasszikus migrációelmélet kizárta a haszon lehetőségét a nem-
migránsok számára. Szigorúan véve tehát a neoklasszikus migrációelméletben nincs helye 
a küldő országokba folyó (Taylor, 1999:65).3 A neoklasszikus migrációelmélet hajlamos a 
migránsokat atomisztikus, a hasznosságot maximalizáló egyéneknek tekinteni, és ennek 
megfelelően figyelmen kívül hagyni az egyéb migrációs motivációkat, valamint azt is, hogy 
a migránsok olyan társadalmi csoportokhoz tartoznak, mint háztartás, család, közösség, 
network és diaszpóra. 

Az 1950-es és 60-as évek fejlődéselméletének uralkodó nézetei szerint a visszatérő 
migránsok a változás és innováció fontos cselekvőinek tekinthetők. A várakozások szerint a 
migránsok nemcsak pénzt, hanem új ötleteket, tudást és vállalkozó szellemet is magukkal 
hoznak, ez a társadalmi innováció. Így a migránsoktól azt várták, hogy azok pozitív sze-
repet játsszanak a fejlődésben és hozzájáruljanak a modernizáció gyorsított térbeli elterje-
déséhez a fejlődő országokban. A hazautalásoknak szintén fontos szerepet tulajdonítottak a 
gazdasági növekedés ösztönzésében. 

Az ilyen optimista megközelítések korábbi, az Európán és az Egyesült Államokon be-
lüli vidékről a városba irányuló migrációról készült tanulmányokból táplálkoztak, és azon 
a történelmi tapasztalaton alapulnak, amely az Európából az Egyesült Államokba irányuló 
emigrációból fakad. Ez egyben a fejlődéselmélet – a második világháborút követő első két 
évtizedben uralkodó – „developmentalista” nézeteit is tükrözte. A fejlődésről alkotott evo-
lucionista nézetekben gyökerezve a gyarmatosítás alól újonnan kikerült országokkal szem-
ben az a várakozás lépett fel, hogy azok gyorsan követik majd a modernizáció, iparosodás 
és gyors gazdasági növekedés ugyanazon útját, mint sok nyugati ország tette. Azt feltéte-
lezve, hogy a korlátozott tőke jelentheti a legnagyobb akadályt, amellyel ezek az országok 
szemben találják magukat, a developmentalista modell abból indult ki, hogy nagyarányú 
tőketranszfer (például kölcsönök, támogatások és hazautalt pénzek) segítségével a szegé-
nyebb országok is rátérhetnek a gyors gazdasági fejlődés és az iparosodás útjára. A belső és 
a nemzetközi munkaerő-vándorlásra úgy tekintettek, mint ennek a folyamatnak szerves ré-
szére, amely a termelési tényezők optimálisabb földrajzi eloszlásához és ezáltal jobb összesí-
tett végeredményhez járul hozzá. 

Ugyanebben a háború utáni időszakban lendületet vett a „fejlődő” országokból a „fejlett” 
országokba történő nagymértékű munkaerő-vándorlás. Számos munkaerőtöbblettel rendel-
kező ország az „új kor hajnalára” irányuló várakozások közepette csatlakozott a migrációs 
folyamathoz (Papademetriou, 1985:212). A fejlődő országok kormányai, például a mediter-
rán térségben, elkezdtek aktívan emigrációra buzdítani, hiszen azt a fejlődés elősegítésének 
egyik legfőbb eszközének tekintették. (Heinemeijer et al., 1977; Adler, 1981; Penninx, 1982). 

Makroszinten a pénzküldeményeket/hazautalásokat a keményvaluta elengedhetetlen 
forrásának tekintették. Mezo- és mikroszinten a migráció elvárt következményének tar-
tották a migráns küldő//kibocsátó régiók gazdasági fejlődését. A pénzküldemények szerin-

3 Ahogyan látni fogjuk, a történeti-strukturalista modellek éppolyan kevés figyelmet fordítottak az olyan 
fordított áramlási irányú forrásokra, mint a pénzküldemények, és a neoklasszikus modellek tették.
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tük „nagyobb mértékben javítják a jövedelem-eloszlást és az életminőséget, mint ameny-
nyire más rendelkezésre álló fejlesztési megközelítések képesek lennének” (Keely és Tran, 
1989:500). Mi több, arra számítottak, hogy a migráns munkavállalók, azaz a „vendégmun-
kások”, a származási országukban jelentős mértékben újra befektetnek majd vállalkozások-
ba, miután az általános elvárásnak megfelelően visszatértek. A migráns munkaerőre úgy te-
kintettek, mint a „szülőföldjük számára az ipari fejlődés reményének” hordozójára (Beijer, 
1970:102), és általánosan elfogadott nézetek szerint a „nagymértékű emigráció hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy mindkét világ/mindenki a lehető legjobban járjon: gyors növekedés 
a bevándorlás célországában... és gyors növekedés a származási országban” (Kindleberger, 
1965:253). 

Habár ez az optimizmus 1970 után csökkent, a nemzetközi migrációt számos kormány, 
különösen az ázsiai és a csendes-óceáni régiókban, továbbra is a nemzeti gazdasági fejlődés je-
lentős eszközének tekintette (Bertram, 1986, 1999; Fraenkel, 2006). A migráció, pénzkülde-
mények, támogatás és a (kormányzati) bürokrácia kombinációjától [az úgy nevezett „MIRAB” 
modell: mozaikszó az angol migration, remittances, aid, /government/ bureaucracy szavak kez-
dőbetűjéből (Bertram, 1986, 1999)] azt várták, hogy a fejlődő országok gazdasági fellendülésé-
hez hozzájáruljon (Mckee és Tisdell, 1988:418; Hayes, 1991). 

Pesszimista megközelítések: a „kumulált okság” elmélet és a „migráns szindróma” 
Az 1960-as évek végétől az optimista megközelítések számára egyre növekvő kihíváso-
kat jelentett a társadalom- és a fejlődéselmélet terén a történeti-strukturalista irányába 
mozduló paradigmaváltás (Frank, 1966, 1969), valamint az optimista megközelítéseket 
gyakran nem alátámasztó empirikus vizsgálatok és politikai tapasztalatok egyesített hatá-
sa (de Mas, 1978; Penninx, 1982). Valójában, ezek az új megközelítések a neoklasszikus és 
developmentalista személet érvelését teljesen a feje tetejére állították: a migrációra most úgy 
tekintettek, mint ami nemhogy csökkenti, hanem növeli a térbeli (régiók és nemzetek kö-
zötti) fejlődési szintbeli egyenlőtlenségeket. 

A történeti-strukturalista paradigma a migrációban a „nyomor előli menekülést” látja, ame-
lyet a globális kapitalizmus térhódítása okoz, s amely eredendően képtelen megváltoztatni azo-
kat a szerkezeti körülményeket, amelyek a migrációhoz vezetnek. Éppen ellenkezőleg, a mig-
ráció az elmaradottságból adódó problémákat éppen hogy súlyosbítani látszik. Papademetriou 
(1985:211–212) érvelése szerint a migráció a kibocsátó országokban „a szakképzett munkaerő 
már egyébként is szűkös készleteinek – és egyben a népességük legegészségesebb, legdinamiku-
sabb és legproduktívabb részének ellenőrizetlen kimerüléséhez vezet”. 

Ezzel egy időben növekvő aggodalom kísérte az ún. „agyelszívást” (brain drain). Bár szá-
mos kibocsátó ország kormánya többé-kevésbé pozitívan viszonyult a kevésbé képzett pol-
gárai emigrációjához, a szakképzett munkavállalók emigrációját általában rossz szemmel 
nézték. E felfogás szerint az elvándorlás megfosztja a szegény országokat szűkös szakkép-
zett és diplomás munkaerejétől, amelynek képzésére az államok sok év oktatást fektettek be 
(Baldwin, 1970). A migráció és a hazautalások a fejlődéshez való hozzájárulására vonatko-
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zó nézetek is a visszájukra fordultak, és az uralkodóvá váló vélemény szerint a pénzküldemé-
nyek inkább a fogyasztást és az inflációt táplálják a származási régiókban, és a migránsok 
ritkán fektetik be a pénzüket produktív vállalkozásokba. 

Ezek a pesszimista megközelítések különösen jól illettek a Myrdal (1957) által kidolgozott 
kumulatív ok-okozatisági elméletbe4. A kumulált okság elmélete szerint a kapitalista fejlő-
désre elkerülhetetlenül jellemző a különböző területek közötti elmélyülő jóléti egyenlőtlen-
ség. Miután a megkülönböztető növekedés megtörtént, a belső és külső méretgazdaságosság 
(agglomerálódás és multiplikátor hatás) állandósítja és elmélyíti a jellegzetes kétpólusú min-
tázatot, amelyet a periféria szegénységének és a központi régióban való felgyorsult növeke-
désnek az ördögi köre jellemez. Így a kezdeti előnnyel rendelkező területeken és országok-
ban végzett gazdasági tevékenység elszívja a befektetéseket a perifériára szorult területekről 
és országokból, valamint bátorítja azok legtehetségesebb lakosainak elvándorlását is. Ha-
bár előfordulnak pozitív „terjesztő” hatások – mint például a mezőgazdasági termékek irán-
ti megnövekedett kereslet és a nyersanyag-kereskedelem a perifériáról (vagy hazautalt pénz) –, 
ezek nem olyan mértékűek mint a negatív „visszasodró” hatások (backwash effects – Myrdal)5. 
Mindez erősíti a potenciális migrációt, mely azt jelenti, hogy a vándorok nem is keresnek ott-
hon boldogulást. Myrdal ezért azt állítja, hogy erős állami beavatkozás/politikai döntés nél-
kül a kapitalista rendszer a területi egyenlőtlenségeket növeli.

A kumulált okság elmélete nemzeti és nemzetközi szinten is alkalmazható, és nyilván-
valóan közel jár a centrum-periféria modellekhez és a neo-marxista fejlődéselmélethez. En-
nek megfelelően a kumulált okság elmélete jól alkalmazható a migrációval és fejlődéssel kap-
csolatos történeti-strukturalista nézeteket illetően. A migráció a várakozások szerint aláak-
názza a regionális és nemzeti gazdaságokat azáltal, hogy megfosztja őket értékes emberi és 
anyagi tőkéjüktől, melyek az olcsó migráns munkaerőt igénylő iparosodott országok (nem-
zetközi migráció) és a fejlődő országokon belül a városi kapitalista elit csoportok (belső mig-
ráció) javára kerülnek kiaknázásra. A migráció aláássa a regionális és helyi gazdaságokat az-
által, hogy megfosztja a közösségeket a legértékesebb munkaerejüktől, növeli a függőséget a 
centrumhoz tartozó országoktól (aminek a hazautalt pénz mindössze az egyik megnyilvánu-
lása), valamint ösztönzi a további el/kivándorlást. Ily módon a kezdeti termelékeny struktú-
rák fokozatosan aláásódnak, hozzájárulva az „aszimmetrikus növekedéshez” – szemben a té-
nyezőár kiegyenlítődés neoklasszikus egyensúlymodelljével – és a fejletlenebb országok nö-
vekvő elmaradottságához és függő helyzetéhez a fejlettebb centrumhoz tartozó országok-
hoz képest (lásd Almeida, 1973). Ez az elszegényedés azután további elvándorlásra ad ösz-
tönzést. Ez felfedi azt a ki nem mondott feltételezést is, mely szerint a migráció majdhogy-
nem egyenes következménye a területek közötti lehetőségbeli egyenlőtlenségek, az elmara-
dottság és a szegénység.

4 Ezt meg kell különböztetni attól a szűkebb értelemtől, ahogyan Massey (1990) alkalmazta a kumulált ok-
ság kifejezést annak megmagyarázására, hogy a migráció társadalmi és gazdasági hatásai miért teszik va-
lószínűvé a további migrációt.

5 Myrdal felismerte, hogy az ipari fejlődés egy későbbi szakaszában az ún. terjesztő hatás növekedésre 
sarkallhatja a periféria területeit.
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A migráns küldő//kibocsátó régiókban elvégzett empirikus vizsgálatok nagyrészt alá-
támasztani látszottak a kumulált okság ezen meglehetősen komor előrejelzéseit (áttekin-
tő cikkek lásd Lewis, 1986; Lipton, 1980), megerősítve azt a hipotézist, miszerint a migrá-
ció a „egyenlőtlenség kifejlődéséhez” járul hozzá annak fordítottja helyett (Almeida, 1973; 
Rhoades, 1979; Lipton, 1980; Reichert, 1981; Rubenstein, 1992; Binford, 2003; Keely 
és Tran, 1989: 501). A negatív megközelítések egy modellbe szerveződtek, amit Reichert 
(1981)6 „migráns szindrómának”, avagy a migráció -> további fejletlenség -> további mig-
ráció, és így tovább ördögi körének nevezett. 

1. ábra: A „migráns szindróma” fogalmi keretrendszere (pesszimista megközelítések) 

Az 1. ábra a különböző negatív visszacsatolási mechanizmusokat foglalja össze, ame-
lyekről azt gondolják, hogy a migráció általuk inkább növeli, semmint csökkentené az el-
maradottság problémáit, és ennélfogva elmélyíti az egyenlőtlenséget a küldő//kibocsátó és 
fogadó országok között. Habár az agyelszívásra irányult a legnagyobb figyelem, az alacso-
nyabb képzettségűek migrációjának kontextusában talán nagyobb a relevanciája az „izom-

6 Idézi Taylor (1999: 64)



61

migráció és fejlődés elméleti megközelítésben

elszívásnak” (Penninx, 1982: 793) – azaz a fiatal, életerős férfiak távozásának a vidéki térsé-
gekből (Lewis, 1986). Jellemzően ezt az elveszített munkaerő hatást hibáztatják a mezőgazda-
sági munkaerőhiány (Taylor, 1984) és a mezőgazdaság termelékenységének csökkentése mi-
att (Rubenstein, 1992: 133). Ezenfelül a migránsok jellemzően tehetséges fiatal férfiak, akik 
a legjelentősebb újítók a mezőgazdaságban (Lipton, 1980: 7–11). Olyan egyéb hagyományos 
gazdasági ágazatok is mint az iparosság, várhatóan megsínylik az elveszített munkaerő hatását. 

Mindezeken túl úgy vélik, a migráció a kibocsátó közösségeken belül is fokozza az egyen-
lőtlenségeket. A migránsok általában a már foglalkoztatottak köréből kerülnek ki, nagyobb 
a vállalkozó kedvük, nyitottabb gondolkodásúak és aránylag nagyobb szintű iskolázottság-
gal rendelkeznek. A hazautalásokból és a migráció más előnyeiből aránytalan módon szintén 
a már eleve jobb módúak részesülnének (Lipton, 1980; Zachariah, Mathew és Rajan, 2001). 
Ebből következően a migráció nem járul hozzá a szegénység mérsékléséhez. Valószínűbb, 
hogy a hagyományos gazdaságok fokozatos aláaknázása még növeli is a (nem-migráns) rossz 
körülmények között élők nélkülözését. 

További széles körben elterjedt feltételezés a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos iroda-
lomban, hogy a migránsok és családjaik nem fektetik be a pénzüket produktív módon, hanem 
inkább „látható fogyasztásra”7 költik el azt, mint például importált fogyasztási javakra, vala-
mint úgynevezett nem termelő vállalkozásokra, mint a (Entzinger, 1985: 268; Lewis, 1986). 
Nagy hatású írásában Lipton (1980: 12) azt a következtetést vonta le, hogy a hazautalt 
pénzzel először azokat a tartozásaikat fizetik vissza, amelyek a migrációnak vagy a gyerme-
keik oktatásának finanszírozása érdekében keletkeztek. Lipton szerint a pénzküldemények 
több mint 90 százalékát a mindennapi fogyasztásra költik. A fogyasztói viselkedés legfő-
képpen a státusz megerősítését szolgálja, mint például nagy összegeket fordítanak meny-
asszonyi költségekre, ünnepségekre és temetésekre vagy pazar, fényűző házak építtetésére. 
A családtagok migrációjának közvetlen finanszírozására szintén felhasználhatják a pénz-
küldeményeket (vö. van Dalen, Groenewold és Fokkema, 2005).

Lipton szerint a befektetés a hazautalások felhasználási sorrendjében csupán a negyedik 
helyen szerepel. Negatívan értékeli, mint olyan „fogyasztói befektetéseket” – azaz inkább tő-
ketranszfert semmint tőketeremtést jelentő befektetéseket –, mint például földterület vásárlá-
sa, a hazautalt pénz kiadása munkások felfogadására olyan feladatok elvégzésére (pl. az öntö-
ző rendszer karbantartása), amelyeket korábban családi munkaerő segítségével láttak el, illetve 
a munkaerőt helyettesítő gépesítés a termelési eredmény növelése helyett vagy a szűkös termő-
föld jobb kihasználása helyett (nagyrészt hasonló véleménynek ad hangot Rubenstein, 1992; 
Lewis, 1986; Zachariah, Mathew és Rajan, 2001). Más tanulmányok a kreativitás és újítás 
hiányát teszik szóvá a migráns befektetők részéről, amely hiány az olyan tipikus befekteté-
seiket jellemzi, mint az élelmiszerboltok, kisebb vendéglők, teherautók, azaz „egy túlzsúfolt 
ágazat másodrangú vállalkozásai” (Penninx, 1982: 802–803). 

7 Ezt a kifejezést Veblen (1970 [1899]) vezette be annak leírására, ahogyan az újgazdagok bizonyos árucikke-
ket azért fogyasztanak, hogy ezzel az új társadalmi helyzetüket jelezzék. Veblen, T. (1970): The Theory 
of the Leisure Class. Unwin, London.
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A pesszimista fogalmi keretek között/felfogásban az ilyen „jövedelmet nem hozó” kiadáso-
kat úgy tekintik, mint amelyek gyengítik a helyi és regionális gazdaságokat és növelik a füg-
gőséget. Először is: a migránsok megnövekedett fogyasztását és földvásárlását az inflációs nyo-
más (lásd Russell, 1992) és a felszökő földárak (Appleyard, 1989; Rubenstein, 1992) okozónak 
tartották. Ezek a már egyébként is szegényebb nem-migráns népesség helyzetét nehezítik meg 
leginkább – így az egyenlőtlenség fokozódásához vezetnek. Másodszor: sok beszerzett árucikk 
(pl. tévékészülékek, háztartási készülékek, hűtőgépek, divatos ruházat és szövetek, építőanyag-
ok, dísztárgyak, modern élelmiszerek, műtrágya stb.) nem helyi készítésű, hanem urbanizált te-
rületekről vagy külföldről kell behozni. Ennek kettős hatása van: kiszorítja a hagyományos, he-
lyi termékeket, valamint erősíti a központi területek gazdaságát, ezáltal intenzívebbé teszi az 
aszimmetrikus növekedés folyamatát, és fokozza a területi különbségeket a centrum és a perifé-
ria között. Harmadszor: a migránsok kis számú hasznot hozó befektetése főként az urbanizált 
területeken, a származási régión vagy falun kívül történik (Lipton, 1980; Lewis, 1986). A ha-
zautalások befektetésének ezen elszivárgása a migráns küldő//kibocsátó területekről tovább sú-
lyosbítja a régiók közötti vagyoni különbségeket. Mindez alátámasztja a kumulált okság elmé-
letének jóslatait, melyek szerint a migráció inkább fokozza, semmint enyhítené a területek kö-
zötti egyenlőtlenségeket. 

A migráció szociokulturális hatásainak általában szintén rossz a sajtóvisszhangja. A migrá-
cióról általában azt gondolják, hogy konzumerista, nem produktív és pénzküldeményektől 
függő hozzáállást idéz elő a kibocsátó közösségekben. A (visszatérő) migránsok jólétével és 
a magukkal hozott javakkal és eszmékkel való szembesülés a vidéki ízlés megváltozásához 
járul hozzá (Lipton, 1980:12): csökkenti a helyi készítésű árucikkek iránti kereslet és növeli 
azt az importált városi vagy külföldi eredetű árucikkek iránt, ezáltal megnöveli a kibocsátó 
közösségekben az általános megélhetési költségeket. A migrációt gyakran tartják felelősnek 
a hagyományos rokonsági rendszerek és gondoskodási rendszerek felbomlásáért (King és 
Vullnetari, 2006), a közösségi szolidaritás gyengüléséért vagy a „szociokulturális integritás” 
aláásásáért (Hayes, 1991), valamint a falusi életet és mezőgazdaságot szabályozó hagyomá-
nyos intézmények összeomlásáért (de Haas, 1998). Azáltal, hogy a vidéki fiatalok látják a 
migránsok viszonylagos jólétét és sikerességét, együtt az ízlés „városiassá” válásával és anya-
gi javak elérésére való törekvéssel, a vidéki életmód kevésbé vonzónak tűnik fel, a helyi né-
pességet eltántorítja a hagyományos ágazatok részét képező hivatásoktól, valamint további 
elvándorlásra buzdít. Ez a „migrációs kultúrához” vezet (Massey et al., 1993, Heering, van Der 
Erf, és van Wissen, 2004), amelyben a fiatalság kizárólag az elvándorlásban látja a jövőt, 
ezzel csökkentve hajlandóságukat arra, hogy helyben dogozzanak és építsék a jövőjüket. 

Röviden összefoglalva a migrációs kumulált okság elmélete abból indul ki, hogy a mig-
ráció különböző negatív visszacsatolási mechanizmusokon (visszajutó – backwash – hatáso-
kon) keresztül elmélyíti a migráns küldő//kibocsátó társadalmak elmaradottságát, ami az-
tán élénkíti a további elvándorlást, ezzel fenntartva a „migráns szindróma” ördögi körét. 
Neomarxista megfogalmazással élve, a migráció nemcsak reprodukálja, hanem meg is erő-
síti az osztályok és területek közötti egyenlőtlenségeken alapuló kapitalista rendszert. A mig-
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ráció legfőbb pozitív hatása – a családi jólét növekedése maguknak a migránsoknak az ese-
tében – a feltételezések szerint csak ideiglenes és ennek megfelelően mesterséges vagy fel-
színes (Lewis, 1986). A migránsok hazautalásaitól való egyoldalú függést még veszélyesnek 
is tartják azon feltételezés alapján, hogy a pénzküldemények gyorsan elapadnak, amint a 
migránsok visszatérnek, letelepednek és kezdenek beilleszkedni a fogadó országokba, ami 
az eredeti lakóhelyhez való társadalmi és gazdasági kötődés fokozatos elszakításával jár 
együtt.

A determinisztikus elméletek kritikája 
Az 1970-es és 1980-as években a migráció a fejlődésre gyakorolt hatását vizsgáló empirikus 
mikrotanulmányok száma megszaporodott. Ezeket több kibocsátó országban végezték el 
Latin-Amerikában (főleg Mexikóban) és kisebb mértékben a mediterrán térségben. A ta-
nulmányok nagy része a pesszimista történeti-strukturalista megközelítéseket támasztot-
ta alá változó mértékben. (vö. Almeida, 1973; Rhoades, 1979; Reichert, 1981; Park, 1992; 
Rubenstein, 1992). A migrációra és fejlődésre vonatkozó borúlátó nézeteknek hatása jelen-
tős, és ezek közül sok – különösen az a feltételezés, miszerint a migránsok jellemzően nem 
jövedelmező módon költik el a pénzüket – egészen a közelmúltig áthatotta a migráció és 
fejlődés kapcsolatáról való tudományos és különösen a politikai gondolkodást. A migráció-
ról mint a szegénységnek a fejlődést aláásó, destabilizáló termékéről alkotott kép, a migráció 
olyan problémaként történő értelmezése, amely megszorító bevándorlási politikák vagy tá-
mogatási és fejlesztési programok segítségével „megoldásra” szorul, máig tartja magát a tu-
dományos körökben, a politikusok között és a médiában. 

Azonban ezeknek a pesszimista megközelítéseknek megkérdőjelezhető az indokoltsága 
azok determinisztikus jellege, körkörös érvelése és a központi érveik logikai következetlensé-
gei miatt. Először is ezen elméletek determinisztikus és önigazoló jellege nem enged teret 
annak, hogy eltérő módon vizsgálja a migráció hatásait konkrét, egy meghatározott hely-
hez kötött esetekben.. Például nem szolgálnak hihető magyarázattal, hogy pontosan mi-
lyen okokból nem érhetnének fel a pozitív terjesztő hatások (például a hazautalások) a ne-
gatív visszasodró hatásokkal bizonyos feltételek mellett. Ezt a kimenetelt jósolják, de nem 
adnak rá elfogadható magyarázatot, valamint figyelmen kívül hagyják azokat az empiri-
kus adatokat, amelyek szerint lehetséges a fejlődésre pozitív hatás gyakorlása is a migráció 
által, legalábbis bizonyos körülmények között. 

Másodszor pedig nyugtalanító körkörösség rejlik abban a nézetben, mely szerint a pe-
riféria elszegényedésének és a centrum növekedésének ördögi köre látszólag a végtelensé-
gig tart. Valószerűtlennek tűnik, hogy nincsenek ellenkező irányba ható mechanizmusok, 
amelyek idővel kiegyenlítik a folyamatot vagy megváltoztatják azok természetét. Felmerül 
a kérdés: Meddig fokozódhat az elszegényedés a migráció csökkenése nélkül? Egy bizonyos 
ponttól kezdve ugyanis kisebb mértékű migrációhoz kell vezetnie, hiszen az elszegényedés 
csökkenteni fogja annak a rétegnek az arányát, amely képes vállalni az elvándorlás költsé-
geit és kockázatait. 
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Ezzel eljutottunk egy újabb kritikai megjegyzéshez, amely azt az implicit, de empirikus 
úton meg nem erősített feltételezést illeti, miszerint a fejlődés és az elvándorlás szintje között 
fennálló összefüggés lineáris és fordítottan arányos. A tapasztalati adatok inkább azt sugall-
ják, hogy ez az összefüggés görbével írható le, valamint a fejlődés, legalábbis kezdetben, egy-
be szokott esni a migráció mértékének gyors növekedésével, mivel a társadalmi és gazdasági 
fejlődés lehetővé teszi az emberek számára az elvándorlást, sőt ösztönzi is őket arra (de Haas, 
2007b). A vándorlási átmenet elméletével (Zelinsky, 1971) és a „migrációs púppal” (Martin 
és Taylor, 1996) összhangban a gazdasági fejlődés és a nettó emigráció közötti összefüggés 
görbéje inkább J vagy fordított U alakú, semmint lineáris és fordítottan arányos. Általában 
a fejlettebb társadalmak inkább fokozottan – és nem kevésbé – mobilak (Skeldon, 1997). 

A fenti kritika a migrációra pesszimistán tekintők érvelésében alapvető logikai ellentmon-
dást fedez fel. Egyrészről felteszik, hogy a migráció egyenlőtlenséget szül, mivel a migránsok 
a jobb körülmények között élők közül kerülnek ki a társadalomban. Ez nagy vonalakban 
megfelel az empirikus adatoknak. Másrészről úgy vélik, hogy a származási régió további el-
szegényedése még nagyobb mértékű migrációhoz vezet. Ez logikai ellentmondás, hiszen az 
első érv helyesen abból indul ki, hogy a migrációt meg kell előznie egy bizonyos vagyo-
ni küszöb meglétének, míg a második érv egy negatív lineáris kapcsolatot (negative-linear 
relationship) tételez fel a vagyon/gazdagság és a migráció között. Megjegyzendő, hogy a neo-
klasszikus, a „push–pull” (azaz toló és szívó) és egyéb helyhasznosság alapú migrációelmé-
letek (tévesen) szintén negatív lineáris kapcsolatot tételeznek fel a küldő//kibocsátó ország 
fejlődése és az emigráció között, de azt legalább következetesen teszik. 

A negyedik és utolsó kritikai megjegyzés empirikus jellegű. Az 1980-as és 1990-es évek-
ben megnövekedett számú empirikus kutatás arra utalt, hogy a migrációnak a fejlődésre 
gyakorolt hatásai alapvetően különbözők, valamint arra, hogy kedvező gazdasági és politi-
kai feltételek mellett a migráció pozitív szerepet játszott a származási régiók és országok fej-
lődésében. Például olyan dél-európai országokban, mint Spanyolország és Olaszország, va-
lamint kelet-ázsiai országokban, mint Malajzia és Dél-Korea, a migránsok gyakran segítet-
ték a nemzeti fejlődést a hazautalt pénz, befektetéseik és vállalkozásaik révén, és hozzájá-
rultak a közéletet és a társadalmi változásokat érintő kérdésekhez (lásd Massey et al., 1998; 
Agunias, 2006; de Haas, 2007a).

Mindezek alapján nem tekinthető magától értetődőnek a kumulált oksági elmélet alaptétele, 
miszerint az aszimmetrikus, polarizáló fejlődésnek öngerjesztő és ciklikus a mechanizmusa. Így, 
visszatekintve, mindez azt jelentené, hogy mégis a migrációt derűlátóan megítélőknek volt igaza? 
Valószínűleg sem a pesszimistáknak, sem az optimistáknak nem volt igaza, mivel a migráció és a 
fejlődés közti valós kölcsönhatás olyannyira heterogén jellegű, hogy nem illeszthető be a migráci-
ónak a fejlődésre való hatását megjósoló determinisztikus elméleti rendszerekbe.

Papademetriou és Martin (1991) már korábban amellett érvelt, hogy nincs olyan automa-
tikus mechanizmus, amely által a nemzetközi migráció fejlődéshez vezetne. Habár ezt a meg-
állapítást kevesen vitatnák, a migráció és a fejlődés heterogén kölcsönhatásait előidéző ténye-
zők jobb megértéséhez nem járul hozzá.. Ennek eléréséhez az igazi kihívást egy megfelelő el-
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méleti keret jelentené, amely kellőképpen kidolgozott ahhoz, hogy a migráció és fejlődés he-
terogén és bonyolult viszonyrendszerét értelmezze, de nem korlátozódik az empíriára illetve 
a „minden eset helyi és egyszeri” relativizmusára. Ez kizárólag módszeres elméleti és empiri-
kus kutatás útján érhető el, amely „segít megérteni a társadalmi struktúrákat és folyamato-
kat, amelyek sohasem ugyanabban a formában fordulnak elő, mégis a kauzalitás közös elveit 
testesítik meg” (Tilly, 1984; in Skeldon, 1997:13). Tehát a migráció és fejlődés kölcsönhatásá-
nak térbeli és intertemporális heterogenitását meghatározó elvek felfedésének központi elem-
zési célnak kellene lennie. Az empirikus munkatanulmányok eredményei láthatóan ellent-
mondóak. Bizonyos esetekben a migráció pozitív hatást gyakorol a társadalmi és gazdasági 
fejlődésre, másutt pedig látszólag nincs hatása vagy egyenesen negatív irányban hat (de Haas, 
2009). Ez nem lehet kizárólag a paradigmatikus orientáció – amely hasonló empirikus ada-
tok különböző értelmezéséhez vezet –, a politikai ideológia vagy a módszertan különbözősé-
gének velejárója, hanem valódi, létező különbségekre utal. Az empirikus kutatás élesen rávi-
lágított arra, hogy a kumulált okság örvénymechanizmusai nem mindig érvényesek/hatnak, 
de a tökéletes neoklasszikus világ sem létezik a valóságban. Az olyan szerkezeti korlátok, mint 
az egyenlőtlen hozzáférés a munkához, a piacokhoz, az oktatáshoz és a hatalomhoz erősen 
befolyásolják a szegényebb országok sok polgárának mindennapi életét, és súlyosan hátrál-
tatják küzdelmüket a szegénység és az általános elmaradottság ellen. Valószerűtlen, hogy ön-
magában a migráció képessé tenné az embereket a struktúrák mélyreható megváltoztatására. 

A strukturalista és neomarxista megközelítések merevségének elvetése nem jelenti azt, 
hogy a szerkezeti korlátok ne számítanának. Míg a migráció és fejlődés neoklasszikus és 
developmentalista megközelítései hajlamosak alábecsülni, a strukturalista megközelítések 
inkább túlértékelik a szerkezeti korlátok fontosságát, így ezáltal nagyrészt ki is zárják az 
„cselekvő képességet” (ágenciát). Ennélfogva egy a migrációt és fejlődést érintő továbbfej-
lesztett elméleti megközelítésnek képesnek kell lennie arra, hogy számot adjon a struktú-
ra szerepéről – a korlátozó vagy lehetőséget nyújtó általános politikai, intézményi, gazda-
sági, társadalmi és kulturális kontextusról, amelyben a migrációra sor kerül –, valamint a 
cselekvőéről is – az egyén azon korlátozott, de valós képességéről, amely legyőzi a korlátokat  
és – ha kell – átformálja a struktúrát.. 

Pluralista nézetek a migráció és fejlődés kölcsönhatásairól
Az 1980-as vége és az 1990-es évek empirikus munkáinak többsége egyre inkább elismerte 
a migráció fejlődésre gyakorolt hatásának heterogén, nem-determinisztikus jellegét. Ez a ko-
rabeli társadalomelméletben végbemenő általános paradigmaváltással összhangban történt, a 
nagyszabású elméletektől a pluralistább, hibrid megközelítések felé fordult, amelyek a cselek-
vőt és a struktúrát egyaránt figyelembe veszik. A társadalomtudósok a posztmodern gondol-
kodás és Giddens (1984) strukturációs elmélete8 hatására a cselekvőt és a struktúrát közép-
pontba állító megközelítések összehangolására törekedtek.

8 A strukturációs elmélet abból indul ki, hogy a struktúrák, szabályok és normák az emberek mind szán-
dékos, mind szándékolatlan mindennapi gyakorlatának és tevékenységének eredményeként jönnek létre. 
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Lényeges az a felismerés, hogy mind a struktúra, mind a cselekvő releváns tényezők, mi-
vel ez teszi lehetővé számunkra a migráció és fejlődés sokféle kölcsönhatásának magyarázatát. 
Egy ilyen „pluralista” megközelítésben a struktúra és cselekvő közötti interakciók eredménye-
ként szélesebb körű következtetések vonhatók le, mint amit akár az egyéni döntések összeadott 
halmaza (Skeldon, 1997: 18), vagy akár a struktúrák egyirányú imperatívusza engedne meg. 

Ez a társadalomelmélet, a politika és a gazdaság terén végbemenő általános paradigma-
váltás a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos tudományos vitát is nagyban befolyásolta. 
Az 1980-as és 1990-es évek során a vitához a legjelentősebb új hozzájárulás a munkamig-
ráció új gazdaságtanának (NELM) köszönhető. A különböző diszciplínák/tudományágak 
elkülönülése miatt észrevétlen maradt, hogy a NELM koncepciójában erős párhuzamo-
kat mutat a fejlődésről való gondolkodás  – az úgy nevezett megélhetési szempontok vizs-
gálata – és a migránsok transznacionalizmusát vizsgáló szociológiai és antropológiai kuta-
tások más „pluralista” ágával . A következőkben az irodalom e három ágának áttekintése, 
valamint annak bemutatása olvasható, hogyan integrálhatók ezek az elméletek a migráció 
és fejlődés kölcsönös egymásra hatásának egy olyan árnyaltabb megközelítése érdekében, 
amely egyesíti a struktúra és cselekvő, valamint elegendő elemzési teret biztosít a migráció 
és a tágabb fejlődési folyamatok közötti heterogén kapcsolat megmagyarázásához. 

A munkamigráció új gazdaságtana (New Economics of Labour Migration, NELM) 
Az 1980-as és 1990-es években a neoklasszikus migrációelméletre adott kritikai válaszként 
a munkamigráció egy új gazdaságtana fejlődött ki (Massey et al., 1993: 436). A NELM el-
mélete elveti a neoklasszikus modelleket, amelyek nagyrészt figyelmen kívül hagyják a korlá-
tokat, és túl merevnek tartottak ahhoz, hogy a migráció és fejlődés kölcsönhatásainak össze-
tett és heterogén mivoltát értelmezni tudja.. Különösen Stark (1978, 1991) volt az, aki új élet-
re keltette a fejlődő világba és világból történő migrációval kapcsolatos gondolkodást azál-
tal, hogy az egyes migránsok viselkedését szélesebb társadalmi kontextusba helyezte, vala-
mint azzal, hogy nem az egyént, hanem a családot vagy a háztartást tekintette a legmegfe-
lelőbb döntéshozó egységnek. Ez az új megközelítés lehetővé teszi a migrációval kapcsolatos 
döntéshozást befolyásoló tényezők szélesebb körének integrálását az egyéni hasznosság-ma-
ximalizáláson túl is. 

A munkamigráció új gazdaságtana a migrációt mint családok vagy háztartások kocká-
zatmegosztó viselkedését modellezi. Úgy tűnik, a háztartások az egyéneknél jobban képesek 
beosztani erőforrásaikat, mint például a munkaerőt, annak érdekében, hogy a bevételi koc-
kázatokat minimalizálhassák (Stark és Levhari, 1982). A feltevés szerint az emberek, háztar-

Ezek a szerkezeti formák azután maguk is alakítják (lehetővé teszik, korlátozzák) az emberi tevékenysé-
geket bizonyos lehetőségek határain belül, és nem szigorúan determináltan – ahogyan azt a strukturális 
megközelítések feltételezik. Habár az egyéni cselekvés egy része rutinszerű és főként a struktúrák, szabá-
lyok és intézmények reprodukcióját szolgálja, másik része a cselekvőn alapul, és a rendszer megváltoztatá-
sára, majd idővel talán új szabályok kialakítására szolgál (Giddens, 1984). A struktúrák ezen állandó újra-
alkotása a cselekvő által az, amit Giddens a közösségi élet rekurzív természetének nevez, amely keretében a 
struktúrák egyszerre tekinthetők az emberi gyakorlat másolásának közegének és következményének.
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tások és családok nem csak a bevételek maximalizálására törekednek, hanem a kockázatok 
minimalizálására és egyenletes elosztására is. A belső és a nemzetközi migráció ennek meg-
felelően felfogható a háztartás a bevételi kockázatra adott válaszaként, mivel a migránsok 
hazautalásai az otthoni háztartások számára bevételi biztonságot jelentenek. Ez a kocká-
zat elosztás lehet az ok, amely magyarázatot adhat még az (elvárt) bérkülönbségek hiá-
nyában is fellépő migrációra is. Az alapelgondolás szerint a háztartások egészének számá-
ra Pareto-hatékonyabb stratégiát jelenthet egyes tagok elvándorlása, akár a kockázat meg-
osztásának eszközeként, akár (egyben) a magasabb keresetű csoportokba jutás befektetése-
ként (Lucas és Stark, 1985: 902). 

A migrációt nemcsak a háztartások kockázatot elosztó célzó stratégiájaként értelmezik, ha-
nem a különböző piaci korlátok leküzdésének egy módjaként is. A munkamigráció új gazda-
ságtana a háztartást azon tökéletlen hitel- (tőke) és kockázati (biztosítás) piaci feltételek közé he-
lyezi, amelyek a legtöbb fejlődő országban uralkodnak (Stark és Levhari, 1982; Stark és Bloom, 
1985, Taylor, 1986; Taylor és Wyatt, 1996; Taylor, 1999). Az ilyen piacok gyakran kevéssé fej-
lettek vagy nehezen hozzáférhetők az eliten kívüli csoportok számára. Különösen a nemzetkö-
zi hazautalásoknak köszönhetően a migráció a háztartások stratégiáját képezheti az ilyen piaci 
korlátok leküzdésére azáltal, hogy lehetővé teszi a háztartások számára, hogy azok hasznot hozó 
tevékenységekbe fektessenek be és javítsanak vagyoni helyzetükön (Stark, 1980). Amíg a ha-
zautalásokat a neoklasszikus migrációelmélet figyelmen kívül hagyja, a NELM keretein belül 
a migráció egyik legfontosabb indítóokaként tekintenek rájuk. Elméletileg ez azt is feltételezi, 
hogy a migránsok előbbre jutása nem szükségszerűen a visszatérő migrációhoz köthető. A még 
külföldön tartózkodó migránsok, a tartósan letelepedettek és leszármazottaik pénzhazautalása-
in keresztül járulhatnak hozzá a fejlődéshez. 

Amellett, hogy a NELM a migrációt radikálisan eltérő módon értelmezi – mint a háztartá-
sok kockázatkezelésre és piaci korlátok leküzdésére szolgáló stratégiájaként –, a legtöbb koráb-
ban végzett empirikus kutatás elgondolását is kritikával illette. Taylor et al. (1996a: 1) szerint 
a korábbi munkák túlzottan pesszimisták voltak a nemzetközi migráció fejlődésre tett vár-
ható hatását illetően, főként azért, mert nem vizsgálták a migráció és a hazautalások össze-
tett, gyakran közvetett hatását, amelyet a háztartások és a tágabb közösség gazdasági hely-
zetére gyakorolt. 

Kiemelte az analitikus szigor hiányát, a deduktív érvelés empirikus vizsgálattal szembeni 
túlsúlyát, valamint a fontos módszertani hiányosságokat, amelyek a korábbi empirikus ku-
tatásokat jellemezték. Számos a migráció hatásait vizsgáló tanulmány olyan nem összeha-
sonlító jellegű hazautalás-felhasználási tanulmányt tartalmaz, amely figyelmen kívül hagy-
ja a bevétel helyettesíthetőségét és a közvetett, a teljes közösséget érintő migrációs hatásokat 
(Taylor, 1999). 

Migráció mint a háztartások megélhetési stratégiája 
A munkamigráció új gazdaságtana feltűnő – bár mindezidáig észrevétlenül maradt – fogal-
mi párhuzamokat mutat a megélhetési megközelítésekkel. Ezek az 1970-es évek végén fejlőd-



68

hein de haas

tek ki a fejlődő országokban empirikus mikrokutatásokat végző geográfusok, antropoló-
gusok és szociológusok körében, akik megfigyelték, hogy az empirikus kutatásaik változa-
tos és ellentmondásos eredményei nem illettek a meglehetősen merev neomarxista sémák-
ba. Ezért úgy érveltek, hogy a szegényeket nem lehet egyszerűen a globális kapitalista erők 
passzív áldozataivá redukálni, mivel azok a korlátozó életkörülményeik keretein belül igye-
keznek aktívan javítani helyzetükön. Ez az emberi ágencia (cselekvőkészség) alapvető szere-
pét emeli ki (Lieten és Nieuwenhuys, 1989).

A megélhetés az élet fenntartásához szükséges képességekből és lehetőségekből, eszközökből 
(ideértve mind az anyagi, mind a társadalmi erőforrásokat) és tevékenységekből tevődik össze 
(Carney, 1998). A megélhetés nem csak a háztartások bevételt termelő tevékenységeit öleli 
fel, hanem a társadalmi intézményeket, a háztartáson belüli kapcsolatokat és az erőforrás-
okhoz történő hozzáférés mechanizmusait az életcikluson keresztül (Ellis, 1998). A megél-
hetési stratégia ennek megfelelően meghatározható úgy, mint a tevékenységek egy kombiná-
ciójának stratégiai vagy megfontolt kiválasztása a háztartások és azok egyes tagjai által annak 
érdekében, hogy fenntartsák, biztosítsák és javítsák a megélhetésüket. Ez az adott választás az 
eszközökhöz való (szelektív) hozzáférésen, a lehetőségek felismerésén, valamint a cselekvők 
törekvésein alapul. Mivel mindezek háztartásról háztartásra és egyénről egyénre változnak, a 
megélhetési stratégiák jellege heterogén. 

A megélhetés fogalmának felbukkanása a meglehetősen merev és deduktív elméleti hát-
terű történeti-strukturalista nézetektől való eltávolodást jelentette az empirikusabb megkö-
zelítések irányába. Ez annak a felismerésével járt, hogy az emberek – általában, de külö-
nösen a gazdasági, politikai és környezeti bizonytalanságok és nehézségek uralkodó viszo-
nyai között – nem egyénileg szervezik meg megélhetésüket, hanem tágabb társadalmi kon-
textusban, mint például háztartásokban, falusi közösségekben és etnikai csoportokban. 
A számos társadalmi közeg közül a háztartást választották ki az elemzés leginkább megfe-
lelő egységeként (McDowell és de Haan, 1997: 3). 

Ebben az összefüggésben még inkább felismerhetővé vált, hogy a migráció egyik fontos 
eleme a háztartások által alkalmazott stratégiáknak, amelyeket azok a megélhetési forrásaik 
beosztására, biztosítására és – potenciálisan – tartós javítására alkalmaznak. Ezt gyakran kom-
binálják más stratégiákkal, például a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételével és helyi 
nem gazdálkodói tevékenységekkel (McDowell és de Haan, 1997; Bebbington, 1999; Ellis, 
2000). Egyre inkább ismerik fel, hogy a migráció gyakran több, mint egy rövidtávú túlélé-
si stratégia a vidéki népcsoportok számára, akiket a globális kapitalista erők gyökértelenné 
tettek és mintegy kényszerítettek egy új nemzetközi proletariátus soraiba. Az empirikus ta-
nulmányok inkább arra utaltak, hogy a migráció gyakran előre mérlegelt választás a meg-
élhetés javítása, befektetések lehetővé tétele (Bebbington, 1999: 2027) és a családi bevéte-
lek ingadozásának – mely korábban gyakran nagyban függött az időjárás kiszámíthatatlan-
ságától – csökkentése érdekében (McDowell és de Haan, 1997: 18; de Haan et al., 2000: 
28). A migráció theát úgy tekinthetjük, mint ami révén megszerezhetők különféle vagyon-
tárgyak, amelyek a jövőbeni megrázkódtatások és megpróbáltatások ellen biztosítékot jelent-
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hetnek. (de Haan et al., 2000: 30). Habár ez főként a szegényebb országokon belüli vidé-
ki-városi migrációra vonatkozott, nincs olyan a priori ok, amiért ne lehetne kiterjeszteni a 
migrációnak ezt az értelmezését az anyagi források beosztásának eszközeként a nemzetkö-
zi migrációra és városi háztartásokra vonatkozóan is. 

Ez feltűnően hasonlít a NELM alapvetéseihez. A két megközelítés könnyen integrál-
ható, amennyiben a belső és a nemzetközi migrációt is a háztartások egy tágabb megélhe-
tési stratégiája részének tekintjük, amely segíti a jövedelem kiegyensúlyozott beosztását és 
a származási helyen a fejlődés gátját jelentő korlátok leküzdését. Feltűnő a hasonlóság a te-
kintetben is, ahogyan az 1970-es és 1980-as évek során a migrációról alkotott strukturalista 
és funkcionalista nézetek a pluralistább megközelítés felé konvergáltak, amikor felismerték 
mind a cselekvő, mind a struktúra korlátainak jelentőségét. Míg a megélhetési megközelí-
tések számos szociológus és antropológus számára a meglehetősen merev strukturalizmus-
tól való eltávolodást jelentették és egyre inkább felismerték a cselekvő szerepének fontossá-
gát, a közgazdászok és más, a neoklasszikus alapokról kiinduló tudósok az ellenkező irányt 
követték. A NELM felbukkanása közelebbről a neoklasszikus és cselekvőorientált megköze-
lítésektől való eltávolodást jelölte a háztartások szintjén alapuló nézőpont felé, amely a mig-
rációt a strukturális korlátok és tökéletlen piacok felől magyarázzák. 

A munkamigráció új gazdaságtana egy olyan háztartásorientált megközelítést fogadott 
el, amely a társadalomtudomány más területein már szokványosnak számított – ezt a tényt 
Lucas és Stark (1985: 901) nyíltan elismerték és megállapították, hogy a közgazdászok olyan 
a háztartások összetételére vonatkozó kérdéseket kezdtek felvetni, amelyekkel hagyományo-
san az antropológusok és a szociológusok szoktak foglalkozni. Ennek megfelelően azt java-
solták, hogy ki kell terjeszteni a háztartásra vonatkozó jelenlegi generációközi szemléleteket 
egy térbeli dimenzióra... és felül kell vizsgálni a fejlődés dualisztikus elméleteit: Egy külön 
városi szektor és egy vidéki szektor helyett, amelyek saját népessége a szektorra jellemző mér-
tékű fejlődésből részesül, a család átfogja mindkettőt. 

Az osztályok megszűnnek kizárólag parasztok és munkások osztályának lenni, és meg-
jelenik egy hibrid paraszt-munkás csoport. Ez a felfogás nem új az antropológusok számá-
ra, de mindeddig nem került be a háztartás közgazdaságtanába (Lucas és Stark, 1985: 915). 

Így egy háztartás szempontjából nem vagy migráció, vagy a származási helyen kifej-
tett tevékenység a kérdés, hanem gyakran mindkettő együtt. Ez azt is jelzi, hogy a mig-
rációs stratégia hatása nem értékelhető helyesen, ha ki van szakítva a többi szektorra és 
több helyre kiterjedő megélhetési stratégiákkal, azaz a háztartási tevékenységek teljes 
„portfóliójával” való összefüggéséből (Stark, 1991). Az olyan kutatás tehát, amely a migrá-
ciót és a migránsokat megpróbálja elszigetelni a tágabb társadalmi és gazdasági kontextus-
tól, nem képes felmérni az összefüggést a migráció és a fejlődés szóban megtestesülő szé-
lesebb átalakulási folyamatok között. A belső és a nemzetközi migránsok rendszerint szoros 
kapcsolatot ápolnak származási közösségeikkel, mégpedig sokkal hosszabb időn keresztül, 
mint azt előzőleg feltételezték (McDowell és de Haan, 1997: 1). Ez azt is szemlélteti, hogy 
a migráció hozzájárulása a fejlődéshez nem szükségszerűen kapcsolódik a migránsok visz-
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szatéréséhez. A migráció és a származási helyen végzett gazdasági tevékenységek nem zárják 
ki egymást kölcsönösen, hanem valójában gyakran összekapcsolódnak. A háztartást alapul 
vevő megközelítés nélkül nem lehet megragadni az ilyen többszörös stratégiákat. Úgy tű-
nik, ez a megközelítésmód, amely mind a NELM-re, mind a megélhetési megközelítések-
re jellemző, jobban tükrözi a fejlődő országok migráns millióinak mindennapi élete reali-
tásait, mint a neoklasszikus vagy strukturalista megközelítések.

A háztartás kiválasztása az elemzés elsődleges egységeként tekinthető egyfajta opti-
mum stratégiának vagy kompromisszumnak a cselekvő és struktúra központú megközelíté-
sek között, elismerve, hogy a háztartások formája eltérő lehet időtől, tértől és társadalmi cso-
porttól függően. A migráció háztartások megélhetési stratégiájaként történő értelmezésével elis-
merjük, hogy a szerkezeti erők engednek legalább egy kevés teret a cselekvő számára, bár erő-
sen változó mértékben. A háztartás fogalmát használó megközelítések különösen alkalmaz-
hatónak tűnnek azokban a fejlődő országokban, ahol sokak számára nem lehetséges a csalá-
di bevétel biztosítása a privátszektor biztosítási piacán vagy kormányzati programokon keresz-
tül (Bauer és Zimmermann, 1998), még fontosabbá válnak a családokon és közösségeken belü-
li hallgatólagos szerződések.

A migráció és fejlődés transznacionális megközelítése 
A migráció és fejlődés kapcsolatát vizsgáló új gazdaságtan és a megélhetési megközelíté-
sek megjelenése egybeesett a migrációkutatás egy harmadik irányzatával, azaz a „transzna-
cionális fordulattal” a migráns közösségek fogadó országbeli letelepedésének és integráci-
ójának kutatásában (Glick Schiller, Basch és Blanc-Szanton, 1991, Castles és Miller, 2009; 
Faist, 2004). Egyre inkább felismerték, hogy a migránsoknak és családjaiknak egyre bővü-
lő lehetősége van a transznacionális életet folytatni és a nemzeteken átívelő identitás felven-
ni (vö. Vertovec, 1999; Guarnizo, Portes és Haller, 2003). Ez összefügg azzal, hogy a fejlett 
technika lehetővé teszi a migránsok számára a származási közösségeikkel való kapcsolat-
tartást (mobil)telefonon, faxon, (műholdas) televízión és az interneten keresztül, valamint 
pénz hazautalását globális hivatalos és nem hivatalos bankrendszerek segítségével. Ez egy-
re inkább lehetővé teszi a migránsok és családjaik számára egy kettős lojalitás fenntartását, 
az oda- és visszautazást, emberekkel való kapcsolattartást és hogy egyszerre dolgozhassa-
nak és kössenek üzleteket egymástól távoli helyeken. Igaz, hogy a 19. és a korai 20. század 
migránsai szintén intenzív transznacionális kötelékeket tartottak fenn, de a technológiai 
forradalom lényegesen megnövelte a migránsok és családjaik számára annak lehetőségét, 
hogy megélhetésüket akár, mindennapi szinten országokat átívelve biztosítsák. 

A migránsok életének e transznacionalizálódása kihívást jelentett a migránsok integrációjá-
nak asszimilációt hirdető modelljei, valamint a nemzetállam és állampolgárság modernista po-
litikai ideája számára. Az „eredet” és „cél” világosan elkülönülő dichotómiája, valamint az olyan 
kategóriák, mint az „állandó”, „ideiglenes” és „visszatérő” migráció egyre nehezebben fenntart-
hatók egy olyan világban, amelyben a migránsok életét a körforgás és két vagy több társadalom 
iránti egyidejű elkötelezettség jellemzi (de Haas, 2005). 
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Mindez alapvető jelentőséggel bír a migráció és fejlődés tanulmányozása szempontjából, 
hiszen arra utal, hogy a fogadó társadalmakba történő integráció és a kiinduló társadal-
mak iránti elkötelezettség nem szükségszerűen helyettesítik, hanem ki is egészíthetik egy-
mást. Régi feltételezés, hogy a migránsok integrációja együtt jár a kiinduló társadalmakhoz 
fűződő kötelékek fokozatos lazulásával, és hogy az „állandó” migráció ezért elkerülhetetlenül 
valamilyen „veszteséget” vagy „elszívást” jelent. E feltételezés alapján érthető a korábbi pesz-
szimizmus a hazautalások fenntarthatóságával, valamint azzal az elképzeléssel kapcsolatban, 
hogy a migránsok eredeti országaik fejlődéséhez való hozzájárulása erősen összefügg a visz-
szatérő migrációval. Azonban az empirikus vizsgálatok azt jelezték, hogy a migránsok hosz-
szú időn keresztül képesek erős transznacionális kötelékek fenntartására, és hogy ezek akár 
transzgenerációs kötelékké is válhatnak. Azt is megmutatják, hogy a migránsok kötődése 
kiinduló országaikhoz nem visszatérésük függvénye,, hanem fenntartható pénz és ötletek 
hazaküldésével, a telekommunikáció segítségével,, szabadság alatti hazalátogatással és in-
gaszerű migrációs mintákon keresztül. 

A transznacionális kötelékek fenntarthatóságára példa a kitartóan hazautalt pénz, a transz-
nacionális vegyes házasságok és a migránsok részvétele a kiinduló országuk társadalmi, kul-
turális és politikai ügyeiben. Ennek fényében helytelen a migránsok kiinduló országuk irán-
ti elkötelezettségét automatikusan a kudarcot vallott integráció megnyilvánulásaként értel-
mezni. Ellenkezőleg, a migránsok mélyebb kötődése a fogadó társadalmukhoz nem szükség-
szerűen vezet kisebb elkötelezettséghez a kiinduló országuk iránt. Ennek fordítottja is lehet-
séges (Snel, Engbersen és Leerkes, 2006). Elvégre a sikeresen „integrálódott” migránsoknak 
megnövekedett anyagi és emberi erőforrásaik vannak, amely lehetővé teszi számukra vállalko-
zások indítását vagy a közügyekben való részvételt a kiinduló országukban.

A transznacionalizmus tanulmányozása során nyert felismerések nyilvánvaló párhuza-
mot mutatnak a NELM és a megélhetési vizsgálatok kutatási irányával és kiegészítik azo-
kat. Ezek össze is köthetők, ha a nemzetközi migrációt a háztartások és más társadalmi cso-
portok transznacionális megélhetési stratégiáinak szerves részeként fogjuk fel. A hazaláto-
gatások, a visszatérő migráció, a hazaküldések, a transznacionális üzleti tevékenységek, va-
lamint a kiinduló országokban történő befektetések és politikai szerepvállalás mindegyi-
ke a migránsélet transznacionális természetének a kifejezése. Az a tény, hogy a migránsok 
gyakran hosszútávon fenntartják kötelékeiket a kiinduló országokkal, és hogy az integrá-
ció nem szükségszerűen akadályozza meg, sőt akár serkenti is az ilyen transznacionális el-
kötelezettséget, kétségbe vonja azt a feltételezést, hogy a migránsok távozása automatiku-
san veszteséget jelent agy- vagy izomelszívás formájában. 

Az empirikus kutatások bizonyítéka 
Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb számban jelentek meg empirikus tanulmányok a mig-
ráció és fejlődés kapcsolatát pesszimista módon megközelítők mellett. Az irodalom korábbi 
(Taylor et al., 1996a,b) és újabb keletű (cf. Agunias, 2006; Katseli, Lucas és Xenogiani, 2006, 
Rapoport és Docquier, 2005; Özden és Schiff, 2005; De Haas, 2007a) áttekintései rámu-
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tattak a migránsok és hazautalások potenciálisan pozitív szerepére a kiindulási társadalmak és 
közösségek társadalmi, gazdasági és politikai átalakulási folyamataiban. Nagyrészt összhang-
ban a munkamigráció új gazdaságtanával és a megélhetési megközelítésekkel a fenti publi-
kációkban áttekintett adatok azt a nézetet támogatják, amely szerint a migráció inkább egy 
szándékos, megfontolt próbálkozás társadalmi csoportok (jellemzően, de nem kizárólag ház-
tartások) részéről a bevételi kockázatok elosztására, szociális és gazdasági helyzetük javításá-
ra és ennek megfelelően a helyi fejlődést megakadályozó korlátok leküzdésére. Különösen a 
hazautalások a kifejezői az erős transznacionális társadalmi kötelékeknek és annak a vágy-
nak, hogy az otthonmaradtak életét javítsák. Azonban az eddig felhalmozódott adatok arra 
a tényre is rámutattak, hogy a migráció és a hazautalások nem működnek csodaszerként a fej-
lődés szerkezeti korlátainak leküzdésében (Taylor, 1999). 

A nemzetközi hazautalások általában segítséget jelentenek a háztartások jövedelmének 
jobb beosztásában, és azok jelentős megnövelésében is. Döntő jelentőségű biztosíték-funkciót 
töltenek be azáltal, hogy megvédik az embereket a nem létező vagy rosszul működő piacok, az  
állam kudarcot vallott politikája és az államilag nem biztosított szociális biztonság destabili-
záló hatásaitól. Nemzeti szinten Tekintélyes bizonyíték mutatható fel arra, hogy nemzeti szin-
ten a hazautalások a külföldi valuta egyre fontosabb, kevésbé változékony, kevésbé prociklikus 
és következésképpen megbízhatóbb forrásai, mint egyéb, a fejlődő országokba irányuló tőke-
áramlások. Azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hozzájárulnának a szegénység mérsék-
léséhez. Mivel a migráció szelektív folyamat, a nemzetközi hazautalások nagy része általában 
nem a közösségek legszegényebb tagjaihoz kerül, sem pedig a legszegényebb országokhoz. 
A szegény nem-migráns családokat azonban gyakran közvetetten érinti a bérekre, árakra 
és foglalkoztatásra fordított hazautalások az egész gazdaságra kiterjedő hatása a migráns 
küldő//kibocsátó közösségekben. Így a tanulmányok többsége azt a következtetést von-
ja le, hogy a hazautalások csökkentik ugyan a szegénységet, de csak korlátozott mértékben. 

Nem egyértelmű a migráció és a hazautalások hatása a kibocsátó közösségekben uralko-
dó jövedelmi egyenlőtlenségekre, mivel ez alapvetően a migráció változékony és változó sze-
lektivitásától függ. A pionír migránsok általában viszonylag jómódú háztartásokból származ-
nak, így a migráció és a hazautalások eleinte gyakran az egyenlőtlenséget fokozzák. Azonban 
a későbbi szakaszokban a szelektivitás csökkenhet, elsősorban a migráns hálózatok kialakulá-
sának köszönhetően, melyek – ceteris paribus, (egyébként azonos feltételek között) – csökken-
tik a migrációval járó költségeket és kockázatot. Ennek a diffúziós folyamatnak a következmé-
nyeképpen a pénzküldemények a jövedelmi egyenlőtlenségekre gyakorolt kezdeti negatív ha-
tása csillapodhat vagy éppen meg is fordulhat. 

Számos tanulmány jelezte azt is, hogy a hazautalt pénzben részesülő háztartások gyak-
ran nagyobb hajlandóságot mutatnak a befektetésre, mint a nem-migráns háztartások. Sőt 
mi több, a jelek szerint a fogyasztási kiadások és az úgy nevezett „nem produktív befektetések”, 
mint a lakhatás, igen kedvező szorzóhatást fejthetnek ki a helyi és regionális gazdaságokra, ami 
foglalkoztatási lehetőséget és bevételt generál a nem-migránsok számára, és hozzájárulhat a sze-
génység mérsékléséhez. Ez egybeesett azokkal a kritikákkal, amelyek kifogásolták a „produk-
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tív befektetés” fogalmának önkényes definícióit, s melyek tükrözik a fejlődés mibenlétét szűk-
látókörűen tekintő nézeteket. Ha az emberi fejlődésre vonatkozóan egy szélesebb, a képes-
ség-központú megközelítést fogadunk el, ahogyan azt Amartya Sen (1999) javasolja – aki 
úgy határozta meg a fejlődést mint az emberek által élvezett tényleges szabadságok kiterjeszté-
sének folyamatát9  –, akkor az olyan területekre és cikkekre fordított kiadások, mint az okta-
tás, egészség, élelmiszer, gyógyszerek és lakhatás, valamint az oktatással, egészséggel és rek-
reációs lehetőségekkel kapcsolatos közösségi projektek, amennyiben növelik az emberek jó-
létét és fejlesztik képességeiket, mind úgy tekintendők, mint amivel fejlődés jár. Azonban 
a migránsok befektetéseinek mértéke döntően a migráció szelektivitásán, valamint a szár-
mazási régiók általánosabb fejlődési körülményein múlik. Ezek határozzák meg alapvetően, 
hogy a migránsok milyen mértékben éreznek késztetést a kiinduló országokban a befekte-
tésre, a társadalmi és gazdasági tevékenységek folytatására vagy inkább az azoktól való visz-
szavonulásra. 

Az agyelszívási hipotézis egyetemes érvényessége is egyre inkább megkérdőjeleződött, ami 
teret engedett egy sokkal árnyaltabb kép kialakulásának. Nem minden migráns magasan kép-
zett, és az agyelszívás csak az országok egy kis hányadában (ez általában kicsi és/vagy szegény 
országokat jelent) igazán súlyos. Mindemellett az agyelszívást jelentős agy-gyarapodás is kísér-
het, mivel a külföldre költözés távlata tanulásra ösztönözheti az otthonmaradtakat (Worldbank, 
2005; Stark, Helmenstein és Prskawetz, 1997; Lowell és Findlay, 2002). Azonban úgy tű-
nik, ez csak akkor következik be, ha a migráció lehetősége növeli az oktatás gazdasági hoza-
dékát. Ezért a migráció negatív ösztönzési struktúrákat is létrehozhat az oktatással kapcsolat-
ban az alacsony képzettségű, gyakran rendszertelen migráció esetén, amikor is nem, vagy csak 
csekély mértékben várható hozadéka az oktatásnak (Mckenzie, 2006). Habár a migránsok 
gyakran játszanak fontos és pozitív szerepet a civil társadalomban a kiinduló országokban, a 
konfliktusok fenntartásához is hozzájárulhatnak, például háborúban álló felek támogatásá-
val (Nyberg-Sorensen, Van Hear és Engberg-Pedersen, 2002; Van Hear, 2004).

A 2. ábra összefoglalja azokat a különböző mechanizmusokat, amelyeken keresztül a 
migráció rövid- és középtávon hatással lehet a migráns régiók és területek fejlődésére. Ez a 
fogalmi keret egyesíti a munkamigráció új gazdaságtana, a megélhetési megközelítések és a 
transznacionalizmusra irányuló kutatások eredményeit, míg a fejlődés fogalmát egy – a Sen 
által kidolgozott – képességközpontú keretbe helyezi.

9 Annak érdekében, hogy ezeket a „szabadságokat” megragadhatóvá tegye, Sen az emberi képesség (human 
capability) fogalmát alkalmazta, amely az emberi lények azon képességére utal, hogy olyan életet éljenek, 
amelyet ésszel értékelni tudnak, és hogy bővítsék tényleges választási lehetőségeiket. Sen úgy érvelt, hogy 
a fejlődési elméletekben ahelyett,hogy a jövedelemnövekedést magát tartanák abszolút mércének, in-
kább arra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy bővültek-e az emberek lehetőségei saját életük irányí-
tására.
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2. ábra: A migráció és fejlődés pluralista heterogén kölcsönhatásainak fogalmi kerete (közösségi szint)* 

*Fordítói megjegyzés: capabilities and aspirations: képességek és törekvések, relative deprivation: viszonyla-
gos nélkülözés, financial capabilities: pénzügyi adottságok, social bonds (networks) and economic opportunity: 
társadalmi kötelékek (hálózatok) és gazdasági lehetőségek, depending on migrant selectivity and migration 
stage: a migráns-szelektivitás és a migráció szakaszának függvényében, depending on migration type and 
incentive structures: a migráció típusának és az ösztönző struktúráknak függvényében, multiplies: sokszoroz, 
depending on general investment environment: az általános befektetési környezet függvényében, returns on 
investment: a befektetés hozadéka feltételességét, szemléltetve, hogy annak mértéke, hogy mennyire kerül haszno-
sításra a migráció fejlődési potenciálja, alapvetően függ az általánosabb befektetési környezettől. Habár a migrá-
ció gyakran jelent a helyi a fejlődést akadályozó korlátok leküldésére szolgáló stratégiát, valószínűtlen, hogy a mig-
ráció önmagában képes változtatni az olyan általános korlátozó körülményeken, mint az általános helyi korrup-
ció, a megfontolatlan makrogazdaság-politika, a hitel- és a biztosítási piac kudarca és a bizonytalan tulajdonjog. 

Kiegészítések a transznacionális háztartások stratégiaként értelmezett migrációhoz 
Habár a bemutatott „pluralista” szemléletek kifinomultabbnak és realisztikusabbnak tűnnek, 
mint a meglehetősen determinisztikus neoklasszikus és strukturalista megközelítések, még-
is van helye velük szemben kritikának, a miért a háztartásokra és a munkaerő-vándor-
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lásra összpontosítanak, valamint bizonyos mértékig elfogultak a transznacionálisan ak-
tív migránsokra vonatkozóan. Ezt a kritikát használjuk fel a fent bemutatott fogalmi keret 
módosítására annak érdekében, hogy kevésbé legyen merev, valamint alkalmazható legyen 
az egyéb, nem munkaerő-vándorlásnak számító migrációra is. 

Először is: habár úgy tűnik, a háztartásra koncentráló megközelítések jelentik a legjobb 
kompromisszumot a cselekvő- és a struktúra-központú megközelítések összehangolására, 
ez a háztartás megtestesítésének veszélyét vonja maga után, hiszen olyan egységnek tekin-
tik, amely határozott akarattal, tervekkel, stratégiákkal és célokkal rendelkezik (Lieten és 
Nieuwenhuys, 1989:8). A kritika a háztartás-központú megközelítések azon alapfeltételezé-
sére irányult,,miszerint a háztartások monolitikus, altruista egységek, melyek a teljes cso-
port javát szem előtt tartva egyhangú döntéseket hoznak (Rodenburg, 1997; Carling, 2005). 
Ez elfedheti a háztartáson belüli korbeli, nembeli és egyéb egyenlőtlenségeket, és elrejthe-
ti a migráció szempontjából jelentőséggel bíró, a háztartáshoz nem tartozó családtagokkal, 
közösségi tagokkal és barátokkal létrejött társadalmi kötelékek fontosságát. Nem tekinti a 
háztartás tagjait egyénenként cselekvőnek, ezáltal kizárja potenciális képességüket, hogy a 
háztartás befolyásos tagjainak akarata ellen fellázadjanak, például a beleegyezésük nélkü-
li elvándorlással. 

Másodszor: vitatható körkörösség fedezhető fel abban, ahogyan a NELM és a megélhe-
tési megközelítések hajlamosak összekötni a kezdeti migrációs motivációkat és stratégiá-
kat a migráció következményeivel. Az az egyenes kapcsolat, amelyet különösen a NELM a 
migráció indítéka és a hazautalás aktusa között felvázol a gyakorlatban gyakran zavartabb 
(Lindley, 2007). Előfordulhat, hogy egy személy azzal a szándékkal vándorol ki külföldre, 
hogy pénzt keressen és lehetővé tegye a háztartása számára, hogy magánvállalkozásba fek-
tessen be, de lehet, hogy mégsem úgy lesz, akár azért mert a származási országában politi-
kai vagy gazdasági válság van, vagy mert transznacionális családi kötelékei a vártnál gyor-
sabban gyengülnek. 

A transznacionálisan aktív migránsokra vonatkozó elfogultságuk miatt a transznacio-
nalizmust esettanulmányokon alapuló empirikus kutatások gyakran nem fordítanak kel-
lő figyelmet azokra az ellentmondó esetekre, amikor a migránsok az asszimiláció egy klasz-
szikusabb útját követik, és a transznacionális kötelékek elhalványulnak (Guarnizo, Portes és 
Haller, 2003). Vagy fordítva, egy menekült, aki elsősorban az életére veszélyes körülmények 
elől vándorolt ki, végül jelentős mennyiségű pénzt utal haza, esetleg transznacionális vállal-
kozó lesz (Lindley, 2007). Ugyanez érvényes lehet a diákmigránsokra is, akik lehet, hogy 
haza szándékoztak térni tanulmányaik befejezése után, de akik végül gyakran munkát vál-
lalnak és hazautalnak pénzt.

Ez azt az alapvető problémát veti fel, hogy a migránsok osztályozására használt hagyomá-
nyos kategóriák (pl. gazdasági, menekült, menedékjogot kérő, családos, diák) elsősorban bü-
rokratikus és jogi kategóriákat tükröznek, és elfedik a migránsok gyakran összetett, keveredő 
és változó motivációit. Mindezért előnyösebb lenne, ha a munkamigráció új gazdaságtanát 
jelölő angol betűszó, a „NELM” nevéből a munka (labour) szót képviselő „L” betűt eltávolíta-
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nák, mert ezzel az elmélet a migrációs mozgás szinte minden formájára kiterjeszthetővé vál-
na. Ez elismerné azt a tényt, hogy a migráció nem szükségszerűen előre kialakított „stratégia” a 
megélhetés befektetésen keresztüli javítására. Végezetül pedig leválasztja a kapcsolatot a kezde-
ti migrációs szándék és a ténylegesen bekövetkező fejlődési következmény között. Ez egy újabb 
ok a fejlődésről alkotott fogalom kiszélesítésére Sen fent tárgyalt képesség-központú szemlélete 
felé. Ez lehetővé teszi, hogy túllépjünk a gazdasági értelmezéseken vagy a munkaerő-vándorlás-
ra irányított szűk fókuszon, és a migrációt a (gazdasági, társadalmi vagy politikai) lehetőség szé-
lesebb keretén belül fogjuk fel a jövedelemkülönbségeké helyett. 

A migráció és fejlődés kölcsönhatásainak összefüggésrendszere
A munkamigráció új gazdaságtana és a migráció megélhetési, valamint transznacionális 
megközelítései mind elhelyezhetők egy tágabb társadalomelméleti paradigmaváltás kerete-
in belül az cselekvő és a struktúra összehangolására törekvő megközelítések felé. Ez a mig-
ráció a fejlődési potenciáljának optimistább megközelítéséhez vezet, és rámutat arra, hogy 
az egyének és háztartások képesek átlépni a fejlődést gátló strukturális korlátokat ha mig-
ráció útján, azzal az eltökélt szándékkal, hogy több alapra kiterjesszék, biztosítsák és javít-
sák megélhetésüket. 

Mindazonáltal az elmúlt évtizedekben tett jelentős empirikus és elméleti előrelépések éles 
megvilágításba helyezik a migráció és fejlődés kölcsönhatásainak alapvetően heterogén termé-
szetét, valamint az elemzés térbeli és időbeli léptékétől való függésüket, ami gátat vet a témá-
ra vonatkozó mindent átfogó állítások megfogalmazásának. Ahhoz, hogy ezt a heterogenitást 
megérthessük, a migráció és fejlődés kölcsönhatásait abban a fejlődési kontextusban kell tanul-
mányoznunk, amelynek szerves részei. A migráció nem egy független változó, amely fejlődést 
„okoz” (vagy az ellenkezőjét), hanem egy belső eredetű, endogén változó, lényegi része magá-
nak a változásnak, és olyan tényező, amely lehetővé teheti a további változást. Ezért helyesebb 
a migráció és a szélesebb fejlődési folyamatok kölcsönös viszonyáról beszélni, mint a migráció a 
fejlődésre gyakorolt – egy irányú – hatásáról.

3. ábra: A migráció és fejlődés kölcsönhatásaira vonatkozó elemzés általános fogalmi kerete

A 3. ábra a migráció és fejlődés kölcsönhatásának reciprok jellegét ábrázolja. A migráció 
és fejlődés kapcsolatában rejlő megkülönböztetéseket megalapozó tényezők elemzésekor kü-
lönbséget lehet tenni a következők között: (I) az általános, makroszintű (nemzeti, nem-
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zetközi szintű) fejlődési kontextus; (II) a helyi vagy regionális szintű fejlődési kontextus; 
és (III) a háztartás, család és közösség szintjén a migránshoz és annak közvetlen társadal-
mi és gazdasági környezetéhez kapcsolódó tényezők. A változók e három halmazát külön-
féle közvetlen funkcionális összefüggések és visszacsatolási mechanizmusok kapcsolják ösz-
sze kölcsönösen. 
a. A makroszintű fejlődés kontextusa – a politikai, társadalmi és gazdasági struktúrák régiók 

feletti (nemzeti, nemzetközi) egésze – részben meghatározza a helyi fejlődési kontextust, 
például a közlétesítmény-hálózat, politikai döntések, szociális létesítmények, törvényho-
zás, adóztatás, piacra jutás vagy a regionális fejlesztési programok által. 

b.  A makro-kontextus nagyban meghatározza - például a bevándorlási politikán, a mun-
kaerő-keresleten és a jövedelmek nagyságán keresztül a migráció lehetőségének mérté-
két, legyen az akár belső, akár nemzetközi migráció. Ezek a lehetőség-struktúrák befo-
lyásolják a migrációs folyamatok nagyságrendjét, (kezdeti) kiválasztását és természetét 
(dokumentálatlan, legális, munkavállalási célú, politikai vagy családi migráció). 

c.  A helyi fejlődés kontextusa határozza meg azt, hogy (Sen definícióját követve) az embe-
reknek milyen mértékig van módjuk olyan életet élni, amelyet racionálisan értékelni tud-
nak, és kiterjeszteni a rendelkezésükre álló tényleges választási lehetőségeket helyi megél-
hetési tevékenységükön keresztül. Az, hogy az emberek milyen mértékben érzékelik en-
nek lehetséges voltát, befolyásolja a (1) migrációs törekvéseiket. Egy másik módja annak, 
ahogyan a helyi fejlődés kontextusa befolyásolja a migrációra való hajlandóságot, a fejlő-
dés hatása a (2) migrációra vállalkozás képességére (a) pénzügyi/anyagi, (b) társadalmi és 
(c) humán tőkére hagyatkozva. Így az emberek migrációra való hajlandósága törekvése-
ik és a rendelkezésükre álló képességeik függvényének tekinthető; a migráció ezért egé-
szen addig növekedhet, amíg a migrációs törekvések gyorsabban nőnek, mint a helyi 
megélhetési lehetőségek. 

d. A migrációs folyamatok maguk is hatással vannak a helyi szintű fejlődés kontextusára, 
azok a munkaerő utánpótlásra, fogyasztásra, egyenlőtlenségre, társadalmi rétegződés-
re, viszonylagos nélkülözésre, helyi kultúrára és ambíciókra gyakorolt hatásán (a rend-
szer-visszacsatolásokon) keresztül (részletes leírást lásd a 2. ábrán). Ahogyan a fenti átte-
kintés is megmutatta, ezeknek a hatásoknak a természete területi szempontból hetero-
gén és a helyi fejlődés kontextusának jellemzőitől függ, ahogyan azt a korábbi aktorok 
magatartásukkal kialakították. Az ilyen, a migráció által kiváltott társadalmi és gazda-
sági változások pedig befolyásolják az emberek (1) törekvéseit (például az egyenlőtlenség 
és a viszonylagos nélkülözés növelése útján) és (2) képességeit a migráció végrehajtására 
(c nyíl), miközben társadalmi tőke teremtődik a migráns hálózatok létrejöttén keresz-
tül, ami a további mozgást szokta elősegíteni. 

e. A helyi fejlődés kontextusának változásai – például a migráció eredményeképpen – vég-
ső fokon befolyásolhatják a makroszintű fejlődés kontextusát, habár a migráció és a ha-
zautalások korlátozott nagyságrendje és a migráció túlnyomórészt egyéni, családi és kö-
zösségi jellege miatt csak korlátozott mértékben. 
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Azzal, hogy elméleti szinten a migráció kifejezetten helyi hatásainak elemzését a tágabb 
fejlődés kontextusába helyezzük makro-szinten, könnyebben megérthetjük a migráció ha-
tásainak heterogén természetét. Hogy a migráció milyen mértékig képes hozzájárulni a re-
gionális vagy akár a nemzeti fejlődéshez, az alapvetően az általánosabb makroszintű fejlő-
dés kontextusától függ. A mikroszintű empirikus adatokat, amelyek a migráció és a haza-
utalások a háztartások megélhetését tekintve gyakran pozitív szerepét emelik ki, gyakor-
ta helytelenül annak bizonyítékaként értelmezik, hogy a migráció általánosabb értelemben 
és makroszinten ösztönzi a fejlődést. Azonban abból kiindulva, hogy a „migráció és a ha-
zautalások tartósan növelik a háztartások életszínvonalát” amellett érvelni, hogy a „migrá-
ció serkenti a nemzeti fejlődést”, egy klasszikus ökológiai tévkövetkeztetéshez vezet, hiszen 
ez mikroszintű elemzési léptékkel kapott következtetéseket visz át makroszintű léptékre. 

Az általános fejlődés összetett és sokrétű folyamat, amely érinti és megköveteli a társadal-
mi, politikai és intézményi szinten véghezvitt strukturális reformokat.

Ezeknek a megvalósítását nem lehet ésszerűen pusztán az egyes migránsoktól vagy a haza-
utalásoktól várni, hanem aktív állami beavatkozásra van hozzá szükség. Dacára annak, hogy 
az egyének, háztartások és közösségek számára gyakran áldásos hatással járnak. A migráció és 
a hazautalások nem oldják meg csodaszerként a strukturális fejlődés problémáját, annak da-
cára, hogy az egyének, háztartások és közösségek számára gyakran áldásos hatással járnak.. 
Amennyiben az állam elmulasztja az általános szociális és gazdasági reform megvalósítását, 
valószínűtlen, hogy a migráció és a hazautalások hozzájárulnának az egész nemzetre kiterje-
dő fenntartható fejlődéshez (Gammage, 2006, Taylor, Moran-Taylor és Ruiz, 2006). Sem 
a migránsok, sem a pénzküldemények nem hibáztathatók a fejlődés hiánya miatt, és nem 
várható tőlük a gazdasági fellendüléssel járó fejlődés robbanásszerű elindítása egy általá-
nosságban nem vonzó befektetési környezetben. 

Ahogyan már Heinemeijer et al./és kollégái (1977) megállapították, a migráns küldő//ki-
bocsátó régiók fejlődése ezért inkább előfeltétele a migránsok befektetéseinek, semmint a 
migráció következménye. Az empirikus kutatások során összegyűlt nagy számú adat ki-
hangsúlyozza a migráció fejlődést elősegítő potenciálját,, ugyanakkor ráirányítja a figyel-
met a migráció és fejlődés kölcsönhatásának összetett, heterogén és társadalmilag differen-
ciált természetére. Ez figyelmeztetést jelent a migráció és fejlődés újabb keletű optimista 
megközelítései számára, hiszen rámutat az egyes migránsok valós, de alapvetően korláto-
zott képességére, hogy átlépjék a strukturális korlátokat, ennélfogva kiemelten fontosnak 
tartja az általánosabb fejlődés kontextusát annak meghatározásában, hogy milyen mérté-
kig lehetséges valóra váltani a migráció fejlődést elősegítő potenciálját. 

Ettől a tágabb kontextustól függően a migráció éppannyira lehetővé teheti az embe-
rek számára, hogy visszavonuljanak a társadalmi, politikai és gazdasági tevékenységektől 
a kiinduló országokban, mint amennyire lehetővé teheti a kötelezettségvállalást és rész-
vételt ezekben. Maga a migráció lehetőségteremtő potenciálja az, ami egyben kiterjeszti a 
migránsok és családjaik szabadságát is oly módon, hogy gyakorlatilag vissza tudnak vonul-
ni ezektől a tevékenységektől. Azonban amennyiben a fejlődés pozitív fordulatot vesz a ki-
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induló országban, amennyiben nő a kormányzatba vetett bizalom és megindul a gazdasá-
gi növekedés fellendülése, a migránsok valószínűleg az elsők között lesznek a csatlakozás-
ban és az új lehetőségek felismerésében, és megerősítik ezeket a pozitív folyamatokat befek-
tetéseik, mozgásuk és a származási országukba való visszatérésük által. Ilyen, egymást köl-
csönösen megerősítő migrációs és fejlődési folyamatok játszódtak le számos korábbi emig-
rációs országban, úgy mint az eltérő jellegzetességekkel bíró Spanyolországban, Tajvanban, 
Dél-Koreában és az utóbbi időben Törökországban. 

Következtetések 
A fenti elemzés azt szemléltette, hogy a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos tudományos és 
politikai vita irányvonalának változtatásai a társadalom- és fejlődéselméletben végbemenő ál-
talánosabb paradigmaváltást tükrözik. Gyakran hangzott el érv amellett, hogy a migrációval 
kapcsolatos különböző elméleti megközelítéseket lehetséges egyesíteni és integrálni (Massey et 
al., 1993, 1998). Azonban a különböző elméleti megközelítések összevonására irányuló próbál-
kozások problematikusabbnak bizonyulnak, mint amilyennek olykor láttatják őket. Ahogyan 
Kuhn (1962) is megállapította, a különböző elméletek szószólói különböző világokban élnek, 
különböző a szóhasználatuk és különböző kritériumokat alkalmaznak annak meghatározásá-
ra, hogy módszertani és elemzési szempontból elfogathatók-e problémafelvetésük, illetve java-
solt megoldásaik. Ennél fogva minden elmélet megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyeket 
magának felállít, és más paradigmák esetében hajlamos elutasítani már magát a problémafel-
vetést és az értékelési kritériumokat is (Kuhn, 1962: 109). 

Ezen érvelés  cirkularitásából következik, hogy nem létezik olyan objektív, tudományos mér-
ce, amelyek segítségével kívülről meg lehetne állapítani a az egymással versengő elméletek fölé-
nyét, így értékelésükkor elkerülhetetlenül „nem tudományos” értékeket vonnak be. Ez nyilván-
való például a „függőség” homlokegyenest ellenkező elemzésében a neomarxista és a munkamig-
ráció új gazdaságtana megközelítéseiben. Végső soron is a migráció eltérő értékelései a fejlődés-
sel való kölcsönös kapcsolata fényében szorosan összefüggenek az eltérő a priori feltételezésekkel 
arra nézve, hogy miből is tevődik össze a fejlődés. A migrációval és fejlődéssel kapcsolatos elméle-
tek fejlődésének áttekintése alátámasztja Kuhn álláspontját abban az értelemben, hogy az elmé-
leti előrehaladás nem fokozatosnak és kumulatívnak bizonyult, hanem inkább „forradalmi” fo-
lyamatnak, amely során ezt a tudományterület az új elméleti és módszertani alapelvekből kiin-
dulva háromszor is újraértelmezték. 

Ez felveti azt az alapvető kérdést, hogy vajon az utóbbi időben történt elmozdulás az erő-
sen optimista megközelítések irányában politikai, de tudományos körökben is a migráció és 
fejlődés kölcsönhatásának valódi megváltozását, illetve eltérő módszertani és elemző eszkö-
zök használatát tükrözi-e, vagy inkább egy olyan általános paradigmaváltás deduktív vissz-
hangja, amely a kutatás és a politikák kidolgozása terén a függőség és az államközpontúság 
felől általában véve a neoklasszikus és neoliberális szemléletek irányába mozdult el. A társa-
dalomtudományok körében a strukturalista elmélet egyre inkább hitelét vesztette. Ez a füg-
gőség kevésbé negatív értelmezéséhez és a fejlődő világ régiói és országai globális beolvasztá-
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sának – amely folyamatnak a migráció a szerves részét képezi – pozitívabb értékeléséhez veze-
tett. Azonban a migráció és fejlődés sikertörténetei iránti részrehajlás elfedheti azokat a helyze-
teket, amikor a migráció az elmaradottság súlyosbításához járult hozzá. 

Fontos megjegyezni, hogy a migrációnak és fejlődésnek kapcsolatának fejlődési potenci-
áljára vonatkozó pillanatnyi optimizmus határozott ideológiai dimenzióval is rendelkezik, 
mivel nagyon jól beleillik a (neo)liberális politikai filozófiákba. Kritikus megjegyzésként: 
Kapur (2003) rámutatott a hazautalással kapcsolatos jelenlegi eufória ideológiai gyökereire. 
Megmutatta, hogy a hazautalások gondolata a megfelelő gondolati húrokat pendíti meg, és 
jól illeszkedik egy kommunitarista „harmadik utas” megközelítésbe, az önsegély elvét szem-
léltetve: „Így a bevándorlók, és nem a kormányok válnak a „külföldi segítség” legfőbb forrá-
sává” (Kapur, 2003: 10). 

Ez megmutatja annak valós veszélyét, hogy a korábbi empirikus és elméleti kutatás nem 
ismerete vagy mellőzése tudatlan és ezért naiv optimizmushoz vezet, amely valamiképpen 
emlékeztet a migrációval és fejlődéssel kapcsolatos korábbi developmentalista elképzelé-
sekre. Azt bizonyosan alátámasztják az empirikus és elméleti kutatási eredmények, hogy a 
migráció és fejlődés kölcsönhatásának jellege alapvetően heterogén és különösen azt, hogy 
függ az általánosabb fejlődési feltételektől. Más szóval: számít a struktúra. 

Olyan kormánypolitika folytatása, amely a társadalmi, jogi, gazdasági és politikai intéz-
mények működését, a hétköznapi emberek alapvető intézményekhez és piacokhoz való hoz-
záférését fejleszti, valamint helyreállítja a kormányzatba vetett bizalmat, nemcsak azért döntő 
jelentőségű, mert termékeny talajt ad az általában vett fejlődéshez, hanem azért is, mert több 
migránst buzdítanak a származási országukban való befektetésre és/vagy a visszatérésre. Azok 
a politikai és tudományos értekezések, amelyek a  migrációt, a hazautalásokat és a transzna-
cionális kötelezettségvállalásokat önerőből, „alulról” történő fejlesztésként ünneplik elterelik 
a figyelmet a struktúra korlátairól és az egyes egyének valóságos, de korlátozott képességéről 
azok leküzdésére. Ez azt szemlélteti, hogy az államoknak döntő szerepet kell betölteniük ab-
ban, hogy kialakítsák az emberi fejlődés számára kedvező általános feltételeket. 
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A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás 
területi aspektusai
Dövényi Zoltán

Bevezetés és célkitűzés
Modern korunk egyik közkeletű vélekedése, hogy a globalizációval szükségszerűen együtt 
jár az országhatárokat átlépő migráció általánossá és tömegessé válása: azaz a világ moz-
gásba lendült, a népesség jelentős része már nem abban az országban él, ahol megszületett.   

A statisztikai adatok azonban nem támasztják alá ezt a vélekedést. Az ENSZ népese-
déssel foglalkozó részlegének adatai szerint 2010-ben a migránsok – azaz a más országban 
élők – száma szűk 214 millió, ami első pillantásra jelentős tömegnek tűnik. Valóban az, 
mert egy ilyen népességszámú ország a világ ötödik legnépesebb állama lenne. Más meg-
közelítésben nézve azonban ez a népességtömeg globális léptékben nem sokat jelent, mivel 
a világ 7 milliárdos népességéből alig több mint 3%-t tesz ki, azaz szűk 97% nem mozdul, 
hanem marad szülőhazájában.

A nemzetközi vándorlás jelentősége azonban nem fejezhető ki néhány adattal, súlya és 
fontossága ezeken messze túlmutat. Itt elegendő arra utalni, hogy a nemzetközi vándor-
lás révén tompíthatók, vagy éppen kiegyenlíthetők a kontinensek, nagytérségek, vagy or-
szágok közötti népesedési anomáliák, feszültségek. Erre jó példaként említhetők a vendég-
munkások, akiknek migrációját éppen országhatárokon átnyúló munkaerő-piaci feszült-
ségek hozták létre.

A nemzetközi vándormozgalom természetesen nem azonos mértékben érinti a világ 
minden részét: a Föld kiterjedt térségeiben szinte jelentéktelen volument képvisel, másutt 
viszont nagyon is jelen van. Az utóbbira jó példa Európa: az „öreg kontinensen” a világ né-
pességének alig több mint tizede él, a migránsoknak viszont közel harmada. Ez nem keve-
sebbet jelent, mint hogy Európa minden tizedik lakosa migráns, azaz arányuk több mint 
háromszorosa a világátlagnak. Így már nem meglepő, hogy Európa több országában tény-
leg úgy érzik, hogy „mozgásban a világ”.

Magyarország azonban nem tartozik ezek közé, mivel sajátos közép-európai történelme 
még az országhatárt átlépő vándormozgalmat is más pályára helyezte, mint ami pl. Nyu-
gat-Európában megfigyelhető. Ami azért is feltűnő, mivel Magyarország, illetve a Kár-
pát-medence földrajzi helyzeténél fogva szinte el sem kerülheti a „népek országútja” – nem 
mindig kedvező – szerepét. Ebből a kedvező földrajzi helyzetből a történelmi Magyaror-
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szág évszázadokon keresztül profitált is, mivel a bevándorlás révén népessége jelentősen 
gyarapodott, s ez egyúttal alaposan átformálta a Kárpát-medence etnikai térképét is. 

A bevándorlás nem elhanyagolható népességpótló szerepe csak az 1880-as évektől kez-
dett megszűnni, s váltott át a kivándorlás népességcsökkentő folyamatába. Ez a váltás 
egyúttal korszakhatár is nemzetközi vándorlásunk történetében, mivel ettől kezdve Ma-
gyarország váltakozva befogadó és kibocsátó ország. (Dövényi, 2006)
• Az 1880-as évektől az I. világháború kitöréséig Magyarország kibocsátó ország, mivel a 

nemzetközi vándorlás meghatározó folyamata a tengeren túlra, azaz az Egyesült Álla-
mokba történő kivándorlás. 

• A két világháború közötti időszakban Magyarország ismét befogadó ország, mivel az or-
szághatárt átlépő migráció legnagyobb tétele ebben az időszakban az I. világháborút 
követő menekülthullám a szomszédos országokból az anyaországba. 

• A II. világháború végétől az 1980-as évek második feléig migrációs mérlegünk ismét 
veszteséges, azaz kibocsátó ország vagyunk. Ez a veszteség olyan tételekből áll elő, mint 
pl. a németek kitelepítése az 1940-es évek második felében, az 1956-os exodus, vagy az 
államszocializmus évtizedeinek – jórészt illegális – kivándorlása.

• Az 1980-as évek második felétől a bevándorlás újfent felülmúlja a kivándorlást, így ha-
zánk ismét befogadó ország.

A jelen tanulmány érdemben csak az utolsó korszakkal foglalkozik, ezen belül is alap-
vetően az országhatárt átlépő vándorlás területi sajátosságaival. Elsősorban az alábbi kér-
déskörök kerülnek górcső alá:
• A nemzetközi vándorlás fontosabb folyamatai és struktúrái.
• A Magyarországra bevándorlók kibocsátó országai és térségei.
• A Magyarországon élő migránsok térszerkezeti sajátosságai.
• Magyar állampolgárok külföldön.
• A jövőben várható migrációs folyamatok.

Folyamatok és struktúrák
Az államszocialista berendezkedés gyengülését az is jelezte, hogy az 1980-as évek második 
felében az országot érintő nemzetközi vándorlásban olyan fejlemények jelentek meg, ame-
lyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Már az is meglepő, hogy a hazai migráció új 
szakasza egy menekülthullámmal indul, ráadásul ezúttal nem tőlünk, hanem hozzánk me-
nekülnek. A történet 1987 utolsó hónapjaiban kezdődött, amikor a Ceausescu-diktatúra 
elől egyre több román állampolgár – túlnyomó részben magyar nemzetiségűek – mene-
kült Magyarországra, s az akkori magyar vezetésnek már nem volt ereje – s talán kedve 
sem – őket visszatoloncolni Romániába. 

A Ceausescu-rezsim bukása, majd az ezt követő zűrzavaros időszak újabb csoportokat 
űzött Magyarországra, s a Romániából érkező menekülthullám csak 1991 nyarán csillapo-
dott le. Ekkor azonban kitört a polgárháború Jugoszláviában, s ennek következményeként 
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egy még nagyobb menekülthullám zúdult Magyarországra, mely végül csak 1995 őszén, a 
daytoni egyezmény megkötésével enyészett el.

Az említett két menekülthullám mérlegét megvonva kitűnik, hogy 1988 elejétől 1995 
közepéig több mint 130 ezren kértek menedéket Magyarországon. A helyzet normalizá-
lódásával ez a tömeg jórészt szétoszlott, s nem hagyott maradandó nyomot Magyarország 
migrációs térképén. 

Teljesen más körülmények között az 1990-es évek végén ismét a menedéket kérők cél-
pontja lett az ország, de ezúttal nem a szomszédos országokból, hanem a világ távolabbi tér-
ségeiből (pl. Afganisztán, Irak) érkeztek a kényszermigránsok. Szerencsére ez a menekült-
hullám néhány év alatt „lecsengett”, s 2003 óta a menedéket kérők száma mindössze né-
hány ezer évente (2009: 4672 fő, 2010: 2104 fő). Mivel a kérelmezők többsége nem kap vé-
delmet, a Magyarországon élő menekültek, oltalmazottak és befogadottak száma 2010-ben 
mindössze 2536 főt tett ki (www.bmbah.hu), ami a Magyarországon élő külföldieknek alig 
több mint 1%-a.

A korszak elején persze egészen más arányok voltak az önként bevándorlók és a kény-
szerből érkező migránsok között, az 1980-as évek végén azonban az előbbiek száma is ug-
rásszerűen emelkedett. Ez alapvető változást jelentett a korábbi évtizedekhez képest, ami-
kor a szocialista korszak erősen korlátozó migrációs politikája következtében nagyon ala-
csony az országban tartósan élő külföldiek száma: ez 1980-ban alig haladta meg a 12 ezret, 
de még 1987-ben sem érte el a húszezret. (Hárs, 2001)

1. ábra: A Magyarországra belépő külföldi állampolgárok száma állampolgárság és a belépés éve szerint 
(1985-2009)

A Magyarországra történő vándorlás terén történt generális változást jól jelzi, hogy 
1987-ben az országba bevándorló külföldi állampolgárok száma még a tízezret sem érte el, 
1990-ben viszont már meghaladta a 37 ezret (1. ábra). Ez nem kevesebbet jelent, minthogy 
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az 1990-es évek elején a két bevándorlási hullám (menekültek + önkéntes bevándorlók) 
egymásra torlódott, s ez az ország migrációs történetében ritkán előforduló csúcsot pro-
dukált. Ennél nagyobb bevándorlási hullám az ország 20. századi történelmében csak az 
1918–1924 közötti időszakban alakult ki, amikor a szomszédos országokból mintegy 350 
ezren érkeztek Magyarországra.

2. ábra: A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok állampolgárság szerint (1993-2010)

Az 1990-es évek közepére a bevándorlók éves száma jelentősen lecsökkent (15 ezer fő 
alá), 1997-től azonban ismét megindult egy lassú növekedés, ami – némileg váratlanul – 
2008-ban egy 35 ezer fő/év maximummal kulminált, majd a 2009-es érték visszatért az 
előző években megszokott sávba. 

A teljes, 1985–2009 közötti időszakot nézve a Magyarországra legálisan bevándorlók 
száma közel 523 ezer főt tett ki. Az ország lélekszámához viszonyítva ez tekintélyes tömeg 
lenne, ha ennyien itt is élnének. Valójában azonban erről nincs szó, mert a visszavándor-
lások következtében az életvitelszerűen Magyarországon élő külföldiek száma ennél jóval 
alacsonyabb. Amint az a 2. ábrából is kitűnik, a hazánkban tartósan élő külföldi állampol-
gárok száma tempósan növekszik ugyan, de még 2010 elején sem érte el a 200 ezer főt. Más 
megközelítésben ez azt jelenti, hogy a külföldiek aránya mindössze szűk 2%-a a Magyaror-
szágon élő népességnek, ami európai viszonylatban alacsony értéknek számít.

A nemzetközi vándorlás egyik fontos következménye, hogy a tartósan itt élők egy ré-
sze felveszi a magyar állampolgárságot. Mivel Magyarország népességszáma 1981 óta fo-
lyamatosan csökken, az új állampolgárok valamelyest javítanak a kedvezőtlen népesedési 
helyzeten. Az 1990–2009 közötti időszakban több mint 145 ezren kapták meg a magyar 
állampolgárságot, ami többek között azzal a következménnyel járt, hogy évekkel később-
re tolódott az az időpont, amikor az ország népességszáma 10 millió alá csökkent (3. ábra). 
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3. ábra: A magyar állampolgárságot kapott személyek megoszlása 
az előző állampolgárság szerint (1993-2009)

Nemzetközi vándorlásunk forrásterületei
A Magyarországra történő bevándorlás egyik fontos sajátossága, hogy a migránsok meg-
határozó része a szomszédos országokból, illetve a Kárpát-medencéből érkezik. Ez már az 
1980-as évek végén is így volt, s végig jellemző maradt napjainkig is. A kört tovább szűkít-
ve az látszik, hogy hazánk migrációs nyereségének nagyobb részét Románia, Jugoszlávia/
Szerbia és Ukrajna biztosítja, ugyanis 2010-ben az itt élő külföldiek 54,2%-a ebből a há-
rom országból érkezett.

A bevándorlás folyamatát nézve megállapítható azonban az említett három ország ré-
szesedésének jelentős csökkenése: a migránsokból való összesített arányuk 2001-ben még 
közel 80%, s 2006-ban is meghaladta a 60%-ot. Az országok szintjén nézve végig a román 
állampolgárok száma és aránya a legmagasabb, az utóbbi érték azonban tendenciájában 
csökkenő (1995: 49,6%, 2010: 36,8%). Az utóbbi néhány évben a szerb és az ukrán állam-
polgárok száma érdemben nem változott (valamivel 17 ezer fő felett), arányuk pedig egy-
aránt 8,7-8,7 %. Ugyanakkor néhány küldő ország esetében növekvő bevándorlás figyelhe-
tő meg, aminek figyelemre méltó következménye, hogy a Magyarországon élő külföldiek 
közel 1/10-e (2010: 9,4%) német állampolgár, ezzel Románia után Németország áll a má-
sodik helyen a hazánkban élő külföldiek száma és aránya alapján. A felsorolt országokon 
kívül említést érdemel Kína is, mivel az itt élő állampolgárainak száma már meghaladta a 
11 ezret (5,6%). Az elmúlt évek változásai alapján egyre kevésbé felel meg a valóságnak az 
a sztereotípia, hogy Magyarország csak a szomszédos országok magyarsága számára érde-
kes migrációs célterületként (4. ábra).

Az viszont továbbra is igaz, hogy a Magyarországon élő külföldiek döntő része európai 
országokból érkezett (2005: 86,0%; 2010: 83,3%). A többi kontinens közül leginkább Ázsia 
érdekes, ahonnan Kína mellett még Vietnamból is érkeztek néhány ezres számban. A sort 
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Afrika zárja, 2010-ben legálisan mintegy 2500-an (egyes számítások szerint 3200-an) él-
tek Magyarországon a fekete kontinensről származók, legnagyobb számban Nigériából ér-
kezve (739 fő).

4. ábra: A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok megoszlása 
állampolgárság szerint (2010. január 01.)

Amint a fentiekből is kitűnt, a Magyarországra érkező bevándorlás legfontosabb kül-
dő területe a Kárpát-medence. Ez azonban nem általában igaz, mivel migrációs vonzásunk 
döntően az itt élő magyar etnikumú népességre vonatkozik. Ezt egyértelműen jelzi, hogy 
a Magyarországon élő román, szerb, ukrán, szlovák állampolgárok túlnyomó része magyar 
nemzetiségű. Ezt már a 2001-es népszámlálás is igazolta: az ekkor regisztrált 87 ezer kül-
földi közel kétharmada magyar anyanyelvűnek vallotta magát.

Így nem meglepő, hogy a szomszédos országokból hazánkba vándoroltak eredeti lakóhe-
lye jól lefedi a határon kívüli magyarság szállásterületeit. Az Erdélyre, Vajdaságra, Kárpátal-
jára, Felvidékre vonatkozó részletes vizsgálatok (Karácsonyi – Kincses, 2010; Kincses, 2010; 
2011) ezt egyértelműen igazolták is. Eszerint a 2008-as állapotot nézve a legnagyobb kibo-
csátó a Székelyföld, ezen belül elsősorban Hargita és Maros megye, kisebb mértékben pedig 
Kovászna megye. A Vajdaságban a határ menti Észak-Bácska és Észak-Bánát, Kárpátalján a 
Beregszászi járás, a Felvidéken pedig a nyitrai körzet az éllovas ebből a szempontból. A nagy-
ságrendek érzékeltetésére érdemes közölni, hogy 2008-ban a Magyarországon élő külföldi 
állampolgárok közül Hargita megyéből érkezett 12208 fő, Maros megyéből 11001 fő, Bihar 
megyéből 7421 fő, Észak-Bácskából 5869 fő, Kolozs megyéből 5833 fő, Kovászna megyé-
ből 5747 fő, Szatmár megyéből 5391 fő, a Beregszászi járásból pedig 5121 fő (Kincses, 2011).

A Magyarországon élő külföldiek letelepedésének térszerkezeti sajátosságai    
A hazánkban legálisan élő közel 220 ezer külföldi állampolgár természetesen nem egyen-
letesen helyezkedik el a térben. A migránsok térszerkezete sajátos mintázatot mutat, ami-



91

a magyarországot érintő nemzetközi vándorlás területi aspektusai

nek vannak stabil és változó elemei is. Ami a korszak elejétől jellemző, az Budapest és kör-
nyékének kiemelkedő súlya a bevándorlók fogadásában és letelepítésében: a migránsok kö-
rülbelül fele él Közép-Magyarországon (Budapest és Pest megye). Ez az egyetlen olyan tér-
ség, ami egyaránt vonzó hatást fejt ki a Kárpát-medence szinte minden nagyobb térségére, s 
még inkább az ezen kívüli országokra, illetve földrészekre. Az utóbbi hatás azt jelenti, hogy 
a Kárpát-medencén kívülről érkezők döntő része telepszik le ebben a régióban. 

A migránsok másik sűrűsödési területe az országhatár mente, itt azonban a korszakon 
belül már történtek érzékelhető változások. Az 1990-es évek közepéig, amikor a menekült-
hullámok és az önkéntes bevándorlás egymásra torlódott, a déli és a keleti határövezet egy-
fajta szűrőként felfogta a beáramló külföldiek nem elhanyagolható részét. A menekülthul-
lámok elcsendesülése és a migránsok belső vándormozgalma később csökkentette ugyan 
az ebben az övezetben élő külföldiek számát, de a háttér zónához képest itt még ma is vi-
szonylag magas a külföldiek aránya. A horvát, szerb és román határ melletti térséghez fázis-
késéssel zárkózott fel az ukrán határmente, mivel Kárpátaljáról csak az 1990-es évek vége 
felé indult meg jelentősebb bevándorlás Magyarországra.

Ugyanakkor az ország jelentős térségei „üresek” maradtak, azaz a külföldiek nem, vagy 
alig telepedtek meg pl. az Északi-középhegység területén, vagy az Alföld kiterjedt térsége-
iben. Ennek hátterében több ok is állhat. Az első esetben meghatározó jelentőségű, hogy 
Szlovákia keleti részéből nincs jelentősebb migráció hazánkba, így ezen határövezet filter 
szerepe szükségszerűen nem működhet. Az Alföld esetében más a helyzet. Itt a határhoz 
közeli, főleg a partiumi térségekből érkezők egy része rögtön megáll a határ magyar olda-
lán, másik részük viszont a fővárost és környékét célozza meg. Így a két preferált letelepe-
dési térség közötti terület egyfajta „migrációs senki földje” marad.

Mivel a Magyarországon élő külföldiek száma folyamatosan emelkedik, megfigyelhető 
egyfajta „besűrűsödés”, azaz a migránsok által korábban hanyagolt térségek egy részében 
növekszik a számuk és az arányuk. Ezt jól mutatja a 5. ábra is, ahol szembetűnőek a 2001 
és 2008 közötti területi átrendeződések.

5. ábra: A külföldi állampolgárok 100 lakosra jutó száma kistérségenként 2001-ben és 2008-ban.

Forrás: Kincses Áron – Rédei Mária (2010): Centrum-periféria kérdések a nemzetközi migrációban. 
In: Tér és Társadalom. 24. évf. 4. szám, 211. o.



92

dövényi zoltán

Ami nem változott, az Budapest és környéke, továbbá Szeged és vidéke központi sze-
repe a migráció térszerkezetében. Az intenzitási adatok alapján ezekhez egyre inkább fel-
zárkózik a Balaton térsége, ahol főleg Nyugat-Európából (Ausztria, Németország stb.) tele-
pednek le az átlagosnál idősebb emberek, kihasználva a térség attraktivitását, pl. a „magyar 
fürdőháromszög” (Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány) szolgáltatásait.

Más okok állhatnak az ÉNy-Dunántúl „besűrűsödése” mögött: ez az ország egyik leg-
fejlettebb térsége, ahol folyamatosan jelentős külföldi beruházások történnek, s ennek van-
nak munkaerő-piaci hatásai a szomszédos (Ausztria, Szlovákia), de a távolabbi országok-
ra (pl. Németország) is.

Ezzel párhuzamosan néhány fejletlen határ menti térségben is emelkedett a migránsok 
száma, itt azonban más tényezők állnak a háttérben. Az ukrán határ mentén megfigyelhe-
tő magasabb migráns sűrűség jelentős részben egy túlélési stratégiára vezethető vissza. Ez 
azt jelenti, hogy az áttelepült lakosság igyekszik kihasználni a határ mindkét oldalán adó-
dó lehetőségeket, s ezekből biztosítani a fennmaradást.

Az utóbbi évek fejleménye, hogy a Trianonnal elszakított, az országhatárhoz közeli 
nagyvárosok szuburbanizációs folyamatai átlépik az országhatárt, azaz kiköltöző lakosai-
nak egy része Magyarországon telepszik le, munkahelyét viszont megtartja a központi vá-
rosban. Ez a folyamat egyúttal országhatárt átlépő ingázást is jelent. Erre a szituációra leg-
inkább a pozsonyiak Rajkára és a nagyváradiak Ártándra és Biharkeresztesre költözését 
szokták említeni.

A migránsok lakóhelyét nézve magas urbanizációs szint mutatható ki, azaz a külföldi 
állampolgárok elsősorban városlakók. Ez nem különösebben meglepő, mivel a bevándorlás 
fő motívumai a munka és a tanulás, ezen a téren pedig elsősorban a városok, ezek közül is 
inkább a népesek nyújtanak jobb lehetőségeket.

Pillantás a jövőre 
A Magyarországra történő bevándorlás, illetve az itt élő külföldiek helyzete és beilleszke-
dése napjainkban konszolidált képet mutat: a külföldiek száma folyamatosan emelkedik 
ugyan, de arányuk meglehetősen alacsony, ráadásul nagyobb részük a magyar kultúrkör-
ből érkezett, így nincsenek különösebb beilleszkedési problémák.

A jövő nagy kérdése, hogy meddig marad ez így? Erre pontos válasz természetesen nem 
adható, de az bizonyos, hogy a bevándorlás peremfeltételeiben és folyamataiban jelentős 
változások várhatók.  Ezek közül leginkább az alábbiakra érdemes felhívni a figyelmet. 
a. Az meglehetősen biztosnak látszik, hogy Magyarország népességfogyása a természetes 

népmozgalom eszköztárával nem állítható meg, azaz nem várható a termékenység óriá-
si javulása, de még a halálozási arányszám nagymértékű csökkenése sem. Így minden-
képpen szükség lesz a jövőben is a pozitív mérlegű nemzetközi vándorlásra. (Ezzel kap-
csolatban ld. többek között Wetzel, 2011. 133-134. o.)

b. Néhány évtized múlva a hazai munkaerő piacnak is szüksége lesz pótlólagos munka-
erőre. A jelenlegi tömeges munkanélküliséget elnézve ez a megállapítás talán meglepő-
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nek tűnik, de a demográfiai folyamatok ezt vetítik előre. Ezt támasztja alá pl. az is, hogy 
a Ratkó-korszak (1950-es évek első fele) népes korosztályai éppen ezekben az években 
mennek nyugdíjba, azaz az utolsó igazán népes korcsoport elhagyja a munkaerő piacot. 
Ráadásul az elmúlt években új tendenciaként megkezdődött az aktív korúak létszámá-
nak csökkenése, így 2011 és 2021 között a 20-59 évesek száma körülbelül 380 ezerrel 
fog csökkenni. (Hablicsek, 2006)  A napjainkban rendkívül alacsony gazdasági aktivi-
tás növelése ezeket a negatív tendenciákat valamelyest ellensúlyozni tudná, hosszabb tá-
von azonban ennek is vannak nehezen átléphető korlátai.

c. Amennyiben Magyarországnak tartósan szüksége lesz külső forrásból pótolni a népes-
séget, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen forrásterületek jöhetnek szóba. Eddig a 
Kárpát-medence magyarsága volt a meghatározó a népesség pótlásban, de kérdéses, 
hogy ez hosszabb távon is így lesz-e? Ez nem valószínű, s figyelmeztető jelek már most 
is vannak. Ide tartozik, hogy a szomszédos országokban élő magyarság lélekszáma fo-
lyamatosan csökken, így ez a forrás elapadóban van. Egy másik intő jel, hogy az utóbbi 
években lassult, vagy éppen stagnált a Kárpát-medencéből történő bevándorlás, s jelen 
pillanatban nem látszik olyan tényező, ami a folyamatot ismét dinamizálni tudná.

d. Megoszlanak a vélemények arról, hogy az elkövetkező évtizedekben hogyan fog alakul-
ni a nemzetközi vándorlás. Van olyan feltételezés, hogy a migráció kisebb mértékben 
fog bővülni, mint amilyen tempóban gyarapszik a világ népessége. Eszerint 2050-ben 
230 millió migránssal lehet számolni, s ez a világ akkori népességének csak 2,6%-át 
fogja kitenni (Rédei, 2007). Mások viszont úgy látják, hogy a 21. század a migráció év-
százada lesz, s a migránsok számának jelentős növekedésére kell felkészülni. A népese-
dési előreszámítások szerint az utóbbi felfogásnak van nagyobb realitása.

 Ebben a megközelítésben a kiinduló pont az lehet, hogy a világ népessége 2011 októbe-
rében eléri a 7 milliárdot, 2100-ban pedig már meghaladja a 10,1 milliárdot (www.esa.
un.org). Ebben a két adatban az a jó hír, hogy a népességnövekedés üteme globális szin-
ten csökken, azaz a világ népessége a 20. század második feléhez viszonyítva már las-
sabban növekszik. A rossz hír, hogy a világátlag mögött nagyon jelentősek a területi kü-
lönbségek: miközben a világ egyes részein népességfogyás van, másutt a népességszám 
viharos tempóban növekszik. Így ezeket az eltérő népesedésű régiókat egyre mélyülő és 
szélesedő demográfiai szakadékok választják el egymástól. Elvileg éppen a nemzetközi 
vándorlás lehetne az, ami hidat képezhetne az eltérő pályára állt területek között.

 A dolog azonban nem ennyire egyszerű. Ennek egyik alapvető oka, hogy a világ fejlett 
és fejletlen térségei közötti különbségek a népesség dinamizmus terén is egyre nagyob-
bak lesznek. Ezt jól kifejezi, hogy amíg a fejlett térségek népességszáma összességében 
alig emelkedik 2010 és 2100 között (1,236 milliárd főről 1,335 milliárdra), addig a fej-
letlen régiókban 4,934 milliárdról 8,79 milliárdra nő a népességszám.

e. Kontinensek szintjén nézve a két pólust Európa és Afrika képezi. A „vén kontinens” né-
pesedési hanyatlása a 21. században egyértelművé vált, amit az is jelez, hogy népesség-
száma az említett időszakban 738 millióról várhatóan 675 millióra fog csökkenni. Ez-
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zel szemben Afrika számított népességgyarapodása megdöbbentő mértékű lehet: 1,02 
milliárdról 3,574 milliárdra növekedhet a népesség száma, azaz három és félszeres né-
pesség gyarapodás kilenc évtized alatt!  

 Az teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen mértékű népesedési különbségek ne jelentkez-
nének a két, egymás közelében fekvő kontinens migrációs kapcsolataiban. Egy népes-
séget vesztő és elöregedő Európával szemben ott áll egy dinamikus népességnövekedést 
produkáló és fiatalos népességű Afrika: ez akkora demográfiai nyomást fog jelenteni, 
ami elől Európa aligha fog tudni kitérni. Ráadásul a fekete kontinens gyors népesség-
növekedése más problémákkal is társul: itt elég a fejletlen gazdaságot, a bizonytalan po-
litikai helyzetet és a lepusztult ökoszisztémát említeni. Így Afrika lakossága jelentős ré-
szének több oka is lehet arra, hogy máshol keresse a boldogulását – például Európában.

 Európa azonban népesedési szempontból sem egységes, az egyes nagytérségek között 
jelentős különbségek vannak, ill. lesznek a probléma súlyosságát illetően. A legjobb 
helyzetben Észak-Európa van (ebben a megközelítésben Nagy-Britannia is ide tartozik), 
ahol 2010 és 2100 között még 20 milliós népességnövekedés várható (99,2, illetve 119,4 
millió lakos). Valószínűleg tartani fogja még állásait Nyugat-Európa is, bár itt már csak 
bő 6 milliós növekedés prognosztizálható (189, illetve 196,5 millió fő).

 Dél-Európa esetében viszont már fogyatkozó népességgel lehet számolni, mivel a 2010-
ben regisztrált népességszám (155,2 millió) 2100-ra már 137 millió alá süllyed. Ráadá-
sul Európának ez a része van a legközelebb Afrikához, így bizonyosan a migráció front-
vonalába fog kerülni. Ennek a jelei egyébként már most látszanak.

 A legnagyobb népesedési problémák azonban Kelet-Európában várhatók, ahol a 2010-
es népességszám egynegyedét veszíti el a régió 2100-ig (294,8, illetve 222 millió fő). Ez 
a zuhanórepülés elsősorban Oroszország és Ukrajna rendkívül rossz népesedési folya-
matainak a következménye. Ez a népességfogyás többek között azt jelenti, hogy Ke-
let-Európa 2100-as népességszáma az 1950-es évek elején regisztráltnak fog megfelelni. 
Egyelőre nem látszik, hogy ezzel a népesedési kataklizmával hogyan fog megbirkózni a 
régió, de az bizonyosra vehető, hogy a migrációs térkép átrajzolásra kerül.

f. Mivel Magyarország is ehhez a nagytérséghez tartozik, generálisan eltérő kilátások alig-
ha várhatók. Nem is lesznek, de az előre jelzett kb. 13%-os népességfogyás azért jobb a 
térségi átlagnál. Az viszont megdöbbentő, hogy a 2100-ban várt népességszám (8,7 mil-
lió) az 1931-es értéknek felel meg. Azt jelenleg nyilván nem lehet megmondani, hogy 
évtizedek múlva milyen jellemzői lesznek a Magyarországot érintő nemzetközi vándor-
lásnak. Az viszont bizonyos, hogy aligha tudunk kimaradni belőle, ezt már az ország 
földrajzi helyzete sem tenné lehetővé. Többek között erre utal az is, hogy az európai em-
bercsempész útvonalak egy része is rajtunk vezet keresztül (Juhász, 2000). Az is a jövő 
egyik nagy kérdése, hogy Afrika mikor talál meg bennünket, mint migrációs célterü-
letet. Ennek egyelőre különösebb jelei nincsenek, de ez nem garancia a jövőre nézve.

g. Az új népesedési előreszámítások adatait szemlélve nem alaptalanul merül fel az a meg-
közelítés, hogy „Afrika lesz Európa sorsa”. Hát majd meglátjuk…
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Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről
Búr Gábor – Tarrósy István

Bevezetés
A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsö-
nösen egymásra utalt globális világ központi kérdéseinek, a nemzetközi politikai napi-
rend egyik folyamatosan kihívásokat képviselő jelenségére irányítva a különböző aktorok 
figyelmét. Mára olyan feladatot jelent a világ kereskedelmi, gazdasági, politikai folyama-
tait irányító, befolyásoló entitások részére, amely összetetten kell, hogy kezelje a migrá-
cióban rejlő lehetőségek kiaknázását, egyben törekedjen a vele együtt felmerülő prob- 
lémák számszerű csökkentésére, maguknak a problémáknak az összefogásokon keresztül 
biztosítható komplex kezelésére.

Jelen tanulmány először történetiségében veszi számba az afrikai vándorlás fonto-
sabb állomásait, elsődlegesen az Afrikából Európába irányuló migrációra koncentrálva. 
Az Afrikára oly jellemző „közösségi tér” és szerepvállalások kapcsán az elvándorlás hátte-
rében lévő döntések az adott közösség egészét érintő hatására hívják fel a figyelmet. Rész-
leteiben foglalkozunk a 21. században tetten érhető migrációs trendekkel, és külön foglal-
juk össze a szubszaharai Afrikában látható migrációs folyamatokat, változásokat. Végeze-
tül az afrikai migrációt szabályozó egyezmények, nemzetközi keretek, vállalások kerülnek 
bemutatásra.  

Afrikai vándorlás Afrikából Európába – rövid történelmi áttekintés
Az emberiség története lényegét tekintve szorosan kapcsolódik a migránsok történetéhez. 
Már az adott közösségen kívüli párválasztás (exogámia) is felfogható a vándorlás egyik for-
májának, nem is beszélve a megélhetéshez kötődő szezonális, vagy végleges elvándorlások-
hoz, ami lehet teljes közösségek áttelepedése távoli kontinensekre is. Az ilyen migráció az 
állatvilágban sem ritka, ami azonban az emberi vándorlást igazán sajátossá teszi, az a kü-
lönböző embercsoportok közötti vándorlás, a közösségek közötti kommunikációnak kö-
szönhető befogadás. (Manning, 2004) Akár elfogadjuk a ma már általánosnak számító té-
zist Afrika „bölcső” szerepéről, akár nem, Európa, Amerika, vagy Óceánia népessége min-
denképpen az adott kontinensen kívülről jövők leszármazottaiból áll, a kérdés csupán az, 
mikor történtek ezek a vándorlások. Ahhoz sem fér kétség, hogy ezek a migrációk több 
hullámban történtek, sőt, ha pontosabban akarunk fogalmazni, nagyon sok hullámban. 
Európa számára különösen jelentőséggel bír a migráció. Már a történelem előtti időkben 



100

búr gábor – tarrósy istván

újra- és újra települt kontinensünk, az akkori migrációs hullámok néha teljes lakosságcse-
rét, néha csak népességkeveredést okoztak. Ahogy közeledünk az emberi civilizáció kez-
deteihez, úgy válik egyre egyértelműbbé e migrációk kiindulási pontja, ha van is közvetett 
afrikai kapcsolat, egyértelműen Elő-, illetve Kis-Ázsia irányából érkeznek a földművelést, 
állattenyésztést, fémművességet meghonosító telepesek. A Szahara kiszáradása és a sivatag 
terjeszkedése az utóbbi néhány ezer évben megakadályozta, hogy Afrika belső területeiről 
nagyobb migrációs hullám induljon meg a kontinensen kívülre, s ezen még a „teve forra-
dalma”1 sem tudott változtatni. 

A migráció egy sajátos, kényszerű és tragikus formája volt a rabszolga-kereskedelem, 
amely az afrikai igények mellett már az ókorban is bőségesen juttatott afrikai rabszolgá-
kat a „keleti”, azaz elsősorban mediterrán piacokra, a 16. századtól pedig nekilódult az at-
lanti-óceáni, azaz „nyugati” rabszolga-kereskedelem. Ez utóbbiról rendelkezünk részlete-
sebb adatokkal, s bár a kontinens veszteségéről szóló számok az 1960-as évekbeli 50-100 
millióról mára az összegező kutatásoknak köszönhetően 10 millió alá kerültek, „fényko-
rában”, a 18. században ez a fajta kereskedelem éves szinten százezres nagyságrendet jelen-
tett. (Manning, 1990) Az afrikai rabszolgákat alapvetően az amerikai kontinensre hurcol-
ták, egy nem elhanyagolható hányaduk, körülbelül 1-2%-uk Európába került, főként an-
nak nyugati, délnyugati részébe.2 Konstantinápoly jelentős rabszolga népességéből is nagy 
hányadot tettek ki a fekete-afrikaiak.3 A 18. században szerte a kontinensen elterjedt szo-
kás volt főúri körökben afrikai származású inasokat, kocsisokat és egyéb szolgákat tarta-
ni. Néhányuk komoly hírnévre tett szert, testi, vagy szellemi teljesítményük alapján. Ka-
zinczy „tudós szerecsenyje”, a mai Nigéria, vagy Kamerun északi vidékeiről származó, rab-
szolgaként egy lóért cserében európai tulajdonba került, s élete java részét Bécsben töltő 
Angelo Soliman például a lichtensteini hercegek nevelője is volt, II. József császár is kelle-
mes beszélgetőpartnernek tartotta. (Sauer, 2007) A „hottentotta Vénusz”, Sarah Baartman, 
akit egy angol hajóorvos 1810-ben vitt magával Fokvárosból Londonba, hogy testének, el-
sősorban intim részeinek mutogatásával pénzt keressen. Az ilyen egzotikumokra szerte a 
kontinensen nagy volt a kereslet. Az afrikai kontinens felosztása után nyíltak meg igazán 
erre a lehetőségek, az addig elszórtan élő afrikaiakat számos vállalkozó kezdte el törzsi kö-
zösségekként bemutatni. Ezek az etnológiai látványosságnak hirdetett „emberi állatkertek” 
(human zoos) nézők százezreit vonzották Párizsban, Londonban, Berlinben és egy sor más 
nagyvárosban. A cirkuszi, majd inkább állatkerti mutatványosok azután átadták helyüket 
a gyarmati kiállításoknak, ahol a különböző afrikai falvak az egyik fő látványosságnak szá-

1 „The camel revolution” sokféleképpen értelmezhető, a lényege az, hogy lehetővé tette a sivatag átszelé-
sét a kereskedő karavánok számára, amely sem gyalog, sem ló- vagy öszvérháton nem volt lehetséges. 
Migrációs jelentősége azonban roppant csekély volt, a szállító kapacitás szűkössége miatt.

2 Az Európába került afrikai rabszolgák száma az évszázadok során így is csupán néhány tízezer lehetett, 
kevesebb, mint egy kisebb karibi sziget ültetvényeire hurcoltak száma.

3 Mivel a muszlimok (elvben) nem vethettek rabszolgaságba muszlimokat, az Ottomán Birodalom af-
rikai rabszolgái túlnyomórészt a Szaharától délre fekvő „pogány” területekről kerültek a Boszporusz 
partjára.
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mítottak. 1870 és 1940 között egyedül Németországban háromszáz gyarmati kiállítást ren-
deztek, amelyek szinte elmaradhatatlan kelléke volt a csekély fizetségért rácsok mögé bújta-
tott afrikaiak „hagyományos” közössége. Budapesten 1896-ban a millenniumi ünnepség-
sorozat adott alkalmat arra, hogy az állatkertben két krajcár belépőért „eredeti ashanti fa-
lut” szemlélhessen meg a nagyérdemű. 

Az 1870-71-es porosz-francia háború, de főként a két világháború igen nagy szám-
ban hozott afrikaiakat Európába, akik elsősorban a francia hadseregben képeztek nagyobb 
csoportot. A Ruhr-vidék megszállása után született félvér gyerekekkel azután a náci or-
vos, Joseph Mengele kísérletezett, majd a hitleri Németország afrikai származású hadifog-
lyai ismerhették meg a szociáldarwinizmus legvadabb formáját. A háborús veteránok túl-
nyomó többsége hazatért Afrikába, de az 1950-es évektől robbanásszerűen megnőtt az 
Európában tanuló afrikai diákok száma. Közülük egyre többen választották új hazájuk-
nak az öreg kontinenst, munkába álltak, családot alapítottak. A jelentős munkaerőhiány 
a képzetlenebb afrikaiak bevándorlására is ösztönzőleg hatott, Nyugat-Európa nagyváros-
aiban az 1960-as évektől sorra alakultak ki a többségében afrikaiak által lakott negyedek. 
Az 1990-es évekre Dél-Olaszország és Dél-Spanyolország mezőgazdasági területein is meg-
szokottá váltak az afrikai bevándorlók, akik a helyiek által nem szívesen vállalt munkákat 
végezték. Mivel az afrikaiak bőrszínük miatt is kitűnnek az európai népességből, az át-
lagember szinte mindenhol valóságosnál jóval nagyobbra becsülte arányukat. Elég volt a 
munkanélküliség szerény növekedése is ahhoz, hogy a 20. század végére nagyszámú euró-
pait az afrikai bevándorlók ellen hangoljanak, noha sem arányuk, sem az általuk végzett 
munkák nem támasztottak versenyt a helyi munkaerőnek. Az afrikai migránsok által ha-
zautalt pénzek ugyanakkor mind fontosabb tételt jelentettek számos ország bevételeiben. 
1990-ben az átutalások alig haladták meg a 9 milliárd dollárt, 2010-re viszont már elérték 
a 40 milliárdot.4 

A migráció kérdése napjainkra az egyik legérzékenyebb témává vált, szélsőséges, gya-
korta az elemi ismereteket is nélkülöző meggyőződések vertek gyökeret, ahol az egymás-
nak feszülő vélemények képviselői nem tudnak, de nem is akarnak egymás indítékairól, ér-
tékeiről, meggyőződéséről tudomást venni. A munkahelyeket féltők, Európa jövőjéért ag-
gódók így kerülnek egy sorba a megrögzött rasszistákkal, míg az emberi jogok egyetemes-
ségét hangsúlyozókból könnyen a kontinens sírásói lesznek. A tudatlanság a publikációk-
ból is visszaköszön, az elemi ismeretek hiánya nem akadálya annak, hogy egynéhány mun-
ka komoly idézettségre tegyen szert.5

4 Remittances and Other Resource Flows to Africa, 1990−2010. World Development Indicators (De-
cember 2010) database. 

 http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/
AfricaStudyEntireBook.pdf

5 Az ilyen publikációkra példa: Stacher, Irene – Demel, Katharina (2000): Migration aus dem Maghreb 
nach Europa – neue Formen, neue Zielländer. In: Husa, K. – Parnreiter, Ch. – Stacher, I. (Hrsg.): 
Internationale Migration. Die globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Brandes & Apsel/ Südwind, 
Frankfurt–Wien. Az afrikai migráció eredetileg német nyelvű periodizációját minden kritikai észrevé-
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Kontinensen innen és túl
Az Afrikán belüli és Afrika és Európa közötti vándorlás nem újkeletű. A vándorlás az afri-
kai népek mindennapi életének velejárója. Például, a kelet-afrikai Nagy Tavak vidéke és a 
Nagy Hasadékvölgy „ökológiai folyosója” évszázadokon keresztül kitűnő terepet kínáltak a 
különféle népcsoportok vándorlásához. Az e folyosón keresztül a „Szahara elsivatagosodás 
előtti területeiről származ[ó] […] kusita nyelvűek […] egyes csoportjai [délre tartó vándor-
lásuk során] a mai Dél-Etiópia és Szudán határvidékén nagymértékben keveredtek az út-
jukba eső nílusi nyelvű csoportokkal. […] Ebből a népkeveredésből már az 1400-as évek-
re kialakult egy olyan gazdaságosan működő, tejeltető állattartó pásztorkultúra, mely ké-
pes volt együttműködni a vele kapcsolatba került földművelő bantu nyelvű népekkel.” 
(Lamphear, 1993; Régi, 2006)

Kitüntetetten az 1960-as és 1970-es években a függetlenségüket a volt gyarmati hatal-
maktól elnyerő új afrikai államok lakóinak indultak meg hullámai a nyugat-európai orszá-
gok felé. E vándorok egyik része munkavállalóvá tudott válni, másik része menekültként 
mozgott, vagy azzá vált.

Az afrikai elvándorlás bizonyosan közösségi kérdés – bár tudjuk, hogy maga a vándor-
ló dönt arról, hogy elindul, és máshol szerencsét próbál, vagy más helyen találja meg szá-
mításait. Az afrikai közösségi lét azonban közösségi döntésként kezeli e kérdést, és az el-
vándorolt jól tudja, milyen kötelességei vannak nagyobb családja, rokoni közössége felé, 
ezért (is) jelentős kérdést képvisel az általa hazautalt összegek tárgyköre. A hazautalás mér-
téke, ahogyan ezt Rédei is jelzi, „több afrikai országban nemzetgazdaságilag jelentős be-
vételt jelent.” (Rédei, 2007: 147) A Nemzetközi Valutaalap adatai alapján (Barajas et al., 
2010) is jól látható, hogy vannak olyan afrikai országok, például Nigéria, Sierra Leone, 
Togo, Szenegál, a Zöld-foki-szigetek, Gambia, Marokkó, Szudán, amelyeknél a hazauta-
lás–GDP arány 5 és 11% között mozgott az elmúlt harminc évben. Ugyan az Afriká-
ba – főként nyugat-európai6 és észak-amerikai országokból – irányuló tranzakciók a tel-
jes fejlődő világba érkező utalások csupán nagyjából 15%-át teszik ki, a kivándoroltak jö-
vedelmeinek ezen hazaküldött részei összesítve sok esetben önmagában értelmezhető gaz-
dasági hatást képvisel. A számokat vizsgálva, és néhány leginkább érintett afrikai államot 
példaként hozva, a 2002–2007/08 közötti időszakban markáns változásokra figyelhetünk 
fel. Nigéria esetében a hazautalások volumene 2002-ben 1300 millió USD körül mozgott, 
2007-ben azonban már 2200 millió USD feletti összegre rúgott. A Zöld-foki-szigetek pél-
dája 2002-ben 70 millió USD körüli, 2008-ban azonban 12 millió USD körüli össze-
get mutat. Folyamatos változást látunk, és érzékelhető, hogy nagy a szórás az egyes afri-

tel nélkül vette át pl. David van Moppes, a Nijmegeni Egyetem Migráció és Fejlődés Kutatócsoport-
ja által jegyzett tanulmánysorozatának „The African Migration Movement: Routes to Europe” c. ki-
adványa szerzője. Nem elég, hogy a migráció kezdeteit 1870-re teszik e szerzők, 1900-ig pedig csupán 
európai kirajzásról tudnak, periodizációjuk a továbbiakban is önkényes, minden elméleti alapot nél-
külöző.

6 Ezek közül is leginkább Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból és Belgiumból, továbbá 
az Egyesült Királyságból történnek az utalások.
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kai térségek között a hazautalások megoszlása kapcsán. A kétezres évek elején a hazautalá-
sok nagy része Észak-Afrikába irányult, és ugyan tíz évvel később is az arab térségek – fej-
lettebb pénzügyi szolgáltatói rendszereik miatt – „élvezik” e befolyó pénzek nagyobb ré-
szét, a szubszaharai országok is – hiszen a bankszektor több országban kiépültebb, fejlet-
tebb, mint egy évtizeddel ezelőtt – nagyobb volument tudnak felmutatni. Az arab térség 
országainak „nemzetközi pénzforgalmát egyértelműen a hazautalások dominálják”, hiszen 
a munkavállalók európai célországokban, illetve gazdag, „olajállamokban” vállaltak mun-
kát – bár az arab tavasz e tekintetben, például a líbiai konfliktus miatt sokaknak munká-
juk elvesztésével járt – szemben a fekete-afrikai térség országaival, melynek „világgazdasá-
gi és migrációs részesedése alacsony[abb], [és így] kevesebb átutalásban részesül.” (Barajas 
et al., 2010)

Tendenciaként leszögezhető, hogy az elvándoroltak hozzájárulásai nem hagyhatók fi-
gyelmen kívül az anyaországok számára, azonban nagyobb a veszteség akkor, ha arra gon-
dolunk, hogy a relatív értelemben vett kisszámú képzett munkaerő elhagyja országát, ezál-
tal humán erőforrás-veszteséget, szellemi kapacitás-veszteséget okoz, mely hosszabb távon 
sem oly egyszerűen orvosolható problémát jelent gazdasági értelemben is.

Migrációs trendek a 21. században
Napjainkban a migráció a történelemben soha nem látott méreteket öltött, a 21. századot 
pedig sokan a tömegmigráció évszázadának jövendölik. Az ezredfordulóra a migránsok 
már 175 milliós tömeget képeztek, több mint kétszer akkorát, mint csupán egy generáci-
óval azelőtt.7 2005-re az ENSZ 191 millió embert tartott nyilván, akik szülőhazájuk hatá-
rain kívül éltek,8 2010-re pedig már 214 millióra duzzadt ez a szám.9 A migrációt sokféle 
módon lehet kategorizálni, egyik legalapvetőbb meghatározása a legális és illegális migrá-
ció, de emellett sokféle más tipológia is él, pl. az ún. „szabályozatlan”, vagyis külső körül-
mények által (pl. háborúk, természeti katasztrófák, stb.) determinált és az ún. „szabályo-
zott”, azaz legalább az egyik fél (legtöbbször a befogadó) igényeihez igazítani próbált folya-
mat. Az utóbbi években a fegyveres konfliktusok számának és intenzitásának örvendetes 
csökkenése, valamint a világgazdaság turbulenciái visszafogták némileg a migráció koráb-
ban tapasztalt gyors növekedését, de a folyamat nem állt le, nem került sor tömeges vissza-
költözésre.10 2011-ben az ENSZ először szentelt külön közgyűlési vitanapot a migrációnak 
a 2013-ra tervezett migrációs ENSZ világcsúcs egyik előkészítő rendezvényeként. A világ-

7 The Migration Policy Framework for Africa. Executive Council Ninth Ordinary Session, 25-29 
June 2006. Banjul, The Gambia. EX.CL/276 (IX). http://www.fasngo.org/assets/files/resources/
EXCL276_IX__Strategic_Framework_for_Policy_Migration.pdf

8 UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division: International migration facts 
& figures. http://www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Migration_factsheet.pdf

9 United Nations: Sixty-fifth General Assembly Informal Thematic Debate AM & PM Meetings, 19 
May 2011. http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11080.doc.htm

10 Csupán India, Moldova és Lengyelország esetében volt megfigyelhető 2009-2010-ben nagyobb mére-
tű visszaáramlás.
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szervezet a hosszú távú trendek alapján 400 milliót meghaladó migránssal számol 2050-re. 
Ennek oka elsősorban a munkaerő-kínálat és a munkahelyek egyenlőtlen megoszlása Föl-
dünkön. Míg a fejlett világban a munkaerő létszámában 600 millió körül fog stagnálni 
századunk közepéig, addig a fejlődő világban a 2005-ös 2,4 milliárdról 2020-ra 3 milliárd-
ra, 2050-re pedig 3,6 milliárdra növekszik. (IOM, 2010: 4) 

Az általánosan elterjedt vélekedéssel szemben ma a migránsoknak csupán harmada ván-
dorolt a fejlődő világból valamely fejlett országba, egy másik harmaduk pedig a fejlődő vi-
lág valamely országából egy másik fejlődő országba költözött. A Dél–Dél migráció tehát ép-
pen akkora méretű, mint a Dél–Észak vándorlás.11 2005-ben a migránsoknak 34%-a Euró-
pában, 28%-a Ázsiában, 24%-a Észak-Amerikában, 9%-a Afrikában, s mindössze 3-3%-a 
Latin-Amerikában és Óceániában élt.12 Az utóbbi 1-2 évtizedben sokan írtak a migráció 
feminizációjáról – ahogyan ezt a szubszaharai migráció kapcsán hangsúlyosan jelezzük –, 
mára a migránsok közel fele nő, a fejlődő világban pedig arányuk már meg is haladta az 
50%-ot. A migránsok egyértelműen a magasabb jövedelmű országokat részesítik előnyben, 
a szegényebb országok inkább csak kibocsátóak. A migránsok közül a felsőfokú képzettség-
gel rendelkezők túlnyomórészt a fejlett (OECD-tag) országokat választották. Mexikóban 
az egyetemi végzettségűek 12%-a, a PhD fokozatot szerzettek 30%-a kivándorol az Egye-
sült Államokba, míg Nagy-Britanniában az afrikai bevándorlók háromnegyede, az ázsiai 
bevándorlók fele rendelkezik diplomával. (Simai, 2011) Sok fejlődő ország (Guyana, Haiti, 
a Fidzsi-szigetek, Jamaica stb.) diplomásainak már több mint 60%-a a fejlett világ országa-
iban él, de az afrikai országok közül Angola, Burundi, Ghána, Kenya, Mauritius, Mozam-
bik, Sierra Leone, Uganda és Tanzánia is azon országok közé tartoznak, ahol felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők harmada–fele az OECD országokba települt át. A külföldön diplo-
mát szerzők közül különösen sokan maradnak abban az országban, ahol tanultak, ráadásul 
az ilyen hallgatók létszáma az egész világon roppant gyorsan növekszik. Az agyelszívás ko-
moly gondot fog jelenteni a 21. században is.  Ugyanakkor a migránsok hazautalásaiból a 
fejlődők egyre nagyobb arányban részesülnek, s mind több, főleg kisebb ország költségve-
tésében válnak meghatározóvá ezek az utalások, amelyek 2010-re meghaladták az évi 300 
milliárd dollárt, a világon folyósított fejlesztési és egyéb segélyek többszörösét.13 

Afrikában a 21. században a fejlett világ által kifejtett migrációs szívóhatások mellett 
különösen erősek maradnak a tolóhatások, mindenekelőtt az említett gyors demográfi-
ai növekedés és a nem kellő számban keletkező munkahelyek által determinált vándorlási 
kényszer. A kontinens népessége 2000-ben 814 millió volt, 2009-ben lépte át az egymilliár-
dos küszöböt, 2030-ra az ENSZ demográfiai előrejelzése szerint meghaladja a másfél mil-
liárdot, a század közepére pedig megközelíti a kétmilliárdot.14 Ez az emberiség történelmé-

11 UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division: International migration facts 
& figures. http://www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Migration_factsheet.pdf

12 U.o.
13 United Nations: Sixty-fifth General Assembly Informal Thematic Debate AM & PM Meetings, 19 

May 2011. http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11080.doc.htm
14 http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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ben páratlan demográfiai robbanás már önmagában is vándorlási kényszert eredményez-
ne. Párosulva a következő (5.) pont alatt felsorolt egyéb, politikai, ökológiai stb. faktorok-
kal az innen induló migráció a 21. században könnyen megjósolhatóan roppant nagy kihí-
vás lesz mind Afrika, mind az afrikaiak által megcélzott régiók számára. 

A kép azonban egyáltalán nem olyan sötét, mint amilyennek sokan gondolják. Az 
„afropesszimizmus” évtizedei után sok szempontból pozitív fordulatra került sor az új év-
ezred beköszöntével. A háborús konfliktusok számának csökkenése, azok jobb és eredmé-
nyesebb kezelése leginkább az egyes afrikai országokon és a kontinensen belüli menekültek 
számának csökkenését ígéri. Ez a tendencia már most is megfigyelhető, az 1990-es években 
még legalább 5 millió volt az afrikai kontinensen élő menekültek száma, akiket háború, 
vagy éppen a szárazság és egyéb katasztrófák kényszerítettek a határokon túlra, s akkori-
ban a világ menekültjeinek közel fele élt a kontinensen. Mára ez a helyzet lényegesen meg-
változott, 2010-re 2,2 millióra csökkent az ilyen menekültek száma. A legtöbb háborús, il-
letve polgárháborús, vagy más, ember által okozott katasztrófa elől menekült ma Szomá-
liából, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Szudánból és Eritreából származik, s fő-
ként Kenyában és Csádban vált jelentőssé az össznépességen belüli számarányuk. Azonban 
a kép teljességéhez tartozik, hogy további mintegy 6,5 millió ember saját országán belül él 
menekültként. (World Bank, 2011) Bárhonnan is érkezzenek, e menekültek roppant terhet 
jelentenek az amúgy is végletesen szegény országok számára, gyakran váltva ki a helyiek el-
lenszenvét, sőt ellenséges fellépését is. A hagyományosan befogadó országok, mint példá-
ul Nigéria, Ghána, Elefántcsontpart, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Zambia, Zim-
babwe és Dél-Afrika a jövőben várhatóan lényegesen kevesebb migránst, ezen belül gazda-
sági és politikai okból menekülőt lesznek hajlandóak befogadni, sőt néhány esetben a va-
laha befogadónak számító ország, például Zimbabwe befogadóból maga is jelentős töme-
geket kibocsájtó országgá vált. Dél-Afrikában15 a főleg Zimbabwéből és Mozambikból ér-
kező menekültek ellen 2008-ban valóságos pogromok történtek, Elefántcsontparton pe-
dig, ahol a legmagasabb a kontinensen a migránsok aránya,16 hosszú polgárháborúhoz ve-
zetett az, hogy a messziről jött munkások által felvirágoztatott kakaótermelés visszaesett. 
A helyzet a jövőre nézve egyáltalán nem bíztató, az összes afrikai „migrációs korridor” ha-
sonló problémákkal néz szembe. Így az Afrikán kívüli régiókra is nagyobb nyomás nehe-
zedik majd e menekültek befogadására. Az erőszakos konfliktusok miatt menekülők eseté-
ben a legegyértelműbb az, hogy a konfliktusok kezelése, sőt megelőzése a legolcsóbb, s egy-
ben a leghasznosabb módja az ilyen jellegű migráció csökkentésének. 

A migrációnak van egy igen fontos biztonságpolitikai vetülete is, amennyiben képes a 
nemzetközi terrorizmusnak nem csupán hátországot, de működési terepet is biztosítani. Az 
1998-as kelet-afrikai merényletek az amerikai követségek ellen, vagy az 1995-ös londoni 

15 E témát részletesen dolgozza fel Radics Péter (2011): Veszélyezteti-e Dél-Afrika jövőjét a növekvő be-
vándorlás? Afrika Tanulmányok. 2011. V. évf. 3. szám. (különszám) 57–68. o.

16 Meghaladja a 15%-ot, míg Dél-Afrikában 12% körüli. Az összes többi afrikai országban a migránsok 
aránya ennek töredéke csak.
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öngyilkos robbantások teljesen egyértelművé tették ezt. Különösen az utóbbi esemény for-
dította a fejlett világ közvéleményét a menekültek, s általánosságban a migránsok ellen, hi-
szen a londoni terrorakciót olyan szomáliaiak követték el, akiket a brit hatóságok nem csu-
pán befogadtak, de jelentős összegeket is áldoztak rájuk. Az amerikai külpolitika már köz-
vetlenül a 2001. szeptember 11-i merényletek után felismerte a kilátástalan afrikai szegény-
ségből fakadó veszélyeket. George W. Bush akkori amerikai elnök „egyetlen kontinenst 
sem hagyunk hátra” politikája kiterjedt együttműködést ígért Afrika vonatkozásában. Ez a 
felértékelődés azonban igen viszonylagos volt, a várt gyökeres fordulat elmaradt. A katonai 
kooperáció kiterjesztésére a kontinens több államára a ruandai népirtáshoz hasonló válsá-
gok megelőzése miatt került sor. A Pán-Szahel Kezdeményezés (PSI) keretében az Ameri-
kai Haderő Európai Parancsnoksága Algéria, Mali, Mauritánia, Niger és Csád bevonásá-
val indított kiképzési programokat. Ezek a programok hivatalosan a csempészet és a nem-
zetközi bűnözés visszaszorítását voltak hivatva szolgálni, nyilvánvaló azonban, hogy elsőd-
leges céljuk a terroristák felkutatása és megsemmisítése volt a kiképzésben résztvevő orszá-
gok katonái segítségével. Afrika szarván hasonló kezdeményezés részesei Etiópia, Erit-rea, 
Szudán, Kenya és Dzsibuti. Az amerikai katonák a helyi muszlim, s az USA-val nem ép-
pen szimpatizáló lakosság megnyerésére kutakat fúrtak, s más kisebb infrastruktúra-javító 
lépéseket tettek. Akárcsak Nyugat-Afrikában, itt is sikerült néhány terrorista-gyanús sze-
mélyt elfogni, bár kapcsolataikat az al-Kaidához nem sikerült bizonyítani. Sok kritika érte 
ezeket a programokat amiatt, hogy a részvevő afrikai kormányok igyekeztek saját politikai 
ellenzéküket ezek célkeresztjébe állítani. (Mehler, 2005: 7) Az államkudarcok kontinensé-
nek számító Afrika esetében a szétesőben lévő, vagy már egyenesen szétesett államok meg-
erősítése, illetve újjáépítése hathatós eszköz lehet a 21. században a terrorizmus, de egyben 
a nem kívánt migráció elleni harcban is.

 Viszonylag új jelenség a természeti katasztrófák kiváltotta menekülés, bár a szárazság, 
a sivatag terjeszkedése, pusztító árvizek, járványok, s az emberi közösségeket sújtó más ba-
jok ellen az afrikaiak évezredek óta elvándorlással (is) védekeznek. A globális felmelegedés 
(amiről legkevésbé az itteniek tehetnek, hiszen alig járulnak hozzá az üvegház-hatású gá-
zok kibocsátásának globális szintjéhez) a 21. században Afrikát az előrejelzések szerint az 
átlagosnál jobban fogja sújtani. Párosulva a gyors népességnövekedéssel, a már most sok 
országban kritikus mennyiségűnek tekinthető egy főre számított hasznosítható és megúju-
ló vízkészlettel ez a tényező roppant népességmozgásokat fog generálni. A legfontosabb fel-
színi vizek elszennyeződése és szintcsökkenése, különösen a folyók vízhozamának jelentős 
csökkenése, az emberi beavatkozás mértékének növekedése, főleg a vízkivétel olyan helye-
ken is katasztrófákat idézhet elő, s megfelelő kezelés nélkül elő is fog idézni, ahol korábban 
egyáltalán nem voltak jellemzőek. Ennek megfelelően az ökológiai menekültek számának 
drasztikus emelkedése prognosztizálható.17   

17 E témákhoz ld. Glied Viktor – Bumberák Maja (2011): Klímavándorlás, klímaigazságosság és a glo-
bális NGO-k Afrikában. Afrika Tanulmányok. 2011. V. évf. 3. szám. (különszám). 4–32. o., továbbá: 
Glied Viktor (2009): Vízkonfliktusok – Küzdelem egy pohár vízért. Publikon Kiadó, Pécs.
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Ma az afrikai népesség mintegy 3%-a tekinthető migránsnak, ami nagyjából a világát-
lagnak megfelelő arány. Ugyanakkor nagy a valószínűsége annak, hogy az adatok megbíz-
hatatlansága miatt lényegesen alábecsült ez az arány. A jövőben a kontinens határain túl-
ra irányuló migrációs nyomás mindenképpen növekedni fog, jó esélye van annak, hogy 
Afrika megelőzze ezen a téren Ázsiát és Latin-Amerikát is. Napjainkban közel 140 mil-
lió afrikai származású ember él szerte a világban, túlnyomó többségük a nyugati féltekén. 
Ők főként a rabszolga-kereskedelem révén kerültek el Afrikából, s már generációk sora óta 
élnek távol egykori hazájuktól, amelyhez nem sok minden köti őket. Őket valójában nem 
lehet migránsoknak tekinteni. Ugyanakkor legalább további 30 millió Afrikában szüle-
tett afrikai is él hazáján kívül. Míg az észak-afrikai migránsok 90%-a a kontinensen kívül, 
főként Európában keresi boldogulását, a szubszaharai Afrikából indulók kétharmada, fő-
leg a semmilyen képzettséggel nem rendelkezők nem hagyják el a kontinenst, csupán egy 
másik, gyakran szomszédos országba költöznek, illetve menekülnek. Nyugat-Afrikában a 
migráció több mint 70%-a a régión belül történik sok célországgal, míg Afrika déli részén 
az arány csak valamivel alacsonyabb, bár itt csak egy igazi célország létezik, a Dél-afri-
kai Köztársaság. Az afrikai migráció fő irányai Franciaország (9%), Elefántcsontpart (8%), 
Dél-Afrika (6%), Szaúd-Arábia (5%), valamint az USA és Nagy-Britannia (4-4%). (World 
Bank, 2011)18 Az egykori anyaországok továbbra is erős szívóhatást gyakorolnak volt gyar-
mataikra a migráció szempontjából is, ugyanakkor az újabb desztinációk, a Közel-Kelet, 
Észak-Amerika is mind fontosabb szerepet kapnak. 

A migrációs nyomás különösen Európa, azon belül is az EU államai felé állandósulni 
fog, ez az a régió, ahol az előrejelzések szerint 2005 és 2050 között a legnagyobb mérték-
ben, mintegy 88 millió fővel fog csökkenni a munkaképes korú népesség, míg Afrikában 
minden más régiót messze megelőzve legalább 800 millióval, ezen belül is a szubszaharai 
Afrikában mintegy 700 millió fővel növekszik majd a munkaképes korúak száma.19 Főleg 
a legfiatalabb munkaképes korosztály tekintetében drámai a többi kontinenssel szembeni 
különbség, a 15-24 éves korosztályok esetében szinte mindenhol jelentős létszámbeli csök-
kenés várható, s ahol nem, pl. Dél-Ázsiában, a növekedés ott is csekély lesz, Afrika viszont 
kiugróan „teljesít” ezen a téren is. Még abban az esetben is, ha Afrikának sikerülne gyors 
gazdasági növekedési pályára állnia, akkor sem látszik lehetségesnek ennyi munkahely lét-
rehozása. Ráadásul a fejlett országok magasabb bérei még az állásban levőket is vándorlás-
ra készteti a jövőben is.

Ez felveti a képzett emberek folyamatos elvándorlásának problémáját, valamint állandó 
súrlódások forrása lehet a küldő és a befogadó országok között, mivel Afrika éppen a kép-
zetlen embereknek akar majd nagy számban munkaalkalmat találni, míg a befogadó or-
szágok éppen a legképzettebbeket igénylik. 

18 World Bank report: Leveraging Migration for Africa: Remittances, Skills, and Investments. Washington, 
2011. http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/Resources/476882-1157133580628/
AfricaStudyChapter1.pdf

19 U.o.
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A szakemberek elvándorlása már ma is nyomasztó gondot okoz több afrikai ország-
ban, s ezen a téren hathatós ellenintézkedések nélkül a bajok csak fokozódni fognak. Kü-
lönösen a mérnökök és az orvosok hiánya hátráltathatja a jövőben a kontinens régen várt 
gazdasági kibontakozását. Az afrikai orvosok 19%-a, a nővérek 8%-a dolgozik máris a 
9 legfontosabb kontinensen kívüli célország valamelyikében. A szubszaharai régióban ez 
az arány még sokkal rosszabb, itt az orvosok 28%-áról és a nővérek 11%-áról van szó. 
Sok esetben egy adott országban az ott született egészségügyi dolgozók többsége külföld-
ön vállalt munkát, például a mozambiki orvosok 75%-a, vagy a libériai ápolónők 81%-a. 
(Clemens – Pettersson, 2008) 

A szubszaharai migráció jellemzői
Afrika-szerte a gyors népességnövekedés, majd a hetvenes évektől megfigyelhető, egyre sú-
lyosabb méreteket öltő éghajlatváltozáshoz köthető problémák20 – ezek közül kiemelen-
dő az elsivatagosodás –, vagy az elmúlt években ismét tetőződő élelmiszerválság mind arra 
kényszerítenek nagyszámú tömegeket, hogy útnak induljanak. Az erdőirtások, a talajeró-
zió és a változékony időjárási viszonyok következtében a 20. század utolsó negyedére becs-
lések szerint a kontinens talajainak termőképessége 25 százalékkal romlott. ENSZ adatok 
mutatják, hogy már 1990 és 1995 között a szubszaharai Afrika volt az egyetlen fejlődő tér-
ség a világon, ahol az egy főre számított élelmiszertermelés csökkenését regisztrálták – e fo-
lyamat sajnos a mai napig tart. Mindezeket tetézi a sok esetben kiszámíthatatlan és sérülé-
keny politikai (állami) környezet. Az állami sérülékenység többször az államok bukásához 
vezet, és ez értelemszerűen toló (push) hatást jelent a „bukott állam”21 területén élők szá-
mára: az elvándorlás e területekről fokozódhat.

A mozgást kiváltó tényezőkről általában nem szabad megfeledkeznünk. A szívó (pull) és 
toló (push) faktorok22 a migráció fontos aspektusát képezik. Az adott országból a vándorlás-
ra vállalkozó személyt „kitolhatja” például egy-egy megoldhatatlannak tűnő konfliktus – 
legyen etnikai vagy vallási alapú –, mely Afrika-szerte számos térségben folyamatosan fel-
bukkanó jelenség. A képzettebb személyek23 esetében push-faktorként értelmezhető töb-
bek között a túlzottan rugalmatlan kormányzati rendszer és a hozzá kapcsolódó foglalkoz-
tatáspolitika, amely nem képes megfelelően kezelni a munkavállalók problémáit, magát a 
munkanélküliséget; vagy a törzsi/közösségi, etnikai alapon történő diszkrimináció; vagy 
akár a reálkeresetekben történő esés, az ország fizetőeszközének gyengülése, illetve a nö-

20 Ld. ismét Glied és Bumberák (2011)
21 A bukott államokról ld. Búr Gábor (2006): Gyenge államok és államkudarcok Afrikában. In: Marton 

Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban. Teleki László Intézet Külpolitikai Ta-
nulmányok Központja, Budapest (e-book). és István Tarrósy – Loránd Szabó – Goran Hyden (szerk.) 
(2011): The African State in a Changing Global Context. Breakdowns and Transformations. LIT Verlag, 
Berlin–Münster.

22 Erről többet ld. World Migration Report 2003. 218. o.
23 A hozzájuk kapcsolódó agyelszívás témaköréről ld. Tarrósy István (2011): Afrikai agyelszívás – A kér-

déskör néhány mérvadó aspektusa. Afrika Tanulmányok. 2011. V. évf. 3. szám. (különszám). 46–55. o.
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vekvő napi terhek, kiadások, általában tehát a napi „jólét” bizonytalansága. Pull-faktort je-
lent ezekhez szorosan kapcsolódva, például, a magasabb jövedelem megszerzésének lehető-
sége, a kiterjedtebb munkahelyi mobilitás és a karrierépítés perspektívája, vagy éppenség-
gel a kisebb bürokrácia és kevesebb kontrollmechanizmus, továbbá értelemszerűen a fenn-
tartható magasabb életminőség elérése. (Tarrósy, 2011)

A 2005-ös World Migration Report (33. o.) szerint24 az Afrikához köthető migráció – 
belső és külső egyaránt – a következő jegyekkel jellemezhető:
1. A belső (regionális) és a külső határokon átívelő migráció sok esetben egyfajta stratégiát 

jelent, hogy az ökológiai és gazdasági problémákkal meg lehessen birkózni.
2. Az egyes régiókon belüli egyenlőtlenségek arra ösztönzik az embereket, hogy a viszony-

lagos jólét (jobb lét) és stabilitás térségeibe vándoroljanak.
3. Felerősödött az Észak-Afrikán keresztüli tranzit migráció – az észak-afrikai területek/

települések kapuként szolgálnak sokaknak.
4. Nőtt a tiltott és irreguláris migrációt mutató esetek száma – elsősorban a fejlett Észak 

megszorító bevándorláspolitikái miatt. Az esetek között egyre több az Afrikából csem-
pészett személyek története.

5. A magasan képzett és a szakképzett személyek nagyobb számban vándorolnak a 
szubszaharai Afrikából a gazdaságilag fejlettebb országokba.

6. Bár a nők még mindig alulreprezentáltak, látható egy felívelő tendencia az afrikai mig-
ráció „feminizációja” irányában.

A szubszaharai migrációt szabályozó keretek, jogi háttér
Az ENSZ nemzetközi migrációval foglalkozó bizottsága (Global Commission on 
International Migration) jelentésében (GCIM Report) felfigyelhetünk a migráció és a fej-
lődés összefüggéseinek fontosságára.25 A jelentés „3 D”-ként jelöli meg a „demográfia, a fej-
lődés (development) és a demokrácia” kölcsönösen összefüggő fontosságát és együttes ke-
zelését, különösen a fejlett északi államok és a fejlődő Globális Dél államai között felerősö-
dött agyelszívás problematikája kapcsán. Mindvégig azzal érvel, hogy a migráció kulturá-
lis, gazdasági és szociális értelemben vett (lehetséges) hozadékát szükséges mind a kibocsá-
tó, mind a befogadó országoknak komplexen kezelniük – még az idegengyűlölet jelensé-
ge mellett, de még inkább annak figyelembe vételével. Ahogyan Adepoju (2008) aláhúzza, 
„a bevándorlók [ugyanis] magukkal hozzák energiáikat, eltökéltségüket és vállalkozó szel-
lemüket, és képesek galvanizálni a befogadó gazdaságokat elsősorban társadalmi szerepvál-
lalással, [hálózataikon, szervezeteiken keresztül], valamint tapasztalataik megosztásával.” 
(Adepoju, 2008: 8) Amennyiben valamennyi szereplő e gondolatok mentén építi fel straté-

24 Idézi: Van Moppes, David (2006): The African Migration Movement: Routes to Europe. Working 
papers Migration and Development series. Radboud University, Nijmegen. 

25 E témával foglalkozik a kötetben Hein de Haas írása. A bizottság jelentése itt érhető el az interneten: 
http://www.gcim.org/en/finalreport.html
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giáit, és maga a migráció „jól menedzselt”, létrejöhetnek a mindenki által áhított „win-win” 
állapotok, azaz a migráns, a befogadó és a kibocsátó államok is „nyernek”.

A rabati folyamat és a lisszaboni döntés
2006. július 10-11-én a marokkói Rabat városában 57 afrikai ország és EU-tagállam mi-
niszteri tanácskozáson26 rögzítette az Afrika és Európa közötti együttműködés fontos-
ságát a két térség közötti migrációból fakadó kihívások tekintetében. Elfogadták, hogy 
„bizonyos mértékű” migrációra szükség van (például az öregedő Európának), az Európai 
Unió a legális bevándorlás elősegítésére helyezte a hangsúlyt. A folyamat egyik sarokpont-
ja, hogy ráirányítsa a figyelmet a migráció és a fejlődés közötti szoros összefüggésre, en-
nek egyik lényeges „eszközeként” megjelölve az elvándorolt diaszpóra bevonhatóságát, va-
lamint a migráns közösségeken belüli kapacitásfejlesztést a bevándorlás megfelelő kezelé-
se érdekében.

A rabati megállapodásra erősített rá a 2006. november 22. és 23. között a líbiai Szirtében 
megtartott találkozó, melyen afrikai és európai külügyminiszterek, bevándorláspolitikáért 
felelős és fejlesztési stratégiákkal foglalkozó kormányzati szereplők közös nyilatkozatot27 
fogadtak el, benne kiemelve a migráció kezelésében oly fontos „holisztikus szemléletet” és 
a „közös felelősségvállalás” elvét.

2007. június 21-én Madridban a szükséges mechanizmusok kidolgozásával folytatódott 
a korszakos jelentőségű eszmecsere. A legfontosabb döntések között találunk egy minden 
érintett országra kiterjedő célirányos hálózat létrehozását, melynek tagjai a folyamat cél-
kitűzéseinek megvalósításáért, az eszközök megalkotásáért, a politikák végrehajtásáért fe-
lelősek.

A 2007 decemberében megrendezett EU–Afrika csúcstalálkozó öt „zászlóshajó kezde-
ményezése” (flagship initiative) között találjuk a „migráció, mobilitás és fejlődés” összefüg-
géseit egybefogó tervet. Az Európai Bizottság felvetésére az értekezlet kiemelten foglalko-
zott a cirkuláris migrációt támogató lehetőségek bővítésével, a formális gazdaságban vég-
rehajtható munkahely-bővítésekkel, illetve a magasan képzettek elvándorlásából szárma-
zó hátrányok csökkentésével, különösen az egészségügyi szektorban. A lisszaboni csúcs ta-
lán legfontosabb, mérföldkőnek számító üzenete: az EU elfogadja az afrikaiak által vá-
zolt, a saját kontextusokban kimutatott, a helyi igényekre támaszkodó, a helyi lehetősége-
ket figyelembe vevő stratégiákat szorgalmazó koncepciót, és ezt támogatja – pénzügyi ér-
telemben is, azaz az európai programok mindezekre építve újulnak meg, avagy éppenség-
gel folytatódnak. E megközelítésben egyértelműen felértékelődik az afrikaiak által szorgal-
mazott fejlődési elképzelések megvalósulása, és a megvalósításban való szoros együttmű-
ködés kiszélesítése.

Ami a nemzetközi közösség egészét érinti, az ENSZ által szorgalmazott magas szintű 
párbeszéd fenntartása számít mérvadónak. A UN High-level Dialogue on Migration and 

26 A tanácskozás honlapja: http://www.maec.gov.ma/migration/fr/
27 The Joint Africa-EU Declaration on Migration and Development
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Development 2006 szeptemberi indulása óta számos regionális és nemzetközi együttmű-
ködés látott napvilágot. A Brüsszelben 2007 júliusában megtartott globális fórum e pár-
beszéd egyik lényeges kimenete. A fórum ráerősített a bevándorlást érintő politikák és a 
fejlesztéspolitikák szétválaszthatatlanságára, valamint külön témaként foglalkozott a glo-
bális társadalom egészét érintő, a migrációból (is) levezethető emberi biztonság (human 
security) témakörével. 

Afrikai válaszok
Jogosan kérdezhetjük meg ezek fényében: mit tesz maga Afrika? Mi az afrikaiak elképze-
lése a migrációt érintő feladatokról? Már 2001-ben az akkor épp átalakulóban lévő Afri-
kai Egységszervezet (Organisation of African Unity), mely ma Afrikai Unióként képviseli 
a kontinens különböző típusú integrációra (gazdasági, politikai, stb.) irányuló erőfeszítése-
it, egy egységes stratégiai keret megalkotását jelölte ki az afrikai vezetőknek. Afrika-szerte 
kiemelten fontosnak deklarálta a regionális együttműködéseken belüli, illetve az azok kö-
zötti kooperációkat, különösen az „agycirkuláció” elősegítése miatt. E területen a feladato-
kat külön szinteken érdemes vizsgálnunk: először a régiók szintjén, majd a kontinens egé-
sze tekintetében.

A regionális szinten
Az 1960-as, 1970-es évekkel szemben, amikor az európai oktatási rendszer „kinyílt” az afri-
kai fiatalok számára, és ösztöndíjak garmadájával az afrikai kontinens különböző szeglete-
iből tanulmányi céllal vándorolhattak el otthonaikból, majd pedig az 1980-as évektől a jól 
képzett afrikaiak az Egyesült Államokba, a Közel-Keletre, és más gazdag, fejlett országba/
térségbe emigrálhattak, ma egyre növekvő számban a feltörekvő afrikai gazdaságokban ta-
lálják meg számításaikat. Adepoju (2004) beszámolója szerint Gabon, Botswana, Namíbia 
és a Dél-afrikai Köztársaság mind olyan ország, amely „kedvelt” célpontja a képzett afrikai 
munkaerőnek. Az efféle migránsok által az afrikai térségekben „tartott” tudás cirkulációja 
mára a regionális integrációs szervezetek napirendjén szereplő tétel. Alapvető cél, hogy az 
államok, a regionális összefogások képesek legyenek saját kereteiken belül tartani a tudást, 
a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatokat, ehhez pedig képesek legyenek lehetőségeket 
kínálni a szakképzett, magasan képzett munkaerő számára.

Az afrikai országok többsége „túlságosan gyenge ahhoz, hogy helyt álljon a globális ver-
senyben.” (Kwarteg, 1997: 29) Éppen ennek okán még hangsúlyosabb a regionális együtt-
működések, a régiós léptékű szövetségek megvalósítása és működtetése. A regionális integ-
ráció ugyanis megoldást kínál a természeti és egyéb erőforrások optimális felhasználására, 
a kölcsönös gazdasági érdekek kiaknázására, köztük a tudás helyben tartására, és a helyi, 
térségi fejlődés felhasználására. Különösen akkor, amikor a globális hatások – vegyük csak 
a kulturális hatásokat – olyan ellenhatásokat gerjesztenek, amelyek a helyi értékek, a loká-
lis normák felértékelődésében, azok védelmében és megerősödésében nyilvánulnak meg, 
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a regionalizációs folyamatok, mind országokon belül, mind országok között hatásos ellen-
szert kínálhatnak a versenyben maradásra.

A világ különböző térségei közül Afrikában található a legtöbb regionális integrációt 
szorgalmazó közösség, regionális blokk. Az Afrikai Unió 53 tagállama közül 27 legalább 
kettő vagy több ilyen szervezet tagja. Földrajzi értelemben véve számos régióban több ál-
lam is átfedést képez az egyes regionális szervezetek között, és ez nem minden esetben je-
lenti a közös gondolkodás és fejlesztés előremozdítását – inkább érdekkonfliktusokat szül. 
Adepoju (2001) is aláhúzza, hogy a különböző regionális szervezetek közötti átfedések és 
számos egyéb működési probléma ellenére, e keretek jelenthetnek kiutat Afrikának hosz-
szú távon. 

A regionális együttműködés afrikai szervezetei a személyek szabad áramlását is megva-
lósítandónak tartja, ezáltal a legális migrációt saját régióikban támogatja. Ez hasonló ah-
hoz az európai elképzeléshez, amely a határrendészeti szigor mellett a legális vándorlást he-
lyezi előtérbe. 2011 első felében, számos vitát követően az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) véleményt28 fogalmazott meg az Unió számára az EU-ba harmadik or-
szágokból érkező szezonális munkavállalókhoz köthető jogosítványokat, kritériumokat il-
letően. Fókuszban mindvégig a migráció legalizálása áll, azaz a törvényes keretek között le-
zajló vándorlás, amely – ha a törvényeket betartják – mindkét „fél” számára, a vándorló-
nak és a befogadó államnak is pozitív hozadékkal járhat. A kérdés mindig az, mi történik 
akkor, ha a legális kereteket betartva, az adott szezonális munka lejártával a vándorló nem 
utazik vissza otthonába, hanem „tovább áll”, és már illegális migránsként folytatja az útját 
az EU más tagállamaiban. Az ehhez kapcsolódó retorziókat és következményeket mihama-
rabb szükséges az európai közösségnek megszabnia.

Pánafrikai keretek között
Afrikai szervezetek – köztük több pánafrikai – egy afrikai „agy-alap” létrehozásán fáradoz-
nak. Ennek elsődleges célkitűzése, hogy Afrika, az afrikai reneszánsz jegyében újra magá-
ra találjon, és képzett agyait képes legyen megtartani, országaiban helyzetbe hozni, a jö-
vőbeni fejlődési lehetőségeiket rájuk építeni. Az egyik ilyen összefogás közel 130 techno-
lógiai cég és non-profit szervezet létrehozásával, az ENSZ támogatásával 2002 júliusában 
megalakult Digitális Afrikai Diaszpóra Hálózat (Digital Diaspora Network Africa), amely 
a képzett tudósok, orvosok, mérnökök, közgazdászok, IT-szakemberek megtartását, illetve 
általában az elvándorolt képzett munkaerő „visszaszívását” tűzte zászlajára. Maga az Afri-
kai Unió olyan kérést fogalmazott meg a világban élő afrikai diaszpóra számára, amely az 
ő bevonásukkal és hathatós támogatásukkal a tudások és szakképzettség Afrikába történő 
visszaáramlását segítheti elő. Mindez természetesen akkor képes működni, ha Afrika maga 
képessé válik arra, hogy politikai, gazdasági és szociális értelemben vonzó(bb) lehessen sa-

28 Ld. EESC opinion, COM(2010) 379 final — 2010/0210 (COD). Interneten: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0097:0100:EN:PDF
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ját polgárai/lakosai, sőt, az elvándoroltak számára – legyen tehát lehetőség és perspektíva 
az Afrikában maradásra. 

Az Afrikai Tudományos Akadémiák Hálózata (Network of African Science Academies) 
2009 júliusában a G8+5-ök számára megfogalmazott nyilatkozatában a gazdaságilag és 
technológiailag fejlett világ vezetőinek figyelmét arra hívták fel, hogy szüksége van Afri-
kának a külső segítségre, célirányos hozzájárulásokra – önmagában, „egymaga” nem képes 
megvalósítani azt, hogy szakképzett agyait a kontinensen tartsa mindaddig, amíg a jelen-
legi szinten mozog kutatási kapacitását, felsőoktatási szektorát tekintve. Szükség van azok-
ra a fejlesztésekre és beruházásokra, amelyek az egyetemi és kutatóintézeti kapacitásokat 
bővítik, mert egy ilyetén megerősített hálózattal válhat Afrika versenyképesebbé az elkö-
vetkező évtizedekben.

Záró gondolatok
Sajátos fejleménye az utóbbi hónapoknak, hogy az afrikai, mindenekelőtt a Szaharától dél-
re fekvő Afrikából induló migráció tranzitországai, elsősorban Líbia és Tunézia, de Egyip-
tom, Marokkó és még Algéria is olyan változásokon mennek keresztül, amelyek az Európá-
ba vándorlást döntően befolyásolhatják. Az elmúlt évtizedek tanulsága azonban az, hogy 
egyes csatornák eldugulását azonnal követi újabb csatornák megnyitása, s a migránsok 
nem csupán a Szahara átszelésétől, de akár a Marokkótól Líbiáig (és vissza) tartó vándor-
lástól sem riadnak vissza, csak azért, hogy álmaik földjére, Európába juthassanak. A poli-
tika eszközei tehát nagyon is végletesek ebben a nem mindig racionális, máskor meg na-
gyon is racionális hajtóerők által mozgatott világban. Bárhogyan is alakuljon, a migráció 
alapvetően fogja befolyásolni Afrika, de Európa jövőjét is. Politikai döntések sorozata vár-
ható ezen a téren, de magát a folyamatot leállítani, visszafordítani lehetetlenség. Hozzá kell 
szoknunk, alkalmazkodnunk kell hozzá.
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Az afrikai kontinens migrációs sajátosságai
Urbán Ferenc

Az afrikai migrációt kiváltó tényezők
Világviszonylatban az afrikai kontinens migrációban betöltött szerepe viszonylag csekély. 
A kontinens kevés bevándorlót vonz, az itt élők migrációs hajlandósága világviszonylatban 
szintén alacsony, ez annak ellenére van így, hogy Afrikában évről-évre nagyszámú, fiatal és 
alacsony képzettségű populáció termelődik újra, amelynek a kontinens nem képes megfe-
lelő minőségű életszínvonalat biztosítani.  

A térbeli mobilitás az afrikai kontinens egyik meghatározó jellegzetessége, hiszen egyes 
elméletek szerint az egész emberiség gyökerei Afrikában találhatóak, őseink innen indultak 
vándorútra, a Föld benépesítésére. A térség migrációjára elsősorban a belső mozgások gya-
korisága a jellemző, ezeknek a regionális népességmozgalmaknak a gyökereit főként a me-
nekültek, a nomádok, az illegális migránsok és a munkavállalási célú migránsok alkotják.

Az egyre inkább romló gazdasági, társadalmi, politikai, valamint természeti feltételek 
jelentős változásokat idéztek elő kontinens szerte a migráció jellemzőiben, dinamikájában 
egyaránt. Egymást követő politikai és gazdasági krízisek új irányba terelték a kontinens 
migrációs mozgásait, olyan új irányba is, amelyekkel korábban a kontinensnek nem voltak 
társadalmi, politikai vagy gazdasági kapcsolatai. 

A hagyományosan munkaerő importra szoruló nyugat-afrikai államokban – mely or-
szágokból az elmúlt évtizedekben több millióan távoztak Észak-Afrika, Európa és Észak-
Amerika irányába – eluralkodó politikai és gazdasági válságok hatására megnövekedett a 
déli államok, köztük Botswana és a Dél-afrikai Köztársaság vonzereje. Növekvő számban 
tekintik alternatívának ezeket az államokat a magasan képzett munkavállalók Európa, az 
Amerikai Egyesült Államok és a Perzsa-öböl államaival szemben, noha, amint ez a tábláza-
ton is jól látható a migráció fő iránya még mindig Európa és Észak-Amerika. 

A kontinens migrációs eseményeit elsősorban olyan tényezők alakítják, mint a gyors 
népességnövekedés, a kiszámíthatatlan politikai helyzet, súlyosbodó etnikai konfliktusok, 
állandósuló gazdasági nehézségek, a szegénység és romló környezeti feltételek. (Ezekről 
részletesebben ld. még Búr – Tarrósy tanulmányát a kötetben.)

Fontos kiemelnünk azonban, hogy nem csak Afrikán belüli tényezők alakítják a 
kontinens migrációs folyamatait, hiszen Afrika sem független az őt körülvevő világtól. 
A globalizáció, a regionális integrációs törekvések, a gyakori politikai átalakulások, a mul-
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tinacionális cégek – fokozatos és folyamatosan erősödő – betörése az afrikai piacra az olcsó 
munkaerő reményében mind a migrációt alakító tényezők közé tartoznak.

1. táblázat: Az Afrikából kiinduló migráció egyes cél régiók szerint

A vándorlás célterülete az OECD országok százalékban, 2008

Származási régió
 

Cél régió Összesen

ezer fő %Japán/
Korea Európa Észak-Amerika Ausztrália

/Új-Zéland
Afrika 0,9 5 7,8 8,7 294 5,4
Ázsia és a 
Csendes-óceán tér-
sége

75,8 13,6 34,6 46 1 525 27,8

Európa 8,3 49,0  11,7  22,3  1 842  33,6
Latin-Amerika és  
a Karib-térség 3,2 10 37,2 1,4 857 15,6

Közel-Kelet és 
Észak-Afrika 0,5 8,9 5,2 3 366 6,7

Észak-Amerika 9 2,6 2,1 2,4 179 3,3
Óceánia és a Csen-
des-óceán  
déli térsége

1,1 0,9 0,5 14,9 80 1,5

Nem jelölt 1,1 10 0,9 1,3 344 6,3
Összesen 100 100 100 100 5487 100

Forrás: International Migration Outlook: Sopemi 2010, OECD

Afrika migrációs eseményekből származó demográfiai deficitje a 21. század első öt évé-
ben a 0,9%-os szintet érte el, ami elmarad Ázsia migrációs veszteségétől. (Rédei, 2007: 272) 
Emellett a kontinens lakosságának 5,4%-a vesz részt valamilyen nemzetközi vándormozga-
lomban. Ugyanakkor a migrációs mutatószámok az afrikai kontinensen is növekedést mu-
tatnak, amíg 1960-ban 9 millió afrikai kelt útra, 2000-ben már 16 millió fő, de ez a növeke-
dés nem volt egyenletes. A növekedés üteme a kontinens államainak függetlenedését követő-
en érte el csúcsát, az 1980-as években 14 millió fő körül mozgott ez az érték, míg az 1980-tól 
2000-ig eltelt 20 évben csak 2 millió fővel emelkedett. Ha összehasonlítjuk a nemzetközi 
migráció mutatószámaival az afrikai migráció adatait, akkor azt tapasztaljuk, hogy az dup-
lája a latin-amerikainak, viszont csak fele, harmada az ázsiai értékeknek. Ennek következ-
tében az afrikai kontinens nemzetközi migrációban betöltött szerepe az 1980–2000 közöt-
ti időszakban 14%-ról 9%-ra (Rédei, 2007) csökkent, ha figyelembe vesszük, hogy a konti-
nens lakossága 40 millió fővel nőtt, akkor még szembetűnőbb a csökkenés. 

A migráció világviszonylatú hatásait vizsgálva Afrika egyértelműen vesztesnek tekint-
hető, hiszen a kontinens fejletlenségéből fakadóan kis vonzást jelent más kontinensek ál-
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lampolgárai számára, ugyanakkor népességszáma robbanásszerűen növekszik, szakképzett 
munkaerejét pedig Európa és Észak-Amerika elcsábítja. 

Nagyarányú munkanélküliség és okai
A nagymértékű népességnövekedés és munkanélküliség az alapja számos népességmozgás-
nak, így az Afrikából kiinduló migrációnak is e tényezők tekinthetők fő formálójának. A je-
lenlegi népességnövekedési mutató mellett a kontinens lakossága 27 évente megduplázódik.1 

2. táblázat: Afrika népessége, 2009.

Afrika lakosságának megoszlása  
egyes régiónként (millió fő 2009).

Afrika összesen 1 009 893
Kelet-Afrika 318 758
Közép-Afrika 125 665
Észak-Afrika 209 365
Dél-Afrika 57 483

Nyugat-Afrika 298 623
Forrás: http://esa.un.org/unpp

Az 1990-es években a régió népessége sokkal gyorsabb ütemben növekedett, mint a 
gazdasági termelés; a kontinens 52 állama közül 35-ben, csupán a kontinens 17 államában 
volt nagyobb a gazdasági növekedés, mint a népességnövekedés. A gyors népességnöveke-
dés hatalmas kihívást jelent a térség fejlesztése és fejlődése szempontjából, a munkaképes 
korú lakosság számának növekedése és a létrehozott új munkahelyek száma közötti óriá-
si különbség teremti meg a migráció egyik push-faktorját és termeli újra a nagyszámú alul-
képzett és munkanélküli lakosságot.

Az eddig Afrikán belül tapasztalt, a városokba irányuló belső migráció új célokat kény-
telen keresni, mivel már a túlzsúfolt városi területek sem tudnak elegendő számú munka-
lehetőséget, illetve megfelelő minőségű életkörülményeket kínálni, még a képzett szakem-
berek számára sem. Jól jellemzi a válság súlyosságát, hogy a középfokú és felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők között a munkanélküliek aránya eléri a 33, vagy akár a 70%-ot is. 

A kontinens lakosságának 33%-a 15 évnél fiatalabb, kevés olyan állam akad még a fej-
lettebb országok között is, amelyik képes lenne felvenni a versenyt munkahelyteremtésben 
ilyen nagy ütemben növekvő népességgel szemben, így a migráció fontos szerepet tölt be 
a magas termékenységi szintet a munkaerő számának növekedésével és a munkanélküli-
ség elhatalmasodásával összekötő láncban. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nagyará-
nyú népességnövekedés nem szükségszerűen indítja be a migrációs folyamatokat, de figye-

1 Adepoju, Aderanti (2004): Trends in International Migration in and from Africa. In: International 
Migration, Prospects and Policies in a Global Market, Oxford University Press, Oxford, 2004.
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lembe véve a gazdasági nehézségeket is megfelelő indokot jelent a migrációs jellegű moz-
gások beindulásához.

A kontinens ördögi körbe került, ahol az oktatási rendszer hiánya, a rossz egészségügyi 
helyzet és az alultápláltság, a hatalmas munkanélküliség a gazdasági növekedés hátráltatói 
és a szegénység előmozdítói.

Afrika az ellentmondások kontinense, hiszen az erőforrások tekintetében a Föld leg-
gazdagabb térsége és mégis a legszegényebb régióik közé tartozik. Az emberi erőforrások 
előfordulásának gyakorisága szerint felállított ranglista alapján az alacsony humánerőfor-
rás előfordulási szinttel rendelkező 48 ország több mint kétharmada az afrikai kontinen-
sen található. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Fejlesztési Programja (UNDP) szerint Af-
rika átlagát tekintve jelenleg kontinens szerte alacsonyabb a képzettségi szint, az emberek 
rosszabbul tápláltak, a foglalkoztatás szintje alacsonyabb, az afrikai emberek munkája ke-
vésbé megfizetett, mint az afrikai államok függetlenségének elnyerését követő időszakban. 

Egyes vélemények szerint a gazdasági, társadalmi visszafejlődés azoknak az átalakítási 
programoknak az eredménye, amelyeket ezek az államok az elmúlt évtizedekben a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank tanácsait követve végrehajtottak. E nemzetkö-
zi szervezetek útmutatása nyomán a kontinens országai csökkentették a közszféra kiadá-
sait, ami sok helyütt a legnagyobb foglalkoztató volt, a szűkítést a legtöbb esetben követte 
a magánszektor beszűkülése, amely csak tovább növelte az amúgy is magas munkanélküli-
ségi rátát. Számos afrikai országban a strukturális átalakítás költségei csökkentették az ok-
tatáshoz, egészségügyhöz, élelmezéshez és szociális ellátáshoz való hozzáférés lehetőségét, 
ezáltal tovább rontva a családok jóléthez történő hozzáférését. Az említett átalakítások elő-
ször a legszegényebbeket érintették.

Államadósság
A kontinens elmaradottságának másik oka Afrika államainak eladósodottságában keresen-
dő. 1994-es adatok alapján a kontinensen az adósságszolgálatra költött összeg 43 USA dol-
lár volt fejenként, míg egészségügyre és oktatásra összesen 35 USA dollárt költöttek.2 Az-
által, hogy a kontinens országai az amúgy is alacsony nemzeti jövedelmüknek kétharma-
dát az adósságszolgálatra fordítják, tovább csökken a társadalmi fejlesztés és a foglalkoz-
tatottság növelésének esélye. Mindezen nehézségek ellenére a nyomasztó szegénység sok-
kal nagyobb taszító erő, mint a jobb megélhetés reményét jelentő külföldi élet lehetőségé-
nek vonzó hatása.

2 Uo.
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Növekvő népesség
A teljes termékenységi arányszámok a 2000-es évek elején is magas értéket mutatnak.3
A folyamatosan növekvő népesség minden valószínűség szerint a jövőben is nagy számban 
termeli újra a potenciálisan migrációképes populációt. A teljes termékenységi mutatószá-
mokat ábrázoló diagramot megnézve láthatjuk, hogy Afrika a 21. század első évtizedében 
is magas termékenyégi arányszámot tudhat magáénak, mindamellett, hogy az ezt meg-
előző három évtizedben a teljes termékenységi arányszámok jelentős csökkenése figyelhe-
tő meg a Föld valamennyi régiójában. Az afrikai kontinensre jellemző termékenységi ráta4 
mértéke mindazonáltal még e mellett a csökkenő tendencia mellett is közel háromszorosa 
a legalacsonyabb teljes termékenységi mutatót elérő Európának.

1. ábra: Teljes termékenységi mutatószámok alakulása egyes időszakokban, (1970-1975, 2005-2010)

Az Afrikán belüli népességmozgásokat kiváltó események között azonban leggyakrab-
ban a különböző krízishelyzetek, konfliktusok szerepelnek. 

A migráció területi érintettségét vizsgálva elmondható, hogy a nemzetközi migrációs 
folyamatokból a legkisebb mértékben Dél-Afrika és Közép-Afrika veszik ki részüket. Az 
egyes afrikai régiókat megnézve, látható, hogy a régiók többségére a migrációs deficit jel-
lemző, egyedül Kelet-Afrika zárt migrációs nyereséggel. A nemzetközi migráció a legkisebb 
mértékben a dél-afrikai régiót és a nyugat-afrikai régiót érinti, mindkét régióra elsősorban 
az elvándorlás a jellemző, azonban ezzel szemben összességében a legnagyobb mértékű el-
vándorlás a közép-afrikai régiót jellemzi.

3 http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2009/worldfertility2009.htm. A letöltés 
ideje: 2011. május 31.

4 Teljes termékenységi arányszám: a szülőképes korú (15-49) nőkre számított hipotetikus gyermekszám, 
amelyet egy nő szülne élete folyamán, ha az adott évi gyakoriság egész élete folyamán állandósulna.
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2. ábra:  Nettó nemzetközi vándorlás Afrika egyes régiói szerint, ezer főben 1995-2000 között

Az afrikai migránsok 22%-a menekült státusú, de Kelet- és Közép-Afrikában ez az ér-
ték akár a migránsok 36%-át is eléri. (Rédei, 2007) A dél-afrikai régió migránsainak vi-
szont csak 2%-a menekült, ami nagyon alacsony arány a kontinens egészéhez viszonyít-
va. Az afrikai migránsok – akik sok esetben legálisan kelnek útra – mind a természeti ka-
tasztrófák miatt, mind pedig a különböző háborús konfliktusok okán – más lehetőségük 
nem lévén – kénytelenek elhagyni otthonaikat. Ez ilyen jellegű vándorlás szorosan hozzá-
tartozik a kontinens történelméhez. Az 1960–1970 közötti időszakban Közép-Afrika adta 
a legtöbb menekültet az afrikai kontinensen, ezt a régiót követte Kelet-Afrika. 1980-tól 
ez utóbbi vette át a vezető szerepet és egy évtizeden keresztül a kontinens menekültjeinek 
és vándorainak mintegy felét adta. Nyugat-Afrikában a menekültek több mint 20%-a él. 
A kontinensen belüli nagyarányú belső vándorlás súlyos problémát jelent még Közép- és 
Észak-Afrikában is, ahol a földrész migránsainak egyaránt 14–14%-a található.

Etnikai konfliktusok
A szegénység és a rossz gazdasági helyzet gyakran vezetnek az egyes etnikai csoportok kö-
zötti villongásokhoz, melyek számos esetben mély társadalmi konfliktusokat generálnak. 
A problémák hátterében legtöbbször az egyes államok változatos etnikai összetétele áll. Az 
Afrika-szerte jellemző etnikai összecsapások emberek milliót kényszerítették vándorútra, 
hiszen e törésvonalak következtében az érintett országok migrációs potenciálja jelentősen 
magasabb az átlagnál. Az 1969-től 1990-ig terjedő időszakban a világ 43 menekülthullá-
mot kiváltó konfliktusa közül 17 Afrikában tört ki, például az angolai, libériai vagy a mo-
zambiki polgárháború. Ezek az etnikai konfrontációk csak tovább rontották a kontinens 
kilátásait, ugyanis az ilyen jellegű összetűzések miatt a szubszaharai térség magasan kép-
zett munkavállalóinak 30%-a hagyta el a kontinenst 1960 és 1987 között, és Észak-Ame-
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rikába vagy Nyugat-Európába távozott. Sőt, egyedül 1986 és 1990 közötti időszakot vizs-
gálva pedig mintegy 50-60 ezer közép- és felsővezető emigrált Afrikából, válaszul a kiáb-
rándító gazdasági helyzetre és a politikai konfliktusokra.

Habár Afrika politikai térképe jelentősen átrendeződött az utóbbi években a többpár-
ti demokráciává való átalakulás többnyire csak látszat, semmint valós átalakuláson alapu-
ló tény, sőt néhány afrikai államban a társadalmi átalakulás elvonta a figyelmet az igazi és 
szükséges gazdasági átalakítástól. 

Környezetei adottságok
Az etnikai konfliktusok és a rossz gazdasági helyzet mellett a környezeti adottságok azok, 
amelyek a leginkább befolyásolják a kontinens migrációs folyamatait. A csapadék szezoná-
lis jellege és kiszámíthatatlansága sorolhatók azon tényezők közé, amelyek a leginkább ne-
hezítik az afrikai mezőgazdasági termelést. Az elmúlt évtizedek során az elsivatagosodás 
jelentősen megnövelte Afrika csapadékhiányos területeit (a földrész közel felét érinti a fo-
lyamat), ezáltal kihatva mintegy 300 millió afrikai ember életére. Az Egyesült Nemze-
tek Szervezete (ENSZ) felmérése szerint a szubszaharai régió tartozott a világ egyetlen 
olyan régiója közé, ahol az egy főre jutó élelmiszertermelésben csökkenés következett be az 
1990–1995 közötti időszakban. A stagnáló afrikai mezőgazdaság és vidék fejlődésének ne-
hézségei jelentik az Afrikából kiinduló migrációs mozgások egyik lehetséges magyarázatát. 
A többnyire alacsony fejlettségi szintet képviselő mezőgazdasági technológia különösen ne-
hézzé teszi az afrikai emberek túlélésért folytatott mindennapos küzdelmét. Ezek a ténye-
zők teszik a migrációt az afrikai családok, az afrikai emberek túlélésének és a gazdasági fel-
emelkedésnek, valamint a hiányos források kiegészítésének nem az egyetlen, de egyik al-
kalmazható és meghatározó túlélési stratégiájává.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Afrika nem csak a pusztulást, az állandó harco-
kat és a romló életkörülményeket jelenti, hanem Afrika maga az életérzés, a színek, illatok 
kavalkádja, a szabadság az európai értelemben vett időhöz kötöttségtől, ahogyan pedig egy 
szenegáli közmondás tartja: „Európában mindenkinek van órája, míg Afrikában minden-
kinek van ideje”. (Lángh, 2009)

Afrikai migránsok világszerte
Az afrikai migráció sajátossága, hogy a migrációs döntések hátterében nem az egyes ember 
áll, hanem a korábban kialakult migrációs példák szolgáltatják az alapot. Az elvándorlást 
magát nem egy ember, hanem gyakran egy egész közösség finanszírozza.5 A gazdasági túl-
élés érdekében a családok egésze, sem mint annak egyes tagjai döntenek arról, hogy a túl-
élés megoldási lehetőségeinek melyik változatát választják – városban kísérelnek meg új éle-
tet kezdeni vagy pedig külföldre távoznak. (Adepoju, 2004) A döntést arról, hogy ki lépjen 
a migráció útjára, mikor, mennyi időre és hova vándoroljon, a családok hozzák meg, annak 
figyelembevételével, hogy minél hatékonyabban elősegítsék az erőforrások intergenerációs 

5 Ez a fajta vándorlás a migráció új közgazdaságtudományi elmélete alapján lenne a leginkább értelmezhető.
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áramlását a családtagok között. A család kapocsként szolgál az óhaza és a bevándorlás 
célországa között, az afrikai nagycsaládos, kiterjesztett családmodell elősegíti, hogy a csa-
ládok akár több részre szakadjanak és így is képesek legyenek családi egységként működ-
ni úgy, hogy a célország és a származási terület jövedelmei összeadódnak. Ez a migránsok 
körében gyakran megfigyelhető folyamat a „kettős háztartások” (Adepoju, 2004) jelensé-
ge. A migránsok az otthon maradt családtagjaikkal továbbra is szoros kapcsolatot ápolnak 
a gyakori látogatások és a hazautalások által. 

Kettős háztartások iskolapéldája6 – Roquetas de Mar, Spanyolország
Ilyen kettős háztartásokat alkotó afrikai diaszpórák szép számban találhatóak Európa-
szerte7, például a spanyolországi Roquetas de Mar-ban is, ahol Európa, hanem a világ 
egyik legnagyobb fóliasátor telepe található. Itt már szinte egy második Afrika alakult ki. 
Itt dolgozik a szenegáli Mamadou Ndour, aki a Kanári-szigetek érintésével jött Spanyolor-
szágba Niodior szigetéről. Roquetas de Mar-ban időközben egy második Szenegál alakult 
ki, mivel a falu férfi lakosságának már az európai ültetvények adnak kenyeret. Ndour ott-
hon, Afrikában halász volt, ám a halászatból nem tudta fedezni saját és családja minden-
napi megélhetését. Spanyolországba elkísérte Ndourt iskolai barátja Alamy Sarr is, aki ha-
zájában szabónak tanult. Úgy tűnhet, mintha jelenleg Niodior teljes férfi lakossága kül-
földön keresné a kenyerét. Az Afrikából elvándoroltak jelentős pénzt utalnak haza az ott-
hon maradottaknak, amelynek segítségével olyan cikkeket vásárolhatnak, melyekkel soha-
sem rendelkeztek, például hűtőgépet és mobiltelefont, összességében azonban a jobb élet 
reményét jelentik.

Afrika lakosságszáma meghaladja az egymilliárd főt, ebből több mint 22 millióan él-
nek külföldön. A Mamadou Ndourhoz hasonló gazdasági migránsok 2009-ben 316 mil-
liárd dollárt küldtek haza, Szenegálban például a hazautalások értéke az ország GDP-jé-
nek 10%-át teszik ki. A külföldről érkező hazautalások összege időközben magasabbra rúg, 
mint az ország által kapott fejlesztési támogatások összege.

Niodior szigete, akár a földi paradicsom is lehetne, itt nincsen háború és a szó valós ér-
telmében vett éhezés sincsen. Áram csak kevés háznál van, az ivóvizet a források vízéből fe-
dezik, turisták csak ritkán tévednek a környékre, autók, szupermarketek, internetkávézók 
nem találhatók a szigeten. Az embereknek azonban többre van szüksége, mint élelem és 
lakhatás. Az első televíziókkal, az első elvándorlókkal, akik pénzt küldtek haza, eljöttek az 
álmok is a szigetre, olyan álmok, amelyek megvalósításához pénzre van szükség, amit pe-
dig csak Európában lehet megkeresni.

A Roquetas de Mar-ban dolgozó családtagok alkalmanként 75 eurónyi összeget tudnak 
hazaküldeni, amiből először élelmiszert vásárolnak az otthoniak, aztán ruhát és iskolai fel-
szerelést a gyerekeknek, ha esetleg még marad ezen felül is pénz, akkor félretesznek téglá-
ra, amiből új otthont építenek Niodior első új építésű házakat is felmutató lakóövezetében.

6 „Dual households”
7 Migration, Das zweite Dorf, Der Spiegel, 43/2010. 72. o.
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A hazautalásoknak rendkívül nagy szerepe van nem csak az egyes háztartások, hanem a 
különböző afrikai országok szintjén is.  Egy átlagos afrikai család összes bevételének 18,6%-
át a hazautalások teszik ki. (Rédei, 2007: 283) A következő táblázatban a hazautalások és 
egyéb jövedelemforrások afrikai nemzetgazdaságokban betöltött szerepének nagyságát fog-
laltuk össze, a táblázatból jól kitűnik, hogy az egyes afrikai térségekben a hazautalások mér-
téke a hivatalosan juttatott segélyek és a külföldi befektetések mértékével vetekszik.8

3. táblázat: A hazautalások aránya és a nemzetgazdaság egyéb jövedelemforrásai 

 A GDP %-ában, 2009
Szubszaharai Afrika

Hazautalás 2,2%
Hivatalos segély 3,7%
Közvetlen külföldi befektetés 3,2%
Privát adósság 1,3%
Észak-Afrika
Hazautalás 3,3%
Hivatalos segély 0,6%
Közvetlen külföldi befektetés 2,9%
Privát adósság -0,1%
Afrika összes
Hazautalás 2,6%
Hivatalos segély 2,6%
Külföldi 
befektetés 3,1%

Privát adósság 0,8%

A „kettős háztartások” csak az egyik „fenotípusát” képviselik az afrikai családok túl-
élési stratégiájának. A másik gyakori migrációs stratégia, amelyet az afrikai családok al-
kalmaznak, az, amikor a kiterjesztett család kiválasztja egy arra alkalmasnak bizonyuló 
tagját, hogy tanulmányait valamelyik nagyvárosban vagy pedig külföldön finanszírozza. 
A család állja a tanuláskor felmerülő költségeket, de ennek fejében elvárják a kiválasztot-
tól, hogy tanulmányai végeztével a város gazdaságába beilleszkedve, jövedelméből a csa-
lád otthon maradt részének rendszeresen hazautaljon. A városban vagy külföldön élő csa-
ládtag rendszerint felelősséget érez családjának többi tagja iránt és jövedelméből támogatja 
őket. A hazautalások mértéke az afrikai kontinens országaiban a családok átlagos szükség-
leteinek 30-70%-át fedezi, ezek összege az afrikai kontinensre 2000 és 2005 között a Vi-
lágbank számításai szerint megduplázódott és évi 4,9 milliárd USA dollárról 8,1 milliárd9 
USA dollárra nőttek.

8 Leveraging Migration for Africa, The World Bank, Washington, 2011
9 GIGA Focus, Nummer 12, Hamburg, 2006. http://paperc.de/19518-afrikanische-migranten-vor-der-

festung-europa-giga-focus-afrika-12-2006-9773186236136, (2011. június 6.)



124

urbán ferenc

Afrikaiak Európában
Az Afrikából Európa felé irányuló migráció fő célállomásait a következő táblázat mutatja be.

4. táblázat: Afrikából egyes európai országokba irányuló migráció a jellemző küldő ország szerint

Célország
Összes 

bevándorló 
(1000 főben)

Jellemző küldő országok

Olaszország 411 Tunézia, Egyiptom, Marokkó, Szene-
gál, Ghána, Szomália

Nagy-Britannia 373 Ghána, Algéria, Líbia, Nigéria, 
Szomália, Dél-afrikai Köztársaság

Németország 302 Marokkó, Algéria, Kongó, Ghána, Tu-
nézia

Spanyolország 2 Marokkó, Algéria

Franciaország 165 Algéria, Marokkó, Tunézia, Kongó, 
Elefántcsontpart

Hollandia 150 Marokkó
Belgium 143 Marokkó

Portugália 90 Angola, Bissau-Guinea, Dél-afrikai 
Köztársaság

USA 37 Nigéria, Egyiptom, Etiópia
Svájc 35 Marokkó, Tunézia
Svédország 26 Etiópia

Forrás: Rédei Mária: Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. 275. o.

Európában összesen mintegy 4 millió afrikai él, ebből körülbelül 80 ezer fő magasan 
képzett, akiknek a tervei között szerepel, hogy a későbbiekben tovább áll és valahol máshol 
kezd új életet. Afrikára egyaránt jellemző a belső és külső migráció sokfélesége. Az utób-
bi évtizedekben leginkább a munkavállalási célú migráció felerősödése került előtérbe, pél-
dául a Száhel-övezetből Franciaországba és Nyugat-Európa többi államába való vándorlás, 
vagy a szubszaharai régióból Dél-Afrikába irányuló migráció.

A Nyugat-Európába és a Közel-Kelet fejlett olajtermelő államaiba irányuló migráció 
egyik jellegzetes jelensége az „agyelszívás”10 („brain-drain”), ami az egyes kivándorló éle-
tében pozitív változást jelent, de az anyaországának súlyos anyagi veszteséggel jár a jövő-
re nézve és olykor ez a veszteség számszerűsíthető is, ha figyelembe vesszük a hazai kép-
zés költségeit. A humánerőforrás elvonás a magasan képzett munkavállalók körében a leg-
jelentősebb. Különösen olyan szigetországok gazdaságát érinti hátrányosan a humánerő-
forrás elvándorlása, mint a Zöld-foki Köztársaság, Seychelle-szigetek, Mauritius és Mada-

10 E témáról ld. Tarrósy István írását Afrikai agyelszívás. A kérdéskör néhány aspektusa címmel az Afri-
ka Tanulmányok 2011. V. évf. 3. számában (migrációs különszám), 46-55. o. 

 Interneten elérhető: http://www.afrikatanulmanyok.hu/application/essay/1000_1.pdf
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gaszkár, valamint a polgárháború sújtotta Szomália, Sierra Leone vagy Libéria. A magasan 
képzettek elvándorlása nagyfokú gazdasági terhet jelent Afrikának, hiszen egy jól kvalifi-
kált munkavállaló elvándorlása a becslések szerint 184 ezer USA dollár11 kárt jelent az érin-
tett afrikai állam gazdaságának. 

Afrikai migránsok Magyarországon
Először vegyük szemügyre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nyilvántartásai alap-
ján engedéllyel rendelkező, az afrikai kontinensről származó migránsok 2010. december 
31-ei állapotának megfelelő statisztikai adatait. Afrikai állampolgárok – és egyben min-
den más külföldi állampolgár 2007. július 1-jétől alapvetően két törvény hatálya alapján ki-
adott engedélyekkel tartózkodhatnak legálisan12 a Magyar Köztársaság területén. Az első 
törvény a 2007. évi I. törvény13, amely a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek, illetve az ő akár harmadik14 országbeli családtagjaik számára is kiállított enge-
délyekről rendelkezik. Elmondható, hogy a 2007. évi I. törvény hatálya alatt családegye-
sítési célzattal rendelkezhetnek az afrikai kontinensről származó állampolgárok tartózko-
dásra jogosító engedéllyel. 

A másik törvény, amelynek hatálya alatt engedélyhez juthatnak az afrikai kontinensről 
származó állampolgárok a 2007. évi II. törvény15 a harmadik országok állampolgárainak 
beutazásáról és tartózkodásáról, e törvény alapján sokrétű tartózkodási céllal juthatnak en-
gedélyhez az afrikai kontinens állampolgárai, például engedélyhez juthatnak tanulmányi, 
munkavállalási vagy családegyesítési céllal. Ez utóbbi törvény rendelkezik azon harmadik 
országbeli állampolgárok számára kiadható engedélyről is, akik már legálisan hosszabb 
ideje tartózkodnak Magyarországon és így jogot szerezhetnek a huzamos tartózkodásra.16  
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy korábbi törvények hatálya alatt is rendelkezhetnek ér-
vényes engedéllyel afrikaiak, ezek a törvények az 1993. évi LXXXVI. törvény a bevándor-
lásról, illetve a 2001. évi XXXIX. törvény. A fentiek ismeretében nézzük meg, hogy hogyan 
alakult a legálisan Magyarországon tartózkodó afrikaiak száma 2010-ben.

11 GIGA Focus, Nummer 12, Hamburg, 2006. http://paperc.de/19518-afrikanische-migranten-vor-der-
festung-europa-giga-focus-afrika-12-2006-9773186236136, (2011. június 6.)

12 A menekültektől eltekintve.
13 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tar-

tózkodásáról, hatályba lépett 2007. július 1-jén.
14 Harmadik országbeli állampolgár: azon személyek köre, akik nem rendelkeznek sem magyar, sem eu-

rópai uniós állampolgársággal, hanem harmadik ország állampolgárai. 
15 2007. évi II. törvény a harmadik országok állampolgárainak beutazásáról és tartózkodásáról, hatályba 

lépett 2007. július 1-jén.
16 Huzamos tartózkodás: jelen esetben azon engedélyek, amelyek egy évnél hosszabb idejű tartózkodást 

határozatlan érvényességi idejű engedéllyel tesz lehetővé. Ilyen huzamos tartózkodásra jogosító enge-
délyek a nemzeti letelepedési engedély vagy az EK huzamos tartózkodásra jogosító engedély, illetve az 
ideiglenes letelepedési engedély.



126

urbán ferenc

5. táblázat: 2010. 12. 31-én legálisan Magyarországon tartózkodó 
afrikai kontinensről származó személyek száma

Engedélytípus
Összesen,  
2010. 12. 

31-én

Az afrikai kontinensről  
származó legálisan 
Magyarországon  

engedéllyel rendelkező 
állampolgárok, 2010. 

12. 31-én
Bevándorlási engedéllyel rendelkező  
(1993. évi LXXXVI. törvény) 42 659 463

Letelepedési engedéllyel rendelkező  
(2001. évi XXXIX. törvény) 20 588 187

A 2007. évi II. törvény alapján kiadott engedélyek
Tartózkodási engedéllyel rendelkező 32 897 1 396
Nemzeti tartózkodási engedéllyel rendelkező 6 064 0
EK letelepedési engedéllyel rendelkező 398 3
Nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező 5 504 93
Ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező 9 0
A 2007. évi I. törvény alapján kiadott engedélyek
Állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező 14 272 409
Magyar állampolgár harmadik országbeli  
családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező 7 025 812

EGT állampolgár harmadik országbeli  
családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező 432 45

A 2007. évi LXXX. törvény alapján jogosultságot szerzők
Menekültként vagy oltalmazottként személyi iga-
zolvánnyal rendelkező 1 888 564

Összesen 129 848 3 975
Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A táblázat alapján jól látható, hogy összlétszámuk 3975 fő, amely csak azon személyek 
számát tartalmazza, akik legálisan a számukra jogszabályok alapján elérhető engedélytí-
pussal rendelkeznek. Ez a  397517 fő az összesen hazánkban tartózkodó külföldi állampol-
gár (212 248 fő18) 1,87%-a, amely egy rendkívül alacsony szám. Az összes afrikai konti-
nensről származó személyek száma csupán mintegy harmada csak például a Kínából szár-
mazó személyek számának vagy nagyjából azonos a Vietnámból származók és egyik leg-
nagyobb populációt alkotók számával. Körülbelül 3000 fő magyarországi afrikairól tud a 
magyarországi afrikaiak egyik képviselője is.19 

17 A 2007. évi LXXX. törvény alapján menekültként, illetve oltalmazottként elismert személyek számát 
is tartalmazza.

18 Forrás: BÁH statisztikai adatai, http://www.bevandorlas.hu/statisztikak.php, (2011. június 12.)
19 Kováts András – Rónai Gergely (szerk.) (2009): Bevándorló Budapest, Menedék Egyesület, Budapest.
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A Magyarországra irányuló afrikai migráció kezdetei az 1970-es évekre tehetők, amikor 
főként a szovjet érdekszférába tartozó államok fiataljai jöttek hazánkba különböző tanul-
mányi megállapodások keretében, közülük pedig sokan megismerkedtek egy magyar lány-
nyal és családot alapítottak. Voltak azonban, akik tanulmányaik végeztével hazatértek Af-
rikába, ahol megnősültek és új családot alapítottak.

Jelenleg is tipikusan tanulmányi, illetve családegyesítési célzattal jönnek hazánkba af-
rikaiak. A fenti táblázatban egyes engedélytípusok szerint bontva találhatók meg az enge-
déllyel Magyarországon tartózkodó afrikai állampolgárok, ezért arra vonatkozóan is le tu-
dunk vonni következtetést, hogy milyen hosszú időtávra tervezi tartózkodását az érintett 
személyi kör. Ezen adatokból megállapítható, hogy a legtöbben tartózkodási engedéllyel 
rendelkeznek, ami az összes Afrikából hazánkban tartózkodó személy egyharmadát teszi 
ki, ez az engedély egy-két, illetve hosszabbításokkal akár négy év tartózkodásra jogosíthat. 
A jelenlegi jogszabályok hatálya alatt kiadott huzamos tartózkodásra jogosító engedéllyel 
viszonylag kevés afrikai rendelkezik, összesen 96 fő, ebből arra következtethetünk, hogy az 
afrikaiak inkább a rövidebb tartózkodási célokat részesítik előnyben, illetve, hogy kevesen 
törekednek a huzamos tartózkodásra jogosító engedélyek megszerzésére.

A tartózkodási engedéllyel rendelkezők adatai alapján meg tudjuk azt is nézni, hogy 
melyek a leggyakoribb tartózkodási célok, amelyek alapján az afrikai kontinensről szárma-
zó migránsok hazánkban tartózkodnak, ennek szemléltetésére a következő diagramot ál-
lítottuk össze:

3. ábra: 2010. 12. 31-én tartózkodási engedéllyel rendelkező afrikaiak egyes tartózkodási célok szerint

A diagramon jól látható, hogy az 139920 fő tartózkodási engedéllyel rendelkező afrikai 
migráns döntő hányada 59%-a tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendel-
kezik. Ebből azt gyaníthatjuk, hogy a hazánkban tartózkodó afrikai migránsok mintegy 

20 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
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a családtagjaik előretolt bástyái, akik esetében a család hátra maradt része úgy ítélte meg, 
hogy érdemes tőkét fektetni oktatásukba és tanulmányaik végeztével vissza fogják téríteni 
a családjuknak az oktatásukra fordított összegeket. 

Amint azt egy korábbi tanulmány is bizonyítja az afrikai hallgatók esetében abban, 
hogy Magyarországra esett a választásuk ismerősök tanácsai játszottak fontos szerepet. 
A jelenleg hazánkban tanuló afrikaiak többsége pedig feltehetően az afrikai elit tagjai kö-
zül kerül ki, akik hazánkba küldik tanulni gyermekeiket. 

A családegyesítési cél csak a negyedik leggyakoribb célú tartózkodás, de ha figyelembe 
vesszük, hogy a 2007. évi I. törvény hatálya alatt afrikaiak részére kiadott engedélyek ese-
tében is családegyesítésről van tulajdonképpen szó, akkor módosul a kép. Valamilyen csa-
ládegyesítési célból kiadott tartózkodásra jogosító engedéllyel21 az afrikaiak közül 993-an 
rendelkeznek, vagyis az összes Afrikából származó migráns közel negyede. A rendelkezés-
re álló adatokból jól látható, hogy különösen sokan rendelkeznek magyar állampolgár har-
madik országbeli családtagjaként (812 fő) tartózkodási kártyával. Erre magyarázatul szol-
gálhat, hogy a családegyesítési cél világszerte az egyik leggyakoribb migrációs szándék és 
így hazánkban is sokan éltek ezzel a bevándorlási lehetőséggel, kiváltképp azért mivel a ha-
zai jogszabályok viszonylag könnyen lehetővé tették magyar állampolgár családtagjaként a 
tartózkodásra jogosító engedély megszerzését.

A tartózkodási célok vizsgálatakor meglepően tapasztaltuk, hogy nagyon alacsony a ke-
resőtevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező afrikai sze-
mély, ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a többi célból kiadott engedéllyel rendelkező 
személy is folytasson valamilyen kereső tevékenységet. 

A hazánkban tartózkodó afrikai migránsoknak megnéztük főbb demográfiai mutatók, 
így nemek és egyes korcsoportok szerinti összetételét is. Az adatok megvizsgálása után lát-
ható, hogy a hazánkban legálisan tartózkodó afrikai migránsok korcsoportok szerinti ösz-
szetétele nem mutat eltéréseket a nemzetközi migrációban már megszokott jellegzetessé-
gektől, nevezetesen, hogy a migránsok többsége férfi és a 18 és 34 év közötti korcsoportba 
tartozik. A korcsoportok szerinti meghatározásnál a 18 és 34 év közötti bontás csak a 2007. 
július 1-je után kiadott engedélyekre vonatkozik. Ez alapján elmondható, hogy 299822 fő 
rendelkezett 2010. december 31-én ilyen engedéllyel és ebből 1848-an a 18-34 év közöt-
ti korosztályba tartoznak, ami az összes Afrikából származó migráns döntő többségét, va-
gyis 62%-át jelenti.

A hazánkban élő afrikai populáció tekintetében a nemek szerinti bontás a teljes lakos-
ság szerinti bontásban elérhető. A 2010. december 31-én Magyarországon tartózkodó 3975 
afrikai származású személy közül egyértelműen a férfiak túlsúlya figyelhető meg. A fenti 
adatból 294523 fő a férfiak száma, ami azt jelenti, hogy a hazánkban legálisan tartózkodó 

21 Ebben az esetben a tartózkodásra jogosító engedélyek közé számítottuk a 136 tartózkodási engedélyt, 
812 fő magyar állampolgár harmadik országbeli családtagjaként engedéllyel rendelkező és 45 fő EGT 
állampolgár harmadik országbeli családtagjaként engedéllyel rendelkező személyt.

22 Forrás: BÁH
23 Forrás: BÁH
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afrikai lakosság több mint kétharmada férfi. Általánosságban elmondható, hogy migráció 
tekintetében a férfiak a legmobilabbak nemzetközi szinten is, azonban ez a kétharmados 
férfi arány kiemelkedőnek mondható. A nemzetközi migrációs trendeket vizsgálva általá-
ban csupán enyhe férfi többlet mutatható ki a migránsok között, sőt az utóbbi időszakban 
a férfiak és nők aránya közötti különbség csökkenése mutatható ki.

Ez a nagy eltérés az Afrikából származó és hazánkban élő lakosság nemek szerinti ará-
nyában feltételezhetően arra vezethető vissza, hogy az afrikai társadalmak többsége tradi-
cionális társadalmi keretek között él és a tradicionális családi mintákat követi, ezért jel-
lemzően a férfiak azok, akik nekivágnak a migráció gyakran göröngyös útjának. Érdemes 
azonban figyelemmel kísérni egyfajta feminizációs trendet, amely az egyre nagyobb számú 
afrikai nő vándorlását takarja.24 

A hazánkban élő afrikaiak szerint azért is lehet ilyen magas a férfiak aránya, mert köny-
nyebb az afrikai családoknak, ha a férfi van a nő országában, mivel az európai nőknek na-
gyon nehéz adaptálódni az afrikai élethez. Nehéz számukra, ha nem járhatnak rendszere-
sen látogatóba Európába. Nehéz hozzászokni ahhoz is, hogy a férjük nem csak hozzájuk 
tartozik, hanem az egész családhoz és gyakran a család fontosabb szerepet fog játszani az 
életükben, mint ők.

Hazánk esetében különösen érdekes és további mélyebb elemzést is szükségessé tehet, 
hogy különösen a családegyesítési célzattal tartózkodásra jogosító engedélyek tekintetében 
tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezők között magas a férfiak aránya. A 2010. de-
cember 31-én a 2007. évi I. törvény értelmében kiadott magyar állampolgár harmadik or-
szágbeli családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező 812 fő 90%-a (725 fő) férfi.25 
Ez azért is figyelemre méltó, mert családegyesítési célzattal általában női többlet figyelhe-
tő meg.

A 2010. december 31-én magyar állampolgár harmadik országbeli családtagjaként tar-
tózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező 702526 főnek az afrikai kontinensről származók 
azonban igen csekély arányát mindösszesen 11%-át teszik ki.

A területi elhelyezkedésüket tekintve a Magyarországon tartózkodó afrikaiak többsé-
ge Budapesten és Pest megyében rendelkezik engedéllyel, ami szintén nem meglepő, hiszen 
hazánkban a főváros egy multifunkcionális központ szerepét tölti be, ahol a legtöbb mun-
kahely, tanulási lehetőség és általánosságban gazdasági potenciál koncentrálódik.

A 3975 fő afrikai migráns közül 341127 fő esetében tudtuk megvizsgálni a tartózkodási 
helyüket, közülük 1683-an tartózkodnak Budapesten és Pest megyében, ami a vizsgált af-
rikai származású népesség felét jelenti, a fent leírtak ismeretében ebben a jelenségben sem 
találunk a hazai migrációs trendektől kimagaslóan eltérőt.

24 Erről ld. részletesebben Búr Gábor és Tarrósy István írását a kötetben.
25 Forrás: BÁH
26 Forrás: BÁH
27 564 fő menekültként, illetve oltalmazottként személyi igazolvánnyal rendelkező személy esetében erre 

nem volt lehetőség.
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Záró gondolatok
Az afrikai migránsok hazánkban az összes bevándorló viszonylag kis százalékát alkotják. 
Feltételezhetően zárt közösséget alkotnak, többségük magyar állampolgárságú családtag-
jával együtt tartózkodik hazánkban. Nemzetiségi összetételüket tekintve színes képet al-
kotnak, legtöbben a nigériaiak, az egyiptomiak és a marokkóiak vannak, de sokan érkez-
tek Ghánából, Kamerunból és Szudánból.

Nagy arányban választják hazánkat az afrikai migránsok tanulmányi célzattal is, de a 
többségüket a családi szálak kötik Magyarországhoz. 

A migrációt kiváltó okok között leggyakrabban a jobb élet reménye szerepel, sokan a 
gazdasági nehézségek elől a munkalehetőségek hiánya miatt választották hazánkat, de van-
nak olyanok is, akik háborúskodás és a különböző fegyveres konfliktusok elől menekül-
tek Magyarországra. 
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afrikai útvonalak az Európai Unióba
Keserű Dávid – Radics M. Péter

Bevezető
A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvona-
lak, amelyeket korunk migránsai bejárnak. Különösen igaz ez a fekete kontinensről induló 
„vándorokra”, akikkel kapcsolatban számos olyan tévhit megdőlni látszik, amelyek a köz-
véleményben régóta makacsul tartják magukat (kötetünkben deklaráltan a valóság feltárá-
sát céloztuk). Ma már sok kutató érvel például amellett, hogy az Afrikából elvándorlók szá-
ma nem apad akkor sem, ha a küldő ország fejlődésnek indul. A jelek szerint a kontinen-
sen belüli migráció nagyságrendjét is sokan alábecsülik, egyidejűleg túlhangsúlyozzák az 
Afrikából Európába tartók arányát (ld. a 2011-es líbiai forradalom eseményeit, amelynek 
kapcsán sokan milliós kivándorló populációval riogatták földrészünk lakóit  megalapozat-
lanul)1. Sőt, lassan olyan mítoszok is elvésznek, melyek az állítják, hogy a szigorodó határ-
ellenőrzések és a rendészeti intézkedések egyaránt csökkenthetik a reguláris és irreguláris 
migráció méretét. (de Haas, 2008)

Rédei Mária szerint a globális térben megfigyelhető nemzetközi mobilitásban az afri-
kai kontinens vesztesnek tekinthető főként azért, mert a fiatal lakosság számára „nem képes 
helyi perspektívát nyújtani.” (Rédei, 2007: 272) A legfiatalabb korfájú kontinens felnövek-
vő generációinak tagjai közül sokan úgy vélik, hogy a jobb élet reményében el kell hagyni-
uk otthonaikat. Fontos kiemelni, hogy a társadalom térbeli mobilitásának folyamatos erő-
södése nagyban köszönhető a közlekedés, az infrastruktúra és az intézményi háttér fejlő-
désének. (Szalkai, 2010) Mindezek mellett továbbra is szerepet játszanak a migrációs dön-
téseket kiváltó taszító és vonzó tényezők, tehát azok, amik az egyén jövőbeli életére nézve 
kihatással lehetnek. A taszító tényezőket alapvetően négy alapcsoportba sorolhatjuk, attól 
függően, hogy társadalmi, politikai, gazdasági vagy természeti/ökológiai jelenségek váltják 
ki. A társadalmi taszító faktorok esetében a lakosság egy csoportját a társadalom más réte-
gei kritikus szinten elutasítják, azonban ha mindez a politikai döntéshozók szintjére emel-
kedik, akkor már politikai taszító tényezőkről beszélhetünk. Ide sorolhatjuk például a há-
borús konfliktusokat, az etnikai tisztogatások és a politikai diszkriminációt. Gazdasági 
taszító faktorok számos esetben a társadalmi-politikai tényezőkkel párhuzamosan, illetve 
azok ok-okozati összefüggéseként jelentkeznek, ilyen lehet többek között a magas munka-

1 Bővebben ld. jelen tanulmány Záró gondolatok c. fejezetében
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nélküliség, a pénzügyi válság, valamint az alapvető infrastruktúrák hiánya. (Szalkai, 2010; 
Kohnert, 2007) A természeti taszító tényezőknél pedig a globális klímaváltozás negatív 
hatásait és a környezeti csapásokat említhetjük: sivatagosodás, vízhiány, áradások, aszá-
lyok, erdőtüzek, talaj degradáció, vulkánkitörések és egyéb szélsőséges időjárási viszonyok. 
A különböző ökológiai tényezők miatt elvándorló személyeket klímamigránsként szokás 
definiálni. (Glied – Bumberák, 2011) Azonban a taszító okoktól eltekintve a gazdasági elő-
nyökkel járó és magasabb életszínvonallal, kedvezőbb éghajlati feltételekkel kecsegtető le-
hetőségek bevándorlók ezreit vonzzák. A migrációs döntéseket kiváltó további „vonzó” té-
nyezőnek tekinthető a küldő és a célország közös nyelve, kultúrája, valamint a földrajzi kö-
zelség és a könnyű megközelíthetőség is. (de Haas, 2010)

A tengerentúlon élő afrikaiak közül legtöbben az Európai Unióban laknak. A Nemzet-
közi Migrációs Szervezet (IOM) és az Eurostat felmérései szerint számuk mintegy 4-4,6 
millió közöttire tehető, míg az Egyesült Államokban alig érik el az egymillió főt. Ez a föld-
rajzi közelséggel, az alacsonyabb útiköltséggel, valamint a gyarmati időszakból hátrama-
radt kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolatokkal magyarázható. A fő célországok 
között az Egyesült Királyság, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Németország és 
Olaszország szerepelnek. Az IOM adatai szerint közel kétharmaduk észak-afrikai (algériai, 
marokkói és tunéziai), csupán kisebb, de egyre növekvő részük érkezik Afrika szubszaharai 
részéről. Ez utóbbiak túlnyomórészt a négy legnagyobb népességű tagállamban, tehát az 
Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Németországban tartózkod-
nak. A Szaharától délre eső területekről érkező migránsok körében messze a nyugat-afrikai 
bevándorlók alkotják a legnagyobb csoportot, azon belül is a legtöbben Ghánából, Nigé-
riából és Szenegálból érkeztek az EU-ba. Míg a frankofón országokból a különleges társa-
dalmi-kulturális (poszt)koloniális kapcsolatok miatt elsődlegesen Franciaországba vándo-
rolnak, addig a korábbi angolszász gyarmati területekről származó migránsok nagyobb ru-
galmasságot mutatnak a célország kiválasztásában. (Kohnert, 2007)

1. ábra: A szubszaharai térségekből származó afrikai diaszpórák megoszlása az EU-ban

Forrás: ENSZ (2006)
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A konkrét adatok, valamint az ismertetett trendek kapcsán természetesen fontos tisz-
tázni, hogy legális vagy illegális migrációról van-e szó adott esetben. Legális migráció so-
rán az egyének a szükséges okmányok birtokában vándorolnak egyik államból a másikba, 
illegális migráció esetén pedig ezek hiányában teszik mindezt. Ez utóbbi esetben lehet szó 
átszökésről vagy embercsempészetről, és a velük szorosan összefonódó emberkereskedelem-
ről. (Karoliny – Mohay, 2010) A legális és az illegális migráció kérdése azzal az alaptétel-
lel függ össze, hogy az államok meghatározhatják, milyen körülmények mellett engedélye-
zik a külföldiek számára a területükre való belépést, az ott tartózkodást, illetve, hogy mi-
lyen feltételekkel távolíthatóak el a külföldiek az államterületről. (Bruhács, 1999) Jelen ta-
nulmány kifejezett célja, hogy a legális migránsok és illegális migránsok halmazából csak 
az előbbivel foglalkozzon, azt azonban világosan tisztázni szükséges, hogy a két csoport 
sem az Afrikán belüli, sem pedig az Európába igyekvő afrikai vándorok tekintetében nem 
minden esetben különül el élesen egymástól. Többek között a Tamperei Program lényeges 
elemként meghatározza, hogy a legális és az illegális migrációt csak együtt lehet megfelelő 
módon kezelni, mivel a legális bevándorlással kapcsolatos politika sikere nagyrészt az ille-
gális migráció elleni küzdelem hatékonyságától függ. Továbbá a Hágai Program megálla-
pítja, hogy a migráció területén átfogó megközelítésre van szükség, amely magában foglal-
ja a migráció valamennyi szakaszát, és figyelembe veszi a migráció kiváltó okait, a belépé-
si és befogadási politikákat, valamint a beilleszkedési és visszatérési politikákat is.2 (Kese-
rű, 2011: 124) Mindezek ismeretében helyenként elkerülhetetlenül összefonódás lesz meg-
figyelhető a reguláris és irreguláris migránsok útvonalait, motivációit illetően.

Ennek megfelelően a World Migration Report 2005-ös3 összegzése szerint az Afrikán 
belüli és onnan kiinduló migráció legfőbb jellemzői a következők:
• A kontinensen zajló migráció egyik legfőbb mozgatórugója az ökológiai és gazdasági 

problémák hátrányainak leküzdése.
• A régiók közti különbségek a viszonylag jobban prosperáló, stabilabb térségek felé irá-

nyítják a migránsokat.
• Növekszik az Észak-Afrikán áthaladó népesség aránya, a legtöbben innen igyekeznek 

átjutni Európába.
• Az összmigráción belül emelkedik az irreguláris migráció nagyságrendje, főként az 

északi félteke szigorodó bevándorlási jogszabályai miatt, de ez az Afrikán belüli ván-
dorlásra is egyre jellemzőbb.

• A fejlett országokba igyekvők között egyre nagyobb a szubszaharai országokból érkező 
szakképzett munkaerő aránya.

• Egyre jellemzőbb a migráció feminizációja, bár a nők még mindig alulreprezentáltak a 
migránsok között.

2 Az Európai Unió migrációs politikájának főbb állomásairól és a bevándorlással kapcsolatos jogi 
szabályozásáról bővebb információ olvasható Erdei Nikolett – Tuka Ágnes és Mohay Ágoston jelen 
kötetbe írt tanulmányaiban, valamint Wetzel Tamás (2011): A bevándorlás kérdése Magyarországon. 
Publikon Kiadó, Pécs. című könyvében.

3 Idézi: Moppes, 2006.
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Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy a közkeletű elképzelésekkel szemben, a Föl-
dön zajló globális migráció mintegy 30%-a irányul csak Nyugat-Európába és Észak-Ame-
rikába (Guibilaro, 1997). Továbbá megfigyelhető, hogy a fejlődő országok közti migráció 
nagyságrendje jelentősen, nagy ütemben növekedett az elmúlt évtizedekben.

Az afrikai vándorlás rövid történelme, szakaszai4

Az Európa és Afrika közötti migráció nem újkeletű jelenség, egészen az ókorig nyúlik visz-
sza, amikortól kezdve a két földrész aktív kereskedelmet folytatott egymással, mellyel pár-
huzamosan élénk vándorlásról is beszélhetünk. Itt gondolhatunk a Római Birodalom és 
annak észak-afrikai provinciái közötti kapcsolatokra, az Észak-Afrikába költöző, a tarto-
mányokat vezető politikusokra, azok katonáira és a kereskedőkre, valamint ezen térségek-
ből, illetve még délebbről elhurcolt, az arénákban gladiátorként küzdő rabszolgákra. To-
vábbá megemlíthetjük a „középkori” Mali, Ghána és Szongai (Szongáj) Birodalmak idején 
zajló népességmozgásokat, ezen időszakban a Szaharát átszelő, a Mediterráneum kikötőibe 
tartó, onnan pedig Európába – elsősorban az Ibériai-félszigetre és Szicíliába – vezető ván-
dorutakat. A 19-20. századi gyarmati múltban pedig az öreg kontinens országai munkale-
hetőségek tömkelegével vonzották az afrikai bevándorlókat. A kolonizációs kapcsolatok a 
mai napig jelentős szerepet játszanak a népességmozgásban, mellyel kapcsolatban Moppes 
Stachel és Demel nyomán öt történeti szakaszra osztja a két földrész közti vándorlást:5
1. A 19. század vége (1870–1900) az első fázis, amikor a nyugat-európai országok, azaz a 

centrum (Franciaország, Egyesült Királyság, Portugália, Belgium és Német Császár-
ság) sorra birtokba vették Afrikát. Az európaiak letelepedése és fokozatos térhódítása 
folytán számos gazdálkodással foglalkozó népcsoport volt kénytelen elvándorolni ere-
deti lakhelyéről, ezzel megindult a kontinensen az első nagy migrációs mozgás.

2. A második szakaszban (1900–1945) a mai napig többé-kevésbé fennmaradó dél-észak 
irányú vándorlás vált meghatározóvá. Ekkor az európai országok tucatszám alkalmaz-
ták az olcsó afrikai munkaerőt, valamint a két világháborúban katonának sorozták be 
a gyarmati lakosságot.

3. A harmadik szakasz a második világháború után kezdődött és egészen 1970-es évek ele-
jéig tartott. Ebben az időszakban Franciaország, Hollandia, Belgium és az NSZK elő-
szeretettel alkalmazott olcsó, szakképzetlen afrikai munkásokat. 

4. A negyedik fázis az 1970-es évek elejétől az 1990-es évekig húzódott. Ekkortájt a nyu-
gat-európai országok szigorítani kezdtek a bevándorlási politikájukon. Az afrikai ven-
dégmunkásokra – különösen az 1973-es, első olajválság után – már nem volt többé 
szükség, ennek ellenére az Európába irányuló afrikai bevándorlási hullám nem ért vé-
get. Az Európában uralkodó jobb munkaerő-piaci feltételeknek és lehetőségeknek kö-
szönhetően már nem csak a férfiak indultak útnak, hanem a kontinensen dolgozó ven-

4 E témáról is ld. még a kötetben Búr Gábor és Tarrósy István írását.
5 Nem nyújtva teljes történeti áttekintést, hiszen az 1870 előtti időszakokat ezen periódusok nem tar-

talmazzák.
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dégmunkások otthon maradt családtagjai is. Sőt, az 1980-as évektől, a korábban csu-
pán az Északnyugat-Európa felé igyekvők tranzitállomásának számító Olaszország és 
Spanyolország is közkedvelt célországokká váltak. Ennek következményeként 1974 és 
1997 között majdnem megduplázódott a Maghreb országokból érkezett bevándorlók 
száma.

5. Az ötödik és egyben utolsó, mai napig tartó szakasz az 1990-es években kezdődött. 
Jelen időszakban az európai bevándorlási politikát a migránsok számának csökkentésé-
re irányuló törekvés, illetve az irányított, megfelelően kezelt és hazai céljainak hatéko-
nyan menedzselt migráció jellemzi. Az európai országok kormányai nagyobb kontrollt 
gyakorolnak azok felett, akik belépnek, valamint megpróbálnak belépni területükre. 
Ehhez szorosan kapcsolódnak az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem vissza-
szorítására irányuló kampányok. Sőt, a kormányok a bevándorlók önkéntes hazatéré-
sét is szorgalmazzák és támogatják a származási országukba. Azon migránsokat pedig, 
akik maradni szándékoznak, igyekeznek minél hatékonyabban a társadalomba integ-
rálni (például kötelező nyelvtanfolyamok indításával és a befogadó országra vonatkozó 
tesztfeladatok kitöltetésével). Emellett az európai államok kétoldalú megállapodásokat 
kötnek az afrikai országokkal annak érdekében, hogy jobban tudják felügyelni a mig-
rációs áramlásokat. Azonban figyelembe véve a legtöbb afrikai állam gazdasági és de-
mográfiai feltételeit, nem valószínű, hogy az EU-ba irányuló migrációs trendek csökke-
nést mutatnának. Ezért az európai országok igyekeznek támogatni ezen államokat, kü-
lönböző gazdaságélénkítő beruházásokat finanszíroznak és a kereskedelmi kapcsolatok 
kondícióin javítanak. (Stacher és Demel, 2000, 1-2; Moppes, 2006).

Trendek
Moppes felhívja a figyelmet arra, hogy a szubszaharai Afrikából induló migránsok ritkán 
utaznak csoportosan, alapvetően az egyéni utazások jellemzik vándorlásukat. Ezen kívül 
olyan egyéni karakterisztikával rendelkeznek, mely bolygónk más térségeinek migránsairól 
nem, vagy csak ritkán mondható el. Az afrikai vándorok útvonaluk egyes állomásain (jel-
lemzően régióközpontokban, nagyvárosokban, közlekedési csomópontokon) döntik csak 
el, hogy mi lesz utazásuk következő célállomása, milyen úton-módon utazhatnak tovább 
a legolcsóbban és leghatékonyabban. Ezáltal a migránsok számos szárazföldi, tengeri és 
légi útvonalon haladnak át, hogy elérjék áhított állomásukat, Észak-Afrikát vagy az Eu-
rópai Uniót. Az utóbbi évek empirikus vizsgálatai kimutatták, hogy az európai bevándor-
lási politikában bevezetett korlátozó intézkedések és a szigorú migrációs ellenőrzések mi-
att a szárazföldi útba vetett bizalom megerősödött (bár a tehetősebbek gyakran elrepülnek 
Észak-Afrikáig). Továbbá a kutatások azt is jelezték, hogy egy transzszaharai út általában 
több szakaszban zajlik, az egy hónapos időtartamtól egészen a néhány éves utazásig bezáró-
lag, mivel a migránsok – legyenek legális bevándorlók vagy menekültek – az útvonal men-
tén található településeken átmenetileg letelepednek, és munkát vállalnak, hogy elegen-
dő pénzt gyűjtsenek össze az utazás folytatásához. Néhány vándor azonban végleg letelep-
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szik a nagyobb csomópontokon, állandó munkavállaló vagy vállalkozó lesz (rosszabb eset-
ben viszont csempész). Ezzel szemben az általános vélekedés az, hogy az észak-afrikai zóna 
csak tranzitállomás az Európai Unióba vezető úton, holott több fekete-afrikai bevándorló 
él ezekben az országokban, mint a közösség területén. Ezáltal a térségben végbemenő tele-
pülés-, és városfejlődés, az urbanizáció és a kereskedelem szorosan összefonódik a migráci-
ós folyamatokkal. Annak ellenére pedig, hogy kezdetben sokan nem rendelkeznek legális 
státusszal, igyekeznek munkát találni, illetve nem utolsó sorban tanulmányokat folytatni, 
hogy legális tartózkodásra jogosító engedélyeket szerezzenek és sikeresen beilleszkedjenek 
a munkaerőpiacra. (Moppes, 2006)

Az 1960-as és az 1970-es években csak korlátozott számban érkeztek nyugat-afrikai di-
ákok és magas szakképzettséggel rendelkezők Európába és Észak-Amerikába, főként a ne-
hézkes közlekedésnek, illetve a nagy földrajzi távolságoknak köszönhetően. Ez a kiván-
dorlás a Maghreb országokból Európába irányuló nagyarányú, szakképzetlen munkaerő 
migrációjával összehasonlítva elenyészőnek mondható. Egyedül a zöld-foki köztársasá-
gi és Nyugat-Mali térségéből származó személyek csatlakoztak az alacsony képzettségű 
észak-afrikai migráns munkaerő Nyugat-Európába történő vándorlásához ez idő tájt. (de 
Haas, 2007) 1980 óta azonban ugrásszerűen megnőtt a nyugat-afrikai térségből kiinduló 
bevándorlás Európába, elsősorban Nigéria, Ghána és Szenegál területéről. A főbb migrá-
ciós célpontok az egykori gyarmattartó országok: Franciaország, az Egyesült Királyság és 
Portugália voltak. Ez a jelenség magában foglalta a képzett munkaerő, elsősorban az egész-
ségügyi dolgozók Egyesült Királyságba irányuló, valamint a viszonylag alacsony képzett-
ségű, gyakran illegális migránsok Spanyolországba és Olaszországba történő vándorlását. 

A dél-európai országokba érkező irreguláris migránsok egyébként számos alkalommal 
átestek a regularizációs folyamaton, és több esetben is amnesztiát kaptak, melynek kö-
vetkeztében státuszukat tekintve teljes értékű legális bevándorlókká váltak. Ennek okán 
Olaszország és Spanyolország óriási erőfeszítéseket tesznek a bevándorlók beilleszkedésé-
nek támogatása érdekében, melynek középpontjában a szélesebb értelemben vett társadal-
mi integráció mellett kifejezetten a munkaerő-piaci hozzáférés megteremtése áll. A szoli-
daritást és a megértést szorgalmazzák a helyi lakosok körében, a migránsoknak pedig széle-
sebb körű társadalmi részvételt és munkához való jogot igyekeznek biztosítani. Mindezzel 
azt akarják bebizonyítani, hogy az informális foglalkoztatási hirdetéseket felválthatja a ha-
tékony munkaerő-piaci stratégia. Olaszországban a megfizethető lakás biztosítása is fontos 
kérdés, hiszen a sikeres munkaerő-piaci integráció egyik sarokköve a lakóhely, ezért több 
helyi módszert is kifejlesztettek a bevándorlók lakhatásának támogatására. A dél-európai 
országok jelentős kihívással küzdenek a feketén foglalkoztatott migránsokkal kapcsolat-
ban, a legérintettebb ágazatok közé a mezőgazdasági és a háztartási alkalmazás tartoznak. 
A spanyolországi Lleida tartományban (Katalónia) a gazdák egyesülete egy innovatív mo-
dellt fejlesztett ki a megfelelő minőségű foglalkoztatás érdekében az ideiglenes bevándor-
lók számára. Ezek alapján a kisvállalkozók közösen koordinálják a munkafolyamatokat és 
javítják munkakörülményeket, valamint szállást, képzést és a szociális támogatást biztosí-
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tanak a migránsoknak. A program egyik előremutató aspektusa, hogy a származási ország-
ban fejlesztési projekteket és vezetői tréningeket támogatnak, így állandó kapcsolatot ápol-
nak a küldő ország adott településével, ezáltal biztosítják a folyamatos munkaerő utánpót-
lást, miközben egy helyi közösség körülményein javítanak. Végül, számos településen nem-
csak a foglalkoztatottat támogatják, hanem önálló vállalkozás létrehozására ösztönzik. Egy 
2006-os felmérés megállapította, hogy Olaszországban a vállalkozások számának gyarapo-
dása főként a bevándorlók alapította vállalkozásoknak köszönhető. Az ebben rejlő lehető-
ségeket a kereskedelmi kamara is felismerte, és lelkesen támogatja a migráns vállalkozások 
arányának bővítését. (OECD, 2006)

Visszatérve az útvonalakhoz, a legtöbb nyugat-afrikai bevándorló a belépéshez az euró-
pai repülőtereket és kikötőket választotta, azonban a 2000-es évek elején új irányok és út-
vonalak váltak meghatározóvá. Ez főként az európai vízumpolitika szigorításának, illetve a 
reptereken és a kikötőkben tapasztalható fokozott ellenőrzéseknek köszönhető, ezáltal egy-
re több nyugat-afrikai migráns elkerüli a direkt légi és tengeri közlekedést, és a Szaharán 
történő átkelést, majd onnan a Mediterráneumba való beutazást választja. (de Haas, 2007)

Az Afrikán belüli migráció ma sokkal bonyolultabb és összetettebb, mint az 1980-as 
években. A hagyományosan befogadó országok már nem feltétlenül olyan barátságosak és 
ígéretesek, mint régen, illetve számos küldő ország úticéllá is vált. Néhány állam pedig egy-
szerre küldő-, cél-, és tranzitország ugyanabban az időben. (Erre jó példa Szenegál.) Nincs 
egyértelmű magyarázat a megváltozott afrikai vándorlási trendekre vonatkozóan, de nyil-
vánvaló, hogy mindebben közreműködnek a nemzetközi, regionális vagy nemzeti-etnikai 
konfliktusok, az ökológiai feltételek folyamatos romlása (sivatagosodás, aszály), a politikai 
tényezők és a gazdasági körülmények. (Moppes, 2006)

Jelenlegi útvonalak
Légi útvonalak
Afrikából az Európai Unióba vagy az Egyesült Államokba tartó vándorok legkézenfekvőbb 
választása a légi út. Ez a legbiztonságosabb, a leggyorsabb, de egyben a legdrágább utazási 
forma. Számos olyan nagyváros van Afrikában, amelynek repteréről közvetlen járattal elér-
hető valamelyik európai főváros. Ezek többsége Nyugat-Afrikában található, ilyen telepü-
lés például Accra (Ghána), Abidjan (Elefántcsontpart), Bamako (Mali), Banjul (Gambia), 
Casablanca (Marokkó), Conakry (Guinea), Dakar (Szenegál), N’Djamena (Csád), Douala 
(Kamerun), valamint Freetown (Sierra Leone), Lagos (Nigéria), Tripoli (Líbia) és Sal (Zöld-
foki Köztársaság). Ide sorolható továbbá Kelet-, illetve Dél-Afrikában Addisz-Abeba (Eti-
ópia), Nairobi (Kenya) és Johannesburg (Dél-Afrika) repülőtere. A Nemzetközi Migráci-
ós Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) adatai szerint egy Afrikából Európába szóló repü-
lőjegy átlagosan hétezer euróba kerül, míg egy hajóút ára 850 és 3000 euró közötti lehet.6

6 Idézi: Moppes, 2006
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Tengeri útvonalak
A tengeri útvonalak szerepe a kontinensen belüli migrációban marginális. Az Európába in-
duló migránsok a leggyakrabban a következő városok kikötőiből kiindulva hagyják el Af-
rikát: Dakar, Conakry, Freetown, Abidjan, Takoradi, Bissau és Accra, továbbá a Zöld-fo-
ki Köztársaság kikötői.

2. ábra: Szárazföldi és tengeri migrációs útvonalak Észak-Afrikába, a Közel-Keletre és Nyugat-Európába

Forrás: de Haas, 2007

Szárazföldi útvonalak
A nyugat-afrikai partvidék
Ez az útvonal az egyik legbiztonságosabb, végigvezet a nyugat-afrikai partvidéken, érintve 
Libériát, Sierra Leonét, Guineát, Bissau-Guineát, Szenegált, Gambiát, Mauritániát, Nyu-
gat-Szaharát és Marokkót. A főbb migrációs csomópontok az útvonal mentén Conakry, 
Dakar, Nouadhibou (Mauritánia) és a nyugat-szaharai Dakhla, valamint El-Aaiún vá-
rosai. Az itt vándorló migránsok főként az érintett országokból származnak, de egyre na-
gyobb számban haladnak át rajta Afrika más térségeiből – sőt, egyes esetekben Ázsiá-
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ból – útra kelt csoportok. Az Európa felé továbbhaladók innen közvetlenül a spanyol szá-
razföldre, illetve az ország egyik autonóm régióját alkotó Kanári-szigetekre indulnak to-
vább. A többi nyugat-afrikai államhoz hasonlóan Szenegált is hatványozottan érinti a mig-
ráció, fővárosa, Dakar pedig mind kiinduló, mind cél- vagy tranzitállomásként nagy sze-
repet kap. Ide koncentrálódik ugyanis az ország gazdasága, s ennek köszönhetően a mun-
kanélküli, megélhetést kereső tömegek is ide érkeznek, sőt, az állással nem rendelkezők 
fele Dakarban és környékén tengeti mindennapjait. A helyzetet súlyosbítja a népességsza-
porulat, ugyanis az elmúlt másfél évtizedben megduplázódott a munkaképes korúak szá-
ma, de ezen embereknek sok esetben nem képes a kormányzat munkát biztosítani, így csak 
tovább növekszik az amúgy is magas munkanélküliségi ráta. (Mezger – Flahaux, 2008) 
Az országban a bérek alacsonyak, a feketegazdaság megállíthatatlanul növekszik. Részben 
ennek okán dönt számos szenegáli a kivándorlás mellet. Az innen származó migránsok el-
sődleges célpontjai a régió környező országai, illetve Franciaország, ahol mintegy 55-60 
ezer szenegáli él legálisan, de szintén nagy szenegáli populáció él Spanyolországban (63 
ezer fő) és Olaszországban (72 ezer fő). Mindemellett Szenegál nagy figyelmet szentel a 
visszatérő migránsoknak, reménykedve a visszaérkező tőke és tudás jótékony hatásában, az 
igazság azonban az, hogy a hazaérkezők többnyire a szomszédos államokban vállalnak hos-
szabb-rövidebb időre munkát, ugyanis a magasabb képzettséget szerző, korábban Európá-
ba emigrált munkavállalók visszatérve nem jutnak a kvalitásaiknak megfelelő álláshoz, mi-
vel a képzettségüket igénylő munkalehetőségek számos esetben hiányoznak az ország mun-
kaerő-piaci palettájáról. Vélhetően további migrációs mozgásokat vetít előre az a felméré-
sek által bizonyított tény, mely szerint a kivándorlást nem vállaló emberekkel megegyező 
végzettségű (képzetlen, alulképzett) visszatérő migránsok is könnyebben boldogulnak éle-
tükben, elsősorban az összegyűjtött tőke miatt. (Mezger – Beauchemin, 2010)

Ezen a ponton feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a szubszaharai Afrika országaiból 
érkező migráció az 1990-es években kezdett tömeges méreteket ölteni, akkor elsősorban a 
több nyugat-afrikai országot is érintő polgárháborúk és Elefántcsontpart gazdasági vissza-
esése miatt. Kutatók szerint tévedés lenne azonban minden Marokkóba – és a Maghreb 
térségbe – érkező migránsról feltételezni, hogy Európába akar továbbutazni. Egyre több 
szubszaharai vándor érkezik kifejezetten azért Marokkóba, hogy munkát vállaljon és ta-
nuljon, sőt, egyes esetekben a végleges letelepedés szándéka vezérli őket. 2005-ben már 25 
ezer fekete-afrikai migráns tartózkodott legálisan Marokkóban és számuk azóta is növek-
vő tendenciát mutat.

A nyugat-szaharai útvonal
Az elsősorban Elefántcsontpartról, Ghánából, Burkina Fasóból, Togóból és Beninből indu-
ló migránsok által igénybe vett nyugat-szaharai szárazföldi útvonal egyike a legveszélyeseb-
beknek, hiszen keresztülvezet Földünk legnagyobb sivatagán, a Szaharán. Ezen útvonalon 
található országok közül Elefántcsontpart az egyik legjelentősebb, ugyanis a térségben be-
töltött kiemelkedő politikai és gazdasági szerepének köszönhetően fővárosa, Abidjan nem 
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csupán a migráció egyik kiindulópontja, hanem centruma is. Vidéki, szegény tömegek az 
ország minden részéből, illetve a környező országokból (Burkina Faso, Mali, Guinea) egy-
aránt érkeznek a városba a jobb megélhetés reményében, egyúttal táplálva az Abidjanból 
kiinduló (avagy folytatódó) migrációt Afrika nyugati partjai felé vagy tovább Európa irá-
nyába. Ez a fajta lépcsős migráció Nyugat-Afrika több államára is jellemző: a városi lakos-
ság külföldre emigrál, míg helyükre a faluból (vagy a szomszédos országokból) mások ér-
keznek. (Adepoju, 2006c: 36-37; Konseiga, 2005) Az útvonal első főbb csomópontja Mali 
fővárosa, Bamako, valamint a Niger-folyó nyugati vidéke mentén található további város-
ok. Bamako, a régió egyik kulturális és gazdasági központjaként kézenfekvő választás egy 
nagyvárosba igyekvő vagy a Szaharát átszelni szándékozó vándor számára. A tengerparttal 
nem rendelkező ország egész történelmét áthatja a migráció, a térségre és az országra jellem-
ző szegénység, a ciklikusan változó mezőgazdasági lehetőségek. (Mafukidze, 2006) Éppen 
az évről-évre váltakozó körülmények (időjárás, árak, munkalehetőség) miatt jellemző a ré-
gióra a vándorlás, a korábbi évszázadokban elsősorban a környező országokba, majd a gyar-
mati időszaktól kezdődően Európa és Észak-Amerika felé irányulva. A migráció oka első-
sorban gazdasági jellegű, a mali lakosok 91%-a kevesebb mint 2 amerikai dollárt keres na-
ponta, 73%-uk keresete pedig az 1 dollárt sem éri el. Ugyan hivatalos felmérések nincse-
nek, a becslések szerint körülbelül 4 millió mali nemzetiségű élt külföldön 1991-ben, s azóta 
sem csökkent a migráció mértéke, napjainkban is körülbelül ennyi mali állampolgár tartóz-
kodik az ország határain kívül. Tekintve, hogy az ország lakossága 2011-es becslések alap-
ján 15 millió főre tehető, mindenképp jelentősnek nevezhető a külföldön megélhetést kere-
ső, s fizetésük egy részét hátrahagyott családjuknak hazaküldő mali állampolgárok száma. 
A felmérések alapján az országot elhagyók fele a régióban talál munkát, másik fele az Euró-
pai Unióba vagy újabban az Egyesült Államokba megy dolgozni, s életüket igyekeznek meg-
alapozni az általában 3 és 7 év közötti kint tartózkodással, majd visszatérnek szülőhazájuk-
ba családot alapítani. Az általános trendeknek megfelelően a családalapítást követően újra 
visszatérnek külföldre és fizetésüket hazaküldve teremtik meg családjuk anyagi független-
ségét, megélhetését. A Maliba irányuló migráció (és az országon belüli mozgás) fő célpont-
ja szintén Bamako, ahol az ország vállalatainak több mint 60%-a található. A kormány el-
fogadja a migrációs trendeket, s létezik ugyan személyi igazolvány, az nem szolgál a lakosok 
kontrollálására, s csak bizonyos szolgáltatásokat (elsősorban a kórházi ellátást) kötnek hely-
ben lakáshoz. A lakosság mozgásának egy másik mozgatórugója az idénymunka, ugyanis 
minden évben tömegek kelnek útra a nagyobb városok és a határ felé a nagy kereset remé-
nyében, s próbálkozásukat általában siker is koronázza. A Szaharán történő átkelés során je-
lentős csomópont még a mauritániai Zouérat városa, ahonnan sokan vagy a nyugat-mauri-
tániai partvidék (Nouadhibou) vagy a Nyugat-Szahara északi részén található El-Aaiún felé 
haladnak tovább. Mivel a legtöbb érintett ország tagja a Nyugat-afrikai Államok Gazdasá-
gi Közösségének (ECOWAS) – kivéve Mauritániát és Nyugat-Szaharát –, a határokon való 
átkelés viszonylag egyszerű. Az Európa felé igyekvők innen szintén Spanyolországba, illet-
ve a már említett Kanári-szigetcsoportra indulnak tovább. (Moppes, 2006; De Haas, 2007)
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A közép-szaharai útvonal
Ez az útvonal Algérián keresztül szeli át a Szaharát, és legtöbbször Marokkó északi ré-
szén végződik, illetve a vándorlók egy része innen indul tovább Európa felé. Ezt az útvo-
nalat választók a Nigertől délre eső országokból vagy még délebbről indulnak útnak, nép-
szerű csomópont például Nigériában Sokoto, Kano, Tessaoua és Tahoua, valamint Mali-
ban Mopti, Gao és Bamako. Az útvonal legfőbb találkozóhelye a Niger északi részén ta-
lálható nomád tuareg nép „fővárosa”, Agadez, amelynek népessége 1985-ben még csak 30 
ezer főt számlált, ma viszont közelít a 100 ezerhez. (Moppes, 2006) A közel Texas mére-
tű térségben ez az egyetlen hely, melyet városnak lehet nevezni. A települést a 14. század-
ban alapították, és a Szaharán keresztül zajló kereskedelem egyik legfontosabb tuaregek 
lakta városává vált. A 15. században, a Szongai (Szongáj) Birodalom idején kiemelkedő sze-
repet töltött be a nyugat-afrikai Kano és Timbuktu, illetve az észak-afrikai oázisok, vala-
mint a líbiai Tripoli városa közötti kereskedelemben és népességmozgásban. Ezt a funkció-
ját a mai napig megőrizte, fontos migrációs csomópont, mivel számos transzszaharai út ke-
reszteződésénél fekszik. Tulajdonképpen a Maghreb térségbe Agadezen keresztül vezet az 
út. (Adepoju, 2006b) Ezáltal a szubszaharai Afrikából Észak-Afrika – onnan pedig az eu-
rópai kontinens – felé igyekvő migránsok egyik legjelentősebb tranzitállomása, mely elfo-
gadható szállást és ételt kínál a megfáradt vándoroknak. Emellett napjainkban Agadez a 
környéken bányászott uránérc, ónérc, ezüst és szén kitermelésének központja, a térség no-
mád pásztorai pedig a város piacán adják el állataikat és szerzik be a gabonát, zöldsége-
ket, illetve a mai napig érkeznek Bilmából sót szállító karavánok a településre. Mindennek 
köszönhetően a városban viszonylag sok a munkalehetőség, főként a már említett bányák 
miatt, így rengeteg migráns dönt a maradás mellett, többnyire azzal a tervvel, hogy az itt 
megkeresett bérükből finanszírozzák a hátralevő utat. Természetesen nemcsak Agadez vá-
rosa, hanem Niger egésze is kulcsszerepet játszik a migrációs rendszerben, hiszen a vándo-
rok a régi karavánutak mentén utaznak és a Szaharán belüli rokoni kapcsolatokat kihasz-
nálva kereskedelmi hálózatokat építenek ki, számos esetben pedig végleg letelepednek és 
új megélhetési formát választanak, a líbiai kőolajmezőkön dolgoznak vagy árukereskede-
lemmel foglalkoznak, helyenként pedig a Fekete-Afrikából érkező társaikat szállítják a si-
vatagon keresztül. Míg a 20. század közepén Niger kibocsájtó országnak számított, addig 
napjainkra tranzitországgá is vált, ugyanis kiszélesedett a migránsok azon köre, akik dé-
lebbről is nekivágnak a nagy útnak. (De Haas, 2007) Bár folyamatosan bővül a Szaha-
rát átszelő migrációs útvonalak „választéka”,  Agadez továbbra is az egyik legforgalmasabb 
település e tekintetben. Két fő útvonal vezet a városba, míg a Burkina Fasóból, Elefánt-
csontpartról, Ghánából, Togóból és Beninből érkező migránsok először Niger fővárosát, 
Niamey-t veszik célba, és onnan továbbindulva jutnak el Agadezbe, addig a nigériai, kon-
gói és más közép-afrikai országokból származó vándorok közvetlenül Nigériából érik el 
Agadezt. Észak-Niger legnépesebb városát elhagyva az út elágazik az északkeleten fekvő, 
líbiai Sebha oázis és az északnyugaton található dél-algériai város, Tamanrasset irányába. 
Az algériai városban szintén óriási a lakosságszám növekedése, 1966-ban még csak 3 ezren 
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éltek a településen, ezzel szemben ma mintegy 76 ezren laknak itt. Az útvonal az észak-al-
gériai Maghniába vezet tovább, ahonnan a migránsok közül sokan átkelnek a szomszédos 
Marokkóba. (Moppes, 2006; De Haas, 2007)

A kelet-szaharai útvonal
A kelet-szaharai útvonal az egyik legnépszerűbb migrációs ösvény, becslések szerint éven-
te több mint 80 ezer migráns halad keresztül rajta. A közép-szaharai útvonalnál említett 
agadezi csomóponttól ez az útvonal hagyományosan a líbiai Tajarhi, illetve a Sebha oá-
zis felé folytatódik, így közvetlenül Tripoliba vagy más tengerparti városokba, esetleg Tu-
néziába utaznak a migránsok, hogy onnan aztán eljussanak az olasz Lampedusa szigeté-
re vagy Máltára. (de Haas, 2007) A szubszaharai afrikai vándorok jelentős része Nigeren 
keresztül vág át Líbiába, ami napjainkra az egyik fő célállomása lett a szárazföldön érke-
ző afrikai migránsoknak. Tajarhi Líbia Fezzan nevű régiójának egyik legdélebbi települé-
se, a nigeri Madama után – mintegy 360 km-t követően – az első hely, ahol tankolni le-
het. A Szahara közepén fekvő oázis mellett megpihenhetnek a tengerparti városok felé 
igyekvő vándorok és kereskedők, illetve itt találkozhatnak Afrika más térségeiből érkező 
migránsokkal, ugyanis a kisváros kereskedelmi útvonalak találkozásánál fekszik. Délebbre 
csak a Tama nevű ellenőrzőpont fekszik a líbiai határszakaszon, mely azonban sokszor zár-
va van, így a legálisan utazókat arra kényszeríti, hogy Agadezből vagy Niger valamely más 
északon fekvő kistelepüléséről repülővel kelljenek át a határon, leszállni pedig a Tajarhitól 
körülbelül 40 km-re északra található Al Katrunban tudnak. (Adepoju, 2006b) Sebha vá-
rosa – Tajarhihoz hasonlóan – szintén egy oázis közelében fekszik, és a viszonylag magas, 
130 ezer fős népességének, illetve gyors növekedésének köszönhetően fontos légi és közúti 
közlekedési csomópont, melynek jelentősége a tengerparton fekvő Misztrátát és Niamey-t 
összekötő vasútvonal jövőbeni elkészültével csak tovább növekedhet, ugyanis a város mel-
lett kívánják elvezetni a síneket. Ennek következtében a település – manapság sem cse-
kély – migrációs forgalma tovább növekedhet, hiszen a vándorok vasúton könnyebben, 
gyorsabban és kockázatmentesebben elérhetik a várost.

Egészen a közelmúltig a legtöbb nyugat-afrikai vándor a transzszaharai átkelést kö-
vetően Líbiában dolgozott. Az 1980-es évek azonban alapvető változást hoztak, amikor 
a szubszaharai bevándorlók tömegével kezdtek csatlakozni a Maghreb térségből szárma-
zó migránsok áramlásához. Részben ennek okán Olaszország és Spanyolország vízumkö-
telezettség vezetett be az észak-afrikai munkavállalók számára az 1990-es évek elején. En-
nek következtében megnövekedett a Líbiában élő azon illegális szubszaharai bevándor-
lók száma – szemben a korábbi legális migránsokkal –, akik nem rendelkeznek elfogad-
ható okmányokkal, illetve rendszeressé vált a kiutasításuk, de az utóbbi évekig jelenlétü-
ket általában tolerálta a líbiai vezetés, és sok esetben legális papírokat is kaptak a munka-
végzéshez. 1998-ban Líbia kulcsszerepet játszott a Száhel-Szaharai Államok Közösségé-
nek (CEN-SAD) létrehozásában, melynek jelenleg 28 afrikai ország a tagja és egy olyan re-
gionális blokk létrehozása a célja, ami elősegíti a személyek, a tőke, illetve az áruk szabad 
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mozgását. (De Haas, 2007) A szervezet megalkotásában többek között az is szerepet ját-
szott, hogy a fekete-afrikai bevándorlók jelentősen megváltoztatták a líbiai munkaerőpia-
cot. Manapság az észak-afrikai állam gazdasága és közszolgálati szektora erőteljesen függ a 
bevándorlóktól. Míg a szomszédos egyiptomiak főként a mezőgazdaságban és az oktatás-
ban dolgoznak, addig a szubszaharai migránsok fizikai- és betanított munkások. Valamint 
Moammer Kadhafi, egykori líbiai vezető pánafrikai politikája szintén meghatározó szere-
pet játszott a Nílus-völgyi, a kelet-afrikai, és az euromediterrán migrációs rendszerben, hi-
szen Líbia a pánafrikanizmus szellemében örömmel biztosított munkát a szubszaharai be-
vándorlóknak. (de Haas, 2007)

„Afrika szarvától” Líbiába és Egyiptomba
Az Afrika szarváról – pl. Szomáliából és Etiópiából  útnak induló migránsok jellemző út-
vonala Szudánon át vezet Líbiába. Szudán, azaz az ősi Núbia ősidők óta összekötő kapocs 
a szubszaharai Afrika és Egyiptom között. A Nílus menti közlekedési útvonalak (mind a 
közúti, mind vasúti) meghatározó jelentőségűek napjaink migrációs folyamataiban, Ke-
let-Afrikából szárazföldön ugyanis csak a folyó mentén érhető el Észak-Afrika, a Földkö-
zi-tenger partvidéke. Két évtizede Szudán északi része (főként a nagyvárosok és Kartúm) 
komoly ütemben fejlődnek. Ennek egyik következménye, hogy a légiközlekedés is beke-
rült a közkedvelt és egyre többek által használt közlekedési lehetőségek közé. Az 1970-es 
években az országhatáron belüli migráció volt jelentős, a déli és nyugati országrészekről 
sokan költöztek északra és a nagyvárosokba. Kartúm népessége az elmúlt három évtized-
ben dinamikusan növekszik. A belső migráció többnyire a fiatalokat érintette, ők voltak 
azok, akiket csábítottak a város adta lehetőségek. Érdekesség, hogy 50%-uk nő volt, ami 
az adott korszakban sem volt szokványos, lévén, szigorú társadalmi kötöttségek határozták 
meg a sorsukat (és határozzák meg a mai napig). Az útvonal fontos csomópontja Kufra vá-
rosa, amely Líbia azonos nevű régiójában fekszik. A Szahara keleti felén fekvő település ka-
tonai-stratégiai központ, valamint Líbia nyolc oázisa közül az egyik. Afrika szubszaharai 
térségéből, főként Szudán felől érkező migránsok mind érintik a tradicionális kereskedel-
mi útvonalak mentén fekvő települést, illetve a körzetében található Al Jawf nevű városkát, 
ahonnan az ország part menti vidékei felé veszik az irányt az utazók.7

Azon vándorok, akik Kartúmot elhagyva nem Líbia felé indulnak, Egyiptomba kel-
nek át és a Nílus mentén haladva, főként vasúttal vagy hajóval igyekeznek eljutni a Föld-
közi-tenger partvidékére. Egyiptomban a migráció, a be- és kivándorlás meglehetősen ér-
dekes kérdés, hiszen más afrikai államtól eltérően viszonylag kisszámú egyiptomi hagyta el 
az országot nyugat felé és kevesen is érkeznek olyanok, akik huzamosabb ideig, munkavál-
lalás céljából tartózkodnak a fáraók földjén. Egyiptom a történelem során mindig is össze-
kötő kapocs, tranzitútvonal volt a dél és kelet felől érkező, észak felé igyekvő kereskedők, 
vándorok számára. A Nílus mentén, vagy az oázisról-oázisra történő mozgás teljes egészé-
ben alkalmazkodott a természeti-környezeti adottságokhoz, és még ma is megfigyelhető. 

7 Forrás: http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5199f2,45a5f9fd2,4e3f9dd02,0.html
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Egyiptomban a ’60-as és ’80-as évek között – Szudánhoz és Etiópiához hasonlóan – a bel-
ső vándorlás volt meghatározó. Az Asszuáni-gát építéskor, 1970 környékén 100 ezer núbiait 
költöztettek el a később elárasztásra ítélt térségekből. Ekkortól indult meg a vidéki népes-
ség városokba áramlása. Ennek következtében a ’90-es évekre olyan óriási metropoliszok 
jöttek létre mint Kairó vagy Alexandria. Jelenleg mintegy 3 millió egyiptomi él külföldön, 
ezzel Algéria, Marokkó és Irak mögött a negyedik legnagyobb kibocsátó arab ország. Kö-
zel egymillióan találtak lakhelyet a szomszédos Líbiában, 1,5 millióan Szaúd-Arábiában, 
az Egyesült Arab Emírségekben, illetve Jordániában, mindössze 350 ezren Nyugat-Euró-
pában és Amerikában. Szakértők becslései szerint a hetvenes évektől napjainkig 3-5 millió 
migráns lépte át az egyiptomi határt és vándorolt tovább a Közel-Kelet vagy Líbia irányá-
ba. Az Egyiptomba érkező vándorok vagy repülőgépre ülnek az ország valamely nagyvá-
rosában és légi úton keresztül érik el az Európai Uniót, vagy hajóra szállnak és Ciprus, il-
letve a görög szigetek felé indulnak.

Afrikai nagyvárosok
Az előzőekben részletesen áttekintettük az Afrikából Európába irányuló főbb vándorlási 
útvonalakat, valamint a két kontinens közötti népességmozgás rövid történetét, legjelentő-
sebb állomásait és napjaink tendenciáit. Azonban ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az af-
rikai migrációs folyamatokról, szükségszerűen meg kell vizsgálnunk a 21. századi urbani-
zációs trendeket, az afrikai városodás és városiasodás jelenségét, illetve a földrészen belü-
li vándorlás esetében a vidékről a városba történő áramlás aktualitásait. Ezek együttesen 
fontos szerepet játszanak a tekintetben, hogy megértsük, egy afrikai személy miért, milyen 
okokból és milyen lakhatási körülmények közül kiindulva dönt az elvándorlás, az Európai 
Unióba való bejutás lehetőségének választása mellett.

Az emberiség jelentős fordulóponthoz érkezett, ugyanis 2005-ben a világon 3,18 milli-
árd ember, tehát a Föld akkori népességének közel fele, 2008-ra ellenben már bolygónk po-
pulációjának döntő hányada városokban élt. (Rakonczai, 2008: 30) Az ENSZ előrejelzései 
még tovább mennek, melyek szerint a világ urbanizációs rátája tovább emelkedik a jövő-
ben, ezáltal 2030-ra eléri az 59,7%-ot, 2050-re pedig a 69,6%-ot. A demográfiai növekedés 
szintén a városokban zajlott le és a jövőben is ott fog megtörténni.8Az 1970-es évektől fel-
gyorsult globalizálódó időszakban a városfejlődés új térségekbe, történetesen Ázsiába, Afri-
kába és Latin-Amerikába, azaz akkori kifejezéssel élve a harmadik világ területeire tette be 
a lábát. Ennek következtében a fejlődő országok települései az 1950-es évektől kezdve nap-
jainkig tartó folyamatos és gyors növekedésnek indultak. Az urbanizáció az említett régiók- 
ban különbözőképpen játszódik le, azonban közös ismertetőjegy, hogy sokáig úgy tartot-
ták, a városi népesség növekedése a társadalmi fejlődéssel egyenértékű, illetve gazdasági jó-
létet teremt. Főként a fejlődő országok esetében azonban kénytelenek voltunk rádöbbenni, 
hogy ezen államokban végbemenő urbanizációt korántsem nevezhetjük megszokott folya-
matnak, ugyanis az urbanizációhoz számos negatív tényező is párosul. Többek között az 

8 http://www.magyardiplo.hu/archivum/2010-aprilis/189-a-vilag-teljes-elvarosiasodasa, letöltve: 2010. 10. 18.
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ivóvízellátás és csatornázás kérdése a metropoliszokban, a városi mélyszegény réteg kiala-
kulása, a sok helyütt mérhetetlen nyomor, valamint a szlömök létrejötte, a hulladékkezelés, 
és -szállítás megoldatlansága, illetve mindezek hatásaként a különböző fertőző betegségek 
megjelenése és rohamos terjedése. A demográfiai változások eredményeként a fejlődő or-
szágok városi népessége 1920 és 1985 között tízszeresére emelkedett, azaz elérte az egymil-
liárd főt, 2006-ra pedig közelített a 2,4 milliárdhoz. (Rakonczai, 2008: 30) Ezek a folya-
matok még közel sem zárultak le, hiszen jelenleg is növekszik a metropoliszok vagy inkább 
megapoliszok9, illetve ezzel párhuzamosan a kisebb-nagyobb városok népessége, ugyanis 
nem szabad elfeledkeznünk azon tényről, hogy a Föld városokban élő lakosságának még 
mindig több mint fele 500 ezer főnél kevesebb lélekszámú településen lakik. (Lee, 2006: 
28) Maga a városfejlődés önmagában nem lenne probléma, azonban a városodás egyik 
„melléktermékeként” megjelent nincstelenség és éhezés egyenes arányban, sőt helyenként 
nagyobb ütemben emelkedik a populáció növekedésénél. 

A Világbank becslése szerint bolygónk lakosságának mintegy 20%-a, tehát közel 1,4 
milliárd ember él naponta kevesebb mint 1,25 dollárból és további 1,6 milliárd pedig keve-
sebb mint 2,5 dollárból. Ezen tényt csak tetézi, hogy a legszegényebb országok városi po-
pulációjának háromnegyede katasztrofális állapotok között él: nélkülözi a tiszta ivóvizet, 
a csatornázást, a szemét megfelelő módon történő elszállítását és sok esetben az egészséges 
fejlődéshez szükséges élelmiszermennyiséget. Tulajdonképpen minden harmadik városla-
kó szűkölködik, viskókban vagy illegális „lakótelepen” húzza meg magát, esetleg gettóban 
lakik. A hivatalos adatok szerint is több mint 900 millió ember nyomornegyedlakó. Emel-
lett a szegény országok népessége oly mértékben növekszik, hogy 2050-re e térségek lakos-
sága több mint duplájára, azaz 1,7 milliárd főre fog emelkedni. Amíg a gazdaságilag fej-
lett, nyugati államok népessége stagnálni vagy csökkeni fog, addig a nincstelen országoké, 
történetesen Burkina Faso, Bissau-Guinea, Burundi, Csád, Kongó, Libéria, Mali, Niger, és 
Uganda lakossága a háromszorosára nő. (László, 2009: 50)

A gazdagok és szegények közötti szakadék folyamatos mélyülése a társadalmi fenntart-
hatatlanság egyik tényezője. A nélkülözés hatékonyan megoldható kérdés lenne, ha a javak 
elosztása, a mezőgazdaság és a kereskedelem igazságosabbá, méltányosabbá válna. A gon-
dokat csak súlyosbítja a metropoliszok megállíthatatlan és feltartóztathatatlan növekedése, 
melynek következtében 2007-re a milliós városok száma elérte a 157-et10, továbbá 18 olyan 
település alakult ki addigra, melynek lélekszáma meghaladta a tízmillió főt, ebből 12 vá-
ros a fejlődő országok valamelyikében volt található. A városközpontok ilyen mértékű bő-
vülése csak tovább gerjeszti a feszültséget a társadalom egyes csoportjai között, illetve nö-
veli a szegény rétegek számát, ezáltal több és több problémát, valamint fejtörést okoz a kor-
mányzatoknak. Hiszen néhány év, évtized leforgása alatt a városi infrastruktúra, a szolgál-
tatások színvonala és a szociális ellátórendszer képtelen alkalmazkodni, továbbá lépést tar-

9 A több mint tízmilliós városi agglomerációk száma.
10 Agglomerációval együtt nézve a 468-at.
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tani az ilyen dinamikusan fejlődő és növekvő lakossággal, a megváltozott igényekkel. (Ke-
serű, 2010: 58-59) 

Az előzőekben vázolt problémák és tendenciák – legyenek azok becslések vagy valós, 
már bekövetkezett események – jelentős része a fekete kontinensre vonatkozik. Afrikában 
több mint 350 millió személy – a kontinens népességének közel 40%-a – lakik városok-
ban és abszolút lakosságszámban kalkulálva példa nélküli a növekedés aránya.11 A városi 
lakosság ilyen mértékű emelkedését a városba történő betelepülés és a szaporodás együt-
tese okozza, hiába próbálják a politikusok a migráció szerepére helyezni a hangsúlyt, a té-
nyek azt mutatják, hogy a természetes szaporodás járul hozzá a növekedés több mint fe-
léhez. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a döntéshozók érvelését, hiszen a föld-
művelési munkák csökkenése, a vidéki szegénység mélyülése és az aktuális helyi konflik-
tusok, illetve háborúk egyaránt a városokba kényszerítik az embereket. (Keserű, 2010: 61; 
Bouare, 2006)

1950-ben csupán két afrikai város rendelkezett egymillió feletti lakossággal, ez a szám 
2000-re 37-re emelkedett, és vélhetőleg 2010 végére eléri az 52-őt, 2030-ra pedig 2000-hez 
képest megduplázódik a városi lakosság nagysága. Ugyanakkor a fekete kontinensen vég-
bemenő urbanizációs növekedés története nem csak arról szól, hogy a metropoliszok – pél-
dául a nigériai Lagos – egyre hatalmasabbá válnak.12 Léteznek kis- és közepes méretű vá-
roskák, melyek egyaránt vonzzák az állandó ottlétre tervező, tehát a véglegesen beköl-
töző, és az ideiglenes lakosokat, továbbá létfontosságú, katalizátor szerepet játszanak az 
adott térség vagy kerület gazdasági növekedésének tekintetében. Ezek közül sok település 
a kolonizáció előtti időszakban is létezett már és kereskedelmi-kormányzati központként 
funkcionált, ilyen volt többek között az Észak-Nigériában található Kano, a Ghánában 
lévő Kumasi vagy a mali Timbuktu. Más városokat, mint Nairobi, Harare és Entebbe a 
gyarmatosítók alapították az adminisztrációs feladatok ellátása végett. Emellett az 1950-es 
évektől új területek is a fejlődés útjára léptek és urbanizálódni kezdtek, melynek eredmé-
nyeként új kikötővárosok (pl. a ghánai Tema), illetve új fővárosok (a tanzániai Dodoma, 
vagy a nigériai Abuja) alakultak ki. (Toulmin, 2010: 88)

A városokba irányuló migráció és a városokban tapasztalható létszámnövekedés gyak-
ran olyan problémaként merülnek fel, melyek szabályozása szükségszerű lenne. A másik ol-
dalon azonban a városokba áramló fiatalok központi szerepet játszanak a gazdasági fejlődés 
kialakításában, ugyanis ez utóbbi erősen függ a jól működően, hatékonyan megszervezett 
munkafolyamatoktól, valamint a szükséges mértékű (és tudású) munkaerőtől. Továbbá 
függ a városközpontoktól, hiszen a centrum, mint döntéshozó egység meghatározó, elsőd-
leges szerepe, hogy a településeket a regionális, azon keresztül pedig a globális gazdaságba 
integrálja. Ezt különböző befektetéseken keresztül, illetve megfelelően és szakszerűen vég-
zett gazdasági tevékenység kialakításával érheti el az adott település, így több és jobb lehe-
tőséget teremthet az ott élőknek, valamint munkahelyek létrehozását biztosíthatja. Ennek 

11 http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/aeo-1/204.htm, letöltve: 2011. 09. 27.
12 http://www.cfr.org/publication/14327/urbanization_in_subsaharan_africa.html, letöltve: 2011. 09. 02.
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kimenetele nagyban azon múlik, hogy a folyamat sikerrel jár-e, mivel nagy előnyt és rend-
kívüli hátrányt egyaránt okozhat. Jó menedzsmenttel és tervezéssel, valamint a megfelelő 
financiális háttérrel meg lehet oldani a teljes lakosság biztonságos hozzáférését a víz- és csa-
tornázási szolgáltatásokhoz, az energiaellátáshoz, az egészségügyhöz, az oktatáshoz és a pi-
achoz. (Keserű, 2010: 64-65) Mindezek hiánya azonban elvándorlásra kényszerítheti a fia-
talokat, akik számos esetben az egyetlen kitörési lehetőséget az Európai Unióba történő be-
jutásban látják. Ezáltal viszont jelentősen megnő annak kockázata, hogy egyes államokban 
hiányszakmák keletkeznek, melyek számos problémát generálhatnak a származási ország-
ban. Jól példázza ezt, hogy Párizsban több benini orvos dolgozik, mint egész Beninben. 
(Wetzel, 2011: 179) Természetesen ezen szakemberek hazautalásai jelentős hányadot tesz-
nek ki a szubszaharai ország GDP-jében, és ösztönző hatással vannak a helyi közösségek 
fejlődésére, viszont magát az orvoshiány problematikáját még nem oldják meg. Egyébként 
hasonló jelenségek figyelhetők meg Afrika többi országában, a különbség csupán annyi, 
hogy egyes esetekben más hiányszakmákról beszélhetünk. Például Angola, Burundi, Ghá-
na, Kenya, Mauritius, Mozambik, Nigéria, Sierra Leone, Uganda és Tanzánia felsőoktatá-
sában végezett személyek mintegy 33-55%-a hagyta el hazáját, és az OECD országok vala-
melyikében kereste boldogulását az elmúlt évtizedekben. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) statisztikái szerint közel 20 ezer nigériai és 12 ezer dél-afrikai orvos vándorolt a 
tengerentúlra, továbbá jelenleg több mint 900 ghánai orvos praktizál a fejlett országokban, 
mellyel Ghánában az összes alkalmazott orvos majd 29%-át jelentenék. (Kohnert, 2007) 
Ennek okán a 2008-as francia EU-elnökség idején elfogadott Európai Bevándorlási és Me-
nekültügyi Paktum felhívja a tagállamok figyelmét, hogy olyan migrációs politikákat kell 
kidolgozniuk, amelyek a magasan képzett munkavállalók beáramlásának elősegítésére irá-
nyulnak. Valamint olyan lépéseket kell tenniük, amelyek a kutatók és diákok befogadásá-
nak elősegítését és mozgásuk megkönnyítését célozzák, ugyanakkor hangsúlyozza az ide-
iglenes vagy körkörös migrációval az agyelszívás káros hatásainak csökkentését. Továbbá a 
Paktum a harmadik országokkal való partnerségi viszony kialakítását és erősítését célozza, 
illetve már nemcsak a klasszikus fejlesztéspolitikai eszközök alkalmazására koncentrál, ha-
nem az ideiglenes és a körkörös migrációt elősegítő, a kibocsátó országokkal kialakítandó 
együttműködési formákban rejlő lehetőség kihasználását javasolja (egészségügyi, szakkép-
zési, oktatási és foglalkoztatáspolitikai fejlesztések). Egyértelműen leszögezi, hogy a migrá-
ciónak be kell épülnie mind az Európai Unió külpolitikájába, mind pedig a fejlesztéspoli-
tikájába. (Wetzel, 2011: 69-70) A migrációval kapcsolatban továbbá nemcsak az országok-
nak, hanem az egyes régióknak és városoknak is stratégiával szükséges rendelkezniük, hi-
szen e területen is érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének. (Rédei, 2006)

A városi népesség fele a szegénységi küszöb alatt él Angolában, Csádban, Madagasz-
káron, Malawiban, Mozambikban, Nigerben és Sierra Leonéban, de Zambia, Burundi, 
Gambia, Kenya, illetve Zimbabwe városlakói sincsenek sokkal jobb helyzetben. Pont a vi-
déki szegénység az, mely arra kényszeríti az embereket, hogy a jobb boldogulás reményé-
ben a városi életben keressenek alternatívát. Viszont számos esetben a migráció mértékét 
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képtelenek követni a hatóságok, ezáltal nem tudják biztosítani az újonnan érkezők szá-
mára az alapvető emberi szükségletekhez elengedhetetlen infrastruktúrát és lehetőségeket. 
Ez valójában azt eredményezi, hogy a terjeszkedő városok lakossága javarészt szegény em-
berekből fog állni, és a jelenleg folyamatosan elszegényedő városi réteg óriási kihívássá vá-
lik a jövőben a fejlődés, illetve a fenntarthatóság szempontjából Afrika-szerte. (UNFPA 
– State of World Population, 2007: 16) A kérdéskör egyszerűbb megértése érdekében a kö-
vetkezőkben három afrikai metropolisz (Dakar, Lagos és Johannesburg) – elsősorban mig-
ráció okozta urbanizációs – helyzetét tekintjük át röviden.

1. táblázat: A városi lakosság régiónként, 1950 és 2010 közötti előrejelzés alapján (millió lakos)

Régió 1950 1970 1990 2000 2010
Afrika 33 85 203 294 408
Ázsia 234 485 1011 1363 1755
Közép- és Dél-Amerika 70 163 315 394 474
Európa 277 411 509 522 529
Észak-Amerika 110 171 214 249 284
Óceánia 8 14 19 22 25
A Föld összesen 732 1329 2271 2845 3475

Forrás: ENSZ és Worldwatch Institute
*Az egyes oszlopok összeadása a kerekítés miatt nem adja ki a végösszeget

Dakar (Szenegál)
Szenegál fővárosa fontos csomópont számos migrációs útvonalon, reptere és légikikötő-
je szintén meghatározó jelentőségű, valamint az egyik fontos szárazföldi útvonal fő állo-
mása is. Egészen a 20. század második feléig Szenegál migrációs célországnak számított, 
főként más afrikai térségekből érkeztek bevándorlói. A trend az 1990-es évektől kezdett 
változni, az ország tranzitországgá vált, amely jelentős mennyiségben fogad és bocsát ki 
migránsokat. Ennek fő oka a gazdaság folyamatosan romló helyzete. Az egy főre jutó GDP 
például 1990 és 1999 között 28,1%-kal csökkent. (Focus, 2007: 1)

A bevándorlás nem tartozik a szenegáli politika kulcskérdései közé, a szabályozások és 
változások általában nemzetközi egyezmények hatására következnek be a terület szabályo-
zásában. Történelmi és ideológiai szempontból a bevándorlást a szenegáliak mindig is pozi-
tív jelenségként kezelték, részben azért is, mert a nemzeti kultúra része a teranga, a vendég-
szeretet erénye. Továbbá az ország első elnöke, Léopold Sédar Senghor a pánafrikanizmus 
egyik ideológusa volt és Afrika őshonos népei közti egységet hirdette. 
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3. ábra: Bevándorlók Szenegálban származási ország/térség szerint 1997-ben

Forrás: Fall (2003)

Az országot érintő legfontosabb, migrációval kapcsolatos dokumentum a Személyek 
szabad mozgásáról és a lakhatásról szóló jegyzőkönyv, amelyet az ECOWAS tagországai 
írtak alá, 1979-ben. Ennek elemei közül gyakorlatilag a közösség állampolgárainak vízum-
mentes utazása az egyetlen, ami megvalósult. Egyébként a szenegáli törvények nem szigo-
rúak a munkavállalók lakhelyével kapcsolatban, munkavállalási engedély külföldieknek is 
minden további nélkül adható. (Gerdes, 2007: 3)

Eközben a főváros egyik legnagyobb problémája, hogy miként tanulja meg kezelni a 
vidékről Dakarba és elővárosaiba özönlő migránsok tömegeit. Míg Afrikában a népesség 
1950 és 1980 között megduplázódott, addig a városi népesség létszáma ugyanebben az idő-
szakban ötszörösére nőtt. (Fall, 1998: 136) Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az iparo-
sodott országok történelmében tapasztaltaktól eltérően, a szenegáli urbanizáció oka nem a 
gazdasági fejlődés (illetve ezzel párhuzamosan a mezőgazdaságban növekvő gépesítettség). 
„Fő oka a falusi életkörülmények rohamos romlása, valamint alapvetően a mezőgazdaság vál-
sága” – írja Antoine és Savané (1990). Emiatt a városok nem alternatív fejlődési lehetősé-
get jelentenek a migránsoknak, hanem a túlélés egyetlen lehetőségeként tekintenek rájuk. 

A vidékről a fővárosba történő költözési hullám Szenegálban megállíthatatlannak lát-
szik. Dakar sem különbözik az általános afrikai urbanizációs trendtől, miszerint a főváros 
szinte „vízfejként”, rohamosan növekszik, elsősorban a kisebb városok hátrányára. (Fall, 
1998: 137)
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Lagos (Nigéria)
A nyugat-afrikai térség elsőszámú kikötővárosa és kereskedelmi-ipari központja az 1970-es 
évek második felének olajkonjunktúrája idején indult óriási fejlődésnek, melyhez jelentős 
kormányzati támogatást is kapott. Ezzel párhuzamosan megindult a város rohamos üte-
mű expanziója, méretét és népességszámát tekintve egyaránt. Az emberek ezrével özön-
löttek – a mai napig – vidékről Lagosba a jobb életkörülmények és munkalehetőség re-
ményében, hiszen a kikötővárosban székel számos cég és nagyvállalat, melyek állást kí-
nálhatnak a képzetlenebb vidéki lakosság számára. A város hirtelen megindult növekedé-
sét és a migránsok nagyarányú beáramlását a kormányzat nem tudta megfelelően kezel-
ni, így a bevándorlási hullám súlyos terheket rótt a város közlekedési hálózatára, a lakás-
helyzetére, a víz- és elektromos ellátására, továbbá egyre nagyobb és nagyobb problémát 
kezdett okozni a hulladék elszállítása is. (Keserű, 2010: 69) Annak ellenére, hogy az élet-
színvonal afrikai viszonylatban magas, folyamatosan bővült a szakadék a gazdagok és sze-
gények között, melynek következtében a település napjainkban is igen kontrasztos képet 
mutat. A helyzeten a város vezetői igyekeztek javítani, de az erőfeszítések – a kezdeti sike-
rek után – sorra kudarcot vallottak, a válság végérvényesen elmélyült. Ebben óriási szere-
pet játszottak a katonai szövetségi kormányok, ugyanis többek között a hivatali korrupci-
ónak köszönhetően ellehetetlenítették az infrastrukturális fejlesztéseket, erre reagálva, il-
letve felismerve a helyzetet a Világbank is megszűntette a támogatások további folyósítá-
sát. Valamint, és nem utolsó sorban Abuja 1991-es fővárossá történt „kinevezése” is jelen-
tősen befolyásolta a lagosi eseményeket. Bár a ’90-es évek második felétől az állapotok né-
mileg javultak, összességében azonban aggasztó képet mutat az áram-, és vízellátás, illet-
ve az úthálózat. (Gandy, 2006: 372) Fontos kiemelni, hogy Lagosba nemcsak Nigéria bel-
ső területeiről, hanem a nyugat-afrikai térség számos környező, szegényebb országából ér-
keznek bevándorlók. Ezen államok közé tartozik például Benin, Ghána, Niger és Togo. 
Amellett, hogy Nigéria a nyugat-afrikai migránsok egyik legkedveltebb befogadó állama, 
ő maga az egyik legnagyobb küldő ország a térségben. Becslések szerint körülbelül 15 mil-
lió nigériai származású ember él világszerte, elsősorban az Egyesült Államokban, az Euró-
pai Unió tagállamaiban (Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Olaszország) és 
más nyugat-afrikai országokban. 

Johannesburg (Dél-afrikai Köztársaság)
Az 50 milliós Dél-afrikai Köztársaság továbbra is a fekete kontinens gazdasági motorja. 
Az ország GDP-je tulajdonképpen önmagában akkora, mint a Szaharától délre eső 47 or-
szágé összesen. A hivatalosan 25%-os (valójában 36%-ra becsült) munkanélküliséggel az 
állam mégsem tud hatékonyan megküzdeni. Bár már a lakosság egyharmada, tehát több 
mint 15 millió dél-afrikai fér hozzá valamilyen szociális támogatáshoz, harmaduk még 
mindig kevesebb, mint napi 2 dollárból kénytelen boldogulni. (Radics, 2011) Problémái el-
lenére ma is a Dél-afrikai Köztársaság a térség egyik legnépszerűbb bevándorlási célországa. 
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A CDE (2008) jelentése szerint a Johannesburgban élő migránsok jóval produktívab-
bak, önellátóbbak és vállalkozóbb szelleműek, mint azt a róluk kialakult kép alapján gon-
dolni lehetne. A 2006-os adatok szerint a városban 550 ezer külföldi él, mely a lakosság 
13-14%-át jelenti. (Ez alapján azt becsülhetjük, hogy az évtized végére a létszám a 700 ez-
ret is elérte.) Felhívják a figyelmet arra, hogy a városi adatokból nem lehet az országos ada-
tokra következtetni: „A bevándorlók területi eloszlása nem egyenletes az országban, Johan-
nesburg pedig az állam gazdasági központja és a nemzetközi migráció egyik fő belső cél-
pontja.” A jelentés főbb megállapításai a következők: 
• A bevándorlás további növekedése elkerülhetetlen. A dél-afrikai gazdaság teljesítménye 

mágnesként vonzza a „jobb élet reményében” útnak indulókat. 
• A legtöbb bevándorló gazdaságra gyakorolt hatása pozitív hozadékkal jár. (Érdekes-

ség, hogy a bevándorlók 12%-a maga is több mint 4 munkavállalót foglalkoztat, köz-
tük dél-afrikaiakat.)

• A bevándorlás jelenségével kapcsolatos pletykákat, félelmeket komolyan kell vennie 
a jogalkotóknak. A CDE felmérése szerint például a Johannesburgban élő külföldiek 
60%-a szenved el hátrányos megkülönböztetést mindennapjai során.

Az ország természeti adottságai és magas életszínvonala az egész kontinensről vonzzák 
a bevándorlókat. A gazdaságilag és társadalmilag egyaránt a kontinens legfejlettebb, legsi-
keresebb országai közé tartozó Dél-afrikai Köztársaság államiságának egyik nagy kudarca 
lehet, hogy nem tud megfelelően bánni a külföldről érkező bevándorlóival. Egy részüket 
jogfosztott állapotban tartja, egy részüket folyamatos jogsértéseknek teszi ki és a helyi la-
kosság erőszakos támadásai elől is nehezen tudja megvédeni őket. Az apartheid felszámo-
lásával az intézményes rasszizmus véget ért a Dél-afrikai Köztársaságban. A várakozások-
kal ellentétben azonban az idegengyűlölet nem tűnt el az országból, helyét gyorsan átvette 
a xenofóbia, ami az országba érkező bevándorlók ellen irányul. A bevándorlással kapcsola-
tos problémákat és lakossági félelmeket az államhatalom gyakran képtelen csillapítani és az 
egyre terebélyesedő erőszak nagyon komoly fenyegetést jelent az ország békés fejlődésére.

Záró gondolatok
A kontinensek évi migrációs mérlegei, tehát a be- és kivándorlók egyenlege Észak-Ameri-
kában, Európában és Ausztráliában pozitívak, az összes többi földrész kibocsátó, azaz töb-
ben vándorolnak el róluk, mint fordítva.13 Nyilvánvaló, hogy az afrikai országokból Euró-
pába áramló migráció pontos számokkal történő leírása meglehetősen nehéz, de a hozzá-
férhető adatok alapján több forrás is jelzi, valószínűleg ennek nagyságrendje közel sem ak-
kora, mint azt a híradások alapján becsülni lehetne. A Konseiga (2005) által hivatkozott 
adatok szerint az Európa és Afrika közti migráció egyenlege 15 600 Európa javára. A kér-
déssel kapcsolatban gyakran bennünk élő túlzó képre jó példa Hein de Haas bejegyzése14 

13 Ekéné Zamárdi Ilona: Nemzetközi migráció a globalizáció világában, Disputa, 2008/I.
14 http://heindehaas.blogspot.com/2011/03/15-million-lie-how-europe-gaddafi-and.html
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a 2011-es líbiai forradalommal összefüggő „bibliai exodushoz mérhető óriási kivándorlás” 
tévképzetéről. Több sajtótermék is utalt arra, hogy Líbiában „mintegy 1,5 millió migráns 
várja ugrásra készen, hogy hamarosan Európába indulhasson”. De Haas szerint a gondo-
lat egyértelmű félreértésen alapul, hiszen Líbia nem egyszerű „tranzitország”, hanem mint-
egy 40 éve saját jogán is az észak-afrikai térség egyik legnépszerűbb bevándorlási célpontja. 
Az IOM 2011. áprilisi adatai szerint az évben Líbiát elhagyó 500 ezer migránsból mindösz-
sze 2800-an (körülbelül 0,6%) indultak az EU-ba.15

Az Európai Unió országainak szigorú bevándorlási szabályai miatt főként a családegye-
sítésre hivatkozva lehet legálisan bevándorolni a kontinensre. Ez összefügg azzal, hogy pél-
dául a marokkói kivándorlás meglehetősen EU-orientált, ellentétben a Ghánát vagy Szene-
gált elhagyó migránsokkal, akiknek kisebb része indul Európa felé. A ghánaiak fő kiván-
dorlási célországai (sorrendben) az USA, Németország, Olaszország és Nigéria,16 a szene-
gáli nagyvárosi régiókból pedig főként más afrikai országokba (Gambia, Mauritánia, Ele-
fántcsontpart), kisebb részben pedig európai országokba (Franciaország, Spanyolország) 
indulnak tovább. Bár Nyugat-Afrika áruexportja alapvetően a kontinensről kifelé irányul, 
a migrációra éppen ennek ellenkezője jellemző. A térségből közvetlenül Európa irányuló 
vándorlás az összes migráció 9%-át teszi csak ki. Ez az arány csekélynek mondható a térsé-
gen belüli migráció számaihoz képest. (Konseiga, 2005)
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Az észak-afrikai migráció és politikai kételyek 
Európában
Laufer Balázs

Bevezetés
A migrációs folyamatok kutatása során számtalan nézőpontból indulhatunk ki. A jogvé-
dő szervezetek és csoportok, a témával foglalkozók jelentős része a migránsok élethelyzeté-
ből, az érkezés helye szerinti konfliktusaikból, társadalmi integrációjukból és mindennapi 
problémáikból vonnak le következtetéseket. Helyesen, hiszen embertársaink milliói kény-
szerből vándorolnak a jobb élet reményében. Tömegek menekülnek fegyveres konfliktu-
sok, polgárháborúk, vagy az éhhalál elkerülése érdekében, mások a klimatikus viszonyok 
okozta következmények elől. Természetesen a menekültek – akik a migránsok kisebb há-
nyadát jelentik – védelme nem csak államok, kormányok, de civil szervezetek és mindany-
nyiunk feladata. 

Létezik ugyanakkor a migrációnak gazdasági aspektusa is, amikor a jobb élet reményé-
ben, munkalehetőség és a biztos megélhetés érdekében indulnak útnak az egyének vagy 
csoportok. A migráció értelmezése során született elméletek többsége is közgazdasági fo-
galmakkal operált. Természetesen a gazdasági szempontok a befogadó államok esetében 
kiemelt jelentőséggel bírtak és bírnak napjainkban is. A demográfiai nehézségek, az elöre-
gedő társadalmak munkaerő-igénye és a fejlett kapitalizmusban a képzettséghez kötődő 
munkakörök nyomán fellépő űr (a kevesebb tudást igénylő szektorokban) mind ösztönző-
leg hatott a bevándorlásra. Európa és Észak-Amerika az elmúlt évtizedekben is jelentősen 
vonzó maradt a magas életszínvonal – sokszor csak remény szintjén megmaradó – lehetősé-
gének ígéretével. Noha a globalizáció ellentmondásaira, hatásainak bemutatására nem vál-
lalkozunk, érdemes megemlíteni, hogy a fejlődő országok és a fejlett Nyugat közötti szaka-
dék továbbra is a migráció egyik fő motorja.

A fejlett államok, így az Európai Unió tagállamai is éltek a bevándorlás adta lehetőség-
gel, és gazdasági előnyük származott a folyamatból. Látni kell azonban, hogy a kvalifikált 
munkaerő helyett képzetlen, szegény és kiszolgáltatott emberek alkotják az Európába érke-
zők többségét. A bevándorlás és a migránsok nagy tömegei számára a nyugati társadalmak 
sem hozták meg a felemelkedés esélyét, a szegénység és a társadalmi kitaszítottság sokakat 
a bűnözés világa felé terelt. A migráció a nyolcvanas évektől egyre inkább közbiztonsági/
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biztonsági kérdéssé is vált, melynek következtében a migrációs politika első prioritása a biz-
tonság lett, aminek hangsúlya idővel a nemzeti szintről a helyire került. 

A gazdasági hajtóerő mellett a migráció illegális jelensége fellépésre sarkallta az EU-t, 
a döntéshozók és a szakértők is mindinkább a szükséges legális migrációról, és nem kívánt 
illegális migrációról kezdtek beszélni. Az európai közösség irányelveiben, dokumentuma-
iban és szabályzóiban az illegális migráció veszélyeit és annak lehetséges akadályozását ál-
lította középpontba. A schengeni térség bővítésével a külső határok őrizete kulcskérdéssé 
vált, az adatbázisok egységesítésére törekvő folyamattal együtt az EU az „Európa-erőd” jel-
leg irányába indult el. A migráció mindinkább biztonsági kérdéssé vált.

Az államok azt tapasztalták, hogy az illegális migráció mögött a szervezett bűnözés ál-
tal felépített, régiókat átívelő embercsempész csoportok profitéhsége húzódik meg. Szem-
besülni kellett azzal a szomorú ténnyel is, hogy mindez összekapcsolódik az ember- és 
gyermekkereskedelemmel. A jobb megélhetésért eredeti hazájukat elhagyók minden érté-
küket a csempészek részére bocsátják, ám sokszor ez sem elég. A kényszermunka és a pros-
titúció így szervesen kapcsolódik a bevándorlás kérdésköréhez.

Mivel a szervezett bűnözés képes az államok érdekérvényesítő képességét korlátozni, a 
közigazgatásba beépülni, a jogállamot aláásni, léte nemzetbiztonsági kérdéssé is vált. Eköz-
ben a terrorizmus és az iszlám radikális értelmezésének elterjedése, valamint ennek látható 
összekapcsolódása a bevándorlók egy szűk részével (amerikai, angliai terrortámadások el-
követőinek migráns háttere, európai tanulmányaik stb., illetve az iszlám tanainak radiká-
lis értelmezését hirdetők és vahabita, szalafita radikálisokat éltető iszlám központjai szer-
te Európában) szintén a nemzetek és államok biztonsági igényeit helyezte előtérbe. A kon-
tinensre beszivárgó vagy onnan a Közel-Keletre, illetve Afganisztánba, Pakisztánba kikép-
zésre távozó és visszatérő, terrorszervezeti háttérrel rendelkező bevándorlók ráijesztettek a 
demokratikus közvéleményre, a döntéshozókra, és a jogalkalmazó szervekre. Megindult, 
pontosabban hangsúlyossá vált a migráció biztonsági kockázatainak és veszélyeinek szám-
ba vétele, a lehetséges kockázatos elemek kiszűrése.    

Elértünk a „securitization”, azaz a biztonságiasítás fogalmához. A migráció számos köz-
író, szakértő írásában hatalmas veszéllyé, mindent elárasztó hullámmá minősült át. A reá-
lis kockázatok felismerése és a veszélyek legyőzése, valamint a gazdasági és emberi jogi té-
nyezők érvényesítése érdekében azonban szükséges a biztonsági aspektusok pontos szám-
bavétele, és a félelem „felkorbácsolásának” elutasítása. 

A gazdasági, és politikai nehézségekkel szembenéző EU kénytelen figyelembe venni, 
hogy a bevándorlás súlyos belpolitikai kérdéssé vált. Az észak-afrikai menekültek tömegei 
pedig nyilvánvalóvá tették, hogy egy jelentősebb migrációs hullám akár az idegenellenes-
ség – ma alig elképzelhető mértékű – növekedését is maga után vonhatja. A bevándorlás 
leállítását, akadályozását, lassítását vagy újragondolását hirdető szélsőséges politikai erők 
előretörése érzékelhető, és a közvélemény jobbra tolódása az európai nagyhatalmak eddigi 
politikai álláspontját is módosításra késztette. A schengeni rendszer léte is megkérdőjelező-
dött, a bevándorlás kérdése Európában új válaszokat vár. 
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Az „arab tavasz” Észak-Afrikában, és annak migrációs „lecsapódása” Európában 
2011 különleges évként vonul be történelembe, főként az arab világban. Az Észak-Afri-
kából kiinduló válság több évtizede bebetonozott kormányokat, rezsimeket döntött meg, 
és jelentős társadalmi változások előmozdítója lett. A Tunéziában és Egyiptomban zajlott 
tüntetések és változások, a Líbiában kitört harcok széles körben ismertek. A népmozgal-
mak hulláma kevés országot került el, és ahol fizikai összecsapások nem, vagy alacsony in-
tenzitással mentek végbe, ott is reformokra kényszerültek a politikai elitek, a rezsimek. Ter-
mészetesen egyes térségbeli középhatalmak és az al-Kaida, valamint politikai köntösbe bújt 
vallási mozgalmak is saját képükre kívánták, vagy kívánják formálni a láthatóan elkesere-
dettségből, szegénységből és kilátástalanságból táplálkozó mozgalmakat, tüntetéseket, po-
litikai artikulációkat.  

Fontos megemlíteni, hogy az „arab tavasz” kapcsán széles körben ismertté vált, mi-
szerint Líbia a szubszaharai térségből és Szomáliából érkezők jelentős részét visszatartot-
ta, megszűrte, amelyre ráadásul kétoldalú szerződésekkel rendelkezett a rezsimmel a köz-
elmúltig baráti viszonyt ápoló Olaszországgal. Általánosságban az észak-afrikai országok 
olyan tranzit- és napjainkra sok esetben célállomások is, amelyek „gyűjtik” a migránsokat 
és a továbbirányítják őket Európa felé, időnként embercsempész bandák aktív közremű-
ködésével.

Az észak-afrikai események hátterében az elnyomás mögött egyértelműen kitűnik a 
gazdasági világválság hatása, az élelmiszerek árának robbanása, és ezzel együtt a demog-
ráfiai és szociális problémák. Baumann egy külpolitikai kérdéseket taglaló portálon rövid, 
velős magyarázatot adott az olvasóközönség részére az észak-afrikai válság okairól.1 Töb-
bek között az alábbi lényegi pontokat világította meg: „Az észak-afrikai országok az utób-
bi évtizedekben súlyos következményekkel járó demográfiai átalakuláson mentek keresz-
tül. A Maghreb és Mashrek országok többsége, köztük Tunézia, Egyiptom, Algéria és Lí-
bia is hihetetlen mértékű népességszaporulattal szembesült az elmúlt negyven évben. A je-
lentős népességnövekedés olyannyira eltolta ezen országok korfáját, hogy ma a 15-29 év kö-
zöttiek teszik ki ezen társadalmak lakosságának jelentős részét. Ha a népességnövekedés 
továbbra is a maihoz hasonlóan intenzív marad, 2020-ra Egyiptom egy közel 100 milliós 
lakosságú országgá dagadhat, melynek nagy részét fiatalok fogják alkotni. A 2008-ban ki-
robbanó válság azonban – miután lecsapott az ország legnagyobb kereskedelmi partnerére, 
az Európai Unióra – Tunéziát is megrázta. Felszínre került, hogy míg a politikai elit egy-
re több szektorra terjeszti ki hatalmát és burjánzik a korrupció, addig a munkanélküliség 
(leginkább a már említett, számában és arányában is egyre növekvő fiatalság körében) las-
san meghaladja a 14%-ot. És miután a fiatal értelmiségi munkanélküli, a felkelések szim-
bólumává vált Mohamed Bouazizi felgyújtotta magát, mert már zöldséges bódéja után is 
adót követelt tőle az állam. A társadalom az őket elnyomó, a gazdasági növekedésből szár-
mazó előnyöket a saját malmára hajtó Ben Ali elnök és a köré szerveződő (értsd: családjá-
ból álló) politikai elit ellen fordult.”

1 Baumann Zsófia: Szegénység és fiatalság: az észak-afrikai válság okai; http://kitekinto.hu
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Így indult, és végül az EU-t és annak bevándorlás-, valamint menekültpolitikáját is 
alapvetően megrázó folyammá dagadt az észak-afrikai társadalmi nyugtalanság. Az olasz 
Lampedusa szigetét, amely a lehető legelőnyösebb helyen fekszik az afrikai vándorok szá-
mára, naponta ezrek árasztották el. Noha összességében kezelhető számú, tízezres nagy-
ságrendű migráns érkezett, az Európai Közösség nem várt problémák és kihívások elé né-
zett. A több éve lappangó, vagy kevéssé kibeszélt szolidaritás kérdése, a létező idegenelle-
nesség és a valódi közös bevándorlás- és menekültpolitika hiánya felszínre került, akut vál-
ság keretében jelentkezett.  

Az Európai Unió Tanácsának sajtóközleménye a brüsszeli, 2011. február 24-25-e közöt-
ti bel- és igazságügyi ülésről jelzi, hogy korábban nem szokványos intézkedéseket kellett 
hozni. „A miniszterek a munkaebéd során megvitatták az észak-afrikai helyzetet, ezen be-
lül elsősorban a líbiai állapotokat és a főkent Tunéziából Olaszországba tartó bevándorlói 
hullámot. Az év eleje óta mintegy hatezer bevándorló érkezett, akiknek nagy része az olasz-
országi Lampedusa szigeten lepett be az Unió területére. Miután az olasz belügyminisztéri-
um február 15-én hivatalosan is segítségért folyamodott, a FRONTEX és Olaszország feb-
ruár 20-án közös műveletet indított a Közép-Mediterrán Térségben. A „Hermes 2011” el-
nevezésű közös műveletet tehát – amelyet az eredeti tervek szerint júniusban kellett vol-
na megkezdeni –, előbbre hozták. Emellett a Bizottság vizsgálja a különböző uniós eszkö-
zök – így az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Külső 
Határok Alap – igénybevételével történő finanszírozási lehetőségeket.”2

Érdemes megvilágítani, hogy az EU miként értelmezi a Mediterrán térségből kiinduló 
változásokat, és azok migrációs következményeit, valamint saját erősségeit és gyengeségeit. 
Ehhez rendelkezésünkre áll egy dokumentum, amelyet érdemes röviden áttekintenünk. Az 
Európai Bizottság 2011. május 4-én közleményt fogadott el a migrációról.3 Az észak-afrikai 
helyzet szempontjából a közleményből az alábbi kulcsmondatok, gondolatok emelhetők ki: 
• A migrációval kapcsolatos kérdések egyre jelentősebb politikai hatást fejtenek ki az 

EU-ban; 
• A közelmúltbeli események egyértelműen megmutatták, az EU továbbra is komoly ki-

hívásokkal néz szembe migrációs politikája kialakítása során. Világos példája ennek 
egyes (schengeni) külső uniós határszakaszok – nevezetesen a dél-mediterrán határok, 
valamint a Görögország és Törökország közötti szárazföldi határ – gyengesége;

•  Európai szinten nagyobb szolidaritásra és a felelősség jobb megosztására van szükség, el 
kell ismerni, hogy az EU nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy segítsen 
a nagyszabású migrációs áramlásoknak leginkább kitett tagállamoknak. Az EU külső 
határainak ellenőrzését folyamatosan javítani kell. A közelmúltbeli események megmu-
tatták, hogy a külső határ (két évtizede még Ukrajna és Kelet-Európa állt az érdeklődés 
középpontjában) egy alacsony kockázatúnak tartott szakasza milyen gyorsan kerülhet 
kritikus migrációs nyomás alá;

2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/jha/119535.pdf
3 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_HU_ACT_part1_v3.pdf
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•  A nemzetközi védelemre nem szoruló illegális migránsok visszaküldésének alacsony 
valószínűsége az ilyen migránsok számára vonzó tényező, és aláássa a nemzeti és euró-
pai hatóságokba vetett bizalmat. A migránsok gazdasági dinamizmust teremthetnek, új 
ötleteket hozhatnak, és hozzájárulhatnak új munkahelyek teremtéséhez. A migránsok 
továbbá segítenek betölteni azokat a munkaerő-piaci hiányokat, amelyeket az uniós 
munkavállalók nem tudnak vagy nem akarnak betölteni, és hozzájárulnak az EU előtt 
álló demográfiai kihívások kezeléséhez. Jelzik, hogy itt az ideje, hogy megvalósítsuk a 
közös európai menekültügyi rendszert, és az Európai Tanács által 2009 decemberében 
kitűzött 2012-es határidőig megállapodásra jussunk egy kiegyensúlyozott csomagról. 
Az EU-nak erősítenie kell külső migrációs politikáit. Harmadik országokkal való part-
nerségekre van szükség, amelyek az együttműködést kölcsönösen előnyössé tevő mó-
don kezelik a migrációhoz és a mobilitáshoz kapcsolódó kérdéseket;

•  Az EU a dél-mediterrán országoknak a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról 
szóló strukturált párbeszéd létrehozását javasolta azzal a céllal, hogy ehhez kapcsolódó-
an mobilitási partnerségek kialakítására kerüljön sor az egyes országok konkrét ered-
ményei alapján. 

Noha a fenti mondatokat önkényesen ragadtuk ki kontextusukból, mégis rávilágítnak 
a bevándorlás és a menekültügy komplexitására, a gazdasági és humán érdekek mellett a 
biztonsági igényekre is, valamint a szervezett bűnözői hálózatok elleni fellépésre és a haté-
kony határőrizet kialakításának és működtetésének szükségességére. 

A helyzet kezelésére tett kísérletek európai folyamatát mutatja egy másik sajtóközle-
mény, amely a 2011. június 9-10-e közötti bel- és igazságügyi tanácsi ülésről ad képet.4
A Tanács ülésének legfontosabb eredményei sorában szerepel, hogy következtetéseket foga-
dott el a határokról, a migrációról és a menekültügyről.  Ami ebből számunkra érdekes, az, 
miszerint a Tanács támogatja azt javaslatot, hogy egy dialógusnak kell a fenti kérdésekről 
megindulnia, első körben Tunéziával, Marokkóval és Egyiptommal. 

Az észak-afrikai migráció és Magyarország
Az afrikaiak száma Magyarországon nem tekinthető jelentősnek, amelyet immár kutatá-
sokkal is alátámasztottak.5 A néhány ezer fős közösség többsége ugyanakkor Észak-Afri-
kából származik. Ezen rövid fejezetben csak néhány lehetséges forgatókönyvet és az elmúlt 
időszakban tett hivatalos magyar megnyilvánulásokat tekintjük át. 2011 áprilisában olyan 
cikkek6 jelentek meg külügyi forrásokból merítve információikat, hogy hazánk egyelőre 
nem fogad be észak-afrikai migránsokat. A soros elnöki posztot betöltő Magyarország nem 

4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/jha/122844.pdf
5 Lásd: Wetzel Tamás (2011): A bevándorlás kérdése Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs és Tarrósy 

István (2011): Afrikai migránsok a fejlett világban és Magyarországon. Migrációs trendek, integráció, 
tapasztalatok. OKRI Szemle.

6 http://www.euractiv.hu/magyar-elnokseg/hirek/egyelore-nem-fogad-be-eszak-afrikaiakat-magyarorszag-003294 
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kívánt Franciaország és Olaszország polémiájában állást foglalni, ugyanakkor a külügyi 
tárca kimondta, hogy „Magyarország vizsgálja a lehetőségét” annak, hogy befogadjon Lí-
biából vagy Tunéziából érkezőket.

A Bizottság május 4-i közleménye a migrációról ugyanakkor világossá tette, hogy eu-
rópai szinten nagyobb szolidaritásra és a felelősség megosztására van szükség. Noha ez fő-
ként az EU mediterrán országainak érdekérvényesítő törekvésein keresztül artikulálódik, 
közép- és hosszú távon várhatóan hazánknak is jelentősebb terheket kell majd átvállalnia 
mind a bevándorlás, és kifejezetten a menekültkérdés kezelése terén. 

A korábban hivatkozott cikkben a magyar külügyminisztérium kijelentette, hogy a Tu-
néziából érkezők többsége nem folyamodik menedékjogért, hanem csak a jobb élet remé-
nyében érkeznek Európába. A külügyi tárca értékelése szerint Magyarországot ez másodla-
gosan sem érinti, az Észak-Afrikából érkezők nem tekintik hazánkat célországnak.

Noha minden statisztika, és a jogalkalmazók tapasztalata is azt mutatja, hogy hazánk 
továbbra is valóban főként tranzitország, vannak arra utaló jelek, amelyek szerint lassú 
változás van folyamatban (elmozdulás a célország jelleg felé). A nagyságrend az afrikai-
ak esetében ezres, ugyanakkor számarányuk növekedése a migránsok között kimutatható. 
A Központi Statisztikai Hivatal Magyarországra vonatkozó adatai szerint az elmúlt évek-
ben jelentősen nőtt a hazánkban élő afrikai bevándorlók száma. A tartózkodásra, beván-
dorlásra, illetve letelepedésre jogosító engedéllyel rendelkező afrikai állampolgárok szá-
ma eszerint 2010 elején 2513 főre emelkedett, ami 2009-hez képest 26%-os növekedést je-
lent. A migránsok 43%-a Észak-Afrikából, a Maghreb-térségből érkezett, a Szaharától dél-
re fekvő területekről jöttek több mint fele pedig Nigériából származik. (Keserű – Radics 
M., 2011: 126-128)

Európa számára a mintegy 50-60 ezer észak-afrikai gazdasági menekülő jelentős prob-
lémát okozott, felszínre hozta a lappangó ellentéteket, az észak-dél törésvonalat az Unión 
belül, és ismét világossá tette, hogy az EU déli orientációja sürgetőbb és nehezebben meg-
oldható problémákkal kénytelen szembesülni, mint a keleti (legalábbis a migráció terén).

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy Európa délkeleti kapujában, a török-görög 
határon szintén kritikus a helyzet. Embercsempész szervezetek – elsősorban a Közel-Ke-
letről és Ázsiából, de Észak-Afrikából is – hatalmas tömegben szállítják a főként gazdasá-
gi menekülőket Görögországba, és onnan tovább Szerbia és Bosznia-Hercegovina, Horvát-
ország, valamint Magyarország érintésével az EU nyugati országaiba. Magyarországon to-
vábbra is több migrációs útvonal húzódik7 keresztül. (Rédei, 2007) 

7 Az NBH évkönyvei az elmúlt időszakban mind a meglévő migrációs útvonalakról, mind az embercs-
empészés módszereiről és tendenciáiról részletes helyzetképet mutattak be. A 2004-es évet ismertető 
kiadványban jelzik, hogy „Magyarországon három befelé irányuló migrációs csatornát tartunk nyil-
ván. Ezek közül az egyik Oroszország, Ukrajna felől az ukrán-magyar határszakaszon éri el hazánkat, 
és tovább húzódik Ausztria, valamint másik ágán Szlovákia felé Németország irányába. A hazánkat 
elérő másik fontos illegális migrációs csatorna Törökországból kiindulva Bulgárián, Románián keresz-
tül húzódik Magyarország felé. Budapesten kétfelé ágazik: az egyik irány Szlovénia, Dél-Ausztria, 
Észak-Olaszország, a másik Ausztria, Németország, Hollandia, Anglia felé folytatódik. Ebből az 
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Az elmúlt időszak statisztikai adatai8 szerint a dél-keleti migráció tűnik továbbra is a 
legaktívabbnak. Az embercsempész és emberkereskedő szervezetek afrikai migránsokat ko-
rábban is Európába juttattak keleti irányból is. Nem zárható ki, hogy a jövőben a gazdasá-
gi menekülők igénybe veszik a bűnözői csoportok szolgáltatásait. Általában a gyengébb el-
mozdulás, azaz a nem kellően hatékonyan őrzött határok irányába mozdul el az illegális te-
vékenység ezen fajtája. Így a mediterrán térség nyugati medencéjéből akár keleti irányba is 
elmozdulhat a folyamat, ráépülve, kihasználva a meglévő orosz–ukrán, és közel-keleti–tö-
rök–görög migrációs folyosót. (Egyiptomból sok esetben Törökország irányába szállítják a 
migránsokat.) Ez esetben Magyarországnak is számolnia kell az afrikai migráció erősödé-
sével, és annak hatásaival, hiszen ezen útvonalak érintik hazánkat. 

Jelenleg nem ismert olyan statisztikai adat, amely arra utalna, hogy az „arab tavasz” 
és az észak-afrikai események növelték volna Magyarország afrikai eredetű bevándorlói-
nak, vagy menekültjeinek számát. Érdemes azonban áttekinteni röviden egyes Maghreb-
országok migrációs potenciálját, hogy reális képet kapjunk. Az afriport.hu számadatai sze-
rint Marokkó 31 milliós népességének 28,7%-a a 0-14 éves korcsoportba tartozik. Algéria 
34,5 milliós népességének 24,7%-a tartozik ezen kategóriába, Tunézia 10,5 milliós népes-
ségének pedig 22,7%-a. Egyiptom majd 79 milliós lakosságának 33%-a a 0-14 éves cso-
portba sorolható.9 A CIA The World Factbook adatai sem térnek el jelentősen a fenti ará-
nyoktól. 

Látható tehát, hogy Európát érzékenyen érintette néhány tízezer gazdasági menekült 
érkezése. Észak-Afrika lakosságának hatalmas fiatal, többnyire képzetlen és szegény töme-
gei bármikor súlyos krízist okozhatnak az Unióban. A szolidaritás igénye is azt fogja kíván-
ni, hogy egy ilyen – valóban tömeges migrációs helyzetben – Magyarország is vegye ki ré-
szét a terhekből. Láthattuk továbbá, hogy az EU kész erősíteni határvédelmét és küzd az il-
legális migráció ellen. Az embercsempész csoportok profitéhsége és prognosztizálható ha-
talmas kereslet szolgáltatásaik iránt (hiszen a gazdasági menekülőket és a képzetleneket az 
EU nem várja, azaz legálisan nehezen jöhetnek be a schengeni övezetbe) könnyen olyan 

irányból az arab országok polgárai, iraki kurdok, törökök, újabban a volt szovjet déli köztársaságok 
polgárai érkeznek illegálisan. A harmadik migrációs útvonal az úgynevezett klasszikus balkáni út, ami 
Törökországon, Bulgárián keresztül Jugoszláviába vezet.” A 2008-as évet bemutató NBH Évkönyv 
szintén fontos információkat tartalmaz:” Magyarországon három fő embercsempész-útvonal halad át. 
Az egyik Oroszország-Ukrajna irányából, amelyet alapvetően az ázsiai és afrikai eredetű migránsok 
használnak. A második Románia felől a török és a moldovai állampolgárok számára biztosít tranzitá-
lási lehetőséget. A harmadik a balkáni útvonal, amely Szerbiából és Koszovóból (szerbek, albánok stb.) 
kiindulva éri el Magyarországot.” 

8 A határszakaszokra eső migrációs nyomás a legnagyobb Csongrád MRFK területén 1.515 eset/100km, 
Bács-Kiskun MRFK területén 761 eset/100km, Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK területén 504 
eset/100km, Békés MRFK területén 202 eset/100km, Hajdú-Bihar MRFK területén 160 eset/100km, 
Zala MRFK területén 140 eset/100km, Baranya MRFK területén 35 eset/100km és a Somogy MRFK 
13 eset/100km. Forrás: a Rendőrség statisztikai adatai, Archívum, 2010. év első hét hónapjának határ-
rendészeti helyzete, http://www.police.hu/statisztika/archivum/hatarrend1007.html

9 http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/orszagok.html



162

laufer balázs

helyzetet teremthet, hogy a keleti és dél-keleti migrációs útvonalak vándorló afrikaiakkal 
„telnek meg”, ami Magyarországot is számos ponton érintheti majd.  

A migráció és a nemzetek biztonsága, lehetséges kockázatok és veszélyek
A problémák főként a vallási, kulturális és értékrendi különbözőségekből fakadnak (a ke-
let-európai migránsok pont azért kerültek kedvezményezettebb helyzetbe, mert európai-
ak), vagy a mélyebben húzódó kiváltó okok ezen külsőségek és életvezetési szokások  ürü-
gyén artikulálódnak konfliktusokká. Mára odáig jutott Európa, hogy egyes bevándor-
ló közösségek, főként a radikális iszlám vallás tanait követők egy kicsiny, ám figyelmet ér-
demlő része nem fogadja el a befogadó állam törvényeit, hanem saját – vallási köntösbe 
bújtatott – autoriter és diktatórikus szabályai szerint él. A radikalizálódó csoportok, kö-
zösségek befelé fordulása, a külső ingerektől való elzárkózása akár veszélyes folyamat nyi-
tánya lehet. Nem segíti a helyzetet, hogy az európai (befogadó) társadalmak egyes politi-
kai közösségei a multikulturalizmus csődjét hangoztatva a bevándorlás teljes elutasítása, 
és az idegenellenesség irányába mozdultak el. Az egymás mellett, párhuzamosan élő, egy-
mást gyűlölő emberek alkotta közösségek intoleranciája, türelmetlensége az évtizedek alatt 
felgyülemlett problémák megoldását ugyanakkor nem segítik elő. Ebben a helyzetben – a 
gazdaságilag előnyös migráció és az egyre szaporodó konfliktushelyzetek által két oldal-
ról szorítva – érdemes áttekinteni, hogy milyen valós biztonsági kihívásokat generálhat a 
migráció.

Az Europol egy aktuális kiadványa10 az észak-afrikai eseményekkel összefüggésben 
több lehetséges veszélyeztető tényezőt kapcsol a bevándorláshoz. Jelzi, hogy az észak-af-
rikai menekülthullámmal terrorista hátterű személyek is könnyebben juthatnak be Euró-
pába. Ami figyelemre méltóbb, hogy a szélsőjobboldali erők helyzetét elemezve kijelentik, 
azok nagyobb teret kaphatnak a társadalmi nyugtalanság artikulálásával, amennyiben a 
muszlim országokból esetlegesen tömeges beáramlás indulna meg.

A civilizációs szembenállás teóriája rendkívül népszerű nézetrendszer, főként Európa 
és az iszlám hátterű bevándorlók kapcsolatának vizsgálatakor. Tanúi lehetünk az iszlám 
„ébredésének”, amely az immár szekulárisnak, pogánynak és a szó legmegvetőbb értelmé-
ben használt „istentelen” nyugati életformának az elutasítását hozta. Ebben a kontextus-
ban kiemelt jelentőséggel bír, hogy Európában egyes források szerint mintegy 15–18 mil-
lió bevándorló él, jelentős többségük a muszlim közösségek tagjai. Így e – mára meghala-
dottnak tűnő – narratíva szerint a civilizációs konfliktusban a bevándorlók előretolt had-
állást alkotnak. 

A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiában11 (NBS) a globális kihívások között talál-
ható az illegális migráció fejezet, amely világosan kimondja hazánk álláspontját. „A mig-
rációt természetes, de összetett jelenségként kezeljük, mely gazdasági és demográfiai elő-

10 Europol Te-Sat 2011. EU Terrorism Situation and Trend Report, https://www.europol.europa.eu/
sites/default/files/publications/te-sat2011.pdf

11 A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája (2073/2004. (III. 31.) Korm. határozat) alapján
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nyöket, valamint biztonsági kockázatokat egyaránt magában rejt… A biztonsági kockáza-
tok kezelését az uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítése mellett saját nemzeti biz-
tonsági érdekeink is megkövetelik. Nem zárható ki, hogy a migrációs mozgások keretében 
szervezett bűnözői vagy terrorista csoportok is próbálnak Magyarországon megtelepedni, 
illetve pozíciókat kiépíteni…”

Az NBS a tanulmány szempontjából fontos kitétele a következő: „Az Európát délről ha-
tároló mediterrán térség több államát a szegénység, a gyors népességnövekedés, valamint a 
globalizációs folyamatokba történő elégtelen bekapcsolódási képesség jellemzi, amelynek 
következtében az utóbbi időszakban megnőttek a térségből eredő, az illegális migrációval 
és a terrorizmus terjedésével összefüggő kockázatok.”12

Biztonságiasítás és politikai dilemmák
A migrációról rendelkezésre álló magyar szakirodalomban megfigyelhető két, alap-
vetően ellentétes (vagy annak tűnő) megközelítés. A jogvédő szemlélet, amely főként a 
migránsokat, a bevándorlók és menekültek jogait, élethelyzetét vizsgálja, illetve a vándo-
rok szemszögéből veszi nagyító alá a teljes rendszert, vagy valamely elemét, illetve a jogal-
kalmazó szervek működését. A másik szemlélet a biztonság fogalma körül, és kiemelten az 
állam biztonságának szemszögéből vizsgálja a kérdést, többnyire leíró jelleggel az egyes ál-
lami, rendészeti szervek nézőpontjából. Szabó A. Ferenc az általa is felismert kettőség fel-
oldását kívánta már fent hivatkozott könyve Duális értelmezés helyett szintézist című fe-
jezetében. 

A biztonság fogalmának meghatározása, annak kiszélesedése a biztonságpolitikában 
széles körben ismert, elfogadott. Mára a katonai biztonságon túl számos egyéb fogalom de-
finiálása, felrajzolása megtörtént. Sorolhatnánk őket, de csak néhányat megemlítve: a gaz-
dasági biztonsága (ezen belül az energia biztonság, energiaellátás biztonsága), közbiztonság, 
szociális biztonság, ökológiai biztonság, humán biztonság stb. A biztonság komplex értel-
mezésébe beletartozik többek között, hogy az percepción alapul, vagyis a félelem érzetének 
kérdésköre, a veszélyeztetettség realitása is meghatározó tényező. Persze fontos a biztonság-
gal kapcsolatos viták során meghatározni azt a szintet, amikor egy tényező, folyamat vagy 
jelenség érdemben, vagy kritikusan veszélyeztetővé válik. Álláspontunk szerint a migráció, 
és kifejezetten az illegális migráció biztonsági kérdéssé válása, vagy azzá tétele (biztonsá-
giasítása) összefüggésben van a kérdéses befogadó közösség, tehát ez esetben az EU iden-
titásának fenntartásával. A biztonság fogalmának határait górcső alá vevő szakcikk (Gaz-
dag – Tálas, 2008) szerint ugyanis a kérdések biztonságiasítása függ attól, hogy a közösség-
hez tartozók mit gondolnak identitásuk létrejöttének és fenntartásának mikéntjéről. Az ún. 
koppenhágai iskola szerint ugyanakkor célszerű annak áttekintése, hogy egy jelenség való-
ban értelmezhető-e biztonsági kérdésként. 13

12 Uo.
13 Uo. 8. o.
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A biztonságiasítás, biztonságiasodás folyamata során a biztonságérzet, a percepció ke-
rül előtérbe. Amikor nem vagyunk képesek pontosan meghatározni a fenyegetettségünket, 
akkor nyilvánvalóan olyan jelenségeket is a biztonságunkra irányuló veszélyeztető ténye-
zőnek tekinthetünk, amelyek valójában nem jelentenek kockázatot. A migráció és az ille-
gális migráció, illetve azok kísérőjelenségei sokszor közbiztonsági kockázatokat mutatnak, 
ritkán nemzetbiztonsági aspektusokkal is számolni kell. A bevándorlás Európába azonban 
elsősorban nem biztonsági kérdés, hanem gazdasági, munkavállalói, szociális és humani-
tárius kérdés egyidejűleg. Az eltérő kultúrájú, vagy vallási kötődésű migránsok mégis a be-
fogadó társadalmak egy részében, bizonyos csoportjai esetében fenyegető tényezőként je-
lentkeznek. Sokszor az európai identitástól való távolságuk ad okot a biztonsági dimenzió 
hangoztatására. Egy aktuális magyar felmérés14 szerint a lakosság leginkább a munkahelye-
ket félti a bevándorlóktól. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a kulturális elutasítottság 
nem domináns, a bevándorlók kapcsán a bűnözés növekedésétől való félelem viszont mar-
kánsabban jelentkezik. Tehát a magyar társadalom a szociális biztonság és a közbiztonság 
szemszögéből látja veszélyeztető tényezőnek a bevándorlást. Petővári Bence doktori érteke-
zésében leírja, hogy a migrációval kapcsolatos politikai döntések során sokat számít az at-
titűd, vagyis a migráció pozitív vagy negatív jelenségeihez való hozzáállás. Összefoglalta és 
bizonyította, hogy a migrációs diskurzusban egyre meghatározóbb a biztonsági szempon-
tú megközelítés. (Petővári, 2010) Bemutatja, hogy az Európai Unióban miként vált a közös 
migrációs politika irányába folytatott törekvés a biztonságiasítás, biztonságiasodás folya-
matává. Érdekellentéteket is lát, amelynek során a jóléti államok szolgáltatásainak színvo-
nala jelentősen nagyobb bevándorló közösség esetén csökkenne. (Torzító hatása van a jólé-
ti államok újraelosztó rendszerére.) Magyarán, a biztonságiasításhoz köthető az anyagi biz-
tonság, vagyis a szociális veszélyeztetettség érzete is. (A Tárki felmérése ezt alátámasztani 
látszik.) A migráció kapcsán a vezető politikusok kommunikációjában és politikai törekvé-
seiben kettőség érzékelhető, hiszen gazdaságilag jónak, kívánatosnak tartják, míg politika-
ilag ellentmondásosnak, a közvélemény félelmeinek megnyugtatásával kezelendő kérdés-
nek tekintik. Más, szélsőséges politikai erők a veszélyeztetettség érzetét idegenellenes jel-
szavak mentén támogatottságuk növelésére használják ki. 

Európában az elmúlt években előretörtek a bevándorlás-ellenes politikai pártok, a mig-
ráció kérdése bekerült a választási vitatémák közé. Látható, hogy a társadalom tagjainak 
félelmei, a jóléti államok gazdasági helyzete, a világgazdasági válság hatásai az egyes orszá-
gokra mind ez irányba lökték az európai országok belpolitikai helyzetét. Nehéz ezt figyel-
men kívül hagyni akkor, amikor vezető nyugati politikusok olykor a bevándorlás szigorí-
tását célzó kijelentéseket, vagy a multikulturalizmus csődjére vonatkozó állításokat fogal-
maznak meg. Nem zárható ki, hogy a szélsőséges pártok megerősödése elleni politikai küz-
delmük során kénytelenek olyan kommunikációs stratégiát folytatni, amely változást mu-
tat korábbi álláspontjukhoz képest. Látni kell ugyanakkor, hogy egyes társadalmi csopor-

14 Tárki Omnibusz, 2011. április. A magyarok leginkább a munkahelyeket féltik a bevándorlóktól. Tárki 
Sajtóközlemények. http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110705.html
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tokon túl – jelentős véleményformáló erők, tekintélyes személyek által megfogalmazott – a 
bevándorlás folyamatát kritizáló közlemények, írások, könyvek15 is hozzájárultak a migrá-
ció jelentős, „égető” politikai kérdéssé válásához. Öngerjesztő hatású továbbá, hogy a he-
lyenként sikertelen integráció és a képzetlenség következtében a bevándorlók nagy töme-
gei munkanélküliséggel sújtott diaszpórákká is válnak, így megélhetésük kényszere sokszor 
a bűnözés irányába tolja őket. A befogadó társadalomban rasszizmus helyett a bűnözéstől 
való félelem alapján álló idegenellenesség válik elfogadottá, szalonképessé, amely természe-
tesen a szigorúbb rendészeti jellegű intézkedések követelésében, vagy akár etnikai jellegű 
összecsapásokban mutatkozik meg. 2009-től mind Görögországban, mind Olaszországban 
bevándorlók és rendőrök utcai harcát láthattuk.  

Noha a migráció alapvetően nem biztonsági kérdés, és célszerű lenne a biztonságiasí-
tott álláspontból a pozitív, elsősorban gazdasági előnyöket hangsúlyozó nézetek irányá-
ba elmozdulni, az észak-afrikai megmozdulások kapcsán Európába érkezett menekültek 
problematikája rávilágított arra, hogy egy közepes méretű (tízezres nagyságrendű) migrá-
ciós hullám is alapvető változásokat indíthat el. Dánia 2011 júliusában úgy állította vissza 
egyoldalúan határellenőrzését, hogy az a schengeni rendszer és a személyek szabad áramlá-
sa elvének és gyakorlatának megsértéseként is értelmezhető. Franciaország és Olaszország 
pedig a menekültek befogadása kapcsán feszült egymásnak 2011 tavaszán. 

Ezzel egyidejűleg az EU intézményei és a tagországok többsége a vívmányok megőrzé-
se mellett láthatóan új utakat is keres. Észak-Afrika országainak demokratizálása, uniós se-
gítség a globalizáció gazdasági folyamatiba való hatékonyabb bekapcsolódásukra és ezáltal 
a kibocsátó országok felzárkóztatása elhúzódó folyamatnak tűnik, a határellenőrzés szigo-
rítása és további egységesítése pedig az „Európa-erőd” érzetet erősíti. 

Következtetések 
A mai, gazdasági, és politikai nehézségekkel szembenéző EU kénytelen figyelembe venni, 
hogy a bevándorlás súlyos, megtárgyalandó belpolitikai kérdéssé vált. Az észak-afrikai me-
nekültek tömegei pedig nyilvánvalóvá tették, hogy egy jelentősebb migrációs hullám akár a 
legfelsőbb politikai szinten is migráció ellenes és összefogásra sarkalló intézkedéseket hoz-
hat maga után. Az Unió mind a gyakorlatban, mind dokumentumaiban és közleményei-
ben aktívan reagált a kihívásra, ugyanakkor az egyes tagállamok közötti szolidaritás oly-
kor alacsony foka is teljesen nyilvánvalóvá vált. 

A migráció komplex kérdéskör, amely alapvetően gazdasági és demográfiai aspektusa-
iban fogható meg, az elmúlt időszakban azonban biztonsági vetületei is tág teret kaptak. 
A migráció, és kiemelten az illegális migráció kísérőjelenségei (tiltott határátlépés, ember-
csempészés, másodlagos bűnözési formák, mint okmányhamisítás, valamint a schengeni 
övezetben tartózkodás legalizálása érdekházasságokkal stb.) ugyanakkor erősítik a befoga-
dó társadalom idegenellenességét. 

15 Lásd Thilo Sarazzin. német szociáldemokrata politikus „Németország felszámolja önmagát” című 
könyve.
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Az évezred első évtizedére a bevándorlás megoldandó politikai problémává vált. Ezen 
„légkörbe, korszellembe” érkezett meg Afrikából először csak néhány ezer gazdasági mene-
külő, majd további tízezrek. Az Európai Unió olyan kihívással találta magát szembe, mely-
nek megoldására nem volt előkereshető példa, tán csak az Egyesült Államok esete.

A bevándorló-ellenes hangulat eközben felerősítette a szélsőséges politikai formációkat. 
Ezen politikai erők pedig láthatóan ráépülnek a lakosság félelmeire és előítéleteire. Noha 
nem szabad elhallgatni, vagy jelentéktelennek feltüntetni a migráció negatív aspektusait, 
a biztonságiasítás irányába való elmozdulás sem járható út. A Bizottság migrációról szóló 
közleménye ugyanakkor azt mutatja, hogy az EU globális megközelítéssel túllép a bizton-
sági szempontokon, és a közösség egyértelműen felismerte és ésszerű kompromisszumok 
mentén megcélozza a bevándorlás fenntartását, és haszonelvűségre törekszik.

Felhasznált irodalom
AfriPORT – http://afriport.hu/countries.html, 2011. július 6-ai letöltés
A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája (2073/2004. (III. 31.) Korm. határozat) 
Az Európai Bizottság közleménye a migrációról (A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának) COM(2011) 248 
végleges, Brüsszel 2011.5.4. http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_HU_ACT_
part1_v3.pdf, 2011. július 5-ei letöltés

Az Európai Unió Tanácsának sajtóközleménye a brüsszeli, 2011. február 24-25. közötti bel- és 
igazságügyi ülésről. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/
jha/119535.pdf., 2011. július 5-ei letöltés

Az Európai Unió Tanácsának sajtóközleménye a brüsszeli, 2011. június 9-10. közötti bel- és igaz-
ságügyi ülésről. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/
jha/122844.pdf, 2011. július 5-ei letöltés

Baumann Zsófia (2011): Szegénység és fiatalság: az észak-afrikai válság okai. http://kitekinto.hu/
iszlam/2011/02/07/szegenyseg_es_fiatalsag_az_eszak-afrikai_valsag_okai/ 2011. július 7-ei le-
töltés

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – Statisztika, Kiadványfüzet 2005-2009., Kiadványfüzet 
2009-2010. http://www.bmbah.hu/ statisztika 2011. július 6-ai letöltés

Bundesnachrichtendienst (BND) – Szövetségi Hírszerző Szolgálat (Németország), Migration-
sproblematik im Kontext von Terrorismus Vortrag des BND-Präsidenten, Herrn Ernst Uhrlau, 
im Rahmen der BKA-Herbsttagung zum Thema „Illegale Migration – Gesellschaften und 
polizeiliche Handlungsfelder im Wandel“am 16. November 2006.

 http://www.bnd.de/nn_1365968/DE/Presse__Oeffentlichkeitsarbeit/Publikationen/
pdf/20061116__bkaherbsttagung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/20061116_
bkaherbsttagung.pdf, 2011. július 7-ei letöltés

Europol Te-Sat 2011. EU Terrorism Situation and Trend Report, https://www.europol.europa.eu/
sites/default/files/publications/te-sat2011.pdf, 2011. július 7-ei letöltés

Gazdag Ferenc – Tálas Péter (2008): A biztonság fogalmának határairól. Nemzet és Biztonság, 2008. 
január

http://www.euractiv.hu/magyar-elnokseg/hirek/egyelore-nem-fogad-be-eszak-afrikaiakat-magyar-
orszag-003294, 2011. július 5-ei letöltés



167

az észak-afrikai migráció és politikai kételyek európában

Keserű Dávid – Radics M. Péter (2011): Tényleg lakik országunkban 200 ezer afrikai? Afrika Tanul-
mányok. V. évfolyam, 1. szám. 126-128. o.

NBH Évkönyv 2004., Kiadta a Nemzetbiztonsági Hivatal, Budapest, 2005.
NBH Évkönyv 2008., Kiadta a Nemzetbiztonsági Hivatal, Budapest, 2009.
Petővári Bence (2010): A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában. PhD ér-

tekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, 2010.
 http://phd.lib.uni-corvinus.hu/519/1/petovari_bence.pdf, 2011. július 6-ai letöltés
Rendőrség statisztikai adatai, 2010. év első hét hónapjának határrendészeti helyzete, http://www.

police.hu/statisztika/archivum/hatarrend1007.html 2011. július 5-ei letöltés
Szabó A. Ferenc (2006): A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai. Zrínyi Ki-

adó, Budapest.
Tarrósy István (2011): Afrikai migránsok a fejlett világban és Magyarországon. Migrációs trendek, 

integráció, tapasztalatok. OKRI Szemle.
Tárki Omnibusz, 2011. április, A magyarok leginkább a munkahelyeket féltik a bevándorlóktól, 

Tárki Sajtóközlemények.
 http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110705.html, 2011. július 7-ei letöltés
Wetzel Tamás (2011): A bevándorlás kérdése Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs





169

Matonge, egy kongói „migráns-világ” Brüsszelben
Szilasi Ildikó Hermina

Egyirányú, keskeny utca. Az egyik többemeletes épület utcafronti ablakán a Riviera fel-
irat díszeleg. Bent sötét, levegőtlen tér. A hátsó kijáraton túl szabad kerthelyiség, zsibon-
gás, kongói dallamok és lingala beszédfoszlányok. A kinshasai piacokról és utcai kifőzdék-
ből, esti szórakozóhelyekről jól ismert taba (lingala, jelentése: kecske) illata. A menü faszé-
nen sült kecske makembával, azaz sült főzőbanánnal vagy rizzsel. A berendezés puritán, 
néhány fehér műanyag szék és asztal. A kongói forgatagban két „mundele” (lingala, jelen-
tése: fehér) van jelen. A Kongóban megszokott Primus és Skol helyett belga és európai sö-
röket szolgálnak fel. A helyszín a Rue d’Edinburgh, a Porte de Namur metrómegálló főki-
járatától 200 méterre, Brüsszelben.

Migráció és tárgyi kultúra
A nemzetközi migráció során nemcsak személyek, hanem szokások, hiedelmek, norma-
rendszerek, ízlések és tárgyak, tehát komplex kultúrák is vándorolnak. Nem lebecsülendő 
a (tárgyi) kultúra nemzetközi migrációban betöltött szerepe, hiszen ez nagyban hozzájárul 
a bevándorlók kulturális identitásképzéséhez (Dibbits – Roukens, 2002: 1), továbbá kultu-
rális jelentőséget hordoz mind a kiinduló, mind a befogadó ország viszonylatában. (Badri 
Narayan Tiwari, 2003) Az afrikai bevándorlók afrikai kulturális mintákat, szokásokat hoz-
nak Európába, valamint új viselkedésmódokat sajátítanak el, amelyeket interakciók során 
(látogatások, ajándék küldés, kommunikáció) visszaközvetítenek Afrikába.

A Szociálantropológusok Európai Egyesületének 2010-es konferenciáján1 a „Tárgyi kul-
túra, a migráció és a transznacionális képzelet” szekcióban a migráció, mint átmeneti krí-
zis és a tárgyi kultúra viszonyát járták körül2. A transznacionális migrációs elmélet sze-
rint a bevándorlók a szokásos közösségi és biztonsági hálójukból kiszakadva, gyökereik-
től elszakadva, egy sajátságos állapotba kerülnek, amelyben a megváltozott környezettel és 
egy komplex érzelmi helyzettel is meg kell birkózniuk. A tárgyi kultúra, az önemlékezet 
(self-remembering), az önreprezentáció és az otthonteremtés eszközeként felértékelődik a 

1 Crisis and migration conference, European Association of Social Anthropologists (EASA), Maynooth, 
2010

2 Az előadások témái: Orosz élelmiszerboltok Izraelben és Németországban; Városi és autentikus? 
Egy bangladeshi konyha térnyerése Kelet-Londonban; Rodéziai oltárok: emlékezés és otthonterem-
tés, esettanulmány egy dél-afrikai diaszpóráról; Transznacionális tárgyak, transznacionális vallások: 
afroamerikai vallások Európában, stb.
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folyamatban. Az ételek, az öltözködés, a hiedelmek, szokások megőrzésének és fenntartásá-
nak célja, hogy az egyén erősítse kötödését gyökereihez, spirituális és materiális értelemben 
egyaránt. A transznacionalizmus társadalmi folyamatában a migránsok olyan „társadal-
mi mezőt hoznak létre”, amely földrajzi, politikai és kulturális határok felett áll (Brettell, 
1996: 795), sőt, a bevándorlók egy része városi tereket és azok környékét választja „törzshe-
lyéül”, ezáltal megváltozik az utcák arculata. A transzmigránsok (Schiller – Basch – Blanc 
– Szanton, 1992: 1) „nemzeti határokat átvágó” társadalmi kapcsolathálózata mind a befo-
gadó társadalomhoz, mind az „otthoni”, „kiinduló” társadalomhoz is kötik őket. 

Hannerz szerint a migránsok és az otthonlévők között továbbra is meglehetősen szo-
ros kapcsolat maradhat fenn hazautazásokkal, az otthoniak külföldre látogatásával, nem 
beszélve a telefonokról, a faxokról és a fogyasztási cikkek cseréjéről, így még ha egymás-
tól térben távol vannak is, mégis egy „koherens társadalmi mezőt” hoznak létre. (Hannerz 
1998: 240) 

Prónai szerint a makro- és mikroszintű elemzés összekötése a háztartások szűrőjén ke-
resztül újra bevezeti a társadalmi és a kulturális változók magyarázó szerepét, amelyeket a 
gazdasági változókkal együtt szintén figyelembe kell venni a vándorok relevánsabb megér-
téséhez. (Prónai, 2002: 359)

A migráció és a tárgyi kultúra kapcsolatának vizsgálata az 1980-as évektől kapott fi-
gyelmet.  Azóta számos publikáció és elmélet született a témában (Appadurai, 1986; Mil-
ler, 1987; Pohl, 1998; Roth, 1999). Yalcin (1995) szerint a megváltozott kulturális és fo-
gyasztói környezet a bevándorló attitűd és értékrend változásával jár. Ezzel szemben Roth 
(1999) kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy a bevándorló ragaszkodik hagyományos 
ételeihez, lakberendezési modelljéhez, amellyel gyökereihez való kötődését fejezi ki, ha már 
az élet bizonyos területén (pl. viselkedés, gondolkodásmód) a többségi társadalomhoz kel-
lett viszonyulnia.

Dibbits és Roukens (2002) több bevándorló közösség mindennapi használati lakberen-
dezési tárgyainak, bútorainak összehasonlító kutatásával mutatott rá a tárgyi kultúra és a 
migránsok kulturális identitásképzésének szoros összefüggéseire. A bevándorlók megválto-
zott tárgyi környezetét a hagyományőrzés-újítással, és a fogyasztási szokásos megváltozá-
sával hozták kapcsolatba. Elméletük szerint a bevándorló a beilleszkedés kezdeti időszaká-
ban a befogadó kultúra tárgyaival veszi körbe magát.3 Egy későbbi fázisban, amikor a két 
csoport szorosabb interakcióba kerül és a különbözőségek tompulnak (iskolázottsági szint, 
életszínvonal közelít), a tárgyi környezet – többek között pl. a lakberendezési tárgyak és bú-
torok – etnikai megkülönböztető szerepe felerősödik.

Basu és Coleman (2008) szerint a „bevándorló-világok” (migration world) kutatása szá-
mos tanulsággal szolgál. A terminológiát azért vezették be, mert jobban rámutat arra, hogy 
az elvándorlás során a földrajzi és fizikai környezeti változásnál sokkal több megy végbe, 
hiszen a migráció során komplex kulturális világok vándorolnak. 

3 A tárgyhasználat és a tárgyak jelentéstartalma a bevándorló számára más lehet, mint a többségi társa-
dalom tagjai számára. 
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Kongóiak Belgiumban
A Világbank statisztikái szerint 2005 óta fél millió kongói hagyta el a Kongói Demokrati-
kus Köztársaságot. Egyötödük Európába, illetve Észak-Amerikába vándorolt, 80%-uk pe-
dig a szomszédos afrikai országokba települt át. Erőteljes szezonális bányászati migráció 
mutatkozik Angola irányába, valamint Burundiba és Ruandába, főleg a száraz évszakban. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Fejlesztési Programja (UNDP) 2009-es Emberi Fej-
lődési Jelentése (HDR) szerint a kongói elvándorlási ráta 1,3%-os. A tíz legkedveltebb mig-
rációs célország sorrendben: Ruanda; Uganda; Kongói Népi Köztársaság; Belgium; Fran-
ciaország; Zambia; Németország; Közép-afrikai Köztársaság; Kanada és Burundi.4 A kon-
gói diaszpóra Belgiumban az összes bevándorló viszonylatában a kilencedik helyet foglal-
ja el, az afrikai diaszpórák között a marokkói után a második, a szubszaharai térség tekin-
tetében pedig a legnagyobb lélekszámú.5 A családegyesítési célú bevándorlás folyamatos el-
sődlegessége mellett nő a munkaerőpiacra épülő, képzettségen alapuló belépések aránya. 

Matonge – Matonge
Brüsszel Ixelles és Kinshasa Kalamu kerülete 6000 km-re találhatóak egymástól. A törté-
neti-kulturális előzmények, valamint Ixelles jelentős kongói diaszpórája miatt 2003-ban a 
két kerület egy-egy meghatározott városrésze testvérségre lépett. Így jött létre a brüssze-
li Matonge, amely elnevezését a kinshasai Kalamu kerületben elhelyezkedő Matonge vá-
rosrészről kapta. A kinshasai Matonge jelentős kulturális központ és találkozóhely. Köz-
ponti tere a Rond Point Victoire, ahol „soha nem alszanak”, és az „élet és a zene min-
dig vibrál”. Bár Kinshasa adminisztrációs központja és reprezentatív városrésze a Gombe 
kerület, a kinoisok6 számára Matonge a város igazi szíve. A brüsszeli Matonge történe-
te az 1950-es években, a Maisaf (Maison Africaine) megalapulásával kezdődött, amely a 
Belga-Kongóból érkező ösztöndíjas egyetemisták szálláshelye volt. A függetlenné válást 
az 1960-as, ’70-es években fokozott migrációs fellendülés követte. A kongói bevándor-
lók, avagy Belgicains-ok központi találkozóhelye és élettere a Maisaf környéke maradt, 
amelyet saját ízlésükre formáltak, így az egyre inkább a kinshasai Matongéra hasonlított. 
A Chaussées de Wavre, az Ixelles sugárút és a Paix utca által határolt háromszög alapú 
mikrovárosrészben afrikai kávézók, éttermek, kifőzdék, szórakozóhelyek és élelmiszerbol-
tok nyíltak. Fodrászatok, szépségszalonok, textilboltok, ékszerboltok, majd afrikai szolgál-
tatásokra szakosodott csomagküldő szolgálatok és utazási irodák teljes körű szolgáltatásai 
biztosították, hogy az afrikai bevándorlók kulturális preferenciájának megfelelően minden 
fogyasztói igényét kielégítsék, egy helyen, beleértve a vallási szükségleteket is. Matongéban 

4 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/CongoDem.
Rep.pdf

5 2006-os adat szerint Belgiumban 14.314 kongói bevándorló tartózkodott, illetve 25.987 kongói szü-
letésű személy rendelkezett belga állampolgársággal. 2008-as statisztikák alapján a két csoport össz-
létszáma kb. 47 ezerre volt tehető. (Etude de la migration Congolaise et son impact sure la presence 
Congolaise en Belgique)

6 Kinshasai szleng, jelentése: kinshasaiak 
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két, afrikai jellegű bevásárlóközpont is nyílt: a Gallerie d’Ixelles7 és a Gallerie de Porte de 
Namur. Egy-két évig rádióállomás (Radio Matonge) is működött itt, néhányszor pedig 
megrendezésre került a Matonge en Couleur fesztivál, illetve kéthavonta kiadásra kerül 10 
ezer példányban a Matongazet című ingyenes közösségi magazin. 

A brüsszeli Matonge nagyban hozzájárul a bevándorlók „hozott kultúrájának” megőr-
zéséhez,  továbbá fenntartja a kongói „migráns-világok” számos látható (tárgyi környezet, 
öltözködés, étkezési és fogyasztási szokások, nyelvhasználat) és kevésbé látható (térhaszná-
lat, művészet, vallás, transznacionális képzelet és városi mítoszok) elemét, ezáltal tanulsá-
gos esettanulmányként szolgál. 

„Isten hozott Brüsszel Afrikájában!8”
Az Európai Parlamenttől kétpercnyi séta és egy négysávos út, a rue du Trone választja el a 
hangulatában, küllemében markánsan eltérő európai és afrikai városrészt. A rue du Trone 
és rue d’Idalie kereszteződésénél az út európai negyed felé eső részén új építésű apartma-
nok és drága szállodák sorakoznak, a rue du Trone Matonge felőli oldalán illegális beván-
dorlók, menekültek és rendezetlen státuszú afrikai bevándorlók álldogálnak naphosszat 
squatjuk9 előtt. A rue du Trone és a Matonge ütőerének számító kacskaringós Chaussée 
de Wavre utca sarka Matonge egyik belépési pontja, ahol a l’Horloge du Sud étterem és a 
Galérie Lumiéres d’Afrique az európai és afrikai világ közötti összekötő híd. A l’Horlone 
du Sud afrikai-európai menüjével, baobab dzsúzzal, péntek esténként élő afrikai koncer-
tekkel, multikulturális jellegével populáris találkozó- és szórakozóhelynek számít. Euró-
paiak és afrikaiak egyaránt látogatják, ezáltal jelentősen hozzájárul az afrikai bevándor-
lók integrációjához, illetve az eltérő kultúrák egymáshoz közeledéséhez. A szomszédban 
a negyed egyetlen modern afrikai képzőművészeti galériája, a Galerie Lumiéres d’Afrique 
található. Kutatásom során legfontosabb adatközlőm, „matongei beavatóm” Grégoire de 
Perlinghi, a 2006-ban megnyílt kortárs afrikai képzőművészeti galéria tulajdonosa. A ga-
léria többek között a kongói Mufuki Mukunának, Franck Dikisongelének és az ugandai 
David Kigozinak is kiállít.10 

A Matongét átszelő Chaussée de Wavre utca másik, Porte de Namur felőli végén Matonge 
főkapuját is kortárs képzőművészeti alkotás jelöli: Chéri Samba grandiózus, 12m x 15m 

7 A látogatókat a bevásárlóközpont bejárati molinóján a következő szlogen fogadja:„Mosolyogjon! Isten 
hozta a Gallerie d’Ixellesben!”

8 Interjú részlet, Grégoire de Perlinghi, 2011.07.08., Casa Latina, Matonge/Brüsszel
9 A squatter röviden házfoglaló, vagyis olyan valaki, aki nem egészen legális módszerekkel elfoglal egy 

üresen álló házat, lakást, épületet, és saját céljaira használja. A squat ezek szerint elsősorban kény-
szerválasz egy kényszerhelyzetre: a lakáshiányra... Egyik oldalon találjuk a valódi rejtőzködőket, azo-
kat, akiknek sorsuk nem kínál más lehetőséget: a leszakadtakat, iratok nélküli (sans papiers) illegá-
lis bevándorlókat és más kitaszítottakat, a másik oldalon azokat, akik vállalni akarják, hogy nyilvá-
nosságra hozzák illegalitásukat és a hatalommal nyíltan szembeszállva. Szántó Diana: Squat-világ, 
squat-kultúra. Etnológiai megfigyelések egy francia kisvárosban. Forrás: http://www.antroport.hu/
lapozo.php?akt_cim=171E

10 www.lumieresdafrique.eu
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festménye. A Matonge-Ixelles: Namur kapuja! A szerelem kapuja? (Matonge-Ixelles: Porte de 
Namur! Porte de l’amour?) a Chaussée d’Ixelles 17-es szám alatti, Hema et Pearle Vision bolt 
falát díszíti 2002 júniusa óta. Néhány éve felmerült, hogy a festményt eltávolítják. A kör-
nyék civil támogatóinak ellenzésének hatására a városvezetők nemcsak meghagyták Chéri 
Samba festményét eredeti helyén, de 2008-ban Pierre Lardot, Ixelles elöljárója kezdemé-
nyezésével Freddy Tsimba kongói szobrász A reményen túl című köztéri szobrát is  Brüsszel-
be hozatták Kinshasából. A használt töltényhüvelyekből épített, karjában nyomorék gyer-
mekét tartó anya köztéri szobra a háborúellenesség és a béke szimbóluma ma Matongéban.

Matonge utcáin sokakat – elsősorban nőket – látni hagyományos afrikai öltözetben, 
főképp vasárnapokon. A környék franchaise típusú multinacionális butikhálózataival 
(Mango, H&M) ellentétben Matongéban jellemzőek a kis vállalkozások, a családi buti-
kok (pl. Couture IDA Retouches Confection Tissus et vétements africains), amelyekben 
afrikai nyomott mintás textíliát és készruhákat, bubukat értékesítenek. A szépségipari cik-
keket áruló drogériák bőrfehérítő és puhító krémek, műhajak, afrikai nők számára fejlesz-
tett sminkszerek sokaságát kínálják. A nagy választékban importált termékek Belgium tel-
jes területéről, Franciaország és Németország afrikai diaszpóráiból is vonzzák a vevőket.

Az étkezési szokások tekintetében látszik, hogy a bevándorlóknak óriási igényük van 
étkezési kultúrájuk folytonosságának fenntartására. Ezt a helyi kifőzdék és éttermek me-
nüi, az élelmiszerboltok árukészlete is megerősíti. Az éttermek népszerű fogásai között 
a Samousát; a mogyorószószos csirkét (Poulet Mafe); a pálmaolajas csirkét (Poulet á la 
Moambe); a hagymás-paradicsomos szószos csirkét (Poluet Yassa); a roston sült kecske-
húst (taba); a Tilapia halat; a főzőbanánt kell megemlíteni. Az élelmiszerboltokban szin-
te minden termék kapható, ami Kinshasában is. Légi szállítmányozó cégek egész hálóza-
ta szolgálja ki az élelmiszer kereskedelmet. A kongói konyha főfogásaihoz nélkülözhetet-
len manióka, maniókaliszt, maniókalevél (pondu), és egyéb zöldségnövények, füstölt és só-
zott halak, trópusi gyümölcsök és egzotikus fűszerek itt mind hozzáférhetőek, így a kö-
rülmények adottak, hogy a bevándorlók hagyományos ételeiket fogyasszák Belgiumban is. 
A boltnevek tovább tükrözik és differenciálják a tulajdonosi/fogyasztói kör kulturális iden-
titását. pl. Chez ya Peggy (lingala, jelentése: Peggynél); Zando ya Matonge (lingala, jelen-
tése: Matonge piac); Chut Wagenya (Vagenya vízesés, a Kisanganinál található Stanley 
vízesésre utal); Inzia; Ile de Gorée (Gorée szigete, Dakar mellett, Szenegál); Dakar (Szene-
gál fővárosa); Exotique Afrique (Egzotikus Afrika); Gloire á Dieu (Dicsőség Istennek), stb. 

Említésre méltó a „multifunkciós térhasználat” megjelenése Brüsszel kongói migráns-
világában. Ahogy Kinshasában is egy boltnak több funkciója lehetséges, a brüsszeli 
Matongéban több élelmiszerbolt nemzetközi telefonhívások, faxok lebonyolítására is al-
kalmas, sőt, fénymásoló kapacitással is rendelkezik. Ezek a kombinált étel-ital, telefon, 
fénymásoló és fax szolgáltatást nyújtó boltok. A kongói térhasználat a bárokban és a köz-
térhasználatban is megfigyelhető: több csoport napi találkozóhelyéül utcasarkokat és köz-
tereket választ. A sörözők kivilágítatlansága a kinshasai bárok diszkréciójára és eseti áram-
talanságára emlékeztet. 
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A Chaussée de Wavre 29 alatt található Église Universelle protestáns egyházban a mi-
sék és gyülekezeti alkalmak mellett kedden és pénteken tisztítószertartásokat (delivrance) 
végeznek. A bejáratnál betegek tanúságtételei vannak kiakasztva arról, hogy hittel és az 
ima erejével hogyan gyógyultak meg betegségeikből. A matongei hirdetőtáblák és city light 
poszterek nem csak kongói sztárzenészek brüsszeli koncertjeivel, hanem kongói sztárpré-
dikátorok evangelizációival, imaalkalmaival vannak tele, akiket a popsztárokhoz hasonló-
an erős személyi kultusz övez.

Mputuville
Kongóban – más afrikai országokhoz hasonlóan – a Nyugatot a jólét, a ragyogás és a gond-
talanság földjének tekintik A kollektív társadalmi képzelet nyugatról (kongói szóhasználat-
ban Putu, Miguel, Mikili vagy Zwenebele) szőtt tündérmeséi a luxusról és a paradicsomi 
lét megtestesüléséről szólnak. Kongóban úgy tartják, hogy Belgium lola (lingala, jelentése: 
menny) az életben pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Mputuville-ben 
haljunk meg (fwa ku Mputu). A nyugati világ mítoszát Kinshasában a Mputuville elneve-
zésű heti televíziós műsor is erősíti. Ha egy kivándorló arról panaszkodik, hogy Belgium-
ban is akadnak problémái, akkor azt a mikiliste (migráns) személyes kudarcának minő-
sítik, nem pedig a rendszer objektív nehézségének. Ezért a külföldön élő kongóiak a mí-
tosz fenntartásának érdekében hamis világokat közvetítenek vissza. Mercedesekkel és stá-
tuszszimbólumokkal fényképezkednek, bár meglehet, hogy a Mercedes nem az övék, ha-
nem valamelyik szomszédjuké (de Boeck, 2004: 47-48). A vízumproblémákkal, elhúzó-
dó bevándorlási ügyintézésekkel, instabilitással és munkaerő-piaci problémákkal küzdel-
mes élet hangjai már alig jutnak vissza Afrikába. Az Európai Uniós intézmények térnye-
résével és terjeszkedésével Matongéban attól tartanak, hogy néhány éven belül a városrész 
ebben a formájában eltűnik. A reprezentatív európai negyed közelsége már így is felsrófol-
ta az ingatlanárakat és bérleti díjakat, így sok afrikai bevándorló kénytelen volt kiköltözni 
Matongéból, így a matongei „migráns-világ” jövője kérdéses.
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Un Nègre à Paris
Lángh Júlia

Bernard Dadié elefántcsontparti szerző 1959-ben megjelent műve az első olyan könyv a 
francia nyelvű nyugat-afrikai irodalomban, amely teljes egészében a címben jelzett témát 
taglalja: „Egy néger Párizsban”. Teszi ezt sok rácsodálkozással, humorral és a Négritude 
szerzőjének büszkeségével. Ekkor előtte vagyunk még annak a korszaknak, amikor fiatal 
afrikaiak tömegei áradnak a francia partokra és tovább, föl a fővárosba, hogy megélhetést, 
jövőt, dicsőséget, rangot keressenek. Bernard Dadié csak odamegy, fölméri és leírja a hely-
zetet, majd visszatér hazájába, előkészíteni az ország függetlenségét. Ez a könyv a fehérek 
fejére olvasott, megfordított etnográfia. Távolságtartó jóindulattal néz a furcsa szokásokkal 
rendelkező, egzotikus lényre, a párizsi emberre, aki ...annyira odavan a szabadságáért, hogy 
állandóan őrködik a jogain. Annyira becsületes, hogy ezt még a gépeinél is érvényesíti, amelyek 
átveszik tőle a mentalitását, szokásait. Példa rá a nyilvános telefonkészülék, amely visszaadja a 
tantuszt, ha nem jött létre kapcsolat. 

Hasonló észrevételek sorozata – a szoknya olyan nadrág, amit a nők a fejükön át húz-
nak föl, a gall kakas a franciák totemállata, az újságírók egy befolyásos törzs leszárma-
zottai stb. – előre vetíti, milyennek is látja majd az afrikai vendégmunkás a franciákat. 
A hajdanvolt gyarmatosítóhoz és csillogó fővárosához való ambivalens viszonyt, az integrá-
ció vágyát és nehézségeit számos regény számtalan története illusztrálja. 

Az 1960-as években, a függetlenség elnyerése után megindult az áradat. Franciaor-
szág befogadónak mutatkozott: szüksége volt kétkezi munkásokra, akik elvégzik azokat 
a feladatokat, amelyek a franciáknak már derogáltak. A kongó-brazzaville-i Emmanuel 
Dongalánál olvassuk:

Csak úgy áradtak az emberek a régi gazdák országába: azok, akik mérnökök akartak 
lenni, akik maguk akartak vonatokat csinálni, akik orvosok, tanárok, ügyvédek, hente-
sek, taxisofőrök akartak lenni, akik teológusok akartak lenni, hogy megmentsék a lelke-
ket, akik gyorsan meg akartak gazdagodni. Százával, ezrével mentek, dacoltak hóval és 
ólmos esővel, főnnel és északi széllel, ipartól szennyezett városokkal és folyókkal. Elvisel-
ték a rasszista támadásokat és a túlzsúfolt szobákat, ahol tébécét szedtek össze, nem hát-
ráltak meg a futószalagon végzett munka előtt, ahol elveszítették lelküket és végtagjai-
kat. Semmi nem tudta megtörni az akaratukat, hogy oda menjenek. 

Olyan mérhetetlenül nagy a szebb világ iránti vágy, hogy aki eljutott oda, nem vallhat-
ja be övéinek a kudarcát. Ezért aztán legendákat gyárt. Az afrikaiak nagy mesélők, évezre-
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deken át az orális hagyomány tartotta fenn történelmi emlékezetüket, tudják, hogyan kell 
lebilincselni a hallgatóságot. „Az ember a Barbèsről”, a férfi, aki hazatért párizsi útjáról, es-
ténként kiül a háza elé, és a holdfényben köréje gyűlt hallgatóságnak az Eiffel-toronyról, 
a Notre-Dame-ról és a Champs-Élysées-ről mesél, a mindenütt csillogó-villogó városról, a 
mindennapi élet gazdagságáról. A figyelmes olvasó észreveszi, hogy a részletek nem szemé-
lyes élményből táplálkoznak. De az afrikai közönség issza a szavait.

– Az asszonyaik nem végeznek házimunkát, mert vannak gépeik a ruhaneműk kimo-
sására meg az edények mosogatására. Hogy kisöpörjék a házat, csak körbe kell sétálniuk 
egy masinával, amelyik elnyel minden koszt, úgy hívják, hogy porszívó: egyet szippant, 
és minden eltűnik. Bzzzz, és patyolat tisztaság lesz! Így aztán a nők szépítkezéssel töltik 
az idejüket… Ha házasodsz, nem kell az asszonyért fizetni, nem az van ám, hogy leron-
gyolódsz, csak hogy megnősülhess… Nincsenek szegények, mert még akinek nincs mun-
kája, annak is ad az állam fizetést, ezt munkanélküli segélynek hívják. A tévé előtt ásí-
tozva töltöd a napodat, és annyi pénzt keresel, mint nálunk a legjobban fizetett mérnök! 
És hogy a családoknak megmaradjon a jó életszínvonaluk, az állam a gyerekek után is 
ad pénzt. Így aztán minél jobban szaporodnak, annál több pénzt begyűjtenek. Minden 
szerelmes éjszaka egy befektetés! Volt egy szomszédom, aki nem dolgozott, a két felesége 
sem, de a tíz gyerekével – mindegyik az első asszony nevére bejelentve –, többet keresett, 
mint én, aki dolgoztam. Ott mindenki sok pénzt keres, még akik a kutyapiszkot össze-
szedik az utcán, azok is fizetést kapnak ezért Párizs városától. 

Késő este hősünk szélnek ereszti ámuló híveit, bemegy a házába és az ágyára veti ma-
gát. Nehezen bírja a súlyos hazugságot, de nem tehet másként. Fatou Diome, a fiatal sze-
negáli írónő így folytatja a történetet:

Jogarral a kezében hogyan is vallhatta volna be, hogy eleinte a metró kijáratok langy-
melegében aludt, csórta az ennivalót, hogy ne kelljen éheznie, a telet az Üdvhadsereg-
nek köszönhetően vészelte át, végül házfoglaló lett egy lebontásra ítélt házban, néhány 
hasonló sorsú társával együtt. Hogyan is írhatta volna le azt a rengeteg piacot, ahol, mi-
közben zabszem nem fért a fenekébe, valahányszor arra ment egy zsaru, gyümölcsös és 
zöldséges rekeszeket emelgetett, rezzenéstelenül engedelmeskedve a fölényeskedő piacta-
karítónak, aki éhbérért dolgoztatta, feketén. Örökösen törvényen kívül,  végül beszer-
zett egy hamis tartózkodási engedélyt, egy cinkos jóbarát igazolványának a fénymásola-
tát, azzal aztán keresztül-kasul vándorolt az országban, kiszolgáltatva a kevéssé aggá-
lyos munkáltatók kényének-kedvének. Aszfaltfúró géppel dolgozott, télen-nyáron, egyik 
útmunkáról a másikra, mindig ideiglenes szerződéssel. Izmai megkeményedtek, de ide-
gei kis híján felmondták a szolgálatot. Minthogy árnyalatok kifejezésére franciául kép-
telen volt, és ez használaton kívül helyezte az agysejtjeit, rájött, hogy egyetlen tőkéje a 
teste, és a gyúrásba fektette energiáit. Nagy behemót ember, megfeszítette az izmait és 
ráhajtott a megfelelő állásokra. Szelíd volt, mint egy bárány, de szögletes állkapcsával 
nemsokára úgy nézett ki, mint egy őrző-védő. Éjszakánként tekintetét a csillogó autók 
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karosszériáján élesítette, amelyek egy gazdag lakópark alagsorában szundikáltak. A pó-
ráz egyik végén egy harci kutya, a másikon ő – nem világos, ki sétáltatta a másikat –, 
föl-alá járt a kocsik közötti sötét és olajfoltos betonon az első « Jóreggelt, Mamadou »-ig, 
ami a szolgálata végét jelentette. Nem Mamadou volt a neve, de minden lakó így hívta.

Az ember a Barbèsről tovább táplálta hallgatóiban a vágyat: el innen, el, az ígéret földjé-
re. Bárhogyan, bármi áron. Gyalog a sivatagon keresztül, lélekvesztőn a tengeren át… Egy 
csádi egyetemista fiúnak Kaar Kaas Sonn regényében sikerül egy nyugdíjas francia turis-
tanőt elcsábítania, házasság reményében. A fiú alig várja, hogy Párizsba jusson. Az idős 
menyasszony, Micheline, mobiltelefonján hetenként kétszer-háromszor fölhívja az ifjút.

Azt hiszem, elmegyek nyugatra. Csak vesztegetem itt az időmet. Itt nincs jövő. Azt hi-
szem, nem itt van a helyem. Micheline az egyetlen esélyem. Ahogy az arab közmondás 
tartja: A száműzetés, gazdagon, hazát ad, a szegénység otthon száműzetés.

Társai az egyetemen irigykednek.
„Végre valaki közülünk el tud menni innen”, mondogattuk, pedig általában hevesen 
bíráltuk azt a nagyhatalmat. Micheline Adidas teniszcipőket, Nike trikókat küldött 
Jo-nak. Félholtak voltunk az irigységtől. Jo hencegett ezekkel a cuccokkal. Mindannyi-
an arról álmodtunk, hogy egy nap eljutunk ebbe a különleges országba.

Sokan ábrándoznak erről, nem törődve azzal sem, hogy voltaképpen nem is tudják, 
hová kívánkoznak. Mint Khady Demba, a fiatal özvegyasszony Marie Ndiaye 2009-ben 
megjelent, Goncourt-díjas regényében. Az anyósa házából férje halála után gonoszul el-
űzött asszony elveszetten kóvályog egy tengerparti városban, ahonnan az Európába vá-
gyók rozoga csónakokon vágnak neki a hullámoknak. Megismerkedik egy kamaszfiúval, 
Lamine-nal, akinek a hátán mély nyomokat hagyott mostohaanyja rendszeres korbácso-
lása.

 Amikor Lamine elmondta neki a szándékát, amikor biztosította, hogy egy napon vagy 
eljut Európába, vagy meghal, mert semmiféle más megoldás nincs az életére, Khady szá-
mára világos lett, hogy a fiú csak azt tette nyilvánvalóvá, ami az ő sorsa is.

Lamine magyarázott, Khady próbálta fontossági sorrendben elraktározni a hallottakat.
Amit tanácsos volt jól az eszébe vésni és nem elfelejteni: az utazás hónapokig, akár éve-
kig is eltarthat, mint Lamine egyik szomszédja esetében, aki csak öt évvel az indulása 
után jutott el Európába (hogy mi volt ez pontosan, ez az Európa, és merre lehetett, ar-
ról Khady Demba azt gondolta, majd később megtudja). Fontos volt ez is: beszerezni egy 
útlevelet. Lamine-nak megvoltak ehhez a kapcsolatai. És még ez: a fiú nem akart töb-
bet a kikötőből próbálkozni, a tengeren át. Az út hosszabb lesz, mondta, sokkal hosz-
szabb, keresztül a sivatagon, de a végén majd lesz egy hely, ahol fölfelé kell mászni, hogy 
Európába érjünk. 
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Ez a kép – fölfelé mászni, hogy Európába érjünk – különösképpen megrendítő, ha 
láttuk annak az antológiának a címlapját, amely Európát mutatja be afrikai szemmel 
(L’Europe, vue d’Afrique). Magas, nagyon magas falnak támasztott létrán áll lábujjhegyen 
egy afrikai emberpár és néz át a fal fölött. Mi, akik a képet nézzük, nem látjuk, amit ők lát-
nak. Csak sejtjük, hogy nem csupán csillogást és gazdagságot látnak, hanem valamilyen 
sosem tapasztalt, szívfájdítóan vonzó szabadságot is.

A már idézett, Strasbourg-ban élő Fatou Diome mondta egy interjúban:
A bevándorlók nem mindig csak kizsákmányolt szegény emberek. A bevándorlók olyan 
emberek is, akik az emancipációjukért, a szabadságuk nevében indultak útnak... és még 
sok más okból, amelyeket a befogadó társadalom nem feltétlenül ért.

Fatou Diome novelláskötetében több történet is szól arról, hogyan szégyeníti meg fehér 
munkáltatóit a tudatlan vadembernek tekintett afrikai bejárónő, aki egyetemi stúdiumait 
finanszírozza a takarítással. Az egyikben Dupire úr, az alkalmazója, Voltaire Candide-
jának egyik szereplője után Kunigundának nevezi a lányt, akiről azt hiszi, alig ért franciá-
ul, tehát szabadon beszél róla a jelenlétében. Mígnem egy szombat délelőtt, amikor nincs 
bejárónői munka, Dupire úr meglátja a könyvtárban a fiatal lányt.

Éppen a mikrofilm-olvasó teremből léptem ki, amikor egy ismerős hang megszólított:
– Maga, itt? De mit csinál itt?
Dupire úr volt az; fölmeredő bajusszal, kidülledő szemmel mért végig. Derűt erőltettem 
magamra, és nyugodt hangon válaszoltam: 
– Mint ön, uram: könyveket keresek.
– Na de hát – mondta –, kinek, minek?
– Magamnak, uram, hogy elolvassam őket.
– Na de hát – kérdezte –, akkor maga netán diák?
– Igen – feleltem.
– És hol? – folytatta.
– A modern irodalom tanszéken.
– Igen, de melyik évben – tette hozzá, mint akinek hirtelen nagyon fontos lett, hogy föl-
mérje, hol tartok.
– A kisdoktorira készülök – mondtam.
– De… de… – dadogott – nem említette nekem, hogy…
– Nem – szakítottam félbe –, mert aki önökhöz jár, attól azt várják el, hogy jó bejáró-
nő legyen, és én az vagyok, azt hiszem.
Nagyot sóhajtott, és folytatta:
– Szólnia kellett volna, hogy…
– …hogy – vettem át tőle a szót vidáman –, hogy mielőtt Kunigunda a tálkákat mos-
sa a Propontida partján, szívesen hallgatja Pangloss mester leckéit, vagy, hogy a felmo-
sórongy a konyhakövet szárítja, de nem az agysejteket?
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Leroskadt a válla, eltorzult vonásai megmerevedtek, és vörösödő arca mintha hirtelen 
minden vörösbor emlékét fölidézné, amit csak benyakalt kevéssé kifinomult élete során. 
Kiszínezte arcát a zavar. Néhány pillanatig keresztre feszítettem a szememmel, aztán 
rávillantottam széles bejárónő-mosolyomat, és továbbmentem, hónom alatt a könyveim-
mel. Ott maradt mozdulatlanul, csak a tekintetével követett. Ezúttal nem a fenekem-
re bámult meredten, nem is a dekoltázsomra, hanem a saját mérhetetlen szamárságára. 
Dupire ekkor értette meg, hogy egyetlen faragatlansága sem maradt észrevétlen a bejá-
rónő előtt, akinek az agyát oly kevésre értékelte.

Az egyetemistáknak is gond és izgalom a bevándorló lét egyik nagy kérdése, a hozzáju-
tás a megfelelő papírokhoz, mindenekelőtt a tartózkodási engedélyhez. A Brüsszelben szü-
letett gaboni-svájci Bessora egyenesen felsőszintű vizsgának éli meg a tartózkodási enge-
dély beszerzését a franciaországi hivatalban.

Megyek a leghátsó pult mögötti emberhez. Piros-zöld kockás inge kihajtva, látszik 
aranyszínű bőrén a göndörödő, barna szőrzet. Arany nyakláncot visel. Csillogó feke-
te szeme sovány, csontos arcot világít meg. A haja össze-vissza áll. Posztmodern idegen-
rendészeti hippi.
Rám mosolyog. Kezdődik a szóbeli vizsga: igen, születtem… igen, gaboni anya, bel-
ga apa, igen, a legnagyobb mértékben, Papa bejelentett, elismert, és a méltóságos ha-
tóság lepecsételt. Gyorsan leteszem vizsgáztatóm szeme elé a francia asztalra belga szü-
letési anyakönyvi kivonatomat, gaboni útlevelemet és svájci személyi igazolványomat. 
A hippi összeszedi az iratokat és fölküld az első emeletre, ahol az írásbeli vizsgák zaj-
lanak.
Kitöltök egy nyomtatványt, és lerakom egy sovány, világosbarna hajú vizsgáztató nő elé. 
Szemét a papíromra szögezve elkéri az iskolai bizonyítványaimat, lakóhelyi és munka-
helyi igazolásaimat. Átnyújtom neki, ő rám se néz, böngészi az iratokat, közben bólo-
gat. 
Érzem, hogy meglesz, meglesz a diplomám.
Hogy jó minősítést kapjak, még elmesélem neki, milyen édes ez a Franciaország, meny-
nyivel jobb, mint a világ bármely más része, és így, meg úgy, ésatöbbi, szóval, értik. 
A nő jeges pillantást vet rám.
De mégis remélem, hogy jelesen vizsgáztam.
Egy pakliba fogja a papírjaimat, föláll, és azt mondja, menjek le vele együtt. Amikor leérünk, 
megkér, várjak egy kicsit a padon, és odamegy az idegenrendészeti hippihez. Tanácskoznak…
Húsz perc múlva még mindig semmi újság; elgyötörten ülök a padon. A vizsgáztató nő 
fölmegy az emeletre. A hippi odahív magához. Fölkelek és elindulok felé; reszket a lá-
bam. Letesz elém egy papírt.
Egy diák tartózkodási engedély!
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Nagy megkönnyebbülés ez, de nem mindenki ilyen szerencsés. A rendkívül termékeny, 
szinte évente új regényt publikáló Calixthe Beyala hősei és hősnői általában illegálisan tar-
tózkodnak az országban, többnyire a belleville-i afrikai közösségben élnek. Saïda, miután 
Kamerunban megúszta a kolerát, a házasságot és a prostitúciót, negyvenegynéhány éve-
sen kerül Párizsba, ahol egyetlen, féltve őrzött kincse egy igazolvány a szüzességéről. Szál-
lást-ellátást talál, mint mindenes cselédlány, és persze feketén dolgozik.

Harcias sietség szállt meg, állandóan mindent tisztogattam: „Hamar tönkremegy, ha 
nem tartjuk rendben”, mondtam sajnálkozva, mintha a saját otthonomról lenne szó. 
Dühödt szenvedéllyel pucoltam a művirágokat, olyan lelkes öntudatlanságban, ami 
minden munkáltató háziasszony álma. Mintaalkalmazott voltam, olyan, akire büszkék 
szoktak lenni. Sikálni jöttem Franciaországba, hajlékért, egy tál ételért. Ezt megszerez-
tem, és végkimerüléssel fenyegető utolsó vérsejtjeimig boldog voltam ettől.                                     

Assèze, egy másik Beyala-regény hősnője gyalog indult el a kameruni Douala városából, 
föl N’Djamenába, onnan Bardjalba, megmászta a Kilimandzsárót, elkanyarodott Edjeleh 
felé, aztán Tripoli, Tunisz, áthajózott Marseille-be, onnan tovább gyalogolt Párizsba. 

Ő is szeretett volna eljutni abba az országba, ahol ha azt mondjuk: „Akarom”, száz-
millió frank zuhataga érkezik az égből; ahol ha azt mondjuk: „Szükségem van rá”, vi-
taminokban és proteinben gazdag, mindenféle fontos alapanyaggal kevert szörpöt szür-
csölünk; ahol vadonatúj épületek fénylő termeiben öltözünk, művelődünk; az országba, 
ahol nagyvonalú emberek kiállításokra visznek, tudósok golfoznak, üzletemberek szend-
vicseket fogyasztanak, és a kórházak hatalmas bálteremhez hasonlítanak, amelyben a 
malária azon nyomban eltűnik, elolvad, mint csokoládé a napon.

A megvalósult álom ritkán hasonlít a vágyálmokra. Assèze nagy nehezen eljut a meg-
adott párizsi címre, amelyet még Afrikában kapott valakitől.

A fal omladozott, az ablakkeretek szabadon himbálóztak, az udvar bűzlött a 
macskapisitől. A levegő vad volt és ragacsos. Négerek jöttek-mentek, egymásra mosolyog-
tak, látszottak az afrikai gyökereik, olyan mélyek, hogy csak húzták maguk után a ko-
szos földön. Belecsimpaszkodtam egy hamuszín árnyalatú, vastagajkú négerbe, aki a be-
járatnál könyökölt. Rám emelte a tekintetét, kókadt és sóvár volt.
– Mit akarsz te a Lola asszonytól? – kérdezte.
– Azt hallottam, szobákat ad ki.
Végignézett rajtam, közben egy fogpiszkálót rágcsált. A kis piros ruhám volt rajtam, há-
tul egy nagy masnival. Kezemben a tarisznyám. Hideg volt. Vacogtam. Egyhelyben ug-
ráltam, a hidegtől felrepedezett ujjaimat akár ki is lehetett volna dobni. 
– Az nem itt van – mondta.
– Nem tudná véletlenül megmondani, hol van?
– Nem – mondta.
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A többi néger kifejezéstelen tekintettel bámult rám. Fülükig fölhajtották a kabátgallér-
jukat és eltűntek a lépcsőházban. Egy szőrevesztett kutya megszagolta a lábamat és rá-
feküdt, jó melegen tartva. Tudtam, hogy becsapós a keménysége ennek az embernek itt 
velem szemben. Ezért aztán azonnal kitört belőlem a zokogás. Erre azt tette, amit vár-
tam, a mozdulatot a lány felé, aki egész éjszaka gyalogolt, és már hány hónapja egyhu-
zamban: hatalmas karjával átölelte a nyakamat és fejemet a mellkasára húzta: „Ne sírj. 
Ne sírj. Majd minden rendbe jön. Gyere... gyere utánam.”

Lola asszony befogadja Assèze-t: beteszi egy szobába, ahol már három lány lakik. A kez-
deti nehézségek után Assèze megfogadja a még Afrikában kapott tanácsot, és jósolni kezd, 
a házon belül óriási sikerrel...

Ma már tudom, hogy ez a szenvedélyes érdeklődés a jövő iránt, amit illegális bordélyhá-
zunk lakóiból kiváltottam, olyan pillanatban született, amikor közös örömeink édes il-
lata ellenére észrevettük, hogy penészedünk és halunk meg, olyan biztosan, mintha jár-
vány ért volna el minket. Igaz, sokat nevettünk, de – tudom, mert hallottam – ez csak 
ravaszkodás volt a jövővel, és arra szolgált, hogy átnézzünk a jelen fölött… 
Az elkövetkező napokban megrohamoztak az illegálisok, akiknek semmilyen igazolvá-
nyuk nem volt, de tudni akartak valami biztosat a jövőjükről. Hosszan ecsetelték sze-
mélyes gondjaikat a földre tett gyékényen ülve. Szorongtak a jövőtől, ezért aztán hosszú 
perceken át ott ültek velem szemben. Mindenkinek elhadartam valami jövőt. Annyira 
igyekeztek figyelni rám, hogy lihegtek, mint egy kiskutya. Nagylelkű voltam velük, ott 
helyben értelmet adtam az életüknek. Mindenre rábólintottak, amit mondtam. Amikor 
végeztünk, megdobtak egy tízfrankossal. 

Maga Lola asszony is érdeklődni kezdett a sikeres jövendőmondás iránt. Kellő részese-
désért berendezett egy munkasarkot a fiatal nőnek.

A lépcső alatti beugróban Lola asszony elhelyezett egy kisasztalt, amelyen Noé bárká-
jának a fotója trónolt. Névkártyát csináltatott nekem, ez megindította a képzeletemet:
Assèze asszony, jövendőmondó, 
a fekete mágia legmagasabb ismereteinek birtokában. Okkult tudományok. Segít megol-
dani anyagi és egészségügyi problémáit, újra megtalálni a boldogságot, 
viszonzást szerezni érzelmeinek. 
Sikertelenség esetén költségeit megtéríti. 
Éjjel-nappal rendelkezésre áll. 
Ez pontosan így megy a valóságban is. A Belleville és a Barbès környékén hasonló név-

jegykártyákat osztogatnak az utcán, igaz, kizárólag férfiak, talpigérő, színes, hímzettnyakú 
bubukat viselő komoly férfiak, én legalábbis női jövendőmondókat sosem láttam, ahogy 
az utcán tehetségüket kínálják. Ez talán a szenvedélyesen feminista Calixthe Beyala műve, 
hogy egy nőnek is olyan névkártyát ad, amilyeneket az önmagukat híres varázslónak hir-
dető férfiak állítanak ki. 
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A „Mamának szeretője van” című regényében Beyala egy tizenegy-két éves fiút beszéltet. 
Megint Belleville-ben vagyunk …a négerekkel a kuckóikban, akik sült kukoricát árul-
nak, darabját két frank ötvenért. Kifejezetten Belleville söprése céljából importált ara-
bok és négerek a zöld egyenruhájukban behúzott nyakkal beszélgetnek, röhögcsélnek. És 
ha meglátnak egy arra menő csajt, mozdulatlanná dermednek, seprű a levegőben ma-
rad, száj kitátva. Kétszer is megfordulnak, mintha keresnének valamit, de mit? Nem 
tudnám megmondani. De ebben a ritmusban Franciaország a 2000-dik évnél hama-
rább nem lesz tiszta.

A regény 1993-ban jelent meg. Beyala világához képest Alain Mabanckou egyik hőse, 
a Nyomdász, igazi sikereket ért el, beilleszkedett, nem akárki volt, ahogy maga is mond-
ja, de rettenetes szerelmi csalódásból kifolyólag visszatért hazájába, ahol egy kocsmaasztal 
mellett meséli az életét.

„Olyan ember voltam, akinek rendes keresete van, aki a személyi jövedelemadót idejé-
ben befizeti, akinek takarékkönyve van a postabankban, sőt, még részvényei is a párizsi 
tőzsdén, olyan ember, aki Franciaországban akar nyugdíjba menni, mert a mi hazánk-
ban a nyugdíjak, az egy nagy szar, teljes összevisszaság, csőd, nincs hozzá bizalmunk, 
csak olyan véletlenül kapja meg az ember, mint egy lottó nyereményt, és ehhez is jó kap-
csolatok kellenek a minisztériumban, vannak olyan köztisztviselők is ebben az ország-
ban, akik üzletelnek a szegény emberek nyugdíjával, akik pedig egész életüket végigdol-
gozták, de mondom neked, hogy én nem akárki voltam a párizsi black közösségben, is-
mertek engem, mondom neked, dolgos pasas voltam, igazi dolgos, nem olyan semmit-
tevő, mint egyes bevándoroltak, akik a kapu alatt várják, hogy a postás átadja nekik a 
csekket a családi pótlékról, nekem nem volt szükségem ilyen hülyeségekre, én, ahogy most 
itt látsz magad előtt, én egy nagy nyomdában dolgoztam egy párizsi elővárosban, sőt, 
egy csapatot irányítottam, sőt, én voltam az, aki döntött a felvételekről, mert meg tud-
tam különböztetni egymástól a lustákat és a dolgosakat, és igenis nemcsak négereket vet-
tem föl munkára, mert, köztünk legyen mondva, Törött Pohár, nem csak négerek van-
nak a világon, a kurva életbe, ott van a többi faj is, a négereknek nincsen monopóliu-
muk a nyomorra, a munkanélküliségre, fölvettem nyomorult fehéreket is, munkanélkü-
lieket, és sárgákat, és mindenféléket, mindenkit összeraktam, csak azért mondom, hogy 
lássad, nem voltam akárki, nem akármelyik néger dönthet arról, hogy fölvegyen állás-
ba fehéreket, akik azért mégiscsak gyarmatosították, megtérítették, hajófenékre hajítot-
ták, megkorbácsolták, megtaposták őket, fehéreket, akik elégették az isteneiket, fehére-
ket, akik megsemmisítették az ő lázadóikat, és eltüntették az ő birodalmaikat, szóval 
fölvettem fehéreket, sárgákat, meg minden, és összekevertem őket a föld többi rabjaival, 
végül négert, mint én, csak annyit lehetett megszámolni, mint az ujjait annak a legény-
nek, aki egy fatva áldozata lesz, ellenőrizheted, így igaz
Ő, Mabanckou Nyomdásza foglalja össze az összes idézett szereplőre érvényes tanulságot: 
aki megjárta Franciaországot, az fontos ember lett.
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„Én vagyok a legfontosabb az itteni fiúk közül, mert én megjártam Franciaországot, ezt 
nem mindenki mondhatja el magáról, hidd el nekem”, és ezt olyan természetesen mond-
ta, hogy ott ellentmondásnak nem lehetett helye, Franciaország az ő számára mérték-
egység volt, az elismerés csúcsa, aki oda betette a lábát, az az olyan emberek rangjára 
emelkedett, akiknek mindig igazuk van

…És a fenti mondatoknak a végére nem tehetek pontot, mert Mabanckou nagyszerű 
regényét, magyarul Törött Pohár a címe, úgy írta meg, hogy írásjelként csak vesszőt és idé-
zőjelet használt, amitől szinte egy lélegzetre olvassuk végig a sűrű, színes-szagos, megren-
dítő és gazdag történeteket.

Az idézetek az alábbi kiadásokból származnak:
Bernard Dadié: Un Nègre à Paris, Présence Africaine, 1959 
Emmanuel Dongala: Le feu des origines, Le Serpent à Plumes, 1987
Fatou Diome: La Préférence nationale, Présence Africaine, 2001
Kaar Kaas Sonn: Au Sahel les cochons n’ont pas chaud, Éditions Kuljaama, 2007
Marie Ndiaye: Trois Femmes puissantes, Gallimard, 2009
Bessora: 53 cm, Le Serpent à Plumes, 1999
Calixthe Beyala: Les Honneurs perdus, Albin Michel, 1996
Assèze l’Africaine, Albin Michel, 1994
Maman a un amant, Albin Michel, 1993
Alain Mabanckou: Verre cassé, Points, 2005
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Egy afrikai-magyar „közösségről”
Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon
Glied Viktor

Bevezető
„A budapesti afrikaiak látható és aktív közösséget alkotnak, a migráns civil szerveződések 
közül az afrikaiak által működtetettek a legaktívabbak: az emberi jogok védelmétől a sport-
tevékenységen át a kulturális programok szervezéséig sok mindennel foglalkoznak” – írja 
Lángh Júlia egy 2009-ben megjelent tanulmányában. (Lángh, 2009: 29) A Magyarorszá-
gon élő afrikai közösség/közösségek története elválaszthatatlanul összekapcsolódik – szin-
te összeolvad – a migrációval, ezért nem is lehet, nem is szabad külön kezelni a vándorlást, 
integrációt, közösségfejlesztést és civil szervezeti szféra kialakulását, fejlődését. A migrá-
ció, azaz az emberek vándorlásának, lakóhely-változtatásának története egyidős az emberi-
ség történelmével. A migráció olyan összetett társadalmi jelenség, melynek hátterében szá-
mos különböző, ámde egymással összefüggő ok áll és melytől egyetlen demokratikus ál-
lam sem tud elzárkózni. A bevándorlók integrációja, a békés, prosperáló társadalmi együtt-
élés a 21. század elöregedő Európájának az egyik legfontosabb társadalmi – és nem mel-
lékesen szociális és gazdasági – kihívása. Hogy az Európai Unió miként tudja „kiaknáz-
ni” a migráció, a munkaerő szabad áramlásának pozitív hatásait, és mennyire tudja mini-
malizálni az esetleges negatív mellékhatásokat, nagymértékben függ a társadalom tájéko-
zottságától, információval való ellátottságától és előítélet-mentességétől. (Gyulai, 2011: 3) 
A sztereotípiáktól mentes társadalom megteremtésében a szupranacionális és kormányza-
ti kezdeményezések mellett nagy szerepet kapnak a különböző médiák és civil szerveze-
tek. Míg előbbi láthatóvá tesz, információt közöl és tudatformáló hatása is jelentős, a civil 
szervezetek azok, amelyek képesek a rejtettebb és mélyebb kulturális kapcsok megterem-
tésére, a közvetlen kapcsolatok létrehozására és közösségformálásra. Arra, hogy a többnyi-
re negatív következményekkel járó asszimilációs folyamatokat – melyek során a kisebbsé-
gi társadalom elveszíti eredeti kultúráját és önazonosságát és beleolvad a többségi társada-
lomba – az egészségesebbnek és működőképesebbnek nevezhető integráció irányába tolja, 
az együttélés feltételeit megteremtse. Az asszimiláció lehet önkéntes és kikényszerített is, 
de általában a nyelv és szokások elvesztésével-gyengülésével jár, amit a kulturális tradíciók 
visszaszorulása, majd a kisebbségi identitás elvesztése, vagy megkettőződése követ. Ahhoz, 
hogy az integráció révén a társadalmi sokszínűség – természetes biodiverzitás –, az egymás-
sal kölcsönhatásban és békében élő kultúrák önrendelkezése tartósan megmaradjon, a jogi 



188

glied viktor

és politikai normák szintjén túl a valóságban, a mindennapi élet szintjén is meg kell való-
sulniuk, akár a vallás szabad gyakorlása, a szabad nyelvhasználat, vagy a közoktatás terén. 
E tanulmány a Magyarországon működő afrikai, vagy Afrikával foglalkozó civil szerveze-
teket, kutatóintézeteket vizsgálja.

Migráció és integráció 
Rédei Mária szerint a nemzetközi migráció irányításával növelhető a befogadó országok-
ban elérhető gazdasági és kulturális haszon, sikeresebbé tehető a beilleszkedés folyama-
ta. A migráció szereplői hagyományosan a migráns(ok) és a befogadó ország társadalmi 
közössége. Ahhoz, hogy a beilleszkedés folyamata tartós és minél teljesebb legyen, fontos 
vizsgálnunk a letelepedés helyét is. Itt figyelembe kell venni a letelepedés helyének érde-
keit, a regionális adottságokat, ezzel erősödhet a migráció adaptációs folyamata, kialakul-
hat szubszidiaritása (a döntést ott kell meghozni, ahol az keletkezik). (Rédei, 2005: 662) 
A migráció történetének vizsgálata egyértelművé teszi számunkra, hogy a bevándorlást 
megállító típusú „akadályépítés” nem volt tartósan eredményes megoldás, azaz nem tud-
ta huzamosabb ideig megváltoztatni a vándorlási tendenciákat. A korlátozás, a műszaki és 
szellemi izoláció nem lehet tartós, a merev rendszerirányítás megbukott. A migrációval el-
érhető haszon csak egy rugalmas irányítási rendszer mellett jelenhet meg, de csak akkor, 
ha felismerjük, a történelmi törvényszerűségekből adódó tényezőket egyetlen hatalom sem 
képes huzamosabb ideig és tartósan megváltoztatni. Míg a „gazdag” Európa népessége ro-
hamos ütemben csökken és elöregszik, addig a környező (afrikai, közel-keleti, ázsiai), „sze-
gény” térségekben ugrásszerű demográfiai növekedés figyelhető meg, a gazdasági, szoci-
ális és ökológiai tényezők az öreg kontinens felé nyomják a jövő generációit. Tarrósy Ist-
ván hozzáteszi, annak érdekében, hogy a befogadó állam valóban profitálhasson e kapcso-
latból, tudnia kell, kik, milyen céllal, honnan érkeztek területére, meg kell tudnia szólíta-
ni őket, és ki kell fejlesztenie egy olyan „integrációs stratégiát”, amellyel a bevándorló fon-
tosnak és hasznosnak érezheti magát saját kultúrkörének és kapcsolatainak az anyaország 
számára történő becsatornázását illetően. A félelem és a lehetőség kettősége összetett ké-
pet mutat, melynek érzékeltetése és jobb megértése szükségszerűen kíséri végig gondolko-
dásunkat. (Tarrósy, 2011)

Kováts András felhívja a figyelmet, hogy a bevándorlás utóbbi évtizedekben tapasz-
talható növekedése megfelelő társadalompolitikai beavatkozások nélkül elképzelhetetlen. 
Mint kifejti, fontos lenne annak végiggondolása, hogy a migrációs tendenciák változása 
alapján és a migráció jövőben alakulása esetében milyen programokra (nyelvi kurzusok, 
lakhatási támogatások, kulturális orientáció, munkaerőpiaci képzés stb.) van szükség an-
nak érdekében, hogy a bevándorolt népesség társadalmi – és főleg munkaerő-piaci – integ-
rációja a lehető leghatékonyabban megvalósuljon. Kérdéses, hogy sikerülne-e a társadalmi, 
politikai támogatottságot megszerezni az ilyen programokhoz, valamint, hogy a Magyar-
ország 2004-es, uniós csatlakozását követően indított, az Európai Integrációs Alap támo-
gatásával indított projektek milyen hatékonysággal képesek megteremteni az integráció fel-
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tételeit. A nyugat-európai és tengerentúli tapasztalatok azt mutatják, hogy kevés optimiz-
musra lehet okunk e tekintetben. (Kováts 2005: 303) Azt is hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy az olyan államokban, mint Hollandia, Belgium, Németország vagy Nagy-Britannia, 
ahol magas a bevándorlók száma, az 1990-es években tapasztalható multikulturalista tö-
rekvései megtorpanni látszanak, és a társadalmi dezintegráció veszélyére hivatkozva egy-
re erőteljesebben jelennek meg a nyelvi-kulturális integrációt akár szankciók árán is meg-
valósítani szándékozó, erősen centralizált programok. Még inkább igaz ez a megállapí-
tás a 2005-ös franciaországi zavargásokat és a 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazda-
sági válságot követő időszakra, azzal a kiegészítéssel, hogy mára elengedhetetlenné vált a 
gazdaságpolitika (gazdasági jövőkép), a szociálpolitika és a bevándorláspolitika hatéko-
nyabb összehangolása. Wetzel Tamás így fogalmaz: „egyre több országban merül fel, hogy 
a multikulturalizmusra épülő társadalom mítosza megdőlt, gyakorlatilag párhuzamos tár-
sadalmak jöttek létre, amelyek kultúrája szögesen szemben áll egymással.” (Wetzel, 2011: 
9) Magyarországon természetesen több szempontból is más a helyzet, lévén a bevándorlók 
kétharmada határon túli magyar, azonos nyelvvel és kulturális háttérrel érkezik hazánkba, 
a beilleszkedés mind számára, mind a befogadó társadalom számára sokkal természetesebb 
folyamat, mint az EU-n kívüli térségekből származók esetében.

Prónai Csaba nyomán meg kell említsük azokat a tényezőket is, melyek elhelyezik a 
migránst a befogadó ország, térség, város szociokulturális, gazdasági rendszerében, ugyan-
akkor megtartják a kapcsot az identitásképzésben alapvetően fontos kibocsátó országban 
élő családdal, barátokkal. A migrációval kapcsolatos kutatások kultúrantropológiai meg-
közelítése már a ’60-70-es évektől használja a transznacionalizmus fogalmát, érthetővé téve 
a migráns identitás sokrétűségének lehetőségét, azaz lehet valaki egyszerre afrikai, nyu-
gat-afrikai, nigériai, muszlim, magyar, közép-európai és európai. A transznacionalizmus 
tehát az a társadalmi folyamat, amelynek során a migráns olyan „társadalmi mezőt hoz lét-
re”, amely földrajzi, politikai és kulturális határok feletti. A „transznacionalista” perspektí-
va valójában annak a felismerésnek a „tudatosítása” a migrációs kutatásokban, hogy a be-
vándorlók még külföldön is fenntartják a hazájukkal való kapcsolatot, nem szakadnak tel-
jesen el, hanem szabadon közlekednek ide-oda a nemzetközi határokon, különböző kul-
túrák és társadalmi rendszerek között, még ha egymástól térben távol vannak is, így egy 
„koherens társadalmi mezőt” hoznak létre. (Prónai, 2003: 358) Miként Urbán Ferenc meg-
jegyzi, az elvándorlást magát nem egy ember, hanem gyakran egy egész közösség finan-
szírozza, ezzel is magyarázható, hogy a család mint alapvető szervező elv, vagy a közösség 
megteremtése oly fontos az afrikaiak számára (Urbán, 2010), továbbá erre vezethető visz-
sza az a nyitottság és magabiztosság, amely meghatározza az afrikai migránsok többségét. 
Nem véletlen tehát, hogy az afrikai „közösség” aktív tagjai részt vesznek mind a civil-civil, 
a civil-kormányzati, mind az Afrikát érintő kormányzati munkában, utóbbit főképpen a 
gazdasági és külkapcsolatok terén.
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A migráció és Magyarország
Hazánk még EU-s tagországként is inkább tranzitország, javarészt nem célállomása a har-
madik országokból érkező migránsoknak, még akkor sem, ha az érkezők és letelepedők 
többsége tervezetten és tudatosan érkezik Magyarországra. Kutatóintézetek és közvéle-
mény-kutató cégek eredményei azt igazolják, hogy Magyarországon sem politikai, sem tár-
sadalmi szinten nem jelenik meg kiemelkedő problémaként a bevándorlás, a bevándorlók-
kal kapcsolatos sztereotípiák azonban erőteljesen jelen vannak a magyar társadalomban, 
érdekes módon még a magyar származásúakkal (határon túli magyarokkal) szemben is. 
Miért kell mégis foglalkozni a kérdéssel? A 2003-ban készített European Social Survey és 
más, az európai országokban a külföldiekkel szembeni toleranciát vizsgáló felmérések sze-
rint a magyar lakosság etnikailag az egyik leghomogénebb, mégis az egyik leginkább ide-
genellenes Európában. Magyarországon 1993 és 2007 között megkétszereződött az idegen-
ellenesek száma annak ellenére, hogy a magyarországi bevándorlók aránya továbbra sem 
éri el a teljes népesség két százalékát, továbbá a legtöbb bevándorló határon túli magyar. 
(Hajduk, 2008: 4) Az Eurobarometer 2008-as felmérése megdöbbentő adatokat közölt. 
Magyarország „előkelő” helyet foglal el a bevándorlást negatívan megítélő társadalmak so-
rában. A Political Capital 2010-es elemzése szerint azonban a bevándorlókkal szemben ér-
zett előítéletesség és jóléti sovinizmus magasnak mondható. Lengyelország és Szlovénia ki-
vételével a térségi országok mindegyikében 30% feletti a bevándorlást ellenzők aránya, a 
legelutasítóbb állam Magyarország (52%).1 Ez még a környező országokat figyelembe véve 
is rendkívül magas arány, főként annak tudatában, hogy Szlovákiában, Csehországban és 
Lengyelországban jóval magasabb volt a menedékkérők száma az elmúlt fél évtizedben a 
magyarországinál. (Dencső – Sik, 2008)

Azóta több, hasonló témában végzett kutatás igazolta, hogy a valós kép ennél sokkal 
árnyaltabb, lévén a negatív attitűd inkább súlyos információhiányra, a hazánkban égető 
romakérdés megoldatlanságára, kibeszéletlenségére vezethető vissza.2 Az idegenellenesség 
magas fokát tükröző adatok azért is meglepőek, mivel Magyarországon nemzetközi össze-
hasonlításban nagyon kevés külföldi él, így a legtöbb magyar állampolgárnak nincs köz-
vetlen, személyes tapasztalata a bevándorlásról vagy a menekültekről. A magyar polgárok 
túlnyomó többsége tehát az elektronikus és írott sajtóból kap információt az itt élő vagy 
ide érkező külföldiekkel kapcsolatosan. A média így kulcsszerepet játszhat abban, hogy a 
migrációról és a migránsokról egy valósághűbb és elfogulatlanabb kép alakuljon ki a ma-
gyar társadalomban.

A teljes, 1985–2009 közötti időszakot nézve a Magyarországra legálisan bevándorlók 
száma közel 523 ezer főt tett ki. Az ország lélekszámához viszonyítva ez tekintélyes tömeg 
lenne, ha ennyien itt is élnének. Valójában azonban erről nincs szó, mert a visszavándor-

1 http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/magyarorszag-a-legelutasitobb-a l lam-kelet-kozep-
europaban-327433

2 Ezt erősíti a TÁRKI 2006 és 2007 között készített, sokat bírált ún. piréz felmérése is, melyben rákér-
deztek egy nem létező népcsoport, a pirézek elutasítottságára. Az eredmény megdöbbentő volt, a meg-
kérdezettek 68%-a nem látná szívesen Magyarországon a pirézeket.
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lások következtében az életvitel-szerűen Magyarországon élő külföldiek száma ennél jóval 
alacsonyabb. A hazánkban tartósan élő külföldi állampolgárok száma folyamatosan nö-
vekszik ugyan (bár a növekedés üteme csökken), de még 2011 elején is csupán 220 ezer fő-
ről beszélhetünk. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy a külföldiek aránya mindösz-
sze szűk 2%-a a Magyarországon élő népességnek, ami európai viszonylatban alacsony ér-
téknek számít. (Dövényi, 2011) Területi kötődést tekintve a hazánkban legálisan tartóz-
kodó migránsok több mint fele él Közép-Magyarországon (Budapest és Pest megye), egyes 
csoportok, mint a kínaiak, vietnamiak és az afrikaiak közel 80-85%-a, nem véletlen tehát, 
hogy utóbbiak civil szervezeti hálója is a fővárosban a legerősebb, a vidéki városok közül 
Pécset, Szegedet és Debrecent lehet csupán említeni.

Afrikaiak Magyarországon
Ahogy azt Tarrósy István (2011) hangsúlyozza, Afrika – bár a társadalom nagyon keveset 
tud róla – nem ismeretlen a magyarok számára. A kontinens egyes térségeihez, népeihez 
fűződő kapcsolatok letéteményesei között olyan ismert magyar utazókat találunk, mint 
Torday Emil, Magyar László, Teleki Sámuel, vagy Almásy László. Amíg az 1960-as évek 
végéig a magyar-afrikai „találkozások” esetlegesnek tűntek, úti beszámolókon, vadászél-
ményeken, szafarikról írott regényeken kívül formális kapcsolatfelvétel nem történt. A „ke-
leti blokk” országai és a szocializmus afrikai útjára lépett országok között a ’70-es években 
alakultak ki együttműködések, főként gazdasági, oktatási és egészségügyi területen. A lét-
rehozott „szocialista” ösztöndíj-rendszernek köszönhetően a Magyarországra tartózkodó 
afrikaiak nagy része tanulmányi céllal választotta hazánkat célországként. Az 1970–80-as 
években több száz afrikai fiatal kaphatott állami ösztöndíjat és szerezhetett presztízzsel 
rendelkező „európai diplomát” egyetemeinken. Mint azt a 2009-ben indult Itt vagyunk! 
és Feketén-fehéren – Itt vagyunk!3 elnevezésű kutatássorozat igazolta, sokan közülük csalá-
dot alapítottak, letelepedtek Magyarországon, beszélik a magyar nyelvet, és a rögzített élet-
út-interjúkból kitűnik: magyar identitással (is) rendelkeznek, ezáltal fontos összekötő kap-
csot jelenthetnek/képviselnek hazájuk és Magyarország között, ráadásul többen közülük 
mérvadó szereplői saját országaiknak (például kulturális államtitkárok, cégvezetők, egye-
temi oktatók stb.).

Az afrikai migránsok 43%-a Észak-Afrikából érkezett, a Szaharától délre fekvő terüle-
tekről jött vándoroknak pedig több mint fele Nigériából származik. Az afrikai migránsok 
három hullámban érkeztek Magyarországra. A ’70–80-as években főként a már említett 
ún. szocialista segítségnyújtás keretében, ösztöndíjak segítségével jöttek Közép-Kelet-Eu-
rópába. A diákok többsége az orvosi és műszaki pályát választotta, mondván, a megszerzett 
tudást majd kamatoztatni tudja saját hazájában. A második hullámban a rendszerváltást 
követő években érkeztek afrikaiak, amikor megnyíltak a határok és vízumot is viszonylag 

3 Az Európai Integrációs Alap által finanszírozott, EIA/2007/3.1.1.2. és EIA/2010/3.1.4.1. számú pro-
jektek, melyek során több mint 20 interjú felvételére került sor Afrikával és migrációval foglalkozó ci-
vil szervezetek képviselőivel. 
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könnyen lehetett szerezni. Ekkor az észak- és nyugat-afrikai térségből vándoroltak be Ma-
gyarországra. Ők azok, akik a tanulás mellett gazdasági célzattal érkeztek és a szórakozta-
tó- és vendéglátóiparban, valamint kereskedelemben helyezkedtek el. A harmadik, bár az 
előzőekhez képest sokkal csekélyebb hullám hazánk 2004-es európai uniós csatlakozását 
követően jelent meg. A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy többségük tanulási, mun-
kavállalási, néhány esetben pedig családegyesítési céllal jön hozzánk. A szórakoztatóipar, 
az oktatás, a sport és az egészségügy veszi fel a legálisan itt élő és dolgozó afrikaiak 90%-át.

A hiedelemmel ellentétben nem „minden afrikai szegény”, többségük már hazájában 
sem tartozott az alsó társadalmi rétegekhez, általában jól/jobban szituált középosztálybe-
li, 18-40 év közötti fiatalemberekről beszélünk, akik között nagyobb számban vannak fér-
fiak, de az utóbbi években egyre több a nő. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek kö-
zöttük nyomorban élők, a kétezres évek közepén Budapesten is megjelentek az első afrikai 
hajléktalanok, főképpen szomáliai menekültek. Magyarország nem kiemelt desztináció az 
afrikai migránsok számára, részben mert földrajzi szempontból kiesik az általuk preferált 
migrációs útvonalakból, részben pedig nem ismerik Közép-Európát. Ennek ellenére a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Magyarországra vonatkozó adatai szerint az elmúlt években je-
lentősen nőtt a hazánkban élő afrikai bevándorlók száma. A tartózkodásra, bevándorlás-
ra, illetve letelepedésre jogosító engedéllyel rendelkező afrikai állampolgárok száma esze-
rint 2010 elején 2513 főre emelkedett (a KSH, BÁH és kutatóintézetek adatainak eltérő-
sége miatt 2500–3200 fővel számolhatunk), ami 2009-hez képest 26%-os növekedést je-
lent, de még így is az összes, legálisan Magyarország területén tartózkodó bevándorló alig 
2%-át adják. Mint említettük, zömük a közép-magyarországi régióban, tehát Budapes-
ten és környékén él, nem véletlen hát, hogy a civil kezdeményezések többségét is itt talál-
juk. A fővárost vizsgálva a Blaha Lujza tér környéke kiemelt központ az afrikaiak számá-
ra, ez összefüggésben áll azzal, hogy a VIII. kerületben viszonylag mérsékelt áron juthat-
nak albérletekhez. 

Civil szervezetek az integráció és közösségformálás terén 
Az afrikai-magyar kulturális, gazdasági és egyéb kapcsolatok kialakításával, ápolásával, af-
rikai migránsokkal, afrikai-afrikai és afrikai-magyar közösségformálással, információcse-
rével és közvetlenül, vagy közvetve az integrációval foglalkozó magyarországi civil szer-
vezetek a civil szektor speciális, szűk metszetét adják. A civilekkel kapcsolatos kutatások 
módszertana éppen ezért csak áttételesen, a hasonlóságok és különbségek figyelembevé-
telével használható. A szervezetek létrehozói, a megalakítás körülményei, céljai, financiá-
lis háttere, humánerőkapacitása, hálózatokban elfoglalt helye és szerepe, aktivitása, terü-
leti hatóköre, fejlődési periódusai alapos kutatások nyomán meghatározhatók. Ha a civil 
társadalom sokrétű meghatározását vesszük figyelembe, Gellner sokat idézett civil társa-
dalom definíciójából a különböző társadalmi csoportok kohéziójának megteremtését és az 
(érdek)csoportok közötti közvetítést mint funkciót emelném ki. (Unger, 2005: 21) Az in-
tegráció alapvető feltétele egymás kultúrájának megismerése, tisztelete, a nyelv elsajátítá-
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sa mint kommunikációs közeg, a társadalmi nyitottság és gazdasági lehetőségek megléte. 
A migráns/kisebbségi önszerveződő csoportok közösséggé válása is ugyanezeket a tényező-
ket feltételezi azzal a kiegészítéssel, hogy az általuk képviselt csoport érdekeinek artikulá-
ciója és közvetítése az állam felé, az államtól való függetlenség és a klasszikus felfogású ci-
vil kontroll-szerep kevésbé lényegesek ebből a szempontból. A fejlődés útja sokkal inkább 
a partnerségi kapcsolatok kialakításában rejlik, melyek révén a civilek részt kívánnak ven-
ni a közügyekben. Mint látni fogjuk, a közfeladat ellátás is inkább a jogvédelem, menekül-
tekkel való kapcsolattartás terén jelentkezik. 

Fontos kiemelni, hogy az „afrikás” civil szervezetek alapítói-vezetői között kevés afri-
kai származású személy található, ugyanakkor a szervezetek irányítói szinte mind érzelmi 
kapcsolatban állnak Afrikával, vagy afrikai származású emberrel és ez alapvető mozgató-
rugó volt az egyesület, vagy alapítvány megalapításánál. Éppen ezért könnyen meg lehet 
határozni azt a 25-30 főt, akik aktívan részt vesznek a közös munkában. Az ismerettségek 
részben az egyetemi évek alatt, a debreceni befogadóállomáson, részben a civil munka 
kapcsán kötődtek. Bartal Anna Mária tipológiája alapján meghatározható egy olyan ál-
landó együttműködési forma, amely szintén speciális, szoros, mégis többnyire informá-
lis hálóként jelenik meg a migráns közösségekkel és magyar-afrikai kapcsolatokkal foglal-
kozó civilek és személyek között. A szervezeteknek erős a kötöttsége az állami/közigazga-
tási/diplomáciai szervezetekhez, ami nemcsak a finanszírozás (támogatások) szintjén, ha-
nem a lobbierő növelésében, a döntés-előkészítésekben, stratégiák, pályázatok kidolgozásá-
ban, szakértői tevékenységben jelenik meg. (Bartal, 2005: 40) A Feketén-Fehéren – Itt va-
gyunk! kutatás során készített interjúkból kiderült, hogy a civilek folyamatosan kooperál-
nak mind az egykori Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Belügy- és Külügyminisz-
térium, a nagykövetségek és a Magyar Köztársaságban Akkreditált Tiszteletbeli Konzu-
li Testület képviselőivel, munkatársaival. Ez megint csak hasonlatos a posztszocialista tér-
ségben megfigyelhető trendekhez, amelyben a civil szféra kevésbé intézményesült és kevés-
bé független még a rendszerváltás után két évtizeddel is, társadalmi beágyazottsága, rugal-
massága és alkalmazkodási képessége rendkívül változó.

Az utóbbi két évtized egyre hangsúlyosabb kutatási iránya a társadalomtudományok te-
rén a hálózatok (networks) és a kapcsolati – legyen az akár politikai, gazdasági, vagy tár-
sadalmi – tőke feltérképezése, elemzése, működése, intenzitása és formálódása. A társada-
lom szereplőinek kölcsönhatása állandóan változó, esetlegességeket és törvényszerűségeket 
is megjelenítő, többnyire érdekek mentén megjelenő keret, melyben az értékeket többnyire, 
de nem kizárólag a civil szervezetek képviselik. A hálózatkutatás kapcsán ezen cikk mód-
szertani kereteiben Manuel Castells, Helmut Anheier, Barabási Albert László, Csermely 
Péter, Angelusz és Tardos Róbert munkái tekinthetők mérvadónak. A felsorolt tudósok 
egyetértenek abban, hogy a kapcsolathálók megértése kizárólag transzdiszciplináris meg-
közelítésben történhet. (Csizmadia, 2008: 291) A migráns közösségek és a hozzájuk kap-
csolódó civil szervezetek működése, alakulása a szociológia, a történettudomány, a pszicho-
lógia, a politológia, a közgazdaságtan, a jogtudomány és vallástudomány, kritikai kultúra-
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kutatás, kisebbségtudományok mentén értelmezhetők. A szervezetek között lévő kapcso-
latok elsősorban személyes ismeretség, vagy közös érdek, vagy tevékenységi terület alapján 
alakulnak ki. Az afrikás civil szektor esetében a strukturális tényezők, mint a hálózat nagy-
sága, hierarchiája és szerkezete kevésbé fontos4, mint az általában példaként emlegetett 
környezetvédelmi hálózat esetében, ahol a nagyobb és erősebb hálózat nagyobb lobbierőt 
és befolyást is adhat. Az „afrikás” csoportok az erőforrás-elérés és a konvergencia mentén 
építik és működtetik a kétezres évek derekán formálódott hálózatukat. Ebben az esetben 
a szervezetek sikeressége a vezető és az általa birtokolt erőforrások (pénzügyi, informáci-
ós), társadalmi tőkék minőségével függ össze, párhuzamosan a közös érdekek, közös atti-
tűdök meglétével. A magyarországi afrikás hálózat egy sajátos afrikai szubkultúra mentén, 
a migráns közösség méretének növekedése, valamint a nyelvileg, kulturálisan és etnikailag 
különböző egyének és csoportok közeledése nyomán alakult ki.

A „kezdetekről”
Az „afrikás” civil szektor fejlődési periódusát figyelembe véve kijelenthetjük, hogy az kis-
sé megkésetten kezdődött. A rendszerváltás után elsőként a szolgáltatást nyújtó (jogvéde-
lem) és gondoskodó szervezetek alakultak meg, az afrikai migráns közösség növekedésé-
vel és az afrikai-magyar interakciók számának gyarapodásával a kilencvenes évek végétől 
és a kétezres évek elején jöttek létre a kulturális, szemléletformálással, oktatással foglalko-
zó társulások. Ezek korai előfutárai voltak a Füssi Nagy Géza által az 1970-es évek végé-
től kezdődően szervezett afrikanisztikai előadás-sorozatok, amelyek jeles előadók részvé-
telével a nyolcvanas évek végéig sikerrel működtek. Füssi tevékeny részese, egyik szervező-
je és lebonyolítója volt az 1987–88-ban megvalósult Magyar Tudományos Afrika Expedí-
ció munkálatainak is, melyből olyan kötetek, tanulmányok születtek, amik nagy hatással 
voltak a kilencvenes évek kezdeményezéseire. 1992-ben az afrikanisztika formális kerete-
ket kapott az ELTE BTK oktatási rendszerében, Manherz Károly, Benkes Mihály és Füssi 
Nagy Géza vezetésével létrejött az ELTE BTK Önálló Afrikanisztikai Oktatási Program-
ja. Szintén 1992-ben alakult meg a kutatási és szervezési feladatokat magára vállaló Ma-
gyar Afrika Társaság. Ez az egyesület a korábbi ELTE Afrikanisztikai Kutatási Program 
folytatása és jogutódja volt.5 A szervezet később jogutód nélkül szűnt meg, a szellemiségét 
Búr Gábor, Sárkány Mihály, Régi Tamás, Biernaczky Szilárd, Vojnits András és sokan má-
sok vitték tovább. 

A magyar afrikanisztika felélesztése és továbbélése a kétezres években megjelenő fia-
tal oktató és kutató gárdának köszönhető, akik a „nagy öregekkel” összefogva igyekeztek 
megteremteni az Afrika-kutatás tudományos hátterét, életet lehelve a megakadt folyama-
tokba. Nem csupán Budapesten, hanem Szerencsen, Gödöllőn, Pécsett indultak meg kez-

4 Az mellett, hogy néhány szervezet mint az Afrikai-Magyar Egyesület, vagy a Menedék Egyesület hu-
mánerő-kapacitásánál, financiális hátterénél és kapcsolatainál fogva kiemelkedik az „afrikás” szektor 
többi csoportja közül. 

5 http://alknyelv.elte.hu/fussinagy.htm
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deményezések, találkozók, klubok. A gödöllői Szent István Egyetemen már 1972 óta mű-
ködő Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék Pekli József egyetemi oktató veze-
tésével szervez konferenciákat a harmadik világról. A Pécsi Tudományegyetemen jött lét-
re a Tarrósy István és Csizmadia Sándor neve fémjelezte Afrika Kutatóközpont 2009-ben, 
amely az egyetemi szintű szakemberképzést tűzte ki feladatául. Pécsett Tarrósy István és 
Szabó Loránd vezetésével 2007 óta szerveznek hazai és nemzetközi Afrika-konferenciákat, 
különböző szimpóziumokat, a pécsi műhely aktívan kapcsolódik be az országos munkába, 
többek között az Afrika Klub és az Afrika Ünnep megszervezésébe, továbbá Magyarország 
Afrika-stratégiájának kidolgozásába. Más magyarországi egyetemeken, tudományos köz-
pontokban elszórtan találkozunk afrikai témájú kutatásokkal.6 Itt kell megemlítsük Ma-
gyarország egyetlen, kizárólag Afrikával foglalkozó lapját, az Afrika Tanulmányok folyóira-
tot. A 2007 óta folyamatosan, negyedévente kiadott orgánum tudományos és ismeretter-
jesztő módon, számos esetben afrikai szerzők angol szövegeinek magyarra fordításával mu-
tatja be az olvasók számára Afrika múltját, jelenét és jövőjét, sokat foglalkozik továbbá a 
Magyarországon élő, a civil szférában aktív afrikai migránsok bemutatásával, így hozzájá-
rulva az integráció folyamatának pozitív alakításához. 

Az afrikai migráció sajátossága, hogy a migrációs döntésekre nagy hatással vannak a 
korábban kialakult migrációs példák, akár igaz, vagy hamisnak bizonyuló pletykák, lehe-
tőségek mozdítanak tömegeket egy bizonyos térség, ország irányába. Az előző fejezetben 
már látható volt az afrikaiak Magyarországra érkezésének folyamata, de a „közösség” for-
málódása kapcsán nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Azt fontos megjegyezni, 
hogy az afrikai közösség – más bevándorló csoporthoz hasonlóan – nem egységes, mind az 
arab, mind a fekete közösségeken belül megmaradtak a nemzeti, etnikai, vagy akár törzsi 
különállások. Ez azt jelenti, hogy megkülönböztethető a legnagyobb számú észak-afrikai, 
muszlim-arab közösség, melynek tagjait sok esetben automatikusan valamely közel-keleti 
országból érkezettnek vélünk, a nigériai-nyugat-afrikai közösség, itt már erőteljesen meg-
jelenik az anyaországból hozott törzsi (ibo, joruba, hausza, fulbe stb.) és a nigériai-ghánai 
ellentét, és mindinkább láthatóvá válik az a kelet-afrikai (szudáni-etióp-tanzániai-kenyai) 
közösség, melyből kiemelkedik a keresztény vallású etiópok összetartása.

A kilencvenes évek afrikai közösségének vizsgálatánál Larry Olomoofe 1999-ben meg-
jelent tanulmányára támaszkodhatunk. A szerző a Budapesten élő afrikai csoportot ele-

6 Meg kell említeni továbbá Borsos Balázs, Besenyő János, Vidacs Bea, T. Horváth Attila, Suha György, 
Szabó Loránd, Szilasi Ildikó, Hettyey András, Gábris Gyula, Illés Zoltán, Uzsák András, Balázs Judit, 
Kiss Judit, Marsai Viktor, Engelberth István, Rónaháti Cecília, Horváth Beáta, Juhász Árpád, Kubassek 
János, Lerner János, Szombathy Zoltán, Sebestyén Éva, Somogyi Gyula, Fodor Erika, Csatádi Katalin, 
Mayer Lajos, Kanizsay Endre, Kicsindi Edina, Morenth Péter, Tiba Zoltán, Tomsits Abigél, Schumicky 
Lilla, Tóth Norbert, Béres Mária, Lángh Júlia, Rácz András, Paragi Beáta, Türke András, Brauer-Benke 
József, Jasper Kata, Gúti Erika, Joó Zsófia, Kármán Marianna, Vityi Dorottya, Tesfay Sába, Szán-
tó Diána, Karády-Görög Veronika, Földessy Edina, Zempléni András, Régi Tamás, Galántha Márta, 
Hettyey András, James H. Wade, Szent-Iványi Balázs és Szélinger Balázs nevét, akik kutatásaikkal se-
gítették/segítik a magyar afrikanisztika fejlődését. Szerencsésen e kör bővülő tendenciát mutat.
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mezve kiemeli, hogy nem létezik fekete közösség, mert hiányzik a belső kohézió, ami az 
identitást meghatározná, de a nyelvi és kulturális eltérések is nehezítik az összetartozás ér-
zésének kialakulását. Hiányzik a konszenzus, a tennivalók, közös célok rendszere, ezért a 
csoportot nem lehet közösségként aposztrofálni. (Olomoofe, 1999: 51) Mivel az afrikaiak 
jelentős része a befogadóállomásokon, többnyire Debrecenben, majd a budaörsi nyelvi kép-
zőben találkozik először egymással, a közöttük lévő kapcsolatok már itt kialakulnak, rá-
adásul itt ismerkednek meg először magyarokkal, a hatóságokkal, magyar civil szervezetek 
munkatársaival. Budapesten a kilencvenes évek közepén alakultak ki azok a központi he-
lyek, melyek lehetőséget adtak az állomásokon kívüli kapcsolatok kialakítására. Ilyen volt 
a Golgota utcai templom, a Magasabb Kegyelet Temploma gyülekezete és a Maszk nevű 
éjszakai bár, vagy a kétezres években a Savannah nevű étterem. 

Olomoofe és Szabó Máté is hangsúlyozza, hogy a közösségi lét meghatározásában a bel-
ső összetartásnál sokkal erősebben hatott a közös kirekesztettség és félelem érzése. Előbbi 
szerző rámutat, hogy a magyar rendszerváltás utáni helyzet némiképp hasonlít az 1970-
80-as években Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban tapasztalt antiszegregációs 
mozgalmi törekvésekre. A rendszerváltás a társadalmi mobilizáció és politikai tiltakozás 
olyan keretfeltételeit hozta létre, melyben a mozgalmak és ellenmozgalmak konfliktusa a 
rasszista-antirasszista vonatkozásban is megjelent. (Szabó, 1998: 29) Ebben pedig nagy sze-
repet kaptak a fekete afrikaiak, akikkel szemben 1989 és 1995 között évente több tucat, 
azt követően – egészen napjainkig – alig néhány ismertté vált atrocitás történt, részben a 
hatóságok (főként idegenrendészeti és menekültügyi), részben a rasszista-szkinhed csopor-
tok részéről. Amikor tehát az afrikai, afrikaiakkal foglalkozó civil szervezetek megjelenését 
vizsgáljuk, elsőként a jogvédő szervezeteket kell megemlítsük. A gyarmatosítás hiánya mi-
att Magyarországon hiányzik az afrikai, vagy más, a fehértől eltérő bőrszínű népcsoportok-
kal való együttélés bármiféle hagyománya, a sztereotípiák és előítéletek a „köztudatban le-
begnek”. A kommunizmus ugyan elnyomta a nacionalista és rasszista hangokat, de az ide-
genekkel, vagy akár belső mássággal szembeni attitűdöt, az előítéleteket nem tudta meg-
változtatni. A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás és társadalmi nehézségek (mun-
kanélküliség, szociális védőháló megszűnése, kisebbségi és többségi társadalom ellentété-
nek kiéleződése) közepette alakult ki az a szélsőséges nézetrendszer, mely a nyugati szélső-
jobboldali törekvésekkel ötvözte a két világháború közötti Magyarország hungarista, nyi-
las eszméit. Fontos leszögezni, hogy – mint már fentebb megjegyeztem – az idegenellenes-
ség nem, vagy nem feltétlenül ezzel magyarázhatók, jóval inkább az információhiányra és 
a berögzült sztereotípiákra vezethető vissza.

A nyolcvanas évek hollywoodi filmjeiben megjelenő szegény, bűnöző „négerei” sem 
tompították a sztereotípiákat és a fekete kiszolgáltatottság – fehér felsőbbrendűség képet 
„exportálták” a kelet-európai társadalmakba, ahol az ilyen típusú faji probléma relatíve is-
meretlen. A fogadó társadalom „újrahonosítja” ezt az imázst azért, hogy illeszthető legyen a 
helyi kontextushoz, így a fekete-fehér ellentét megjelenése Magyarország esetében – hason-
lóan a bevándorlók esetéhez – a magyarok és a romák közösségeinek viszonyaihoz igazod-
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tak.  (Olomoofe, 1999: 55; Sorel, 2011) 1991–92-ben közel 120 esetben ért fizikai bántal-
mazás roma és afrikai származású embereket – főként férfiakat a fővárosban7 és a nagyobb 
vidéki városokban –, melyek ellen, azok megelőzésére és figyelemfelhívásként 10-15 de-
monstrációt, felvonulást szerveztek. Az 1992-es szkinhed támadási hullámot egy tragikus 
esemény indította el, melynek során egy nigériai diák megkéselte az őt megtámadó bőr-
fejűt. Az áldozat belehalt sérülésébe, az indulatok elszabadulását és az utcai harcokat csak 
a rendőri erők utcára vezénylésével és őrizetbe vételekkel lehetett megelőzni. Az 1993-as 
egri és 1995-ös budapesti szkinhed-roma, illetve szkinhed-anarchista összecsapásokat kö-
vető néhány évben a hatóságok és a politikai elit hatékony fellépésének eredményeként a 
szkinhed-mozgalom jelentősége nagymértékben visszaesett.

A rendszerváltás után kialakult az új alkotmányos norma- és intézményrendszer, amely 
a civil jogvédelem korábbi területeinek jó részét hivatásszerűen ellátja. Azonban, mint a 
nyugati demokráciákban, szükség van civil kisebbségi jogvédelemre a jogállam feltételei 
mellett is. Kilencven után azonban a jogvédőnek nem a hatóság repressziójától kell félnie, 
hanem nonprofit tevékenységéhez támogatókat kell találnia, hatékonnyá tennie tevékeny-
ségét, legitimálnia magát a közvéleményben a médiák közvetítésével. (Szabó, 1997: 125) 
Ill Márton a magyarok és külföldiek közötti kapcsolatok javítására alakult Martin Luther 
King Egyesület (MLKE) alapítójaként a következőképpen fogalmazta meg a civil kezde-
ményezések hatékonyságát: „egy társadalmi kezdeményezés akkor hat, ha feltételei adot-
tak. Egyes társadalmakban hagyományai vannak ezeknek a szerveződéseknek, és nagy-
mértékben segítik, hogy létrejöjjenek különböző szervezetek, amelyek azután menedzselik 
a konfliktusokat, nem engedik eszkalálódni azokat.” (Ill 1993) A kilencvenes évek első felé-
ben alakuló jogvédő csoportok, az MLKE, a Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK), 
a Magyar Helsinki Bizottság, a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület, a Veritas, vagy a 
Menedék Egyesület, valamint magánemberek voltak azok, akik az emberi jogok érvénye-
sítésének és védelmének hatékonyabbá tételéért tevékenykedtek. 1995-től már hatékonyan 
kapcsolódtak be a nemzetközi hálózatokba, tagjaivá váltak globális civil szerveződéseknek 
és lobbierejük is növekedett (jó kapcsolatokat épített ki a belügyi szervekkel és a BÁH-hal), 
azonban – a szkinhed mozgalom gyengülését követően – a kilencvenes évek második felé-
re, végére szinte teljesen „kikerültek” a közvélemény és a média látóköréből, nagy hordere-
jű esetekben szólalnak fel nyilvánosan, fő profiljuk a jogvédelem és jogi segítségnyújtás és 
a menekültek védelme lett. Finanszírozás tekintetében ez az időszak „aranykornak” számít 
a szervezetek életében, adományokat, pályázati forrásokat mind az NGO-hálózatoktól, a 
holland, amerikai, brit nagykövetségek kormányzati és nem-kormányzati támogatási alap-
jaiból, mind a Soros Alapítványtól. (Szabó, 1997: 127) A magyar kormányzattól, hazai ala-
pokból nem igényeltek támogatást, ezáltal biztosítva a független működési feltételeit. Sza-
bó Máté kiemeli, hogy „a civil jogvédők aktivitása nem helyettesíti, csupán kiegészíti az 
olyan állami szervek felügyelő és ellenőrző munkáját, mint a parlamenti bizottságok, az 

7 A Boráros tér, a Blaha Lujza tér és a Kőbánya-Kispest metróvégállomás környékén jegyezték fel a leg-
több, színesbőrűek elleni támadást. 
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Alkotmánybíróság, az ombudsmanok vagy az ügyészség. Nem a felügyelet vagy a szolgál-
tatás társadalmasítása, saját kézbe vétele a civilek célja a jogállamban, hanem az államilag 
szervezett szolgáltató- és jogérvényesítő tevékenységek civil kontrollja.” Ez feltételezi, hogy 
az egyazon területen működő állami szervek és civil szervezetek szorosan együttműködve 
alakítják ki a döntéshozatali rendszereket, készítik elő a stratégiákat és javaslatokat. Mint 
azt a kétezres évek is mutatják, elindultak ugyan közös kezdeményezések, de tartósan mű-
ködő, kormányzati szinten megjelenő, választási ciklusokat átívelő kooperációkból nagyon 
keveset láthatunk. 

Azt is meg kell jegyezzük, hogy a szervezetek többségét szorosabb-lazább szálak fűzték 
az ún. demokratikus ellenzékhez, a Szabad Kezdeményezések Hálózatához, majd annak 
utódjaként az 1994-ig ellenzéki pártként, majd 1994 és 1998 között a kormánykoalíció-
ban részt vevő Szabad Demokraták Szövetségéhez. Ez azért is érdekes, mert az 1994-es kor-
mányváltás után a szkinhedek mozgástere beszűkül, az antirasszizmus kormányzati szint-
re emelkedik és ezáltal erősíti a jogvédők pozícióit. Olyannyira, hogy a hálózatosodás ezen 
szervezetek esetében korán beindul és újabb civil összefogásokat, tereket nyit a vezetők szá-
mára.8 Kákai László szerint a jelenség nem egyedülálló Közép-Kelet-Európában, ahol az át-
menet időszakában (szocializmusból a demokráciába/kapitalizmusba) a társadalom és poli-
tika közötti innovációkban jelentős szerepet kapnak a civil társadalom szerveződései. A kö-
zösségi szerveződések, csoportok jelzik a lokális társadalom aktivitását, kötődési pontjait, 
ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit, emellett alakítói le-
hetnek új kapcsolati hálók létrejöttének is. (Kákai, 2009: 7)

1994-re már szinte az összes jogvédő szervezet beilleszkedett abba a mozgalmi hálózat-
ba, mely néhány száz, akár pár ezer embert tudott mobilizálni és kialakulóban lévő nem-
zetközi kapcsolatokkal rendelkezett. A csoportokat tagságuk révén szoros kapcsolatok fűz-
ték a nagy budapesti felsőoktatási intézményekhez, elsősorban a Budapesti Műszaki Egye-
temhez (BME) és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemhez (SOTE). Az egyetem kiváló 
közeg az érkezők és befogadók közötti interakciók kialakítására és kiszélesítésére, még ak-
kor is, ha Szabó Máté leszögezi, hogy a külföldiek és az egyetemi hallgatók nem tartoznak 
a legjobban szervezhető csoportok közé, hiszen ideiglenes jelleggel tartózkodnak Magyar-
országon, átmeneti jelleggel kötődnek itt megkapott státuszukhoz, nincs stabil társadal-
mi-politikai hátterük, csak a közös veszély, az utcai erőszak tereli őket össze. (Szabó, 1998: 
118) Nem meglepő tehát, hogy a Magyarországon élő fekete közösséget kezdetben a jog-
védők kezdték összekovácsolni. Elsődlegesen az 1994-ben létrehozott MEJOK, amely elég 
szokatlan gyakorlatot követett: kezességet vállalt a hozzájuk forduló, nyilvántartott mene-
dékkérőkért, és lehetőséget adott nekik arra, hogy a fővárosba érkezve a szervezetnél dol-
gozzanak. A MEJOK gyorsan népszerű intézménnyé vált a feketék körében, sok afrikai for-
dult hozzájuk pártfogásért. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a kilencvenes években a budapesti fekete bőrűek között 
kialakult informális, laza szövetségek fejlődésének lehetünk tanúi. Az identitást, a kötődést 

8 Gibril Deen, a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület vezetője az MLSZ kisebbségi bizottságának tagja. 
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az átélt viszontagságok és a kirekesztettség érzése teremtették meg. A rasszista-antirasszista 
diskurzust 1995–1996 után felváltotta egy finomabb és érzékenyebb, kulturális töltetű pár-
beszéd és „együtt gondolkodás”. A növekvő számú afrikai csoport soraiban megindult egy-
fajta mozgás és szervezeti fejlődés, amely a 20. század utolsó évtizedének végén szervezetek 
megalapításában ölt majd testet. Az új, formálódó diskurzus már az együttélés formáiról, a 
kötődések és együttműködési lehetőségek, életesélyeik és stratégiáik, valamint elvárásaikat 
alakító körülményekről szólt. Olyan célokat fogalmazott meg, melyek a marginalizált fe-
kete közösségről leválasztják azon „deviáns” viselkedéseket/tevékenységeket (csekély meny-
nyiségű kábítószer-kereskedelem és -használat, prostitúció, túlzott szexuális vágy, illegális 
munka, érdekházasság9 stb.), melyek az integráció gátjai lehetnek. Ezen törekvésekhez már 
olyan magyar származású személyek is csatlakoztak, akik érzelmi kötődésekkel rendelkez-
tek Afrika, az afrikai emberek iránt. 

A jogvédők általában „tüzet oltanak”, mediátori képességeiket használva próbálják meg 
elejét venni mindannak, ami akár a hatóságok és migránsok, akár a fogadó társadalom 
egyes csoportjai és a migránsok közötti konfliktusok kialakulásához vezethet. Általában 
reagálnak a spontán módon kialakult helyzetekre, de elsődleges feladataikat figyelembe 
véve rövidtávon működnek. Ill szerint azokban az esetekben, amikor olyan csoportosulá-
sok jönnek létre, amelyek főleg emocionális alapon próbálják meg a konfliktusokat mene-
dzselni, demonstrációk és tüntetések sorozata indul meg. A jogsértések számának és gya-
koriságának növekedésével a jogvédők akciói az érintett társadalmi rétegen belül komoly 
tömegeket mozgatnak meg, ezzel kényszerítve arra a közvéleményt, a médiát vagy az illeté-
keseket, hogy foglalkozzanak a problémával.

A kétezres évek kezdeményezései már hosszabb távú, átfogóbb programokat, a migrá-
cióval kapcsolatos, kölcsönös partnerségen nyugvó civil-kormányzati döntéshozatali és in-
tegrációs folyamatokat, részben ennek nyomán a 21. századi Afrikával kapcsolatos gazda-
sági, oktatási együttműködésen alapuló stratégiát próbálnak beindítani több-kevesebb si-
kerrel. 

A kétezres évek és napjaink valósága
A kilencvenes évek végétől, a kétezres évek elejétől folyamatosan alakultak meg azon 
afrikás szervezetek, melyek meghatározók mind az afrikai közösségek, mind a civil szerve-
zetek között. Eltérő nyelvű és kultúrájú afrikaiak és magyarok kezdtek együtt dolgozni Af-
rikáért, a Magyarországon élő közösségért. Már nem csupán a „nagy öregek”, hanem má-
sodgenerációs fiatalok kezdtek szervezkedni, a rendszerváltás utáni évek félelme, az állan-
dó konfliktushelyzetek – ahogy az érintettek nyilatkoztak – szinte egy csapásra eltűntek. 

9 Az érdekházasságok ellen alkalmazható intézkedésekről szóló 1997. december 4-i tanácsi állásfogla-
lással összhangban rendelkezik a törvény a tartózkodási engedély kiadásának megtagadásáról, illetve 
visszavonásáról abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a családi kapcsolatot kizárólag a családi 
együttélés céljára szolgáló tartózkodási engedély kiadása érdekében hozták létre. Magyarországon el-
sősorban afrikai országokból (különösen Nigériából és Egyiptomból) és egyes arab országokból szár-
mazóknál merült fel az érdekházasság. (Wetzel, 2011: 76)
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A húszas-harmincas éveikben elején járó, a magyar nyelvet már jól beszélő afrikai férfi-
ak kezdeményezéseire jöttek létre az első egyesületek, alapítványok, az etióp Teddy Eyassu 
közreműködésével az először még baráti társaságként működő Többkultúrájú Családok 
Egyesülete, vagy a kongói származású France Mutombo neve fémjelezte Afrikáért Ala-
pítvány. A magyarok és vegyesen, afrikaiak és magyarok által szervezett társulások közül 
az 1997-ben megalakult Tanzánia Barátai Alapítványt, az 1998-ban Szegeden bejegyzett 
Magyar-Etióp Baráti Társaságot és a szintén ’98-ban, a mauritániai származású Szliman 
Ahmed által létrehozott Szahara Alapítványt kell megemlíteni. Az ad hoc „akciók”, prog-
ramok mellett az állandó, folyamatos munka is megindult afrikai napok, afrikai zenei fesz-
tiválok, afrikai tánctanítás stb. szervezése és nyelvoktatás formájában. Az Afrikáért Alapít-
vány példája remekül tükrözi az afrikás szervezetek fejlődési lehetőségét. A szervezet a ma-
gyarországi migráns afrikaiak oktatása, kulturális programok szervezése és az ismeretter-
jesztés mellett visszanyúlt az afrikai gyökereihez, az egészségügy és a szociális ellátás te-
rén olyan elméleti és gyakorlati tudás átadását kezdte meg, amely az Afrikában élők szá-
mára önállóan is megvalósítható és mindennapi életükbe átültethető (iskolaépítés, oktatás, 
szociális rászorultak segítése, marginalizálódás-megelőzési programok, felzárkóztatás stb.) 
Az alapítvány a támogatások, pályázatok mellett gazdasági tevékenységből is próbál továb-
bi forrásokat behozni. 2007-től kezdődően tevékenységét a humanitárius turizmus kialakí-
tásával, afrikai utak szervezésével bővítette. 

A. Gergely András rendkívül pontosan fogalmaz, amikor azt írja, elképzelhető, hogy a 
hazai afrokultúra megjelenése és népszerűvé válása inkább valamilyen „újafrikanista” igény 
eredménye, amelyben az afrikaiak mind határozottabban alakítják ki kis köreiket, érint-
kezve és összefonódva a magyar és „félafrikai” kapcsolatokkal. Az afrikai közösségek bel-
ső viszonyrendszere minden téren meghatározza viselkedésüket. Míg látszatra az afrikai 
földrész egységes képét jelenítik meg a lakosság szemében, addig egymással sokszor be-
szélő viszonyban sincsenek és a magyarok által találják meg a közös hangot és a kulturá-
lis fórumokat. (A. Gergely, 2011: 88) Amikor az afrikás civil szervezetrendszert vizsgáljuk 
meg közelebbről, már érthető, hogy nem csak az afrikaiság megélése és a tradíciók ápolá-
sa a cél, hanem a hazai afrikanizálásban való részvétel is főképpen ez miatt fontos. Azaz le-
hetőségek kiaknázása, a projektekben való részvétel és az „autentikus” afrikai vonatkozás, 
kötődés hoz létre olyan életképes szervezeti fejlődési utat, amely hosszabb távon biztosít-
ja a csoportok fennmaradását és pénzügyi hátterét. Amint azt A. Gergely is megjegyzi, a 
látványos elemek, mint a fair trade termékek, szőttesek és kézműves áruk forgalmazása, a 
gasztronómiai különlegességek, a minden év májusában megszervezésre kerülő Afrika Ün-
nep és egyéb Afrika-napok, a Szigeten megjelenő Afrikai Falu, a Budapest-Bamako Rally, 
a szafarik, fotókiállítások, az Afrimázs és egyéb filmklubok, különböző konferenciák szer-
vezése, az Africafé nevű rádióműsor, zenei produkciók és néhány híresség/ismert ember je-
leníti meg Afrikát a közvélemény szemében. A tudományos, diplomáciai és/vagy üzleti kö-
rök között folyó diskurzus, az ismeretterjesztés, az üzleti és fejlesztési kezdeményezések 
(Afrikai Üzleti Fórum, Africa Summit) pedig – bár ez a kijelentés egyre kevésbé igaz – sok 
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esetben még egymással sem találkoznak. Két olyan csoport létezik, amely az előbb említett 
helyzeten akar változtatni. A HAND Szövetség és a 2009-ben létrejött Afrika Platform ún. 
ernyőszervezetként próbálja összefogni és koordinálni az Afrikában tevékenykedő, illetve 
afrikaiakkal foglalkozó hazai székhelyű szervezeteket, és ezen szervezetek mind székhely-
ük szerinti, mind afrikai országokba irányuló tevékenységét, valamint érdekeit nemzetkö-
zi és hazai szinten egyaránt képviselje. A Szövetség kommunikációs platformot és tapaszta-
latcserét biztosít tagszervezetei számára, továbbá egységesen képviseli tagszervezeteit nem-
zetközi és hazai fórumokon, illetve amennyiben igény van rá, szövetségként pályázik hazai 
és nemzetközi forrásokért. A Platform feladata, hogy koordinálja és szervezze a tagokat a 
Szövetség céljának megvalósítása érdekében, és felkérés esetén aktívan részt vállaljon a fen-
ti célokkal kapcsolatos kormányzati és európai uniós döntések előkészítésében, képviselve 
a Tagok érdekeit. A Platform kapcsolatot tart a kormányzati döntéshozó testületekkel, il-
letve a hazai és nemzetközi szakmai és társszervezetekkel, rendszeresen tájékoztatja tagjait 
tevékenységéről és elősegíti a tagok közötti szakmai tapasztalatcserét, szakmai fórumokat, 
rendezvényeket és képzéseket szervez. 

A kétezres évek elején megalakult Multikultúra Egyesület és Ebony Afrikai Egyesü-
let voltak a később létrejövő „nagyok” előhírnökei. Mindkét társulás meghatározó szere-
pet játszott a migránsokról folyó diskurzus felélesztésében, a közösségfejlesztésben és az af-
rikai kultúra megismertetésében, illetve diákcsere, önkéntes programok indításában, va-
lamint oktatásban. Magyarország 2004-es EU-s csatlakozását követően elérhetővé váltak 
azon pénzügyi keretek, melyek segítségével minden addiginál komolyabb projekteket lehe-
tett indítani. A jóval kisebb volumenű Nemzeti Civil Alap támogatások és más EU-s for-
rások, vagy a Norvég Alap szintén lehetőséget adtak a szektor fejlesztésére. Ezzel párhu-
zamosan azonban a kormányzati támogatások csökkentek, az EU-s forrásokat pedig csak 
a megfelelő financiális háttérrel és humánerő kapacitással rendelkező civilek voltak képe-
sek lehívni. Ez azt eredményezte – a civil szektor egyéb szegmenseinél jóval kisebb mérték-
ben –, hogy egyes szervezetek képesek voltak alkalmazkodni a pályázati rendszerek szigo-
rú feltételeihez, képesek voltak lehívni nagyobb támogatásokat, mások nem, vagy sokkal 
kisebb mértékben. Az Európai Integrációs, majd Menekültügyi Alap jóvoltából megélén-
kült a migránsokkal kapcsolatos munka is, minden addiginál átfogóbb kutatások kezdőd-
tek meg, melyek a Magyarországon élő bevándorlók beilleszkedésének lehetőségeit és segí-
tését tűzték ki célul, ezáltal kapcsolat alakult ki a már tevékenykedő és létrejövő civil szer-
vezetekkel is. Sok más szervezet mellett az Artemisszió, a Cordelia, a Menedék, a Magyar 
Helsinki Bizottság, a Jövőkerék Alapítvány, a pécsi IDResearch Kft. stb. az operatív prog-
ramok segítségével kapcsolódott be a közös munkába. A komoly volumenű projektek egy-
részt exponálják a bevándorló-kérdéskört, információval látják el a lakosságot, ráirányítják 
a média figyelmét a migráns közösségekre és személyekre, másrészt nagy szerepük van a 
hálózatok kialakításában és menedzselésében. 

A kétezres évek közepén, második felében alakultak meg azon szervezetek, amelyek 
a mai napig meghatározók az afrikás civil szervezeti szektorban. A már említett Afriká-
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ért Alapítvány mellett a Borbély Emese koordinálta Taita Alapítvány 2006-os és a Ba-
logh Sándor vezette Afrikai-Magyar Egyesület (AHU) 2007-es megszületése jelentette a 
professzionalizálódás folyamatának következő lépcsőjét. A Taita egy kenyai árvaház meg-
segítésére jött létre, de hazánkban is aktív szerepet vállal az afrikai kultúra elismertetéséért 
és az ismeretterjesztés-oktatás terén. Az AHU nemzetközi segélyezéssel és fejlesztéssel fog-
lalkozó civil szervezet, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, közösségek 
számára hosszú távú megoldást nyújtó támogatási programokat szervez jelenleg nyolc af-
rikai országban (Angola, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Madagaszkár, Mali, 
Marokkó, Mauritánia, Uganda), emellett pedig számos egyéb tevékenységet folytat. Az 
AHU néhány év alatt az afrikás civil közösség központi szereplőjévé lépett elő, lényegében 
megkerülhetetlen tényező a médiakapcsolatok, hírek, afrikai humanitárius programok, or-
vosi missziók és kutatóutak kapcsán. A szervezet egyfajta összekötő kapocs az oktatói-ku-
tatói, gazdasági, kormányzati, diplomáciai és civil szektor között. Hírességek, ismert em-
berek álltak a programjaik mögé, így biztosítva a manapság oly fontos médiafigyelmet. 

Összességében az afrikás civil szektorban is hasonló folyamatok játszódnak le, mint a 
többi civil szegmensben. Egyes szervezetek vegetálnak, biztos financiális háttér nélkül lé-
nyegi munkát nem képesek végezni, ugyanakkor kialakul egy olyan aktív, profi csoport, 
amely dominál az afrikai „közösségben” és a migráns-ügyben egyaránt, hatással van a kul-
turális kapcsolatok és az afrikás hálózat fejlődésére. A tendenciák azt mutatják, hogy a kis 
szervezetek lassan eltűnnek, működésük főképpen financiális okok miatt megszűnik, a 
nagy szervezetek pedig szoros kapcsolatokat építenek ki és működtetnek a kormányzati és 
gazdasági szférával, ezáltal bekapcsolódva a civil szektor sorsát is befolyásoló döntéshoza-
tali mechanizmusokba.

1. melléklet: Az „afrikás” civil szervezetek csoportosítása a funkciójuk szerint

1. Jogvédő csoportok (alapvetően magyarok által alapított, de sok migránst a soraiban tudó 
szervezetek) (Martin Luther King Egyesület, Magyar Emberi Jogvédő Központ, Ma-
gyar Helsinki Bizottság, Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület, Veritas, Menedék 
Egyesület) 

2. Kulturális együttműködés, közösség- és szemléletformálás (általában vegyes, azaz afrikai 
és magyar származású személyek által alakított szervezetek) (Afrikáért Egyesület, „Tá-
vol az otthontól Alapítvány”, Afrikai-Magyar Egyesület – AHU, Afrikáért Alapítvány, 
Többkultúrájú Családok Egyesülete, Ebony Afrikai Egyesület, Artemisszió Egyesület, 
Comitas Peadagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület, Szahara Alapítvány)

3. Humanitárius segítségnyújtás (vegyes és magyar alapítású szervezetek) (Taita Alapítvány, 
Afrikai-Magyar Egyesület – AHU, Afrikáért Alapítvány, Tanzánia Barátai Alapítvány, 
AfroAid Magyarország Egyesület, Ökomenikus Segélyszervezet)

4. Baráti körök-klubok (Magyar-Etióp Kulturális Kör, Tanzánia Barátai Alapítvány, Ma-
gyarországi Dél-Afrika Egyesület, Többkultúrájú Családok Egyesülete, Taita Alapít-
vány, Szahara Alapítvány) 

5. Sport (African Stars, Inter’ A FC)
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6. Zene és szabadidő (Afrikai-Magyar Egyesület – AHU, Ebony Afrikai Egyesület, 
Afrobreakz, Afromagic, Sankolokan, Sankofa, Human Bamboo)

7. Migránsokkal foglalkozó szervezetek (Menedék Egyesület, Cordelia Alapítvány, 
Artemisszió Egyesület, „Távol az otthontól Alapítvány”, Mahatma Gandhi Emberi Jogi 
Egyesület, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Baptista Szeretetszolgálat, Vöröske-
reszt, Nemzetközi Migrációs Szervezet – IOM, Jövőkerék Alapítvány)

8. Kutatással, oktatással, képzéssel és szemléletformálással foglalkozó szervezetek (inkább 
magyar alapítású szervezetek) (Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont, 
Multikultúra Egyesület, „Távol az otthontól Alapítvány”, IDResearch Kft. és Publikon 
(az Afrika Tanulmányok kiadója), Menedék Egyesület, TÁRKI, Mahatma Gandhi 
Emberi Jogi Egyesület, Afrikai-Magyar Egyesület – AHU, BOCS Alapítvány, Jövőke-
rék Alapítvány, ELTE Afrikanisztika képzés, Taita Alapítvány)  

9. Sajtóorgánumok, média (főképpen magyar alapítású szervezetek és projektek) (Afrika 
Tanulmányok folyóirat, Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, LP Média 
Kft., African News Hungary, Antroport, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, 
Africafé, Afriport) 

10. Hálózatok, ernyőszervezetek (HAND Szövetség, Afrika Platform)
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A nemzetközi népességmozgás jogi szabályozásának 
lehetőségei – A legális migráció Európai Uniós 
szabályozásának példája
Mohay Ágoston

„A nemzetközi migráció olyan realitás, amely mindaddig fennáll majd, amíg 
a világ különböző térségei között jóléti és fejlettségi szakadékok tátonganak.” 1

A nemzetközi migráció jelensége 
A nemzetközi migráció különböző megnyilvánulási formáira napjainkban egyre jelentő-
sebb figyelem irányul, legyen szó rendkívüli menekültáradatról, vendégmunkásokról vagy 
az állampolgárság honosítással való megszerezhetőségéről. Jelen tanulmány célja, hogy 
megvizsgálja a nemzetközi népességmozgás jogi szabályozásának jellemzőit és tendenciáit, 
különös tekintettel az Európai Unió (EU) által létrehozott, a legális migrációra vonatkozó 
szabályozási rendszerre. A jogi szabályozás a migráció terén is kettős karakterrel bír: egyfe-
lől reaktív jellegű (kezelni próbálja a felmerült problémákat, például az emberkereskedelem 
elleni küzdelem által), másfelől programadó-iránymutató természetű elemekkel is bír (lásd 
pl. az Európai Unió „kék kártya” irányelvét, amellyel a magasan képzett migráns munka-
vállalók beáramlását kívánja elősegíteni, befolyásolva a migrációs folyamatokat). A világon 
több mint 220 millió nemzetközi migráns él, ezért a szabályozás szükségessége talán nem 
szorul különösebb igazolásra.2

A migráció jelenségének szabályozása szorosan összefügg azzal, hogy államok, mint 
szuverén egységek, alapvetően maguk dönthetik el, hogy kiket engednek be az államte-
rületre, kiket utasítanak ki onnan, illetve, hogy milyen jogosultságokat biztosítanak a 
migránsoknak. Természetesen a nemzetközi jog (beleértve az emberi jogok rendszerét) és 
az Európajog fejlődése ezt a kiinduló megállapítást árnyalja – az államok ugyanakkor a 
nemzetközi jogalkotásban és az európai integrációban is szuverén döntésük alapján, jogilag 
egyenlő szereplőként vesznek részt és válnak jogok és kötelezettségek alanyaivá.

A nemzetközi migráció nem egy homogén jelenség, számos speciális helyzetet tartal-
maz, amelyek a jogi szabályozásban is leképeződnek. A hazautalás rendszere és a külföldi-
ek adózása mellett az alábbi speciális kérdések igényelnek szabályozást: 

1 Európai bevándorlási és menekültügyi paktum, Feljegyzés az Európai Tanács részére, Brüsszel, 2008. 
október 16. [13440/08. COR4]

2 International Organization for Migration: World Migration Report 2008 (elérhető itt: http://www.
iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=20275)
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• a legális és az illegális migrációt elhatárolása és az utóbbi elleni küzdelem,
• a menekültek, menedékkérők, illetve más, nemzetközi védelemi státuszra jogosultak 

helyzete,
• az illegális migrációhoz kapcsolódóan az embercsempészet, az emberkereskedelem el-

leni küzdelem,
• a családegyesítés lehetősége,
• a migránsok emberi jogainak védelme, beleértve a gyermekek jogait is,
• a migráns munkavállalók jogai,
• az állampolgárság megszerzése, elvesztése és a hontalanság kérdése,
• a határrendészet, határőrizet és az idegenrendészet,
• a visszatérési migráció,
• a bevándorlók integrációja.

Pusztán a témakörök gazdagsága is mutatja a szabályozás nehézségeit. A migráció rá-
adásul nem, vagy legalábbis nem minden esetben fogható fel háromoldalú viszonyként 
(migráns személy, küldő állam, befogadó állam), gondoljunk csak a tranzitországokra, 
a vándorok társadalmi hálózataira, az embercsempészekre, személyfuvarozókra vagy a 
migránsokat foglalkoztató munkaadókra. A migrációt érintő jogi normáknak tehát állam 
és állam közötti, állam és magánszemély közötti, sőt adott esetben magánszemély-magán-
személy közötti relációkat is szabályozniuk kell. (Aleinikoff, 2002: 13)

A nemzetközi migráció szabályozási szintjei
A nemzetközi migráció kérdésének jogi szabályozottsága hármas rétegződést mutat: globá-
lis, regionális és állami (egyes esetekben szubnacionális) szintű jogszabályok egyaránt vo-
natkoznak rá. (Kincses – Rédei, 2009: 301-313) 

Globális szint
A nemzetközi migráció jelensége tipikusan olyan folyamat, amit nem lehet kizárólag ál-
lamon belüli, nemzeti szabályozással rendezni, ezért „igényli” a nemzetközi kooperációt. 
Olyan nemzetközi jogi megállapodást nemigen találunk ugyanakkor, amely általánosan 
kívánja szabályozni a nemzetközi migrációt. Ennek okai közé tartozik, hogy a vándorlás 
„kiváltó okait” és a migrációs hajlandóságot szabályozni értelemszerűen nem lehet, más-
részt a migráció olyan speciális szituációkat is generál, amelyek szabályozása adott esetben 
„könnyebb”, vagy legalábbis sürgetőbb. Az államok továbbá igyekeznek megőrizni az önál-
ló rugalmas szabályozási lehetőségeiket. (Klein-Solomon, 2005: 2) Nagyszámú szerződés 
született ennek megfelelően, amelyek a népességmozgás egyes aspektusaival foglalkoznak: 
a menekültekkel és a menedékjoggal, az állampolgárság egyes vetületeivel, a hontalanság-
gal, a migráns munkavállalók helyzetével, továbbá nem feledkezhetünk meg azon embe-
ri jogi egyezményekről sem, amelyek érintik a migráns személyek jogait. Az államhatárok-
ról, ezek rendjéről, a határforgalomról, az embercsempészet és az emberkereskedelem, va-
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lamint a gyermekmunka és a kényszermunka elleni küzdelemről szóló nemzetközi megál-
lapodások szintén köttettek az államok között.3 A vonatkozó globális szintű (generális sok-
oldalú) nemzetközi szerződések elsősorban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) égi-
sze alatt születtek.

A nemzetközi jog sajátosságaiból adódóan a nemzetközi eredetű szabályozás eltérő at-
tól függően, hogy mely államról van szó, hiszen az egyes egyezmények részes államai el-
térőek lehetnek – ahhoz, ugyanis, hogy egy nemzetközi szerződés hatályba léphessen egy 
államban, az adott országnak a szerződést alá kell írnia, és el kell ismernie annak kötele-
ző hatályát.4

A nemzetközi jog nem csak nemzetközi szerződésekkel, hanem nemzetközi szerveze-
tek létrehozásával is reagál a nemzetközi közösség előtt álló kihívásokra: kifejezetten e jog-
területre szakosodott a Nemzetközi Migrációs Szervezet, a menekültügy szemszögéből a 
legfontosabb az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, míg a migráns személyek munkaválla-
lása kapcsán megemlítendő a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tevékenysége is. Az IOM 
1951-ben jött létre, és jelenleg 125 tagállama van, további 18 állam pedig megfigyelő stá-
tusszal bír a szervezetben.5 Több mint 100 államban tart fenn irodát, 2008-as költségve-
tése, amelyből különböző programok finanszírozását valósítja meg, több mint 1 milliárd 
dollárt tett ki. Az IOM célkitűzése, hogy hozzájáruljon a rendezett, biztonságos és humá-
nus vándorlás lehetőségének megteremtéséhez. Az IOM főként a migráció szabályozásának 
támogatásával, a migráció és a gazdasági fejlődés kapcsolatának vizsgálatával, a kényszer-
migráció problémájával foglalkozik, szorosan együttműködve az államok kormányaival és 
más nemzetközi, illetve nem kormányközi szervezetekkel.

Regionális szint (települési szint)
Az államok közötti együttműködés a migráció terén lehet regionális kiterjedésű is, első-
sorban regionális meghatározottságú nemzetközi szervezetekhez kötődően. Kiemelkedő 
az Európai Unió vonatkozó jogalkotási tevékenysége, amelynek jogi keretei a kilencvenes 
évektől teremtődtek meg, ám a közelmúltban vált intenzívebbé. Szintén nagy jelentőségű-
ek az Európa Tanács égisze alatt létrejött egyezmények, amelyek érintik az állampolgár-
ságot, a menekültekért viselt felelősség átszállásának kérdését, az államutódlás esetén be-
következő hontalanság elkerülését. Az Európai Tanács vívmánya az Emberi Jogok Euró-

3 Az egyes nemzetközi szerződésekről összefoglalóan lásd: Karoliny Eszter – Mohay Ágoston: A nemzet-
közi migráció jogi keretei, Itt vagyunk! – Európai Integrációs Alap projekt, 2009 (http://ittvagyunk.eu/
application/essay/37_1.pdf)

4 Az államok közötti nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 11. cikke alapján 
ez történhet szerződést létrehozó okiratok kicserélése, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csat-
lakozás által, (kivételesen) aláírással, illetve a felek megállapodása szerinti bármely más módon. (Az 
egyezményt Magyarországon az 1987. évi 12. törvényerejű rendelet hirdette ki.)

5 A tagállamok aktuális listáját lásd: http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/636. Megfigyelők: http://
www.iom.int/jahia/Jahia/partnerships/governments/observer-states
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pai Egyezménye és az Európai Szociális Charta is.  Európán kívül is ismertes a regionális 
együttműködés – lásd például a Bangkoki Deklarációt (1999), amelyben az illegális mig-
ráció visszaszorítását tűztér ki célul az ASEAN tagállamai és további ázsiai és csendes-óce-
áni térségbeli államok.6

Az államok továbbá – nemzetközi szervezetektől függetlenül is – köt(het)nek egymás-
sal bilaterális és szűk körű multilaterális szerződéseket a migrációt is érintő kérdésekben 
(pl. vízum, államhatárok rendje, határforgalom).

Állami szint
Az államoknak természetesen nemzeti jogalkotás útján is szabályozni kell a migráció kü-
lönböző vetületeit, beleértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok létreho-
zását és működtetését. A globalizált világ minden régiójában egyre inkább tudatában van-
nak az államok a nemzetközi népességvándorlás jelentőségének, a kérdés folyamatosan a 
napirenden van a politikában. Ezt mutatja az IOM taglétszámának felgyorsult növekedése 
is: a szervezet 1998-ban 67 tagot számlált, jelenleg 132 tagállama van.7

Az államok jogalkotási szabadsága elvileg korlátlan, ám a nemzetközi eredetű jogi nor-
mákra tekintettel kell lenni annyiban, amennyiben azok kötelezettségeket alapítanak az ál-
lamok vonatkozásában. A belső jogot is áthatja tehát a nemzetközi jog, az EU-tagállamok 
esetében pedig az uniós jog is, utóbbi hatása még intenzívebb a nemzetközi jog „hagyo-
mányos” forrásaiénál. Az államok meglátásunk szerint nem is képesek önállóan, más álla-
moktól elszigetelt módon hatékonyan kezelni a bevándorlás kérdését. Ahogy arra az Eu-
rópai Bizottság is rámutat, különösen igaz ez az EU tagállamai vonatkozásában, egy belső 
határok nélküli, közös vízumpolitikával rendelkező, összefonódó egységes gazdasági térség 
államaiban.8 A migránsokkal kapcsolatos állami szervek gyakorlata szintén nemzeti szin-
ten valósul meg, valamint a migránsok integrációjának is állami, sőt helyi szinten kell tör-
ténnie.

A legális migráció szabályozása az Európai Unióban
Az Európai Unió sajátos mivoltából következően egyedi módon szabályozza a migráció 
kérdését. Az alábbiakban csak a legális migrációra koncentrálunk, de szükségesnek látszik 
néhány kitekintő állítás a tág értelemben vett népességvándorlás uniós szabályozása kap-
csán.

6 A Bangkoki Deklaráció szövege elérhető itt: http://www.baliprocess.net/files/ConferenceDocumentation/
Bangkok%20Declaration%20on%20Irregular%20Migration%20sgd%20230499.pdf. További regioná-
lis kezdeményezésekről lásd Cholewinski, Ryszard – Perruchoud, Richard – MacDonald, Euan (szerk.) 
(2007): International Migration Law: Developing paradigms and Key Challenges, TMC Asser Press. V. 
rész (Free Movement Regimes and Other Regional Developments).

7 A tagállamok listáját lásd: www.iom.int/jahia/Jahia/member-states
8 Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök. A Bizottság közleménye, 

COM(2008) 359 végleges, 2. o.
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• Az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, azaz az uniós polgárokra nem a mig-
rációs szabályok vonatkoznak, hanem a személyek szabad mozgásáról szóló rendelke-
zések, legyen szó akár gazdasági (munkavállalás, letelepedés), akár nem gazdasági célú 
mozgásról.9

• A kiteljesedés felé halad az Unió Közös Európai Menekültügyi Rendszere.10

• Az Unió hangsúlyozottan küzd az illegális migráció ellen, többek között rendőrségek 
és igazságügyi szervek bűnügyi együttműködése útján. Ehhez kapcsolódóan a migrá-
ció legális és illegális formája közötti összefüggéseket sem szabad figyelmen kívül hagy-
ni, valamint azt sem, hogy az illegális migráció felderítése kapcsán jelentős látencia fi-
gyelhető meg.11 Az illegális bevándorlás elleni küzdelem legfontosabb elemeit a külső 
határok egységes védelme és az illegális bevándorlók hazatelepítése jelenti. (Gyulavá-
ri – Gellérné Lukács, 2005: 50) Természetesen nem minden esetben egyszerű vagy ész-
szerű elkülöníteni a legális és az illegális migrációt érintő jogi kereteket, hiszen például 
a legális bevándorlást érintő egységes, relatíve kedvező szabályok is hozzájárulhatnak az 
illegális migráció csökkentéséhez.

• A jelen tanulmányban nem vizsgált schengeni vívmányok komplex rendszere műkö-
désének középpontjában álló Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information 
System, SIS) modernizációja jelenleg zajlik.12 A SIS I-ről a SIS II-re történő átállás leg-
későbbi határideje 2013. december 31.

9 A gazdasági célú személymozgásról lásd az EUMSz 45-55., az uniós polgárságból eredő szabad mozgás 
és tartózkodás jogáról az EUMSz 20. cikkét. Mindkét területet érintően születtek természetesen sze-
kunder uniós aktusok is. A szabad mozgás két aspektusának áttekintő vizsgálatáról lásd: Foster, Nigel: 
Foster on EU Law (Second edition), Oxford University Press, 2009, 293-354. o.

10 Az e kérdésben elfogadott legfontosabb jogi aktusok a következőek: 2004/83/EK irányelv a harma-
dik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nem-
zetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó 
minimumszabályokról (HL 2004 L 304); 2003/9/EK irányelv a menedékkérők befogadásának mini-
mumszabályairól (HL 2003 L 31); 2005/85/EK irányelv a menekültstátusz megadására és visszavoná-
sára vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (HL 2005 L 326); 2001/55/EK irányelv  az 
átmeneti védelemről; 343/2003/EK rendelet az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok 
egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról („Dublin II. rendelet”) (HL 2003 L 50).

11 E kérdésekkel kapcsolatosan lásd a Bizottság tanulmányát a jogszerű és jogszerűtlen migráció közötti 
kapcsolatokról (COM(2004) 412 végleges).

12 Lásd többek között az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendeletét a Schengeni Informá-
ciós Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL 
2006 L381), és Tanács 1104/2008/EK rendeletét (2008. október 24. ) a Schengeni Információs Rend-
szerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról 
(HL 2008 L 299). Az átállás haladásáról lásd a Bizottság vonatkozó jelentéseit (legutóbb a COM(2010) 
0221 számú dokumentumot).
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A legális migráció szabályozására vonatkozó primer jogi felhatalmazás
A nemzetközi migráció (bevándorlás) szabályozásának szükségességét, mint globális kihí-
vást, az európai integrációs szervezet is felismerte, a szabályozási felhatalmazás kialakulá-
sa ugyanakkor fokozatos történeti fejlődés eredménye. Az Európai Unió – hasonlóan más, 
hagyományos nemzetközi szervezetekhez – csak akkor és annyiban járhat el adott ügy-
ben, amennyiben a tagállamok erre felhatalmazzák. Az Európai Unió (korábban Európai 
Közösség) a vonatkozó jogalkotási felhatalmazást az alapító szerződések megfelelő módo-
sítása által kapta meg, egy többlépcsős fejlődési folyamat eredményeképpen. Az 1970-es 
évek és a Maastrichti Szerződés elfogadása közti időszakban a tagállamok közötti bel- és 
igazságügyi együttműködés csak informális, majd hagyományos kormányközi alapon lé-
tezett. A Maastrichti Szerződés (1992) már az Európai Unió harmadik pilléreként határoz-
ta meg a bel- és igazságügyi kooperációt, ám az együttműködés még mindig döntően kor-
mányközi szinten maradt.

Az Amszterdami Szerződés (1997) számos területet áthelyezett a harmadik pillérből 
az első pillérbe, ezáltal „közösségiesítve” (azaz szupranacionális integrációs szintre emel-
ve) többek között a migráció, a menekültügy, a vízumpolitika és a polgári ügyekben tör-
ténő igazságügyi együttműködés tárgykörét.13 Az Amszterdami Szerződés abban a tekin-
tetben is újat hozott, hogy először határozta meg az Európai Uniót a szabadság, bizton-
ság és jog érvényesülésének térségeként. Szintén az Amszterdami Szerződéssel történt meg 
a schengeni acquis integrálása az uniós jogi vívmányok keretei közé (az egyes szabályok jel-
legétől függően az első, illetve a harmadik pillérbe).14 A migrációs politika szempontjából 
a „közösségiesítés” (azaz az akkori EK-Szerződésbe foglalás) azt jelentette, hogy innentől 
kezdve a közösségi jogalkotási eljárások lettek alkalmazandók, és a szekunder közösségi jog 
eszközeivel (rendelet, irányelv, határozat) vált szabályozhatóvá e terület, amelyek – ellentét-
ben a harmadik pillér speciális aktusaival – közvetlen hatállyal rendelkezhetnek és alkal-
mazási elsőbbséget (elsődlegességet) élveznek a nemzeti joggal szemben.

A 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének (2009. december 1.) eredmé-
nyeképpen a pilléres szerkezet megszűnt, az EU pedig az Európai Közösség helyébe lépett, 
annak jogutódjává vált. A korábbi harmadik pillér és az EK-Szerződés IV. címe módosult 
tartalommal a hatályos, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) III. részé-
nek V. címében (A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség) él to-
vább, szupranacionális együttműködési szinten. Fontos kiemelni, hogy a primer jogi fejlő-
dési folyamatnak köszönhetően, az Amszterdami és a Lisszaboni Szerződések által a köz-
vetlenül választott Európai Parlament részvétele a bel- és igazságügyi politikát érintő jog-

13 A módosításra tekintettel a harmadik pillér megnevezése Büntetőügyekben folytatott Rendőrségi és 
Igazságügyi Együttműködésre változott.

14 Lásd az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe tör-
ténő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvet, illetve a Tanács 1999/436/EK határozatát az Európai Közös-
séget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfele-
lően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának meghatá-
rozásáról (HL 1999 L 176)
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alkotásban fokozatosan kiteljesedett, növelve az e területen születő jogi normák demokra-
tikus legitimációját.15

A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel, és a migrációval kapcsolatos politika sza-
bályozási jogalapját az EUMSz 77-80. cikkei tartalmazzák, kifejezetten a bevándorlási po-
litikáról a 79. cikk szól. A migrációs szabályozás területén az Unió a tagállamokkal megosz-
tott hatáskörökkel bír [lásd az EUMSz 4. cikk (2) bekezdésének j) pontját].

A jogalkotási főszabály a migráció terén a rendes jogalkotási eljárás, amelyben az Eu-
rópai Parlament és a Tanács egyenrangú felekként vesznek részt, a Tanácsban a minősített 
többségi döntéshozatal a főszabály.

Az uniós bevándorlási politika megfogalmazott és gyakorolt célja alapvetően a migráci-
ós hullámok hatékony kezelése, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely uniós tagállamban, továb-
bá az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni küzdelem. 

Fontos megjegyezni, hogy a primer uniós jog rögzíti: az EU migrációval kapcsolatos ha-
tásköre nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy meghatározzák, harmadik or-
szágok hány olyan állampolgárát engedik be területükre, akik a harmadik országból azzal 
a szándékkal érkeznek, hogy önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként vállaljanak mun-
kát.16 A tagállami munkaerő-piacok befogadóképességének megítélése, és ezzel kapcsolatosan 
a gazdasági célú migráció határok között tartása tehát a tagállamok hatáskörében maradt.17

A legális migráció szabályozása a szekunder uniós jogban
A legális bevándorlást érintően az Unió jogszabályokat alkothat a beutazás és a tartózko-
dás feltételei kapcsán, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú tartóz-
kodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozó szabályok és a családegye-

15 A korábban megalkotott aktusok ugyanakkor az elfogadásukkor meghatározott jogi formában és ter-
mészettel léteznek, felválthatóak azonban új jogi normákkal. Helyzetükről jelenleg az EUSz-hez és 
az EUMSz-hez csatolt, átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv rendelkezik, amely többek 
között a korábbi harmadik pillér kapcsán jelöl meg átmenetileg alkalmazandó szabályokat. Ezek a 
„harmadik pillér hagyatékát” képező jogforrások (közös álláspontok, kerethatározatok, egyezmények 
és végrehajtó intézkedések) hatályban maradtak, jogi természetük változatlan, közvetlen hatállyal nem 
rendelkeznek, és az alkalmazási elsőbbség sem érvényesül. Amennyiben az ilyen jogforrás módosításra 
kerül, a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új rendelkezéseket kell alkalmazni, illetve akkor is, ha a szö-
veg szó szerinti megtartásával történő transzformációról van szó. Amennyiben egy régi harmadik pil-
léres jogforrást hatályon kívül helyeznek, ez csak a hatályos Szerződések által meghatározott „új” jog-
forrási formák valamelyikével pótolható. A Stockholmi Programban a Bizottság felkérést kapott, hogy 
terjesszen elő egy javasolt menetrendet a korábbi harmadik pilléres aktusok új jogalap szerinti transz-
formációjára vonatkozóan. (A „harmadik pillér hagyatéka” kifejezés Steve Peers professzortól szárma-
zik, lásd: Peers, Steve: The “Third Pillar acquis” after the Treaty of Lisbon enters into force. Statewatch 
Analysis, 3 November 2009. (http://www.statewatch.org/analyses/86-third-pillar-acquis-post-lisbon.
pdf) (2010.07.20.)

16 EUMSz. 79. cikk (5) bekezdés
17 Chalmers, Damian – Davies, Gareth – Monti, Giorgio (2010): European Union Law (Second Edition), 

Cambridge University Press, Cambridge. 495. o.
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sítés vonatkozásában, továbbá a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harma-
dik országbeli állampolgárok jogainak meghatározása terén, beleértve a más tagállamokban 
való szabad mozgásra és tartózkodásra irányadó feltételeket is.18 Intézkedések hozhatók még 
azoknak a tagállami intézkedéseknek az ösztönzésére és támogatására, amelyek a területü-
kön jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegíté-
sére irányulnak – az ilyen intézkedések azonban nem lehetnek jogharmonizációs célzatúak.19 

Meg kell jegyeznünk, hogy a munkavállalási célú migráció kapcsán kiemelkedő fon-
tosságú a Tanács azon határozata, amelyben kialakította az ún. közösségi preferencia el-
vét, amelyet a hatályos jogi helyzethez igazítva uniós preferenciának nevezhetünk.20 Esze-
rint a tagállamok csak akkor és annyiban teszik lehetővé a munkavállalási célú bevándor-
lást, amennyiben az álláshelyek nem tölthetőek be nemzeti vagy uniós munkaerővel, illet-
ve már legálisan, állandó jelleggel az Unió területén tartózkodó harmadik országból szár-
mazó munkavállalókkal. 

Az Európai Unió népességének jelenleg megközelítőleg 3,8%-át teszik ki a bevándor-
lók, 2002 óta évente mintegy 1,5–2 millió fővel nő az EU harmadik országból származó la-
kóinak száma.21 Az Unióban az elmúlt évtizedben tapasztalható évi 2 milliós népességnö-
vekedés mintegy 80%-a a nemzetközi bevándorlás következménye. (Colette – Münz, 2010: 
7) A gondot az okozza, hogy egyre nagyobb számú és egyre távolabbi országok a kibocsá-
tók, ezáltal a befogadó társadalmaktól való eltérés növekszik. A Bizottság azon az álláspon-
ton van, hogy a bevándorlók – főként az európai társadalom elöregedésére tekintettel – je-
lentősen hozzájárulhatnak az Unió gazdasági tevékenységéhez. A kérdés jelentősége miatt 
értelemszerűen szabályozást igényel a szekunder uniós jog szintjén, ennek szabályozási irá-
nyai az alábbiak szerint alakulnak.

A legális bevándorlók szociális helyzete
A legális bevándorlók szociális helyzetét a 859/2003/EK rendelet szabályozta, utaló jel-
leggel – a rendelet ugyanis az uniós polgárok szociális helyzetét szabályozó jogszabályok 
alkalmazását terjeszti ki harmadik országok állampolgáraira: az 1408/71/EGK rendelet22

a tagállami szociális rendszereknek az Unión belül mozgó munkavállalókra és családtagja-
ikra történő alkalmazásáról szól, az 574/72/EGK rendelet23 pedig az e rendelet végrehajtá-

18 EUMSz 79. cikk (2) bekezdés a)-b) pontok
19 EUMSz. 79. cikk (4) bekezdés
20 Council Resolution of 20 June 1994 on limitations on admission of third-country nationals to the 

territory of the Member States for employment [HL 1996 C 274]
21 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális bi-

zottságnak és a Régiók Bizottságának - Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések 
és eszközök [COM(2008) 0359 végleges], 2. o.

22 A tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL 1971 L 149)

23 A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL 1972 L 74)
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sára vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ezt megelőzően a harmadik államok polgárai az 
ezredfordulóig csak az uniós polgár családtagjaként lehettek a rendelet jogosultjai. (Gyula-
vári – Gellérné Lukács, 2005: 59) 

Azok a nem uniós állampolgárok, akik egy tagállamban jogszerű lakóhellyel rendel-
keznek, de nemcsak egy tagállammal van kapcsolatuk, a 859/2003/EK rendelet alapján 
az 1408/71/EGK rendelet személyi hatálya alá kerültek. A jogszerű lakóhellyel rendelkezés 
előfeltételét képezi e rendelkezések alkalmazásának – mindebből következően a nemzeti 
jogtól függ, hogy mikor rendelkezik egy harmadik országbeli állampolgár jogszerű lakó-
hellyel, és ettől függenek szociális biztonsági jogai is. (Gyulavári – Gellérné Lukács, 2005: 
60) A harmadik államok polgárainak is meg kell felelniük az uniós polgárokra vonatkozó, 
a „határon átnyúló elem” szükségességét jelentő feltételnek. A két feltétel konjunktív. Meg-
jegyzendő, hogy az EU a szociális juttatások terén a tagállami állampolgárok kapcsán sem 
törekszik egységes, uniós társadalombiztosítási rendszer létrehozására, célja sokkal inkább 
a koordináció. A tagállamokban az ellátások fajtái, jogosultsági feltételei és mértéke eltérő-
ek lehetnek – ez az adott állam döntésétől függ.

A családegyesítés joga
A családegyesítés a családi élet lehetővé tételének szükséges eszköze, amely segíthet kiala-
kítani a harmadik országok állampolgárainak a tagállamba való beilleszkedését megköny-
nyítő társadalmi-kulturális stabilitást, és ez egyúttal a gazdasági és társadalmi kohézió elő-
segítését is szolgálja.24 A családegyesítés jogát a tagállami alkotmányok ismerik és védelme-
zik, ám a tagállami jogok eltérő feltételeket tartalmaznak – a 2003/86/EK irányelv (Gyula-
vári – Gellérné Lukács, 2005: 61) célja éppen ezért azon lényeges minimumfeltételek meg-
határozása, amelyeket minden tagállamnak biztosítani kell a területén jogszerűen tartóz-
kodó személyeknek a családegyesítéssel összefüggésben. Az irányelv alkalmazásában a csa-
ládegyesítés fogalma a következő: egy harmadik ország – egy tagállamban jogszerűen tar-
tózkodó – állampolgára családtagjainak a tagállamba történő beutazása és ott tartózkodá-
sa a családi egység megőrzése érdekében, függetlenül attól, hogy a családi kapcsolat a csa-
ládegyesítő beutazása előtt vagy azt követően jött létre. Nemcsak a bevándorláskor már 
meglévő, hanem újonnan alapított családra is kiterjed így a jogszabály. Az irányelvet ak-
kor kell alkalmazni, ha a családegyesítő személy a tagállam által megadott, egy évig vagy 
annál hosszabb ideig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, „megalapozott kilátá-
sai vannak a letelepedési jogosultság megszerzésére”25, és e személy családtagjai harmadik 
ország(ok) állampolgárai. A személy „családtagjának” minősül a házastársa, valamint kis-
korú gyermeke (örökbefogadott gyermeke is), feltéve, hogy a családegyesítő szülői felügye-
leti joggal rendelkezik, és a kiskorú gyermek az ő eltartottja. A tagállamok engedélyezhe-
tik továbbá a családegyesítést a családegyesítő vagy házastársa első fokú egyenes ági felme-
nő rokonai esetén, amennyiben az ő eltartottjai, és a származás szerinti országban nem ré-

24 A Tanács irányelve a 2003/86/EK családegyesítési jogról (HL 2003 L 251).
25 E kevéssé konkrét kitétel értelmezése a tagállamok feladata.
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szesülnek megfelelő családi támogatásban; továbbá a családegyesítő vagy házastársa fel-
nőtt, de nem házas gyermekei esetén, ha egészségi állapotuk miatt képtelenek saját maguk-
ról gondoskodni. A családegyesítés keretében a tartózkodási engedély mellett a családtagok 
jogosultak részt venni az oktatásban, illetve munkát vállalni vagy önálló vállalkozói tevé-
kenységet folytatni.26 A tagállamok diszkrecionális szabályozási körébe tartozik viszont egy 
ún. átmeneti idő meghatározása, ami maximum 12 hónap lehet. Ez idő alatt korlátozha-
tó a munkavállalás és az önálló vállalkozói tevékenység végzése.27 Meghatározott, de maxi-
mum 5 éves időtartamú tagállami tartózkodást követően a házastárs, az élettárs, és a nagy-
korú gyermek saját jogán is kérheti a tartózkodási engedélyt.

A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők
A 2003/109/EK irányelv28 a huzamos időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkező 
migráns személyek státuszával kapcsolatos. Az irányelv célja:
• egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel 

rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok 
olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik 
jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén, 

• másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbe-
li állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

Az irányelv fogalmai szerint huzamos tartózkodási engedélyre az a harmadik országbe-
li állampolgár jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
• öt éven át folyamatosan és jogszerűen tartózkodik a tagállam területén,
• rendelkezik rendszeres jövedelemmel, amely fedezni képes a maga és családja szükség-

leteit,
• teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik, 
• nem jelent fenyegetést a közrendre vagy a közbiztonságra. (Gyulavári – Gellérné Lu-

kács, 2005: 64-65)

A tagállamok megkövetelhetik feltételként a megfelelő nyelvismeretet, mint az integ-
rációt elősegítő tényezőt. A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek egy 
tartós státuszba kerülnek, hiszen a legalább öt évre szóló tartózkodási engedélyük mindig 
megújítható. Az irányelv szabályozza a másik tagállamba költözés feltételeit, és egyben ga-
rantálja, hogy a tagállamok saját állampolgáraikkal egyenlő bánásmódban részesítsék eze-
ket a migránsokat a szociális és gazdasági élet területén.

26 Az oktatás magában foglalja az alap-, közép- és felső fokú képzést, vagy szakképzést, és ehhez kapcso-
lódóan pályaválasztási tanácsadáson, alap-tovább- és átképzésen való részvételre jogosít.

27 Lásd az irányelv 14. cikkét.
28 A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL 2004 L 16)
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A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek az állampolgárokkal egyenlő 
elbánást élveznek számos tekintetében, így többek között a munkavállalásra és önálló vál-
lalkozói tevékenységre való jogosultság, az alkalmazási és a munkavégzési feltételek, az ok-
tatás és szakképzés, a szakmai oklevelek, bizonyítványok és más képesítések elismerése, a 
társadalombiztosítás, szociális ellátás és szociális védelem, adókedvezmények, az egyesülési 
és társulási szabadság, a munkavállalókat vagy munkaadókat képviselő szervezet tagságába 
történő belépés szabadsága, vagy az érintett tagállam teljes területén való szabad tartózko-
dás terén. Az irányelv a toloncegyezményekkel összhangban védelmet biztosít a kiutasítás 
ellen is: csak akkor lehetséges a kiutasítás, ha az illető tényleges és kellően súlyos veszélyt 
jelent a közrendre vagy a közbiztonságra és ebben az esetben is figyelembe kell venni, hogy 
az érintett személy mennyi ideje tartózkodik a tagállamban, mennyi idős, hogy a kiutasí-
tás milyen következményekkel járna rá és a családjára nézve és milyen a kapcsolata a szár-
mazási és a tartózkodási helye szerinti állammal. A megerősített védelmet szolgálja a kiuta-
sításról szóló döntés elleni bírói jogorvoslat lehetősége is.29

A magasan képzett, harmadik országból érkező munkavállalókra vonatkozó szabályok
A magasan képzett, harmadik országból érkező munkaerőre vonatkozóan speciális szabá-
lyok léteznek az Unióban. Az Európai Tanács által 2004. november 4–5-én elfogadott Há-
gai Program elismerte, hogy a legális migráció fontos szerepet fog játszani a tudásalapú eu-
rópai gazdaság megerősítésében. Az Unió arra törekszik, hogy vonzóbbá váljon a magasan 
képzett bevándorló munkaerő számára, ezért a Tanács elfogadta a harmadik országbeli ál-
lampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének 
és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelvet, azaz a „kék kártya-irányel-
vet”.30 Az irányelv célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok három hónapnál hosz-
szabb időtartamra, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő befo-
gadásának és mozgásának elősegítésével hozzájáruljon az előbbi célkitűzések eléréséhez és 
a munkaerőhiány megoldásához annak érdekében, és fenntartsa az Unió versenyképessé-
gét és gazdasági növekedését.31 Az irányelv – összhangban az EUMSz 79. cikk (5) bekezdé-
sével – nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy meghatározzák, hogy harmadik országok 
hány olyan állampolgárát engedik be területükre, akik magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás céljából érkeznek. Az „EU kék kártya” elnevezésű engedély birtokosát vala-
mely tagállam területén tartózkodásra és munkavégzésre jogosítja fel. Az irányelv tagálla-
mi implementációjának határidejéül 2011. június 19-ét tűzték ki.

29 Lásd az irányelv 12. cikkét.
30 HL 2009 L 155
31 Lásd az irányelv preambulumának 7. cikkét.
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Harmadik állam állampolgárságával rendelkező diákokra, 
kutatókra vonatkozó speciális szabályok 
A Tanács irányelvet fogadott el a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatá-
sa, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő be-
utazásának feltételeiről.32 Az EU egyik kiemelkedő célkitűzésének tekinti, hogy a világ leg-
kiemelkedőbb tanulmányi és szakképzési központjává váljon, e megfontolásnak pedig fon-
tos eleme a harmadik államok polgárainak az Unióba irányuló tanulmányi célú migráci-
ója. A tanulmányi migrációt (amely vonatkozhat a felső- és a középfokú oktatásban részt-
vevőkre egyaránt) az EU átmenetiként kezeli. (Lékó, 2009: 57) A tudományos kutatók-
ra vonatkozóan pedig megszületett a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai 
Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó kü-
lön eljárásról szóló irányelv.33 Ezen irányelv lehetővé teszi, hogy harmadik ország kutatói 
könnyített eljárással kapcsolódhassanak be európai kutatási programokba, egyúttal támo-
gatja a kutatók visszatérését is, hogy saját hazájuk fejlődéséhez is hozzájárulhassanak szak-
mai képességeik által.

Vízumszabályozás
Az illegális migráció visszaszorításához hozzájárulhat egy közös, egységesített vízumpoliti-
ka. E szabályozási terület az Amszterdami Szerződés óta tartozik az Európai Közösség ha-
táskörébe.34 A vízumköteles, illetve vízummentességet élvező államokat a többször módo-
sított 539/2001/EK rendelet határozza meg.35

Az Európai Unió tagállamaiban kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági előírá-
sainak minimumstandardjaira egységes szabályok vonatkoznak.36 

Kiemelkedő jelentőségű az Európai Vízuminformációs Rendszer (EVR), amelynek cél-
ja a tagállamok konzuli hatóságai közötti együttműködés fokozása, és a vízumokat érin-
tő adatok cseréjének megkönnyítése, a tagállamok közötti vízumadatok rendszerének ki-
építése és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok kö-
zötti cseréje révén.37

32 2004/114/EK irányelv (HL 2004 L 375); Rédei Mária (2009): A tanulmány célú mozgás, Reg-Info 
Kiadó, Budapest. 168. o., Rédei, M. – Telbisz, E. – Nemes N. A. (2008): Erasmus oktatói mobilitás, 
TKA, Budapest 14. 105. o.

33 2005/71/EK irányelv (HL 2005 L 289)
34 A Maastrichti Szerződés (1992) e területet az EU harmadik pillére, a Bel- és Igazságügyi Együttműkö-

dés részeként határozta meg. Az Amszterdami Szerződés (1997) többek között e terültet is áthelyezte 
az első pillérbe, azaz „közösségiesítette”.

35 HL 2001 L 81
36 A 2252/2004/EK rendelet értelmében kötelező az arcképmás és az ujjnyomat belefoglalása ezen okmá-

nyokba, de e jogszabály foglalkozik többek között az okmányok hamisítás elleni védelmének technikai 
előfeltételeivel is. A Tanács 2252/2004/EK (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és 
úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL 2004 L 385)

37 A Tanács 2004/512/EK határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (HL 
2004 L 213); az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminfor-
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A harmadik országokból a schengeni övezetbe belépők vízumkérelmei adatbázisának 
elsődlegesen az a célja, hogy azok, akiknek a vízumkérelmét egy tagállam már visszautasí-
totta, ne folyamodhassanak kérelemmel egy másik EU-tagállamhoz. A rendszer egyszerű-
síti a külső határoknál folytatott ellenőrzést. Az EVR nyilvántart ún. biometrikus adatokat 
(fénykép, ujjlenyomat), szöveges információkat (név, cím, foglalkozás), a vízumkérelem be-
nyújtásának helyét és idejét, és valamennyi olyan döntést, amelyet az érintett tagállam ha-
tóságai a vízumkérelemmel kapcsolatban hozott (elutasítás, engedélyezés).38 Az EVR beve-
zetése hét fázisban, régiónként történik (az első kijelölt régió Észak-Afrika és a Mashrek or-
szágok – Egyiptom, Jordánia, Libanon és Szíria), a konkrét időpontokról a Bizottság hatá-
roz. Az EVR első régióban történő bevezetését követő 20. naptól elvileg az EU minden kül-
ső határán kötelezővé válik az EVR-lekérdezés, a tagállami külképviseleteken csak fokoza-
tosan, a régiókhoz igazodva. (Lékó, 2009: 38) 

A külföldieknek szóló tagállami tartózkodási engedélyek formátumának egységesítése
Kiemelkedő fontosságú az Unió számára, hogy az egyes tagállamokban kiadott tartózko-
dási engedélyek egységes formátuma tartalmazza az összes szükséges információt és magas 
szintű műszaki szabványoknak feleljen meg, különösen a hamisítás és meghamisítás elleni 
védelem tekintetében. Ez hozzájárul az illegális bevándorlás és tartózkodás megelőzéséhez, 
az e jelenségek elleni küzdelemhez. A formátumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 
összes tagállam használhassa, és mindenki által felismerhető, összehangolt és szabad szem-
mel is látható biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie. Ennek érdekében született meg az 
1030/2002/EK rendelet a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egysé-
ges formátumának megállapításáról.39 A tagállamok által harmadik országok állampolgá-
rai számára kiadott tartózkodási engedélyeket ennek köszönhetően egységes, kártyaformá-
tumú alakban állítják ki. Tartózkodási engedély alatt értendő a tagállamok hatóságai által 
kiadott bármely engedély, amely lehetővé teszi, hogy egy harmadik ország állampolgára 
jogszerűen tartózkodjon a területén (kivéve a vízumokat és a menedékjog iránti kérelem 
elbírálása időtartamára kiadott engedélyeket). E jogszabályt módosította a 380/2008/EK 
rendelet, amely kiegészítette a formátum szabályait a biometrikus adatok tárolására vonat-
kozó rendelkezésekkel.40

mációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállam-
ok közötti cseréjéről (HL 2008  L 218).

38 http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=4161. A rendszerhez kapcsolódóan született továb-
bá a Bizottság 2008/602/EK határozata ( 2008. június 17. ) a nemzeti interfészek, valamint a nemze-
ti interfészek és a központi VIS közötti kommunikációs infrastruktúra kifejlesztési szakaszban alkal-
mazott fizikai architektúrájának és az azokra vonatkozó követelményeknek a meghatározásáról. (HL 
2008 L 194)

39 HL 2002 L 157. A rendelet a 97/11/IB tanácsi együttes fellépést (HL 1997 L 7) váltotta fel.
40 HL 2008 L 115
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Visszatérési migráció
A migrációval óhatatlanul összefüggő kérdés a bevándorlók hazatérésének lehetővé tétele 
vagy ösztönzése. A visszatérési migráció lehet önkéntes vagy kényszerített (általában kiuta-
sítás következtében). A visszatérési migráció formái közül a legelőnyösebb természetesen 
az önkéntes hazatelepülés, amelynek ösztönzésére számos tagállam támogató programokat 
hozott létre. A Tanács határozatot fogadott el az önkéntes hazatelepüléssel kapcsolatos tá-
mogatásokra vonatkozó információcseréről, amelynek értelmében a tagállamok éves jelen-
tésben be kell, hogy számoljanak az ilyen irányú tevékenységeikről.41 

A kényszerített visszatéréshez kapcsolódó uniós jogi szabályozáshoz tartozik a légi úton 
történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szó-
ló irányelv42, a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok 
kölcsönös elismeréséről43 szóló irányelv, és a harmadik államok kiutasított állampolgárai-
nak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok 
szervezéséről44 szóló határozat. Az Amszterdami Szerződést követően az Unió számos or-
szággal kötött ún. visszafogadási megállapodást, amelyek célja az illegálisan az Unió terü-
letén tartózkodó személyek hazatérésének, és hazaszállításának megkönnyítése.45 A Bizott-
ság a megállapodások megkötése érdekében felajánlhat bizonyos ösztönzőket (pl. a vízu-
mok megadásának megkönnyítése, együttműködés a jogalkalmazás területén, pénzügyi és 
műszaki támogatás nyújtása).

Az Unió nemzetközi megállapodásai és a legális migráció kapcsolata
Az EU (és jogelődje, az EK) nemzetközi számtalan nemzetközi megállapodást köt. Ezek 
között a legális migráció kérdése szempontjából kiemelkedő fontosságúak a társulási meg-
állapodások és az EGT-megállapodás, de relevánsak a partnerségi és stabilitási megállapo-
dások is. E megállapodások az adott állammal vagy térséggel folytatandó gazdasági, ke-
reskedelmi és politika kapcsolatokat kívánták fejleszteni és bizonyos szociális vetületek-
kel is foglalkoztak (pl. munkaerő-mobilitás, szociális biztonság koordinációja). (Gyeney, 
2011: 147)

41 A Tanács 97/340/IB határozata a harmadik országok állampolgárainak önkéntes hazatelepülésével 
kapcsolatos támogatásra vonatkozó információcseréről (HL 1997 L 147)

42 2003/110/EK irányelv (HL 2003 L 321)
43 2001/40/EK irányelv (HL 2001 L 149). Ehhez kapcsolódik a 2001/40/EK irányelv alkalmazásából 

adódó pénzügyi aránytalanságok kiegyenlítését célzó kritériumok és gyakorlati szabályok megállapí-
tásáról szóló 2004/191/EK határozat (HL 2004 L 60)

44 2004/573/EK határozat (HL 2004 L 261)
45 Ilyen megállapodás van hatályban Albániával, Marokkóval, Makaóval, Sri Lankával, Hong Konggal, 

Pakisztánnal, Ukrajnával, Algériával, Kínával, Törökországgal és Oroszországgal. (http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/351&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en)
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Nem uniós polgároknak a legelőnyösebb státuszt az EGT-megállapodás és a Svájc-EU 
megállapodás biztosítja, lényegében az uniós polgárokéval azonos jogokat biztosítva a sze-
mélyek szabad mozgása terén ezen államok polgárainak.46

Az EU partnerségi viszonyban áll Oroszországgal és számos szovjet utódállammal.47

Az Oroszországgal 1997-ben kötött partnerségi és együttműködési megállapodás alapján 
az Unió és tagállamai az egyes tagállamok joga szerint biztosítják, hogy az adott tagál-
lam területén jogszerűen munkát vállaló oroszországi állampolgárokkal szembeni elbá-
nás „mentes legyen az állampolgárság alapján történő mindennemű megkülönböztetéstől 
a munkafeltételek, a díjazás vagy az elbocsátás tekintetében” a saját állampolgáraikhoz ké-
pest. (Gyeney, 2011: 148)

Az Unió partnerségre törekszik a Mediterráneum államaival. Az 1995-ös Barcelonai 
Nyilatkozattal megindult ún. barcelonai folyamat a partnerség (Euro-mediterrán Part-
nerség) súlypontjaiként a politikai-biztonsági, a gazdasági-pénzügyi és szociális-kulturá-
lis együttműködést jelölte meg.48 A barcelonai folyamat egyrészt épít az Unió és a térség ál-
lamai közötti bilaterális kapcsolatokra, amely elsődlegesen a társulási megállapodásokban 
testesül meg, másrészt a régiószintű kooperációra, amely a társadalmi és kulturális dimen-
zióra fektet hangsúlyt.49 A barcelonai folyamat folytatásának és továbbfejlesztésének szán-
déka nyilvánul meg a Mediterrán Unió létrehozásában, amely már az EU-tagállamok mel-
lett 16 államot foglal magába a térségből.50 A barcelonai folyamatban érintett 12 állam51 
közül az Unió társulási megállapodást kötött Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Liba-
nonnal, Marokkóval, Tunéziával, és Algériával – e megállapodások tartalmazzák az ál-
lampolgársági alapon történő diszkrimináció tilalmát az érintett államok munkavállalói 
számára a munkakörülmények, a javadalmazás és az elbocsátás vonatkozásában. (Gyeney, 
2011: 148-150) 

46 Az Európai Gazdasági Térség az Unió tagállamait, valamint Lichtensteint, Norvégiát és Izlandot fog-
lalja magába (Megállapodás az Európai gazdasági térségről, HL 1994 L 1, 572. o.). Svájc és az EU vi-
szonylatában a személyek szabad mozgását az Európai Közösség és tagállamaik és a Svájci Konföderá-
ció között a személyek szabad áramlásáról szóló megállapodás rendezi (HL 2002 L 114, 6. o.)

47 Oroszország mellett Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldávia, Uk-
rajna és Üzbegisztán említhető.

48 Final Declaration of the Barcelona Euro-Mediterranean Ministerial Conference of 27 and 28 Novem-
ber 1995 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf)

49 Factsheet on the Euro-Mediterranean Partnership (EMP) - The Barcelona Process. (http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/MEDIT.pdf)

50 A barcelonai folyamat és Mediterrán Unió kapcsolatáról lásd: Geiger, Alexander: Barcelona Process: 
Union for the Mediterranean - Readjusting the Euro-Mediterranean Partnership, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2008 (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/05364.pdf) és Albioni, Roberto – Driss, 
Ahmed – Schumacher, Tobias – Tovias, Alfred: Putting the Mediterranean Union in Perspective, 
EuroMesCo Paper No. 68, 2008 (http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/48/17/48/Fichiers-pdf/Union-
f-Med--Euromesco.pdf)

51 Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta, Palesztin Nemzeti Hatóság, 
Szíria, Törökország és Tunézia, Líbia (megfigyelőként)
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Törökországgal született legkorábban, 1963-ban társulási megállapodás.52 A megálla-
podás és a későbbi kiegészítő jegyzőkönyv53 alapvetően vámunió kiépítését, illetve Török-
országnak az Európai Közösségekhez való közelítését tűzte ki célul, de többek között tar-
talmazta azon kitételt, hogy a felek törekednek a munkaerőmozgás szabadságának meg-
valósítására. Az EGK-Törökország Társulási Tanács 1/80-as határozata szabályozta azu-
tán részletesen a tagállamokban munkát vállalni kívánó török állampolgárok jogállását. 
A preferenciális elbánást célzó, némileg puha szabályokat az Európai Unió Bíróságának íté-
letei fokozatosan a török bevándorlók helyzetét nagymértékben javító stabil szabályrend-
szerré formáltak.54

Az Unió hosszú ideje intézményesített kapcsolatokat tart fenn az afrikai, karibi és csen-
des-óceáni térség államaival (AKCS államok) is, eredetileg a Yaoundéi Konvenciók (1963 
és 1969), ezt követően az 1975-ös Loméi Egyezmény, majd a 2000-ben kötött Cotonou-i 
Egyezmény55 alapján. A Cotonou-i Egyezményt 78 AKCS állam írta alá. A migráció sza-
bályozása szempontjából jelentős, hogy a megállapodás célként tűzi ki az illegális migrá-
ció megelőzését és az AKCS országok részéről fennálló kötelezettséget a másik szerződő 
fél területén illegálisan tartózkodó polgárok visszafogadására. Tartalmaz továbbá a meg-
állapodás egy általános diszkriminációtilalmi rendelkezést, valamint – az AKCS országok 
EU-tagállamok területén jogszerűen foglalkoztatott polgárai vonatkozásában – egy külö-
nös diszkriminációtilalmi rendelkezést is a munkafeltételek, a bérezés és az elbocsátás te-
kintetében. (Gyeney, 2011: 151)

A migrációt érintő politikai dokumentumok
A bel-és igazságügy, így a migráció kérdése kapcsán az Unió prioritásait politikai termé-
szetű dokumentumok jelölik ki. Ilyen dokumentum volt a Tamperei (1999-2004), majd a 
Hágai Program (2004-2009).56 A közelmúltból az Európai Bevándorlási és Menekültügyi 
Paktumról, és az aktuális többéves bel- és igazságügyi célkitűzéseket tartalmazó Stockhol-
mi Programról kell szót ejtenünk.

Az Európai Tanács 2008. októberi brüsszeli ülésén elfogadta az Európai Bevándorlási 
és Menekültügyi Paktumot, amely azt hivatott kifejezni, hogy a tagállamok „a bevándor-

52 Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország között társulást létrehozó, Ankarában 1963. szeptem-
ber 12-én aláírt megállapodás (HL 1964 L 217., 64. o.)

53 HL 1972 L 293 4. o.
54 Gyeney Laura: A harmadik országbeli polgárok jogállása az Európai Unióban- Az Európai Unió be-

vándorlási politikája -II. rész (http://www.jak.ppke.hu/tanszek/europa/letolt/h2.doc), 1-2. o. A Bíróság 
vonatkozó gyakorlatáról lásd még: Guild, Elspeth: Immigration Law int he European Community, 
Kluwer Law International, 2001, 78-94. o.

55 A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt Partnerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csen-
des-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között. (HL 2000 L 317. 3. o.) 

56 E programokról lásd Szalayné Sándor Erzsébet (2009): Bevándorlási politika az Európai Unióban és 
Magyarországon, Itt vagyunk! – Európai Integrációs Alap projekt, 11-16. o.(http://www.ittvagyunk.
eu/application/essay/91_1.pdf)



223

a nemzetközi népességmozgás jogi szabályozásának lehetőségei

lás jelentette kihívásoknak és lehetőségeknek megfelelő, igazságos, hatékony és koherens 
politikát folytassanak.” A közös migrációs és menekültügyi politika alapja a Paktum értel-
mében a tagállamok közötti szolidaritás és a harmadik országokkal való együttműködés. 
A Paktum hangsúlyozza, hogy a közös politikának a migrációs áramlások megfelelő keze-
lésén kell alapulnia, ami a fogadó ország, a származási ország és a migránsok számára egy-
aránt érdekes. Fontos kiemelni, hogy a 2008-as Paktum (amely elsősorban francia kezde-
ményezésre került ebben a formában az Európai Tanács fóruma elé) egy politikai természe-
tű dokumentum, tehát nem jogilag kötelező norma. A Paktum mindazonáltal a 2009-ben 
elfogadott (szintén politikai dokumentum státuszú) Stockholmi Program vonatkozó része-
inek alapját képezte. 

A Stockholmi Program57 ennek megfelelően a felelősségvállalás, a szolidaritás és a part-
nerség Európájáról beszél a migráció és a menekültügy kapcsán. A Program szerint olyan 
átfogó és fenntartható európai migrációs és menekültügyi politikai keret kidolgozása szük-
séges, amely a szolidaritás jegyében megfelelően és proaktív módon kezelheti a migrációs 
áramlásban tapasztalható ingadozásokat, valamint megoldhatja az olyan (krízis)helyzete-
ket, mint amelyek az Unió déli külső határain tapasztalhatóak. Növelni kell továbbá a be-
vándorlási politika és más uniós szakpolitikák közötti koherenciát – különösen fontos ez a 
törekvés a külpolitika, a fejlesztési politika, a kereskedelmi, a foglalkoztatási, az egészség-
ügyi és az oktatási politika vonatkozásában. 

Az elvárásoknak megfelelően az Európai Bizottság elkészítette a Stockholmi Program 
végrehajtásáról szóló cselekvési tervet.58 A bizottsági ütemtervben szerepel többek között a 
migrációt érintően a SIS II. üzembe helyezése, egy határregisztrációs rendszer létrehozata-
la, illetve a számos már hatályban lévő, alkalmazott uniós norma (pl. a vízumkódex) vég-
rehajtása hatékonyságának nyomon követése, egyes esetekben felülvizsgálata és a harmadik 
országokkal folytatott migrációs párbeszéd erősítése. A Bizottság 2013-ra előirányozza egy 
egységes Bevándorlási Kódex megalkotását, azaz a jogszerű bevándorlás területére vonat-
kozó jogszabályok egységes szerkezetbe foglalását, figyelembe véve a meglévő jogszabályok 
értékelését és az egyszerűsítés iránti igényeket.

Záró gondolatok
A nemzetközi migráció komplex kérdését többszintű szabályrendszerrel igyekeznek kezel-
hetővé tenni az nemzetközi közösség tagjai. A migrációra vonatkozó fellépés azonban ko-
rántsem egységes, köszönhetően annak is, hogy az államokat igen eltérő módon és inten-
zitással érinti a népességmozgás. A migráció megfelelő szabályozására és menedzselésére 
szükség mindenképpen szükség van ahhoz, hogy humánus körülmények között, rende-
zetten és mindenki számára előnyös módon valósuljon meg ez a jelenség – a nemzetközi 

57 A Stockholmi Program – a polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa (HL 2010 C 115)
58 COM(2010) 171 végleges (A dokumentum bizottsági közlemény, tehát szintén jogilag nem kötelező 

norma.)
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migráció ugyanis a szabályozás meglététől-hiányától és minőségétől függetlenül jelen van, 
és valószínűsíthető, hogy intenzitása tovább növekszik az elkövetkezendő évtizedekben.59 

Az Európai Unió, amint láttuk, nagyszámú jogszabályt fogadott el a legális migráció 
terén, e kérdésben releváns nemzetközi megállapodásokat kötött, ehhez társul még az ille-
gális migrációra, a menekültügyre vonatkozó szabályozás és a schengeni acquis. Ennek el-
lenére az Unió migrációs politikája nem egységes, mivel a tagállamok között jelentős elté-
rések tapasztalhatók a bevándorlással kapcsolatos történelmi folyamatok és hagyományok, 
a munkaerőpiac jellege és „állapota”, valamint a már az adott államban élő migránsok szá-
ma vonatkozásában. Amint láttuk, a bevándorlási politika kapcsán az Unió és a tagállam-
ok között megosztott hatáskörről van szó, és igen lényeges, hogy a migrációs számokról 
az egyes országok döntenek. Könnyű belátni, hogy másként viszonyul a bevándorláshoz 
példának okáért az Egyesült Királyság (melyet történelmi kapcsolat fűz a volt gyarmatai-
hoz, a Brit Nemzetközösség államaihoz), Magyarország (ahol relatíve alacsony a migráci-
ós szint, és inkább tranzitországnak, új befogadónak számít), illetve az Unió déli külső ha-
tárán, a Mediterrán térségben fekvő Franciaország, Olaszország vagy Görögország. Ezért 
is hangsúlyozza a Stockholmi Program a szolidaritás szükségességét a tagállamok között, 
a határok nélküli közös európai térségre is tekintettel. A tagállamok közötti viták azonban 
egy célkitűzés deklarálásáról nem szűnnek meg: példaként említhető, hogy a Paktum ki-
dolgozásakor a francia kormányzat szeretett volna konkrét utalást tenni a dokumentum 
szövegében az integrációs szerződés intézményére. A francia jog ugyanis rendelkezik két-
féle fogadási és integrációs szerződésről is (általános, illetve családegyesítésre vonatkozó) – 
a szerződés(ek) megléte a tartózkodás feltételének minősül.60 Az utalás végül nem került be 
a Paktum szövegébe, az akkor soros elnök Franciaország eredeti szándékai ellenére.

Kritikaként említhető továbbá, hogy a Stockholmi Program számos vélekedés szerint 
inkább a biztonságra, sem pedig a szabadságra és a jog érvényesülésére helyezi a hangsúlyt 
(a migráció vonatkozásában a FRONTEX megerősítésével), a bevándorlás irányításával pe-
dig az Unió igyekszik a „kívánatos” migránsokat, azaz a magasan kvalifikált bevándorlókat 
vonzani (a korábban említett kék kártya), míg a szakképzetlen bevándorlókat igyekszik tá-
vol tartani. (Bunyan, 2010: 2) A kék kártya bevezetésének kritikusai gyakran hivatkoznak 
a „brain drain” („agyelszívás”) jelenségére is, azonban a migránsok önkéntes visszatérésével 
ez a jelenség pozitív hatásúvá is alakítható („brain circulation”). (Klein-Solomon, 2005: 2)

A fenti példák is rámutatnak, hogy a migráció jelensége és szabályozása egyaránt kihí-
vást jelent a modern államoknak. A jogi szabályozás során törekedni kell az egyensúly meg-
találására a restriktív és a megengedő-támogató rendelkezések között, a jól szabályozott és 
menedzselt migráció ugyanis minden érintett számára előnyös lehet. Fokozni kell továb-

59 Ennek okai között megemlíthetők a növekvő demográfiai különbségek, a környezeti változások, a 
technológiai forradalom további fokozódása vagy a globális gazdasági rend egyes összefüggése is. 
Lásd: The Future Of Migration: Building Capacities For Change, International Organization for 
Migration, Geneva, 2010, 1. és 3. o.

60 Comparative study of the laws in the 27 EU Member States for legal immigration, International 
Organization for Migration, 2009, 267-270. o. (http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_16.pdf)
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bá a nem állami szereplők (NGO-k, civil szervezetek) részvételét, hogy a migrációs szabá-
lyozás ne távolodjon el a valós társadalmi igényektől és szükségletektől – e szereplők foko-
zott bevonása mind a jogalkotási folyamat során (széleskörű konzultáció), mind azok vég-
rehajtása során indokolt, különös tekintettel a bevándorlók integrációjában játszott (poten-
ciális) szerepükre. 

A migrációs jelenségek kapcsán továbbá számos esetben a megfelelő végrehajtás a prob-
lematikus, nem a szabályozás teljes hiánya – ez utóbbin igyekezett változtatni a Berni Kez-
deményezés, amely egy, a svájci kormány kezdeményezésére jött létre 2001-ben, és regioná-
lis konzultációkat követően (Afrika, Európa, Közép-Ázsia, Ázsia, Amerika) kidolgozott az 
államok számára egy nem kötelező referenciadokumentumot a nemzetközi migráció ha-
tékony és humánus gyakorlati kezelése vonatkozásában, hangsúlyozva az érintett államok 
közötti fokozott párbeszéd fontosságát.61
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Az európai migráció története 
a második világháborút követően
Koller Inez Zsófia

Bevezető
E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőkép-
pen Nyugat-Európába irányuló bevándorlás történeti elemzése áll. A tanulmány célja, 
hogy betekintést nyújtson az olvasó számára, miért és hogyan alakultak úgy az európai 
migrációs folyamatok, melynek eredményeként a mai társadalmi szerkezetek etnikailag 
erősen tagoltak és a nyugat-európai országok nagy részének bevándorláspolitikái meglehe-
tősen restriktívek. A tanulmányban foglalkozom majd azzal is, hogy miként értékelődtek 
át a bevándorlók és a befogadó társadalmak közötti konfliktusok a legújabb demográfiai 
helyzet következtében, ami az európai országok nagy részében a társadalmak elöregedését 
mutatja. E kérdést véleményem szerint csak átmenetileg szorította háttérbe az Észak-Afri-
kából történő bevándorlás problémája. A történeti elemzést a migráció témájához kötődő 
fogalmak magyarázata előzi meg, valamint egy rövid bevezető azokhoz az elméletekhez, 
melyek a migrációkutatás területén a legismertebbé váltak az elmúlt másfél évszázadban. 

Migrációs fogalmak
A migráció területén sajátos fogalomhasználattal találkozunk, melyet mind a tudomány, 
mind a sajtó a mai napig szabatosan kezel. A migrációhoz kötődő személyek, intézmények, 
helyzetek, események és állapotok fogalmai általában jól körülhatárolt jelentéssel bírnak, 
melyek ismerete sokkal pontosabbá teszik azt a tudást, amit a migrációról szóló híradások-
ból, közleményekből, könyvekből megtudhatunk. Az alábbiakban olyan migrációs fogal-
makat gyűjtöttem össze, melyek feltétlenül szükségesek a migrációs folyamatok alapössze-
függéseinek megértéséhez.

A vándorló vagy migráns személy vagy személyek csoportja az egyik földrajzi egység-
ből átlép egy másikba egy közigazgatási vagy politikai határon keresztül, azzal a szándék-
kal, hogy időlegesen vagy végleg letelepedjen ott. Ez a határ lehet országon belüli, ekkor 
internális (internal) vagy belső migrációra kerül sor, vagy lehet országokon átívelő, ebben az 
esetben nemzetközi migrációról (international) van szó. Az országok szemszögéből vizsgál-
va, ha ország elhagyását vesszük figyelembe, akkor kivándorlásról, más néven emigrációról 
beszélünk, s a vándorló személyt kivándorlónak vagy emigránsnak nevezzük. Ha viszont az 
országba való belépést nézzük, akkor bevándorlás vagy immigráció történik, a vándorló sze-
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mélyt pedig bevándorlónak vagy immigránsnak (immigrant) hívjuk. Általában minden or-
szágra jellemző mind a kivándorlás, mind a bevándorlás. A migráció mérése szempontjából 
ezért fontos jelző értékek a bruttó migráció és a nettó migráció. A bruttó migrációs szám mu-
tatja az országba történő összes belépést, valamint az országból való összes kilépést. A nettó 
migráció vagy migrációs mérleg viszont a belépések és kilépések közötti különbségből szár-
mazó eredményt jelzi, de ez persze bonyolultabb, hiszen a betelepedés okait (munka, tanu-
lás, egészségügyi kezelés, családegyesítés és üzleti ügyek) stb. is vizsgálni kell. 

1. ábra: A vándorló személy

Maguknak az országoknak is különböző elnevezésük van attól függően, hogy a ván-
dorlás mely szakaszához kötődnek. A kiinduló országot, ahonnan a vándorló kivándorol, 
származási országnak, küldő országnak vagy kibocsátó országnak nevezi a szakirodalom, míg 
arra az országra, ahová a vándorló bevándorol, a célország vagy befogadó ország kifejezéseket 
használja. A nemzetközi vándorútvonalak sok esetben nem két szomszédos ország között 
húzódnak, hanem több országon, akár egész földrészeken keresztül, így óhatatlanul köz-
beékelődnek más országok is. Ezek közül azokat, melyekben ideiglenes hosszabb-rövidebb 
időt töltenek el a vándorlók, néhány naptól kezdve akár több évet is, majd elhagyják azokat 
a célország felé, tranzit országoknak nevezik. Végül mindazokra az országokra, melyek va-
lamilyen módon érintettek egy személy vándorlásában, a harmadik ország terminust hasz-
náljuk, mely bizonyos esetben maga a tranzit ország is lehet.

2. ábra: Az ország a vándorlás folyamatában
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A vándorlás célja szerint is több kategóriába sorolhatjuk a migránsokat. Elsőként nem 
is az alapján határoztam meg a kategóriákat, hogy mi lehet a vándorlás célja, hanem, hogy 
kinek célja a vándorlás. E szerint beszélhetünk önkéntes vagy kényszerített/kényszerű ván-
dorlásról. Az önkéntes migránsok közül elsőként említeném a hazatérő migránst, aki vissza-
tér származási országába legalább egy éves távollétet követően. Nem számítanak hazatérő 
migránsnak a Magyarországra települő határon túli magyarok, mivel ők korábban más or-
szágok állampolgárai voltak. Ezen kívül a hazatérő migránsok esetében sem beszélhetünk 
minden esetben önkéntes mozgásról, hiszen a befogadó vagy tranzit ország kiutasítása nyo-
mán is bekövetkezhet a hazatérés. A gazdasági célú migránsokra az önkéntesség már jóval 
jellemzőbb. A gazdasági célú migráns azért hagyja el eredeti lakhelyét, mert célja életminő-
ségének javítása. Három esete közül az első a határátlépő munkás, aki munkáját egy szom-
szédos országban végzi, de minden nap, vagy legalább hetente egyszer hazatér a határhoz 
közeli eredeti lakóhelyére. A második a szezonális munkás, akinek munkája az idény sajá-
tos feltételeitől függ, így lehet akár télen síoktató Ausztriában, nyáron pedig pincér Fran-
ciaországban. A szezonális munkás mindig az év egy meghatározott részére vándorol ki, s 
ezt követően általában visszatér eredeti lakóhelyére. A harmadik eset a vendégmunkás, aki 
(az eredeti elképzelések szerint) csupán a munkavégzése idejére telepszik le a befogadó or-
szágban, amely akár több évet is magába foglalhat. A leggyakoribb eset viszont az, amikor 
a vendégmunkás több év eltelte után nem tér vissza származási országába, hanem befogadó 
országában kíván végleg letelepedni, még gazdasági recesszió idején vagy ágazatában beál-
ló munkaerő-felesleg keletkezése esetén is. Az egyedül bevándorolt személyeket – miután a 
szükséges életfeltételeket megteremtették – követik családtagjaik, hozzátartozóik. Ezt csa-
ládegyesítésnek nevezzük. 

A kényszerített vándorlás legembertelenebb módja az emberkereskedelem. Az emberke-
reskedők a megtévesztés, a zsarolás, a megfélemlítés, vagy a fizikai erőszak bármely eszkö-
zével toborozzák, szállítják, eladják, esetenként pedig munkára kényszerítve fogva tartják 
áldozataikat egy másik országban. Gyakori formái a szexuális kizsákmányolás, a gyermek-
kereskedelem, a kényszermunka, a rabszolgatartás és a szervkereskedelem. A nemzetközi 
vándorlás további kényszerített módja a kitelepítés. Magyarországon jól ismert fogalom, hi-
szen a második világháborút követően százezres nagyságrendben kellett elhagyniuk hazá-
jukat magyarországi németeknek, szlovákoknak, illetve Csehszlovákiában élő magyarok-
nak, hogy Magyarországra települjenek. Közép-Európa több más országában is zajlott ki-
telepítés vagy kényszerített lakosságcsere. Ezek minden esetben az adott állam vagy a részt-
vevő államok vezetőinek döntése alapján történtek.

Kényszervándorlónak számít a menekült és a menedékkérő, és újabban az ökológiai 
migráns is. Az 1951-ben elfogadott ENSZ Menekültügyi Egyezmény alapján menekült az, 
aki jól megalapozott félelme miatt hagyja el országát, mely származhat faji, vallási, etni-
kai vagy politikai üldözésből, s a befogadó ország védelme alatt áll. Az Afrikai Egységszer-
vezet 1969-ben kibővítette a definíciót azokra is, akiket agresszióval kényszerítenek lakó-
helyük elhagyására, a terület elfoglalásával, külső befolyás alá vonásával, vagy a közrend 
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súlyos megsértésével. 1984-ben a Cartagena-i Nyilatkozat a menekültek körébe sorolta to-
vábbá azon személyeket is, akik azért hagyják el hazájukat, mert életük, biztonságuk vagy 
szabadságuk veszélyben forog általános erőszak, külföldi fenyegetés, belső konfliktusok 
vagy az emberi jogok nagymértékű megsértésének következtében. Végül a menedékkérő 
az a személy, aki már átlépte a határt a törvényes előírások betartásával, de még nem ren-
delkezik menekült státusszal. Ez a kifejezés vonatkozhat arra is, aki még nem folyamodott 
menekült státuszért, illetve arra is, aki a kérvényét már elindította, de még nem kapott vá-
laszt. Mindaddig, amíg nem dől el sorsa, nem távolítható el a befogadó országból. Sokan 
élnek vissza ezzel a lehetőséggel, hiszen a nagyobb befogadó országokban, mint az Egye-
sült Királyságban vagy Hollandiában a menekültstátuszhoz folyamodók magas száma mi-
att évekig is eltart egy igény elbírálása.

3. ábra: A vándorlás módja

A törvényesség szempontjából szabályos, legális a migráció, mely esetben a vándorló 
a törvények és szabályozások betartásával helyezi át tartózkodási helyét az egyik földraj-
zi pontból egy másikba. Vagyis érvényes útlevéllel rendelkezik, betartja a határátlépésnél 
szükséges eljárás rá vonatkozó utasításait, együttműködik a beléptető hatóságokkal, majd 
a befogadó ország szabályozásának megfelelően telepedik le (ha szükséges, letelepedési en-
gedélyhez folyamodik), helyezkedik el (ha szükséges, munkavállalási engedélyhez folyamo-
dik) és betartja a befogadó ország törvényeit. Illegális migráció történik, ha a vándorló a ha-
tár átlépése során és/vagy új átmeneti vagy végleges tartózkodási helyén törvénytelen esz-
közöket vesz igénybe, például nincs érvényes útlevele, vagy hamis útlevelet használ. Az il-
legális migráció körébe tartozik az embercsempészet, mely esetében a vándorlót egy általa 
pénzért vagy egyéb anyagi haszonért megbízott személy a hatóságok megkerülésével juttat 
el a célországba, vagy egy tranzit országba. Számos alkalommal olvashattunk már Magyar-
országon lefülelt kamionokról, kisbuszokról, melyek rakodóterében határátlépő embereket 
zsúfoltak össze, s akik Koszovóból, Törökországból vagy a Távol-Keletről érkeztek. Illegá-
lis migrációnak számít továbbá az emberkereskedelem. Napjainkban az illegális bevándorlás 
problémája leginkább Európa déli államaiban jelentkezik.
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A bevándorlók megítélése a befogadó társadalom részéről lehet pozitív és lehet negatív. 
Általában a pozitív hozzáállást segíti a multikulturális politika, a fejlett, emberi jogokat isme-
rő és tiszteletben tartó állampolgári kultúra, a kulturális sokszínűség értékként való elfo-
gadása, különösen a menekültek irányában mutatott tolerancia, valamint a munkaerő-pia-
ci előnyök, hiszen a bevándorlók olcsóbban dolgoznak, kevésbé igényesek a munkakörül-
ményekre és kevesebb jogokkal is rendelkeznek. Ma már azonban a bevándorlók negatív 
megítélése szinte általános. Az eltérő kultúrájú, nyelvű, bőrszínű bevándorlók az 1970-es 
évektől már nem kényszerülnek rá az egyoldalú alkalmazkodásra, családokban, majd egy-
re zártabb közösségekben igyekeznek megtartani eredeti kultúrájukat, etnikai identitásu-
kat. Társadalmi integrációjuk eddig nem minden esetben lehetett sikeres, ugyanis a beván-
dorlók időnként nem voltak hajlandóak feladni a befogadó társadalométól sokszor nagy-
ban különböző, néha azzal élesen szembeütköző közösségi szokásaikat, másrészt pedig a 
többségi társadalomban kialakuló, és egyre növekvő rasszista, nacionalista érzületek miatt. 
Ma már a befogadó országok bevándorláspolitikái sokkal érzékenyebbek az állampolgárok 
igényeire, melyek egyre erősebben ellenzik a bevándorlást. Ez az érzékenység megmutatko-
zik abban, hogy a bevándorlás kérdése egyre gyakrabban témája a választási kampányok-
nak, mivel egyre több állampolgár érzi azt, hogy a bevándorlók közvetlen hatást gyakorol-
nak mindennapi életükre a munka, az állami szociális ellátás, valamint a közbiztonság te-
rületén. Az idegenellenesség (xenofóbia) ma már olyan szélsőséges gondolatokat is ébreszt a 
befogadó társadalmon belül, ami a bevándorlók kirekesztését célozza. Ez ma már törvényes 
eszközökkel is végrehajtható a kitoloncoláson vagy a kiutasításon keresztül. Előbbi esetében 
a befogadó ország egyezményben rendelkezik az eljárás menetéről a származási országgal. 
Utóbbi esetében nem, így akár egy mérsékeltebb szabályozásokkal bíró harmadik ország-
ba is kerülhet a bevándorló.

4. ábra: A bevándorló megítélése a befogadó társadalom részéről
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Elméleti áttekintés
A közgazdaságtan számos elmélettel rendelkezik a migrációt illetően. Az első közgazdaság-
tani elméletek szerint a migrációt az eredményezi, hogy az egyes földrajzi területek tekin-
tetében különbség van a munkaerő kereslet és a munkaerő kínálat között. Ahol nagy a kí-
nálat, ott alacsonyak a bérek, ahol pedig nagy a kereslet, ott magasabbak a bérek. A bér-
különbségek hatására a munkaerő átvándorol a magasabb fizetéssel kecsegtető földrajzi te-
rületre. A neoklasszikus modellnek azonban van egy mikroelmélete is, amely nem a mun-
kaerőpiac felől közelíti meg a migrációt, hanem elsősorban háztartási döntésnek tekinti 
azt. A migráció célja eszerint a családi jövedelmi kockázatok minimalizálása, melynek so-
rán a racionálisan viselkedő egyén akkor dönt amellett, hogy elhagyja eredeti lakóhelyét, 
ha költség-haszon számítást végez, és az alapján a vándorlás nagyobb hasznot hoz számára. 
A duális munkaerőpiac elmélet a gazdaság strukturális szükségleteiből indul ki. Az egyént 
már nem tekinti racionálisan cselekvőnek, s vizsgálatának középpontjában már nem is az 
egyén, hanem a modern ipari társadalom áll. Az elmélet alapján a nemzetközi migrációt az 
váltja ki, hogy a bevándorló munkaerő iránti kereslet állandósul, ez pedig a fejlett gazdasá-
gi szerkezetű országokra jellemző. Tehát alapvetően nem a gazdaságilag fejletlenebb szár-
mazási ország tolóereje számít, vagyis az alacsony bérek és a magas munkanélküliség, ha-
nem a befogadó országok húzóereje, ez a bizonyos állandósult kereslet. A többi elmélet sze-
rint, mint a világrendszer elmélet, a hálózatelmélet, az intézményelmélet vagy a kumulált ok-
ság elmélete, a migráció a gazdasági globalizáció természetes következménye. Nem vizsgál-
ják elkülönülten az egyes nemzetgazdaságokat, hanem a tizenhatodik századtól kialakuló 
világgazdaságot veszik alapul, mely rendszerben „a tőkés gazdasági viszonyok beszivárog-
nak a periférikus, nem kapitalista társadalmakba, létrehozva ott egy olyan mobil népessé-
get, amely hajlandó külföldre vándorolni”1.

Migráció és történelem
Az emberek a történelem kezdete óta vándorolnak különböző okok és szándékok által ve-
zérelve. A tervezett és „spontán” vándorlásnak számtalan oka lehet, többek között gaz-
dasági tényezők, életszínvonal-emelkedés reménye, természeti katasztrófa, járvány, hábo-
rú, üldözés, vagy akár túlnépesedés. Emellett a szándékok is szerteágazóak, kezdve a rab-
szolga-kereskedelemtől, melyet az uralkodó népek gazdagság iránti vágya hajtott, egészen 
a vendégmunkás programokig, melyeket a fejlettebb gazdaságú országok vezetői gazdasá-
gi fejlődésük további fokozásáért vezettek be. A második világháború után kezdődő idő-
szak azonban olyan újszerű elemekkel, útvonalakkal és migrációs mintákkal ruházta fel az 
európai migráció történetét, melyek mind a mai napig strukturálják az európai migrációt. 
E történeti szakasz bemutatására azért vállalkoztam, hogy érzékeltethessem, országonként 
mennyire különböző tényezők befolyásolják a bevándorlók és a befogadó országok viszo-

1 A migrációs elméletek részletesebb bemutatását adja Massey – Arango – Hugo – Kouaouci – Pellegrino –
Taylor közös tanulmánya. „A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés” címmel, mely a 
Migráció szociológiája című kötetben található. 21. o.
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nyát, s mennyire összetett folyamatok állnak egy-egy választási jelszó, rasszista megjegyzés 
vagy demográfiai jelentés mögött.

Az európai migráció története a második világháborút követően
A második világháború és napjaink között eltelt időszakban jelentős népességmozgás jel-
lemezte Európát. Elsősorban az északnyugati országok felé irányuló mozgás volt jellemző 
a déli és peremterületekről egészen 1990-ig, majd keleti irányból is a szocialista blokk fel-
bomlását követően. A népességmozgás következtében 16,9 millióval (Weiss, 2003: 240) 
növekedett meg Nyugat-Európa lakossága. A következőkben az európai vándorlás törté-
netét négy szakaszban mutatom be, melyek az időrendi sorrenden kívül az alapján is elkü-
löníthetők egymástól, hogy mindegyikükben egy meghatározott migrációs tendencia vált 
dominánssá.

5. ábra: Az európai migráció történeti szakaszai

Történeti szakaszok Domináns migrációs tendencia A migráció főbb irányai

1945–1973 gazdasági bevándorlás Északnyugat-Európa Délről 
és Keletről

1973–1988 Családegyesítés Nyugat-Európa egésze, 
ellentétes irányok

1988–1998 menekültek és menedékkérők Nyugat-Európa egésze, 
Keletről Nyugatra

1999–napjainkig szabályozott migráció az Európai Unió Keletről 
és Délről

Forrás: A szerző

A gazdasági konjunktúra időszaka (1945–1973)
Tudatosan formált bevándorláspolitikáról Európában a második világháború után be-
szélhetünk, mely az áttelepítésekkel és a dekolonizációval indult. Az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Belgium és Hollandia visszatérő és gazdasági migránsokat fogadott koráb-
bi gyarmatairól. A Német Szövetségi Köztársaságba2 (a továbbiakban: NSZK) mintegy 20 
millió német etnikumú bevándorló (kitelepítettek) érkezett Közép- és Kelet-Európából, va-

2 Németországból 1949-ben két államot hoztak létre, a Német Szövetségi Köztársaságot (NSZK), más 
néven Nyugat-Németországot az angol, amerikai és francia megszállási övezet területén, mely 12 német 
szövetségi tartományból tevődött össze, valamint a Német Demokratikus Köztársaságot (NDK), más 
néven Kelet-Németországot, a szovjet megszállási övezetben, mely öt szövetségi tartományt fogott 
össze. A szocializmus európai bukása és a szovjet befolyás megszűnése után 1990-ben a két állam 
újraegyesült.
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lamint a Német Demokratikus Köztársaságból. Ekkor azonban még a legtöbb nyugat-eu-
rópai ország negatív migrációs mérleggel rendelkezett, ugyanis ezekből az országokból is 
sokan vándoroltak ki, főként Észak-Amerikába és Ausztráliába, valamint a zsidók az újon-
nan alapított Izraelbe. (Salt, 2001: 60)

Gazdasági értelemben a fejlettségbeli különbségek hamar kiütköztek az északi és a déli 
vagy periférikus területeken fekvő országok között. A munkaerőpiacon jelentkező hiány, 
mely az 1950-es évek második felében és az 1960-as években tapasztalt gyors gazdasá-
gi konjunktúrából fakadt, több nyugat-európai államot arra késztetett, hogy bevándorló-
kat toborozzanak munkaerőpiacaik feltöltésére. A toborzások hátterében annak felismerése 
állt, hogy a háború után a nyugat-európai országok népességnövekedése nem tudott lépést 
tartani a gazdasági fejlődés ütemével, így terjedt el az 1960-as években a korlátlan munka-
erő ellátásra építő gazdasági növekedés elmélet, amely alapján a nyugat-európai országok 
munkaerőpiacaikra külföldi munkásokat alkalmaztak, akik befogadását és tartózkodását 
funkcionálisan a gazdasági teljesítménytől tették függővé. (Zolberg, 2001: 44–45) Ennek 
következtében virágzott a Nyugat-Európába irányuló munkaerő-vándorlás, mely mind a 
túlnépesedett származási országok, mind a munkaerőhiánnyal küzdő befogadó országok 
számára kielégítőnek bizonyult. 

Az NSZK-ban a vendégmunkás programot bilaterális, kormányzati szintű megállapo-
dások alkalmazásával vezették be, melyeket Olaszországgal, Spanyolországgal, Görögor-
szággal, Törökországgal, Marokkóval, Portugáliával, Tunéziával és Jugoszláviával kötöt-
tek. Az NSZK-hoz hasonlóan más gazdaságilag feltörekvő országok is (Ausztria, Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Svájc, Svédország) képzetlen, elsősorban dél-európai munkások 
toborzásába kezdtek. A másik oldalon Görögország, Olaszország, Spanyolország, valamint 
Portugália és Írország jelentős mennyiségű állampolgárt vesztettek el a gazdasági kivándor-
lás következtében. Az 1960-as évektől a bevándorlók aránya több nyugat-európai ország-
ban meghaladta a kivándorlók arányát, ezen államok közé tartozott Ausztria, Dánia, Hol-
landia, valamint Norvégia. A toborzások következtében Európa északi és déli része között 
ötmillió migráns „lendült” mozgásba 1955 és 1973 között. Azonban amint a nyugat-euró-
pai államok az első olajválság idején szembesültek a recesszió fenyegetésével, véget vetet-
tek aktív toborzásnak, az olasz, spanyol és portugál vendégmunkások jelentős része pedig 
a nyolcvanas évek végére hazatért. 

A válság és a család-újraegyesítés (1973–1988)
A második világháborút követő gazdasági konjunktúra Nyugat-Európában hatalmas átala-
kulásokhoz vezetett. Nemcsak a gazdaság szerkezetében következett be változás (a szolgál-
tatási szektor közel duplájára nőtt, míg a mezőgazdasági szektor harmadára zsugorodott), 
hanem a társadalmi berendezkedésben is. Nyugat-Európa fogyasztói társadalommá vált 
(Berend T., 2010), államai pedig jóléti államokká alakultak át megnövekedett költségveté-
si kiadásokkal. A nyugat-európai gazdaságok hatalmas beruházásokba kezdtek, ami nagy-
mértékben megnövelte az energia és nyersanyag iránti igényeket és azok árait. A jóléthez 
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szokott dolgozók szakszervezeteik révén pedig magasabb béreket harcoltak ki maguknak, 
amit a vállalkozók áremelésekkel kompenzáltak és megindult egy úgynevezett bér-ár spi-
rál, az infláció az egekbe szökött. Ilyen helyzetben érte Nyugat-Európát az arab olajterme-
lő országok Nyugat elleni bojkottja, mely az 1973-as olajválságot eredményezte. Az olaj-
függőség mellett a technikai átalakulás is hozzájárult ahhoz, hogy a válság hosszabb ideig 
eltartson, ez ugyanis strukturális válságot okozott a gazdaságban, hiszen a régi technikán 
alapuló, magas exportot hozó szektorok hanyatlását hozta magával.

Ennek hatására 1973 után a migrációs politikák a korábbi toborzó országokban szigo-
rúbbakká váltak. Legfontosabb intézkedésként a korábbi külföldi munkaerő-toborzási for-
mákat megszüntették, melyek ekkorra már kiterjedtek az egész Mediterráneumra és Nyu-
gat-Afrikára. (Salt, 2001: 62) Annak ellenére, hogy a vendégmunkás programokat megha-
tározott időtartamra tervezték, a bevándorlók jelentős részénél kudarcba fulladt a vissza-
vándorlásra késztetésük.  Nemcsak hogy nem tértek vissza hazájukba, de a származási or-
szágok folytatták a vízumkiadást a gazdasági bevándorlók családtagjai (házastárs, kisko-
rú gyermekek) számára. Így az 1973 és 1988 közötti időszakot a családegyesítés jellemezte. 

A gazdasági recesszió hatására a munkanélküliség a befogadó társadalom jelentős részét 
is érintette, így a főként ipari és szolgáltató szektorban dolgozó bevándorlók immár kon-
kurenciát jelentettek számukra. A bevándorlók nagy arányuknál fogva növekvő társadal-
mi feszültséget eredményeztek, melyek a kulturális konfliktusokban nyilvánultak meg leg-
látványosabban, azonban a munkahelyekért folytatott versenyhelyzet, nyelvi megértésből 
származó súrlódások, valamint a szociális ellátórendszer megterheltsége erősebben élezték 
az ellentéteket. A városokban kialakultak a bevándorló negyedek, felerősödött az idegen-
gyűlölet, a rasszizmus, megjelentek a szélsőséges, xenofób nacionalista pártok. 

Az idegellenes hangulatot tovább fokozta, hogy az 1970-es évek közepén nagyszá-
mú migráns csoportok indultak útnak Indokínából, Nyugat-Afrikából és Dél-Afrikából 
(Zolberg, 2001: 49) észak-amerikai és a történelmi kapcsolatok nyomán nyugat-európai 
célpontok irányába. Majd további csoportok követték őket Srí Lankáról, Libanonból, Szu-
dánból, Csádból, Ugandából, Közép-Amerikából és Afganisztánból. Az időszak végére a 
Nyugat-Európába érkező menekültek száma megduplázódott és elérte a 18 millió főt.

Politikai átrendeződés (1988–1998)
1988-tól a Nyugat-Európába történő bevándorlás iránya és összetétele is megváltozott, a 
kelet-nyugati irány lett mértékadó, valamint jobbára menekültáradat jellemezte. A kelet-
nyugati vándorlás nagy részét német nemzetiségűek tették ki, akiknek célállomása a Né-
met Szövetségi Köztársaság volt. 1987-ben 190 ezer menekültet és menedékkérőt regiszt-
rált Európában az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, ami 700 ezerre nőtt 1992-ig.  Míg 
a menedékkérők többnyire Afrikából és Ázsiából érkeztek az 1970-es és 1980-as években, 
az európai országokból érkező menekültek és menedékkérők száma és aránya lett megha-
tározó a 1990-es években. Ezt a tendenciát a korábbi szocialista blokk országaiban a poli-
tikai rend felbomlásával, a vasfüggöny leomlásával, a délszláv háború kitörésével és a dél-
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kelet-törökországi török-kurd összecsapásokkal magyarázhatjuk. Valamint hozzá kell ten-
ni, hogy az 1985-ben életbe léptetett Schengeni Egyezmény is hozzájárult a tömeges Nyu-
gat-Európába vándorláshoz. 

1992-re már néhány európai állam felismerte, hogy szigorítania kell bevándor-
láspolitikáján és kelet felé kell tekintenie, hiszen a kommunista blokk. A német parlament 
például megváltoztatta az alkotmány vonatkozó fejezetét, hogy megfékezhesse a mene-
kültáradatot. Ez a változás lehetővé tette, hogy visszaküldjék azokat a menekülteket, akik 
az Európai Unió valamelyik tagállamából vagy valamelyik biztonságos harmadik állam-
ból érkeztek Németországba. A szigorúbb bevándorláspolitikáknak köszönhetően a me-
nekültáradat ideiglenesen ugyan, de jelentősen lecsökkent ezekben az európai országban 
1992 után. 1995-ben már csak összesen háromszázezer menekült érkezett Európába. A dél-
szláv háború vége szintén hozzájárult a menekültek számának visszaeséséhez. Az Egyesült 
Királyságban a menekülthullám szintén leapadt a menekülteknek járó jóléti szolgáltatások 
megszigorításának köszönhetően. A legtöbb európai állam azonban nem hozott több meg-
szorító intézkedést, így Svédország, Dánia, Hollandia, az Egyesült Királyság és Svájc to-
vábbra is nagyszámú menekültet fogadott. 

A korábbi évtizedek nagyszámú családegyesítései tovább növelték a külföldi népesség 
arányát, aminek következtében a régi gyarmati hatalmak igyekeztek rendezni (főként szi-
gorítani) állampolgársági kapcsolataikat. Franciaország például nagyobbrészt megvonta az 
állampolgárságot a tengerentúli tartományok lakosaitól, az Egyesült Királyság viszont bo-
nyolult, többfokozatos jogosultságokat engedélyezett az országban történő letelepedésre. 
De emellett a többi nyugat-európai országban is megnőtt a bevándorlók származási orszá-
gainak száma, kibővítve a korábbi, hagyományos vándorlási útvonalakat.

Az 1980-as évek végén, valamint az 1990-es évek elején a migrációs mérleg pozitív-
ba lendült át néhány korábbi kivándorló országban mint Finnország, Írország, később pe-
dig Görögország, Olaszország, Spanyolország, valamint Portugália esetében. Korábban 
ezekből az országokból vendégmunkások vándoroltak ki a nyugat-európai országokba. 
Az 1973-as válság után megváltoztak migrációs mintáik. Az első bevándorlási hullámmal 
akkor szembesültek, mikor az észak-európai országokban megszűnt a toborzás az 1970-es 
évek elején. A vendégmunkások hazatértek a Benelux-államokból, Franciaországból, az 
NSZK-ból, Svédországból, Svájcból és az Egyesült Királyságból. Írországban viszont ez 
a folyamat a gyors gazdasági-ipari fellendülés hatására alakult csak ki, mely a kilencvenes 
évek végétől az országot jellemezte. Az 1970-es évek vége óta ezeknek az országoknak új-
fajta bevándorlással kellett szembenézniük, mely már nem saját nemzetiségűeket tartalma-
zott, Olaszországba és Spanyolországba nagyszámú bevándorló érkezett az Európai Unión 
kívülről (Közép-Kelet Európából, Afrikából, Latin-Amerikából). Írországban a külföldi 
népesség többnyire az Egyesült Királyságból, Indiából, Pakisztánból, a csendes-óceáni tér-
ségből, valamint Dél-Afrikából származott. 

Az 1990-es évek elején pedig megérkezett hozzájuk a külföldi munkaerő, elsősor-
ban a volt kommunista blokk országaiból, valamint Észak-Afrikából. Minthogy a befo-
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gadó ország lakosaival nem azonos nemzetiségűek bevándorlása korábban nem volt jel-
lemző ezekben az országokban, a bevándorlást kézben tartó intézményi mechanizmusok 
még nem teljesen fejlődtek ki. A bevándorláspolitikát a többi EU tagállamtól vették át 
és alkalmazták a bevándorlás kézben tartására, különösen a menekültáradatok esetében. 
A bevándorláspolitikák Olaszországban és Spanyolországban a törvényes belépések arányá-
nak növeléséhez, a további illegális bevándorlás megfékezéséhez és a korábban illegálisan 
letelepedett munkások legalizálásához vezettek. 2005-ben Spanyolországban három hóna-
pos amnesztiát hirdettek a körülbelül 700 ezer illegális bevándorló számára, akik többsé-
gében Latin-Amerikából és Észak-Afrikából érkeztek. Azok, akik teljesítették a minimá-
lis feltételeket (minimum hat hónapos ott-tartózkodás és munkaengedély az ország terüle-
tén), törvényes státuszt nyertek (a család-újraegyesítés lehetőségével), míg a többieknek el 
kellett hagyniuk az országot. Írországban a bevándorláspolitika viszont csak a menekült-
áradat kézben tartására koncentrált, melynek eredményeként egy átlátható menedékkérő 
rendszert építettek ki az országban. 

A volt szocialista országokból a rendszerváltásokat követően újabb vándorlási útvona-
lak indultak ki Nyugat-Európa felé, mely immáron az Európai Unióban nyerte el egysége-
sült/egységesülő formáját. Bár az Unióhoz való csatlakozás reális lehetőséggé vált, számos 
közép-európai vándorolt nyugatra a jobb megélhetés reményében. 

Az ellentétes irányú kényszerpályák összehangolása (1999–napjaink)
1999 óta a bevándorláspolitikák középpontjában a gazdasági és demográfiai megfonto-
lások állnak. Az Eurostat jelentései alapján az Unió népességnövekedésének közel négy-
ötödét a nettó migráció teszi ki. (Eurostat Report, 2007: 61) Ám a bevándorlás földrajzi-
lag egyenetlen. Bár a 2008-ban indult pénzügyi válság hatására változtak a trendek, Cip-
rus, Spanyolország, Olaszország és Írország még mindig nagyszámú bevándorlót fogad, 
míg Hollandiában, Lengyelországban és a Balti államokban negatív a migrációs mérleg. 
Franciaország, Dánia és Svédország bevándorlásának több mint felét a családegyesítés te-
szi ki. Az európai társadalmak nagy része elöregedőben van, ami egyrészről a nyugdíj-
rendszerek radikális újragondolását, másrészről a bevándorlókhoz való viszony újabb meg-
közelítését vonja maga után. Zolberg rámutatott, hogy a nyugat-európai jóléti államok 
erős szociális rendszerei a visszájára sültek el a korábbi átgondolatlan munkaerő-beszerzési 
bevándorláspolitikák következtében. (Zolberg, 2001: 45)

A demográfiai problémát azonban már nem lehet az 1950-es és az 1960-as évekhez ha-
sonló, közvetlen bejutást biztosító intézkedésekkel megoldani. A befogadó társadalmak tű-
rőképessége szűkült a kulturális és gazdasági feszültségekből táplálkozó, csoportok közöt-
ti élesedő ellentétek miatt. Így megnövekedett a politikai pártok körében is a bevándor-
lás-ellenes retorika, mint Franciaországban a Nemzeti Front, Németországban a Nemzeti 
Demokrata Párt, Svédországban a Svéd Demokraták, vagy Svájcban a Svájci Néppárt ese-
tében. Elsőként a szélsőséges jobboldali pártokra volt jellemző, de ma már a nagyobb pár-
tok programjában is jelentős szerepet foglalnak el a bevándorlást szigorító programjavas-
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latok. A korábban liberális államok igen szigorú bevándorlási törvényeket hoztak, Dánia 
2002-ben, az Egyesült Királyság és Svájc 2005-ben. 

Az Európai Unió tagországai számára világossá vált, hogy összehangolt 
bevándorláspolitikát kell kidolgozniuk, ugyanis néhány európai állam negatív példája a 
bevándorlás sikeres kézbentartására a többi tagállammal összehasonlítva ráirányította a fi-
gyelmet a tagállamok bevándorláspolitikái és a szociálpolitikai, biztonságpolitikai meg-
fontolások közötti szoros kapcsolatokra. Az 1980-as évek vége óta a menekültek és mene-
dékkérők száma az EU tagállamaiban túllépte az évi kétszázezret, amely a bevándorlás-po-
litikák felülvizsgálatára kényszerítette a tagállamokat. A külső hatások mellett (délszláv 
háború, a keleti blokk összeomlása) más, belső körülmények is éreztetni kezdték hatásu-
kat. A földrajzi elérhetőség és a gyors reakció szintén befolyásolta a más országokba átirá-
nyuló menekültek és menedékkérők számát. A Németországban, Svédországban és Fran-
ciaországban meghozott gyors intézkedések lecsökkentették a menekültek és menedékké-
rők számát ezekben az országokban, viszont relatív növekedést eredményeztek az Egye-
sült Királyságban, Hollandiában és Belgiumban. Előbbi államok számos szigorító intéz-
kedést hoztak 1990 és 1994 között, utóbbiak azonban hasonló, bár nem olyan szigorú in-
tézkedéseiket később kezdték meg, így bevándorlás-politikáik már nem lehettek olyan ha-
tékonyak, mint az előbbi államoké. Németország széles skálájú belépés előtti szigorító el-
járásokat vezetett be (vízum ellenőrzés, a szállító szankcionálása, repülés előtti ellenőrzés 
a származási vagy tranzit országban) és toloncegyezményt írt alá Romániával és Bulgáriá-
val, amivel a menedékkérők hazatérését kívánta előmozdítani. Ezek az eszközök és a poli-
tikai változások a származási országokban jelentősen csökkentették a menekültek és mene-
dékkérők számát. Hollandia (de Jugoszlávia szétesése kapcsán Magyarország) bevándorlá-
si hullámának intenzitását is befolyásolta az 1991–1995 között dúló délszláv, valamint az 
Irak és Irán között 1988-ig tartó véres háború, de ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapott 
alakításában a németországi szigorú intézkedések bevezetése is. 

A német alkotmánymódosítás azért lehetett olyan drámai hatással a Hollandiába irá-
nyuló menedékkérők hullámára, mivel a holland kormány a korábbi, Szomáliából, Srí 
Lankáról és Iránból érkező menedékkérőkre alkalmazott gyengébb menedékpolitikát nem 
szigorította meg, sőt lehetővé tette sajátos civil szervezésű menedék és regisztrációs közpon-
tok felállítását, melyek részben kikerültek ellenőrzése alól. Hasonló következményeket ta-
pasztalhatunk a skandináv államokban, 1993-ban Dánia és Svédország vízumkényszert 
vezetett be a bosznia-hercegovinai származásúakkal szemben, ami a Norvégiába irányuló 
bosznia-hercegovinai bevándorlók számának drasztikus emelkedéséhez vezetett. 

Az Egyesült Királyság elszigetelt földrajzi elhelyezkedésének és a multilaterális egyez-
ményekből való kimaradásának köszönhetően, ami izolációs politikájából fakadt, eltérő 
bevándorlási problémákkal kellett szembesülnie, mint a többi államnak.  Ezen felül, bár az 
első számottevő eszközt, a menedékkérő és bevándorlási fellebbezésről szóló törvényt már 
1993-ban életbe léptették, az olyan fellebbezési lehetőségeket tartalmazott, amely lehetővé 
tette a menedék státushoz folyamodók számára, hogy az eljárás alatt akár öt évig élhesse-
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nek az országban. Ez a törvény egyáltalán nem csökkentette a menedékkérők számát, mi-
vel sokkal liberálisabb volt összehasonlítva más tagállamok törvényeinél. 

Általában véve a belépés előtti intézkedések a leghatékonyabb negatív, elrettentő esz-
közök és a legvonzóbbak a magas jóléti szolgáltatások és kedvező munkalehetőségek. 
Az 1990-es évek első felében a menedékkérőknek lehetőségük volt kiválasztani a legmegfe-
lelőbb országot, hogy melyikbe adják be menedékkérelmüket, később lehetőségeik annyi-
ban korlátozódtak, hogy szűkült az előnyös lehetőségeket kínáló államok sora, így a tagál-
lamokba irányuló menedékkérők összlétszáma tulajdonképpen nem változott, csak az ará-
nyok az államok között, illetve a legális és illegális belépők között az utóbbiak javára. Saj-
nálatos módon nem számottevő az összefüggés a kormányzati intézkedések és a beván-
dorlók számának változása között, mivel a bevándorlók választását sokkal erősebben befo-
lyásolja a célország megválasztásában, hogy milyen történelmi gyökerek kötik vele össze, 
mekkora lélekszámú saját nemzetiségű kolónia él a befogadó országban, valamint a nyelvi 
és kulturális hasonlóságok. Így a hasonló intézkedések nem feltétlenül eredményeznek ha-
sonló következményeket két országban, mivel történelmi, kulturális és földrajzi helyzetük a 
bevándorlók számára sokkal meghatározóbbak. Emellett a bevándorlók mindig alkalmaz-
kodnak a változó körülményekhez. Ezért van nagy szükség az összehangolt bevándorlási és 
menedékpolitikára, bár a nemzeti szintű tényezők, sajátos politikai és történeti körülmé-
nyek, a jogi keret és a humanitás eltérő foka differenciálja az államokat. 

Az Amszterdami Egyezmény volt az első, amely 1999-es hatályba lépését követően a 
közös politikák közé emelte a bevándorlás kérdését. Tartalmaz menedékkérő, bevándor-
lási és biztonsági jogokat a harmadik országból érkező bevándorlók számára. Az Európai 
Tanács 1999 októberi tamperei ülésén pedig egy ötéves programot hirdettek meg azzal a 
céllal, hogy a származási országokkal partneri kapcsolatrendszert építsenek ki, közös uni-
ós menedékkérő-rendszert fejlesszenek ki, mely egyrészt a harmadik országokból érkezők 
számára fair eljárást biztosít, másrészt pedig képes kézben tartani a migrációs folyamatok 
ellenőrzését.3 A Tamperei Programot a 2004-es Hágai Program követte, mely már a gaz-
dasági bevándorlásra helyezte a hangsúlyt összhangban a Lisszaboni Stratégiával, amely az 
Európai Unió versenyképes, tudásalapú társadalommá való átalakítását tűzte ki célul. En-
nek értelmében az új uniós szintű bevándorláspolitika alapja egy olyan legális bevándorlási 
rendszer kiépítése, amely a beléptetési eljárásokat az aktuális munkaerő-kereslethez igazít-
ja. Emellett a Hágai Program a közös menekültrendszer kidolgozását is megcélozta, mely 
nemcsak közös menekült státusz engedélyezési eljárást, hanem uniformizált menekült stá-
tusz kialakítását is tervezi.

3 E folyamat részeként Európai Tanács Rendelkezéseket hoztak a családegyesítésre, a hosszú távú 
tartózkodási engedélyek kiadására harmadik országból érkezők számára, diákok és kutatók számára, 
valamint a menedékkérők esetében a tagállamok menekültügyi politikáinak harmonizálását indítot-
ták meg.
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Összegzés
Az Unió bevándorlási célországait három kategóriába sorolhatjuk: az első csoportba tarto-
zó államok a hagyományos befogadó országok, melyeket történelmi szálak kötik volt gyar-
mataikhoz: az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Belgium. A második csoport 
államai a tömeges gazdasági bevándorlásra a második világháború után kezdtek építeni: 
Németország (korábban NSZK), Svájc, Ausztria és a skandináv államok. A harmadik cso-
port tagjai az úgynevezett új bevándorló államok (Bauer – Lofstrom  – Zimmermann, 
2001), Írország, Spanyolország és Olaszország, melyek korábban hagyományos kivándorló 
országok voltak. Végül a már csatlakozott volt szocialista országok nagy része, mint Cseh-
ország, Szlovákia, Magyarország vagy Szlovénia a tranzit országok körébe tartoznak, hi-
szen évente több százezres nagyságrendű bevándorló érkezik hozzájuk harmadik országok-
ból, de legkésőbb néhány hónapon belül továbbvándorolnak Európa nyugati országai felé. 

Napjainkra a bevándorlás egyre nagyobb prioritást kapott a közpolitikai elemzé-
sekben is. Az uniós bevándorlást többen támogatják, hiszen számos pozitív hozadékkal 
rendelkezik. Bizonyos ágazatokban, mint a nehézipar, vagy a vendéglátóipar kevés a mun-
kaerő, amit szakképzett bevándorló munkásokkal igyekeznek pótolni. A Lisszaboni Straté-
gia keretében az Európai Unió is törekszik lépést tartani az Amerikai Egyesült Államokkal 
a legképzettebb munkaerőért folytatott nemzetközi versenyben, a szakképzett munkaerő 
számára biztosítandó kék kártyával. Mindezek hosszabb távon megoldást kínálhatnak az 
Európai Unió legjelentősebb problémájára, s megfordíthatják a demográfiai trendet az el-
öregedő kontinensen.

Az Európai Unió legutóbbi francia elnöksége is kiemelt jelentőségűként kezelte a kér-
dést. Még a francia elnökség idején is olyan következtetéseket vontak le,4 hogy Európa szá-
mára a legnagyobb kihívást nem a bevándorlás jelenti, s változtatni kell azon, hogy kocká-
zati tényezőként tekintsenek rá. A legfőbb kihívást Európa számára ugyanis a jóléti rend-
szert veszélyeztető elöregedés, illetve a több szektorban jelentkező munkaerőhiány jelen-
ti. Az Európai Bizottság legutóbbi brüsszeli ülésén azonban egészen új megközelítések ke-
rültek előtérbe. Az afrikai menekültáradat jelentős mértékben érinti Európa déli állama-
it (Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, Görögországot, Máltát és Ciprust) a 
földrajzi közelség és a tengeri megközelíthetőség miatt.5 Így a menekültügyi szempontok 
kezelése jelenleg a legfontosabb, s olyan szélsőséges elképzelések is előkerültek, miszerint 
4 A Kitekintő, magyar külpolitikai portál 2008. szeptember 15-i felületén hosszabb írásában taglalja az 

Európai Unió bevándorláspolitikájának alakulását a francia elnökség alatt.
5 Philippe Fargues szociológus cikke nyomán azonban, melyet a Migration Information Source-ban 

publikált 2011 májusában, mindenképpen számításba kell vennünk, hogy a menekültáradat Európa 
felé nem feltétlenül jelent rosszat, hiszen az arab fiatal generáció migrációs motivációiban erősek a 
gazdasági megfontolások, melynek tulajdonképpen egyik következménye a politikai jogokért való 
küzdelem hazáikban. Az „Arab Tavasz” elnevezésű felkelési hullám demokratikus jogokat és alapvető 
változásokat sürget több észak-afrikai államban, többek között Egyiptomban, Bahreinben, Szíriában, 
Jemenben. Polgárháború dúl Líbiában, de Algériában, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban és Omán-
ban is jelentkeznek a változás iránti egyre erősödő igények. Sőt, a legstabilabbnak tűnő királyságokat, 
Marokkót és Szaúd-Arábiát is megrázták az események.
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még akár a Schengeni Egyezményt is módosítanák a határok nélküli belső mozgások aka-
dályozására.6 Az afrikai menekülthullám azonban csak időlegesen téríti el az uniós politi-
kai elit figyelmét a legfőbb problémáról, amely továbbra is nem más, mint az elöregedés.
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Erdei Nikolett – Tuka Ágnes

Európa és a migráció
A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, 
közülük ma már sokan az Európai Uniót választják új lakhelyüknek. A unió fontos beván-
dorlási célállomássá vált az elmúlt évtizedekben. A 20. századot megelőző évszázadokban – 
Franciaország kivételével – mindegyik európai ország kibocsátó és nem befogadó volt.

Népességmozgások a modernkori Európában
1815 és 1930 között több mint 50 millió európai emigrált gazdasági és politikai okokból 
főként a tengerentúlra Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra, Dél-Afrikába. 

Az I. világháború után erősödtek fel az etnikai-nemzeti, vallási és politikai jellegű el-
vándorlást kiváltó tényezők, a kényszer áttelepítések, etnikai tisztogatások, háborús ellen-
tétek. A nemzetiségi migráció az egyik legfontosabb részét jelenti a 20. századi migrációs 
trendeknek, melyet a gazdasági és politikai tényezők megsokszoroztak. Például ilyen a né-
met nemzetiségűek visszatelepülése az anyaországba, a török nemzetiségűek visszaáramlá-
sa Bulgáriába, valamint a cigányok folyamatos mozgása.

Az 1940-es évek második felében a háborús események következtében a lakóhelyük-
ről elmenekültek egy része hazatért, ám különösen Kelet-Közép-Európában ekkor indult 
a „lakosságcserének” nevezett folyamat: a németek, magyarok erőszakos kitelepítése, és a 
lengyelek áttelepülése. (Cseresnyés, 2005) A kényszerítő népességmozgások egyike volt a 
második világháború végén a nagy észtországi és lettországi orosz betelepítési program. 
(Liddle, 2007: 42)

Az 1950 és 1980 közötti időszakot viszont döntő többségben a dél-észak irányú vándor-
lás uralta. Az 1950-es, ’60-as években végbement a gyarmati rendszer felszámolása, amely 
nyomán elkezdődött posztkoloniális migráció. Ebben azok a dél- és nyugat-európai álla-
mok voltak érintettek, melyek korábban gyarmatokkal rendelkeztek. Az egykori dél-dél-
kelet-ázsiai, afrikai, karibi-térségi lakosok keresték a boldogulást az Egyesült Királyság-
ban, Franciaországban, Portugáliában, Spanyolországban, Belgiumban és Hollandiában.1 

1 Az Egyesült Királyságba főként Pakisztánból és Indiából érkeztek, Franciaországba az észak-afrikai 
térség tömegei vándoroltak, Hollandiába Indonézia lakosai és nagyszámú suriname-i lakosság tar-
tott, Portugáliába Mozambikból, Angolából, Makaóból, Spanyolországba pedig túlnyomó többség-
ben Dél-Amerikából érkeztek.
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Ebben az időszakban az anyaországok elismerték egykori gyarmataik lakóinak az ál-
lampolgárságát, vagy előnyben részesítették bevándorlásukat. A migránsok a koloniális 
örökség jegyében orientálódtak Európa felé, ahol a gyarmattartóikkal személyes kapcsola-
tokat ápoltak. Letelepedésüket segítette nyelvtudásuk és az, hogy a migránsok ismerték az 
európai gyarmattartó országok kultúráját, szokásait. 

A posztkoloniális migrációval egy időben megindult a munkaerő-migráció Európába, 
amelynek oka a ’60-as évtized gazdasági fellendülése volt. A korábban gyarmatokkal nem 
rendelkező nyugat-európai államok (elsősorban Németország, Ausztria, Svájc és a skandi-
náv államok) fellendülő ipara további munkaerőigényük fedezése céljából munkaerő to-
borzásba kezdtek a Földközi-tenger menti, gazdaságilag kevésbé fejlett országokban. Kon-
cepciójuk a rotációs jellegű munkaerő-rekrutálás volt, azaz kétoldalú szerződéseket kö-
töttek meghatározott időre, amely eltelte után a külföldi munkavállaló hazatért és helyét 
újabb személy foglalta el. Az így biztosított munkaerő bevándorlása tetőpontját az 1970-es 
években érte el, mivel a gazdasági recesszió miatt csökkenni kezdett a befogadó-készség 
az ipari országokban. Az 1973-as első kőolajár-robbanás hatására az Európai Gazdasági 
Közösség országai korlátozni kezdték a munkaerő-bevándorlást, amelyre a vendégmunkás-
ok végleges letelepedéssel válaszoltak, és a családegyesítés segítségével kiköltöztették az ott-
hon maradt családjukat is. Ezzel kudarcba fulladt az ideiglenesre tervezett rotációs rend-
szer, a vendégmunkások de facto bevándorlókká váltak. (Cseresnyés, 2005)

A hidegháborús időszakban keletről nyugatra csak az ’56-os magyar forradalom után, 
illetve a cseh és lengyel mozgalmakat követő hónapokban indult „menekültáradat”. A szo-
cialista országokban a vándorlási és utazási szabadság drasztikus korlátozása jelentette a 
mobilitás akadályát a két nagy szembenálló tömb között. A szovjet befolyás alatt álló or-
szágok közül Jugoszlávia volt az egyedüli kivétel, ahol engedélyezték a munkavállalást a 
nyugati térségben. 

A bipoláris rendszer felbomlásával és a vasfüggöny leomlásával újfajta migrációs áram-
lások alakultak ki: felerősödött a kelet-nyugat irányú vándorlás a Szovjetunió és utódálla-
mai, illetve a Balkán bizonyos térségei, és Nyugat-Európa között. 

A hidegháború évtizedeiben, a kelet-nyugat konfrontáció következtében a politikai me-
nekültek száma volt nagy Nyugat-Európában. Azonban a 20. század ’80-as évtizedétől új-
fajta menekültkategóriák megjelenésével is számolni kellett: 
• a gazdasági menekültekkel, akik a reménytelen gazdasági helyzetükből próbálnak ki-

törni,  
• az ökológiai menekültekkel, akik főként Afrika és Dél-Amerika egyes régióiból érkez-

tek. 

A legnagyobb menekülthullám Jugoszlávia szétesése után indult útnak a délszláv há-
borút követően. Európában a menedékjog rendszere de facto bevándorlási rendszerként is 
funkcionált. Ez a helyzet maga után vonta, hogy az 1989-1990-es kelet-európai rendszer-
váltásokat követően új menekültpolitikát fogadtak el az európai országok, amelyek restrik-
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tív intézkedéseket is bevezettek, például kitoloncolhatták a menekülteket, és fő prioritás-
ként jelent meg a menekültek származási országukban való tartása, valamint kétoldalú to-
loncegyezményeket kötöttek egymással a tagállamok.2 (Cseresnyés, 2005)

Az európai helyzet 
2009-ben a 27 európai uniós országban 20 millió úgynevezett „harmadik országbeli állam-
polgár” lakott jogszerűen letelepedve, amely a teljes népesség 6,4%-át jelentette. A legtöbb 
külföldi (beleértve az uniós állampolgárokat is) Németországban (7,2 millió), Spanyolor-
szágban (5,7 millió), Nagy-Britanniában (2008-ban 4 millió), Olaszországban (3,9 millió) 
és Franciaországban (3,7 millió) élt. Ha azt vizsgáljuk, hogy mely EU-n kívüli országokból 
érkeztek legnagyobb számban az új „hazát” és/vagy munkát keresni vágyók, akkor láthat-
juk, hogy Törökországból 2,4 millió, Marokkóból 1,8 millió, Albániából 1 millió és Algé-
riából 0,6 millió migráns él az Unió területén.3 

Az utóbbi két évtizedben nemcsak az a jellemző, hogy olyan területek iránt is megnőtt a 
letelepedni szándékozók érdeklődése, mint Dánia, Olaszország, Görögország, hanem az is, 
hogy jelentősen átalakult a nagyvárosok lakossági összetétele. Napjainkban Amszterdam, 
Rotterdam, Marseille lakosságának több mint egynegyedét alkotják külföldi származású, 
vagy/és etnikai kisebbségek és 2020-ra várhatóan meghaladják az 50%-ot. (Liddle, 2007)

Mindemellett az Európai Bizottság becslése alapján 4,5 millió ember tartózkodhat il-
legálisan az Európai Unió területén, valamint a menedékkérők száma évente átlagosan to-
vábbi 200 ezer főt tesz ki. (Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, 2009)

2009-es statisztikai adatok szerint 12 millió uniós állampolgár él és dolgozik saját ha-
záján kívül, az Unió egy másik tagállamában. Ez a helyzet ad magyarázatot arra, hogy a 
lakosság számához képest miért Luxemburgban élnek külföldiek a legmagasabb arányban 
(44%). Az uniós állampolgárok közül a legnagyobb számban a románok (2 millió, illetve 
az EU-ban élő külföldiek 6%), a lengyelek (1,5 millió vagy 5%), az olaszok (1,3 millió vagy 
4%) és a portugálok (1 millió vagy 3%) laknak egy másik EU-tagállamban.4    

A gazdasági integrációt megalapozó négy szabadság (áru, tőke, személyek, szolgáltatá-
sok szabad áramlása) elvének egyike meghatározta a munkavállalók korlátozásoktól men-
tes áramlását a tagállamok között, mint a közös piac megteremtésének feltételét,5 amely 
a későbbiekben fokozatosan átalakult a személyek szabad mozgásának elvévé, majd a 
Maastrichti Szerződés 17. cikkében rögzített uniós polgárság fogalmához kötődő alapjog-

2 A Genfi Konvenciót 1951. július 28-án hirdették ki. A Konvenciót aláíró tagállamok célja volt, hogy a 
menekültek legyenek a legkedvezőbb helyzetben lévő külföldiek és amennyire lehetséges, azonos hely-
zetbe kerüljenek a menedékbiztosító ország polgáraival. (Cseresnyés, 2005) Emellett az Európai Unió 
2000-ben elfogadott Alapjogi Chartája biztosítja a menedékjogot.

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-024/EN/KS-SF-11-024-EN.PDF
4 http://www.bruxinfo.hu/cikk/20100907-nemetorszagban-el-a-legtobb-kulfoldi.html
5 Római Szerződés 48.cikkely: A munkaerő szabad áramlásáról - Állásajánlat elfogadása egy másik tag-

államban, munkavállalás céljából történő szabad mozgás, munkaviszony megszűnése után a fogadó ál-
lam területén maradás a megfelelő közösségi keretszabályok feltételei szerint.
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gá. (Kengyel, 2009) Minden uniós polgárnak joga van más országban élni és munkát 
vállalni, amely előidézi a szegényebb országokból a gazdagabb országokba való költözést. 
Az Unió politikájának (lisszaboni célok6) célkitűzésévé vált a világ legversenyképesebb gaz-
daságának kialakítása, valamint a tudásalapú társadalom megteremtése. Ennek egyik ne-
gatív következménye lett az agyelszívás (angolul „brain drain”)7, hiszen a stratégia a maga-
san kvalifikált munkaerő behívását szorgalmazza az Unió területére. Az EU által kiadott 
közlemények kimondják, hogy szükség van a munkavállalókra az elöregedő népesség és a 
zsugorodó munkaerő alakulásának problémája okán, ezért továbbra is ösztönözni kell a 
jogszerű bevándorlást, melyet a más térségekkel kötött szektor-specifikus együttműködé-
si formák is alátámasztanak. (Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, 2009) 

Ezért értelmezésünk szerint az európai migráció fogalma kétféle népességmozgást fog-
lal magában: egyrészt az Unión kívüli harmadik országokból érkező személyek belépését 
valamely tagállam területére, másrészt az uniós polgárok mozgását az Európai Unión be-
lül. (Póczik – Dunavölgyi, 2008) 

1. ábra: A bevándorlók aránya az európai uniós tagállamok lakosságában, 2009

Forrás: Eurostat Yearbook 2009, kivétel: Belgium, Ciprus és Románia adathiány miatt

6 Az Európai Tanács 2000-ben fogadta el az ún. Lisszaboni Stratégiát, amelynek célja, hogy az Unió 
2010-re a világ legversenyképesebbé és a legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalmává váljon.

7 Az jelenség, amikor a magasan kvalifikált munkaerőnek számító migráns, elvándorlása által gyengíti 
hazája fejlesztési potenciálját, korlátozza fejlődési folyamatait.
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2. ábra: Az EU tagállamaiban tartózkodó külföldiek (millió fő) származási országuk alapján, 2009

Forrás: Eurostat Yearbook 2009, kivétel: Belgium, Ciprus és Románia adathiány miatt 

Az európai bevándorlási politika alakulása
Kezdeti lépések – jogi szabályozás
Közismert tény, hogy az 1950-es években a szoros gazdasági együttműködés céljából alapí-
tották meg az Európai Közösségeket (Római Szerződés, 1957). A határvédelemmel, beván-
dorlással és migrációval kapcsolatos kérdések ekkor még szigorúan nemzetállami kompe-
tenciához tartoztak. A ’80-as évek második felétől azonban a nemzetközi környezet meg-
változása és a globalizációs tendenciák felgyorsulása olyan kihívásokat teremtettek (terro-
rizmus, szervezett bűnözés nemzetközi terjedése, legális-illegális migrációs hullámok) a 
tagállamok számára, hogy az érdekek azonosságának felismerése mentén felmerült e poli-
tikák közelítésének, harmonizálásának igénye. Ennek okán, amikor a Maastrichti Szerző-
dés létrehozta az Európai Uniót, az alábbiakat határozták meg: 
• a korábbi gazdasági közösség kiteljesítésének körét, 
• a második pillérként a közös kül- és biztonságpolitikát, 
• a harmadik pillér a bel- és igazságügyi együttműködést jelentette, amely tartalmazta 

az összes, nemzetközi migrációval összefüggő közvetett kérdéskört is. (Szabó A., 2006) 

A Maastrichti Szerződés VI. cím K1 cikke kimondja, hogy a tagállamok közös érde-
kű kérdésnek tekintik a menekült- és bevándorlási politikát, illetve a harmadik országok 
állampolgárai helyzetével és jogaival kapcsolatos politikát. A tagállamok egyrészt biztosít-
ják a területükön való letelepedés szabadságát, a szabad költözés jogát a másik tagállam ál-
lampolgárai és családtagjai számára. A letelepedési jog magában foglalja a családegyesíté-
sen túl a szabad munkavállalást, az önálló vállalkozói tevékenység megkezdését, a polgá-
ri és kereskedelmi jog szerinti társaságok alapítását és tanulmányok folytatását. A harma-
dik országok polgárainak a bevándorlásra vonatkozó szabályozása eltér a közösségi jog ked-
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vezményezettjeit érintő szabályozástól, és a harmadik országbeli polgárok bevándorlásának 
erőteljes fékezésre irányuló törekvései jellemzik az Európai Uniót. (Lukács – Király, 2001)

Az Amszterdami Szerződéssel az első pillérbe átkerült a vízumpolitika, a külső határel-
lenőrzés, a menekültügyi- és bevándorláspolitika, valamint a személyek szabad mozgásá-
hoz köthető egyéb politikák. Ez jelentős lépés volt a további jogharmonizáció érdekében. 
A harmadik pillér helyén létrejött a szabadság, biztonság, jog érvényesülésének térsége, és a 
döntéshozók folyamatosan törekedtek az első és a harmadik pillér összehangolására. (Ken-
gyel, 2009) Az Amszterdami Szerződés rendelkezéseinek szándékait az 1999. évi tamperei 
Európai Tanács ülésén konkretizálták a tagállamok. A Tanács 1999 és 2004 közötti idő-
szakra nézve pontos menetrendet és célokat határozott meg, amelyben lefektette többek 
között a közös menekültügyi és bevándorlási politika alapjait.8 

A Tamperei Program végrehajtása során elfogadott főbb jogi aktusok:
• Családegyesítésről szóló irányelv9

• A huzamosabb idejű tartózkodásról szóló irányelv10

• Tanulmányi célú tartózkodásról szóló irányelv11

• Kutatási célú tartózkodásról szóló irányelv12

2004 novemberében fogadta el az Európai Tanács a Hágai Program nevet viselő do-
kumentumot, amely a tamperei célokat kívánta továbbvinni, és az egyik legfontosabb vív-
mánya az irányított migráció bevezetése. Felismerték, hogy a legális migráció jótékony ha-
tással lehet a tudásalapú társadalom megteremtésére, azonban ehhez ellenőrzött, irányított 
migrációs politikára van szükség.13 A Program két nagy fejezetből áll: az első rész az általá-
nos, központi kérdéseket tárgyalja, tíz fontos prioritást és feladatot megfogalmazva,14 me-
lyeknek hangsúlyt kell kapniuk a 2004-et követő öt évben. A második rész pedig a konk-
rét intézkedéseket és cselekvéseket sorolja fel. (COM, 2005, 0184)

Ezt követően a 2008-as francia EU-elnökség idején fogadták el a tagállamok az Európai 
Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot. A dokumentum alapján a törvényes bevándor-
lás olyan szervezését irányozták elő, amely figyelembe veszi az egyes tagállamok szükség-
leteit és prioritásait. A Paktum emlékeztet továbbá, hogy a legális bevándorlásnak kétolda-
lú szándékon kell alapulnia (a migránsok, valamint a fogadó ország szándékán), valamint a 
kölcsönös haszon céljával kell megvalósulnia. (Wetzel, 2011: 68) Ennek alapját az Európai 
Bizottság „A körkörös migrációról és a harmadik országokkal való partnerségekről” szóló 

8 Migrációs politika az Európai Unióban. Http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&
id=20

9 2003/86/EK irányelv
10 2003/109/EK irányelv
11 2004/114/EK irányelv
12 2005/71/EK irányelv
13 Migrációs politika az Európai Unióban. Http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&

id=20
14 Lásd az 1. sz. mellékletet.
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közleménye (COM, 2007, 248) képezte, amely  kiemelkedő hangsúlyt fektetett a partnersé-
gi mobilitási csomagokra. A partnerségi megállapodások szabályozhatják a gazdasági mig-
rációt, és kiterjedhetnek a legális migráció egyéb formáira is, például tanulmányi vagy kép-
zési célú migrációra. Ezen túlmenően prioritásként megfogalmazódott az együttműködés 
és párbeszéd létesítése a foglalkoztatás, szociálpolitika, oktatás és képzés területén is a har-
madik országok érdekeit figyelembe véve. A dokumentum nagy vívmánya továbbá a kör-
körös migráció fogalmának beemelése, és részletezése, mint lehetséges megoldás a jövőbeni 
migrációs problémák leküzdésére. A fogalom úgy határozható meg, mint a migráció olyan 
formája, amelyet két ország között bizonyos fokú jogszerű oda-vissza mobilitást lehetővé 
tevő módon kezelnek. Konkrétabban lehetőséget teremthet a harmadik országban lakó-
hellyel rendelkező személyek részére, hogy meghatározott időre az Európai Unióba utazza-
nak munkavállalási, tanulási, képzési célokra azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási időtar-
tam lejárta után ismét származási országukban kell fő lakóhelyet létesíteniük. Mivel ez el-
sősorban a szakképzett munkaerőre, az értelmiségiekre és az üzletemberekre terjed ki, ezért 
jó módszernek látszik az agyelszívás veszélyének leküzdése szempontjából. (COM, 2007, 
248) A körkörös migráció segíthet a nemzetközi munkaerő-kínálat és a kereslet megfelelte-
tésében, ezzel hozzájárulva az erőforrások hatékonyabb felosztásához és a gazdasági növe-
kedéshez. Ezen túl a Paktum bátorítja a családegyesítési célú bevándorlás hatékonyabb sza-
bályozását. A Paktum felhívja továbbá a tagállamok figyelmét olyan integrációs politikák 
kidolgozására, amelyek a migránsok a befogadó országba történő társadalmi és gazdasági 
beilleszkedését segítik, és amelyek a migránsokat illető jogokon és őket terhelő kötelezett-
ségeken alapulnak. (Wetzel, 2011: 68-70)

A Bizottság dokumentuma tartalmazta azokat a kétoldalú projekteket is, amelyek konk-
rét anyagi forrást is feltüntetve részben segítik e politika formálódását. (Marokkó-Spanyol-
ország viszonyában az idénymunka támogatása, Olaszország-Tunézia között a migráció 
biztonságának növelése, stb.) 

A legfontosabb partnerségi megállapodások (Póczik – Dunavölgyi, 2008), amelyekre 
épít ez a koncepció:
• Euro-mediterrán Partnerség: Az 1995-ös Barcelonai Nyilatkozat indította el a barcelo-

nai folyamatot, amely a Földközi-tenger régiójának politikai, gazdasági, társadalmi sta-
bilitása érdekében indult meg. A 2006-os luxemburgi külügyminiszteri találkozón a 
résztvevők megállapították, hogy a térség legnagyobb problémája, hogy gazdasági fej-
lődése nem tud lépést tartani a demográfiai növekedéssel, és az ebből eredő negatív kö-
vetkezmények az Európai Uniót terhelik a migráció formájában. 

• EU-AKCs-országok: Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjával kötött 
megállapodások a szegénység mérséklése és a térségek felzárkóztatása céljából fogal-
mazódtak meg. Jelenleg a Cotonou-i Partnerségi Megállapodás szabályozza a térséggel 
folytatott kapcsolatokat, mely olyan egységes stratégia, amely figyelembe veszi a helyi 
véleményeket, érdekeket is.
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• EU–LAC együttműködés: A latin-amerikai és a karibi országok és az EU közötti stra-
tégiai partnerségre nem terjed ki a migráció globális megközelítésének koncepciója, 
amely fokozott párbeszédre és konkrét intézkedésekre utasít. Ezen a területen migráci-
ós szakértői találkozók jelentik a párbeszédfórumot.

• Ázsia–Európa Találkozó: Az ASEM informális párbeszédfolyamat 1996-ban indult, és 
részt vesznek benne az EU tagállamai, az Európai Bizottság valamint 16 ázsiai ország. 
A migráció szempontjából egyetértés született a tekintetben, hogy átfogó szemlélettel 
kell kezelni a bevándorlást, figyelembe véve az okokat és a hatásokat, illetve nem lehet 
elválasztani az illegális és legális bevándorlás kérdését, együttes kezelésre van szükség.

A Lisszaboni Szerződés megszűntette a hárompilléres szerkezetet és célként kezeli egy 
közös bevándorlási politika kialakítását, amely képes a migrációs hullámok hatékony ke-
zelésére, a legális bevándorlókkal szembeni méltányos bánásmódra, az illegális bevándor-
lás és emberkereskedelem megelőzésére és ezek elleni megerősített küzdelemre. Itt fogal-
mazódnak meg először e politikák céljai. A közös bevándorláspolitika célja: „a migráci-
ós hullámok hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítá-
sa a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak vala-
mely tagállamban, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése 
és az ezek elleni megerősített küzdelem.” (EUMSz. 79 cikk 1. bekezdés) Továbbra is a tag-
államok dönthetnek arról, hogy mely harmadik országokból hány munkavállalót fogad-
nak be. A közös menekültügyi politika célja megfelelő jogállást kínálni és védelmet bizto-
sítani a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok mindegyike szá-
mára. (Horváth, 2010: 274) Emellett felhatalmazást kap az Unió, hogy megállapodásokat 
kössön a harmadik országokkal a belépés vagy tartózkodás szabályairól és a nem megfele-
lő személyek visszafogadásáról. (Kengyel, 2009) 

A migrációs politikát a svéd elnökség alatt fejlesztették tovább 2009 őszén. E dokumen-
tum hivatalos neve: „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a pol-
gárok szolgálatában – a Stockholmi Program”. A cím is jól mutatja e terület beágyazottsá-
gát az európai értékek között. A bizottsági előterjesztés az Unió 2010-2014 közötti időszak-
ára vonatkozó prioritásokat foglalta össze. Az Európai Parlament állásfoglalásában15 a 140 
cikkelyből mintegy 30 a migráció, menekültügy és az ezzel kapcsolatos határkérdésekkel 
foglalkozik. A migrációval kapcsolatban érzékelteti azt a kettősséget, amely jellemzi ezt a 
politikát: a bevándorlásra kényszerítő tényezők számbavételét és az emberi jogok tisztelet-
ben tartását, másrészt az illegális migráció gondjait. A közös menekültügyi politika tényle-
ges megvalósítását szorgalmazták a képviselők a korábban elfogadott Bevándorlási és Me-
nekültügyi Paktum szellemében és rávilágították a szolidaritás szükségességére. Szerintük 
eredményes megoldások csak a származási és tranzitországokkal kialakított jó partnerség-
gel valósíthatók meg. A program az illegális migráció visszaszorítását szorgalmazta, és az 

15 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2009-
0155+0+DOC+WORD+V0//HU&language=HU (B7 0155/2009)
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önkéntes hazatérés gyakorlatát – akár pénzügyi hozzájárulást adva – támogatta. Ugyan-
akkor a családegyesítés lehetőségét továbbra is fenn akarja tartani az Unió. Itt merült fel 
egy új hivatal felállításának szükségessége, amely a menekültekkel célzottan foglalkozna.             

Összességében elmondható, hogy ez az egyik olyan szakpolitika, amely a legtöbbet fej-
lődött az utóbbi évtizedekben és a tagállami döntéshozatal helyét átvette a megosztott ha-
táskör. Azaz az integrációs szupranacionális intézmények a tagállamokkal közösen szabá-
lyozzák a migrációs politikát, hasonlóan a csempészettel, illegális kereskedelemmel kap-
csolatos politikához.

A migrációs politikai eszközei
A schengeni joganya − a személyek szabad mozgásának szabályai
A migráció egyik fontos kérdése a határok átlépésének bonyolultsága, a határok ellenőrzé-
se. Az egységes piac megalakításának igénye hozta magával a határok „légneművé” változ-
tatásának gondolat, azaz a tagállamok közötti határátlépés ellenőrzésének megszüntetését. 

1985. június 14-én Schengenben Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és 
Németország képviselői írták alá azt az egyezményt, amely az ellenőrzések fokozatos felszá-
molására, valamint a külső határok megerősítése céljából egységes szabályok kialakítására 
vonatkozott. Az 1990. július 19-én aláírt − a megvalósítás részleteit tartalmazó − Schengeni 
Végrehajtási Egyezményhez a Közösség tagállamai fokozatosan csatlakoztak. A ratifikáci-
ók után 1993. szeptember 1-jén lépett érvénybe az egyezmény, és 1995. március 26-mun-
káitól került sor a belső határok lebontására. (Szabó A., 2006) Az egyezményben részes 
tagállamok számos kiegészítő, végrehajtást szabályozó intézkedést fogadtak el, amelyek a 
schengeni megállapodással, a végrehajtási egyezménnyel és a csatlakozási okmányokkal 
együtt alkotják a schengeni vívmányokat, a schengeni acquist. (Kengyel, 2009)

Az Európai Unió új tagállamainak és csatlakozni kívánó országoknak kötelező a 
schengeni szabályok maradéktalan átvétele és megvalósítása a gyakorlatban, melyet a tag-
államok szakértőiből álló bizottság jogosult megítélni. A bizottság elsősorban a külső ha-
tárokon végzett ellenőrzések hatékonyságát, a nemzeti információs központ létét és alkal-
masságát, valamint a vízumpolitika harmonizációját vizsgálja. (Lukács – Király, 2001)

A schengeni intézkedésrendszer egyik legellentmondásosabb eleme, hogy úgy gátolja, 
szabályozza a nemzetközi migrációt, hogy közben a humanitárius és emberjogi előírások 
ne szenvedjenek csorbát. (Szabó A., 2006) Az 1990. június 15-én aláírt dublini egyezmény 
„a menedékjogi kérelem elbírálására köteles ország kijelöléséről” a schengeni végrehajtá-
si egyezmény menekültügyi alapelveit az összes tagállamra kiterjesztette. (Szabó A., 2006)

A schengeni együttműködés célja a tagállamok közötti kooperáció megteremtése fő-
ként négy területen: a személyek szabad mozgása, a közrend és a közbiztonság védelme, a 
határokon átnyúló bűnözés elleni fellépés és az illegális belépések megakadályozása. (Luk-
ács – Király, 2001)
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A joganyag részeként a következő területekre vonatkozó szabályok születtek meg:
• Külső határellenőrzés szabályai;
• Repülőtereken, kikötőkben a schengeni térség utasainak elkülönítése a harmadik álla-

mokból érkezőktől;
• Belépésre, rövid lejáratú vízumra vonatkozó szabályok feltételeinek összehangolása;
• Határőrizeti szervek együttműködése;
• Fokozott rendőri együttműködés;
• Fuvarozó, szállító vállalatok szerepének meghatározása az illegális bevándorlás elleni 

küzdelemben;
• Jogi együttműködés erősítése a gyorsabb kiadatás és információszolgáltatás céljából;
• Schengeni Információs Rendszer létrehozása;
• Menekültügyi politikák harmonizálása.

1995-től működő számítástechnikai rendszer közel másfél millió keresett és/vagy körö-
zött személy adatait tartalmazza.

Pénzügyi források
A „Szolidaritás és migrációs folyamatok kezelése” elnevezésű keretprogram négy pénzügyi 
eszközt határoz meg a tagállami programok finanszírozásához: az Európai Integrációs Ala-
pot (EIA), az Európai Menekültügyi Alapot (EMA), az Európai Visszatérési Alapot (EVA) 
és az Európai Külső Határok Alapot (KHA). 2008-2013 között az Európai Menekültügyi 
Alapra 628 millió eurót irányoztak elő, amely összeg 90%-át a tagállamok kapják annak 
arányában mekkora létszámú menekült él az adott ország területén, míg 10%-át az Euró-
pai Bizottság használhatja fel a gyakorlati együttműködés támogatására.16 A harmadik or-
szágok polgárainak beilleszkedését segítő alapba (EIA) 825 millió, az Európai Visszatéré-
si Alapba 676 millió, míg az Európai Külső Határok Alapba 1820 millió eurót irányoztak 
elő.17 (A gazdasági válság miatt azonban az unió 2009-2011-es időszak költségvetése ala-
csonyabb, mint a hétéves tervben szereplő összegek, nyilván ezekre a területekre is keve-
sebb támogatás jutott.)

A migráció kezelésének összefogottabb, célzott kezelésére a Bizottság a külön költség-
vetési kategóriák (multitude of budget lines) helyett egy egységes keretprogramba foglal-
ja a belügyi programokat. Ennek részeként kerül sor az új pénzügyi perspektívához igazo-
dó külső határőrizeti, visszatérési, integrációs alapok kialakítása, valamint a már felállított 
Európai Menekültügyi Alap továbbfejlesztésére. Az alapokhoz a tagállamok projektek által 
juthatnak hozzá, és társfinanszírozás rendszerére épülnek. Az alapok elsődleges célja, hogy 
a tagállamokban fennálló helyzetet a közösségi színvonal szintjére fejlesszék vagy – össze-
hangolt és közös akciók végrehajtása által – kollektív előnyöket jelentsenek az EU szintjén. 

16 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1862&format=HTML&aged=0&lan
guage=HU&guiLanguage=en

17 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/funds_rules/pack_rules_funds_hu.pdf
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Az elosztásban továbbra is kiemelkedő szerepe lesz az adott területeken a közösségi – ennek 
hiányában tagállami – szinten gyűjtött statisztikai adatoknak. 

A négy eszköz működésére azonos rendelkezések vonatkoznak, ezek jellemzően a Bi-
zottság iránymutatási alapján kialakított többéves stratégiai programozási ciklusok, éves 
forrásleosztás és működési programozás, valamint a többéves értékelések. Ugyancsak azo-
nos rendelkezések vonatkoznak az alapok kezelésével kapcsolatos igazgatási, pénzügyi el-
lenőrzési szabályozásra is. A finanszírozás tekintetében az alapok a társfinanszírozás elve 
alapján működnek, vagyis a teljes projektköltség 50%-a finanszírozható uniós forrásból. 

Napjaink kihívásai 
Az Európai Unió helyzete 2010-ben
2010 januárjában jelent meg az Európai Parlament tanulmánya, amely a menekültügy leg-
fontosabb problémáival nézett szembe.18 2008-ban a világ összes menekültjének 14%-át 
fogadta be Európa, mintegy 220 ezer kérelem érkezett az Unió tagállamaihoz. Adatok-
kal, táblázatokkal kiegészített anyag nagyon részletes képet ad a kialakult jogi szabályozás-
tól – tagállamokra is lebontva – a menekültügyi eljárások költségeikig. A helyzetkép felvá-
zolása után a tanulmány készítői javaslata szerint az unió minden tagállama viseljen felelős-
séget e szakpolitika területén a szorosabb együttműködés és harmonizáció, azaz a kérelme-
zőnkénti költség kiegyenlítésének javítása útján. A Tanácsnak és Bizottságnak azt ajánlot-
ták, hogy a közös költségvetésből a kérelmezők száma alapján nyújtsanak pénzügyi ellenté-
telezést az adott tagállamnak, illetve segítsék elő a menedékkérők áthelyezését más államba.   

Az Európai Bizottság éves jelentése19 szerint az uniót a nyitottság kell, hogy jellemezze, 
de oly módon, hogy ez ne veszélyeztesse a tagállamok biztonságát. Új elem, hogy a multi-
nacionális vállalatokon belüli munkaerő átcsoportosítás érdekében megkönnyítik a harma-
dik országból érkező munkavállalók időszakos foglalkoztatását Európában. Az idénymun-
kára érkezők számára is egyszerű és gyorsított eljárásra tett javaslatot a Bizottság, ezzel elő-
segítve a jogbiztonságukat. 

Fontos előrelépésnek értékelte a jelentés, hogy az EP és a Tanács módosította a mene-
kültekre vonatkozó korábbi irányelvet. Így a menekültek és egyéb nemzetközi védelmet él-
vező személyek sokkal könnyebben kaphatnak huzamos tartózkodási engedélyt, munkát 
vállalhatnak és letelepedhetnek nemcsak abban a tagállamban, amelyik megadta számuk-
ra a menekült státuszt. Áprilisban hatályba lépett a Közösségi Vízumkódex, amely segítsé-
gével átláthatóbb és egységesebb a folyamat.   

Az Európai Parlament 2010 decemberében fogadta el közös állásfoglalásra irányuló in-
dítványát az Afrika és Európai Unió partnerségi jövőjéről a 3. EU−Afrika csúcstalálko-
zó nyomán.20 A dokumentum jól tükrözi a partnerség gondolatát, bár a napi gyakorlat ezt 

18 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=29912
19 http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2010_hu.pdf
20 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-

2010-0693+0+DOC+WORD+V0//HU&language=HU
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még ma sem támasztja alá. Véleményünket annak ellenére fenntartjuk, hogy kétségtelenül 
az EU nyújtja a fejlesztési támogatások több mint a felét és Afrika legfontosabbnak mon-
dott kereskedelmi partnere Európa. Azonban az állásfoglalás csupán két bekezdése utalt a 
migrációra:
• az illegális migráció negatív hatásainak visszaszorítása érdekében közös stratégia és cél-

zott projektek megvalósítását szorgalmazza,
• az agyelszívás súlyos problémáját úgy lehet megoldani, ha a származási országokban 

erős ösztönzőkkel a szakemberek visszatérését elősegítik.

Az a pont, amely szerint valamennyi partner kötelezettséget vállalt a több és jobb mun-
kahely teremtésére áttételesen segíti az Afrikából Európába irányuló gazdasági migrációs 
nyomás csökkentését, de főként persze biztonsági és védelmi okok miatt.  

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011 júniusában tette közzé éves jelentését. Eb-
ben megállapításra került, hogy már 2010-ben sem tudott néhány tagállam megbirkózni a 
hirtelen megnövekedett menekültáradattal és ezért gyakran sérültek a migránsok alapvető 
jogai. Ez a helyzet 2011 tavaszán drámai méreteket öltött.

Az arab tavasz hatása 
2011 tavaszán váratlan és az európai értékek alapján nagyon pozitív folyamatok robbantot-
ták szét Észak-Afrikát. Az arab „forradalmak” során a lakosság fellázadt az autoriter politi-
kai rendszerek irányítói ellen: Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában és Szíriában a felkelők 
békésen vagy polgárháborúba torkollva próbálták átvenni a hatalmat. A kialakuló bizony-
talan helyzetben mintegy 400 ezer ember21 kényszerült elhagyni lakhelyét és közülük so-
kan Európába akartak eljutni. Ez a kihívás megrendítette az Európai Unió alapértékének is 
tekintett schengeni rendszert, hiszen néhány hét alatt több mint 25 ezer menekült érkezett 
Olaszország és Málta partjaihoz.22 Az Európai Parlament április 4-i ülésnapján tárgyalta a 
kialakult helyzetet és fogadott el határozatot az instabilitásból adódó migrációs hullámok-
ról és az EU külpolitikájának szerepéről.23 A plenáris vita során elhangzott, hogy az Unió 
30 millió eurót mobilizál a kialakult helyzet kezelésére. A lélekvesztőkön érkezők látványa, 
a zavargásoktól való félelem megértése egyik oldalról az azonnali segítség szándékát váltot-
ta ki a képviselőkből, ugyanakkor a félelem a még nagyobb menekülthullámtól is kiolvas-
ható a hozzászólásokból. Az elfogadott állásfoglalás szintén Janus-arcú – az észak-afrikai 
folyamatokat demokratizálódásnak értékelve üdvözölte azt, ám az illegális migrációt min-
denáron igyekezett visszaszorítani. Az EU migrációs politikáját is jól jellemzi a „C” pont: 
„mivel a migráció világméretű jelenségként hozzájárult a gondolatok cseréjéhez, ugyanak-
kor a bevándorlók befogadó társadalmakba való integrációjával kapcsolatos új kihívásokat 
vont maga után, és ily módon egyrészt gazdagította az Európai Unió kultúráját és gazda-

21 http://www.bruxinfo.hu/cikk/20110405-penzt-es-szolidaritast-ker-az-eu-a-menekultek-kezelesehez.html
22 http://ec.europa.eu/news/justice/110506_hu.htm
23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0121&language=HU
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ságát, másrészt a társadalmi integrációval és beilleszkedéssel kapcsolatos kérdéseket, prob-
lémákat vetett fel; mivel az Uniónak jelentős, de szabályozott bevándorlásra van szüksége 
az öregedő népessége támogatása, illetve egyéb társadalmi és gazdasági kihívások leküz-
dése érdekében,” szükséges kezelni ezt a problémát. Az érvek között egyrészt megjelent a 
rasszizmus új hullámának lehetősége, másrészt az, hogy az EU adjon támogatást a szom-
szédos államok migrációkezeléséhez. Az állásfoglalás nem az adott problémára, sokkal in-
kább az elkövetkező időszak uniós feladataira koncentrált. Ennek oka az, hogy a témát már 
egy évvel korábban napirendre vették és a jelentés szövege alapjaiban már korábban meg-
született. A szövegben néhány beemelt mondat utal az arab országok változásaira: „vár-
ható jelentős népességnövekedés mind a származási, mind a tranzitországokban, különö-
sen a Maghreb-országokban, a Mashrek-országokban és általában Észak-Afrikában nega-
tívan befolyásolhatja ezen országok gazdaságnövekedési és munkahely-teremtési kilátása-
it, ezáltal súlyosbítva ezen országok szociális és gazdasági helyzetét, amennyiben a szüksé-
ges politikai és gazdasági döntések nem születnek meg, mivel ez a demokratikus elvek hiá-
nyával párosulva belső feszültségekhez és instabilitáshoz vezet, ahogyan azt a közelmúltbe-
li tunéziai, algériai, egyiptomi és az arab világ számos más országában bekövetkező tünte-
tések is mutatják, és végül a migrációs áramlások volumenének növekedését fogja okozni, 
[…] Egyiptomban illetve egyéb észak-afrikai és közel-keleti országokban bekövetkező köz-
elmúltbeli drámai események valószínűleg az Európába irányuló legális és illegális migrá-
cióhoz vezetnek.”24  A líbiai polgárháborús helyzet miatt az Európai Unió felfüggesztette az 
együttműködési megállapodását Moammer Kadhafival. A líbiai kormány korábban anya-
gi támogatást kapott azért, mert feltartóztatta a délről érkező menekülteket és megterem-
tette a migráció valós alternatíváját. Az EP tagjai a Tanácstól várják a politikai átmenetek-
kel és törékeny államokkal foglalkozó következetes, hosszú távú stratégia részeként gyors és 
összehangolt válasz kidolgozását, ezáltal is szem előtt tartva a migrációs hullámok alapve-
tő kiváltó okainak kezelését. Ez a program következetesen kérje számon a demokratizálást.   

A két földközi-tengeri szigeten (Máltán és az Olaszországhoz tartozó Lampedusán) és 
a marokkói spanyol enklávékban (Ceuta, Melilla) kialakult kaotikus helyzetben mind a 
FRONTEX, mind az Europol igyekezett segítséget nyújtani a helyi hatóságoknak. A me-
nekülők közül sokan próbáltak átjutni Franciaországba, ahol felmerült a határok ellenőr-
zésének visszaállítása. Éles konfliktus alakult ki az olasz és francia hatóságok között, mivel 
a franciák visszafordították a határnál az afrikai menekülteket, akik közül mintegy 10 ezer 
főnek idő közben az olasz kormány legális belépésre jogosító, ideiglenes, határozott idejű 
schengeni beutazási vízumot biztosított.  Ez a helyzet éles vitát robbantott ki a tagállam-
ok és a szupranacionális intézmények vezetői között. Bár a nyilatkozatok szintjén minden-
ki elkötelezte magát a belső határok ellenőrzésének megszüntetése mellett, mégis napirend-
re került, hogy módosítani kellene az uniós jogszabályokat és a tagállamok saját mérlege-
lésük nyomán, időszakosan visszaállíthassák az ellenőrzést. Ez volt az egyik témája a ma-
gyar elnökséget lezáró Európai Tanács júniusi ülésének is. A Tanács elnöke, Herman Van 

24 Id. állásfoglalás – Q. és V. cikkek.
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Rompuy az ülésen kijelentette, hogy a „szabad mozgás az európai integráció egyik legfon-
tosabb eredménye, egyszersmind az európai polgárok alapvető joga.”25  

Az állam- és kormányfők végül abban megállapodtak, hogy rendkívüli migrációs hely-
zetekben időlegesen visszaállítható az ellenőrzés. Szeptemberig kell kidolgozni a közös me-
nekültügyi rendszerre vonatkozó jogszabályi javaslatot, amit 2012-től be szeretnének vezet-
ni az Európai Unióban – ezzel újabb alapokra helyezve a migrációs politikát.26

3. ábra: A bevándorlók megoszlása az EU 27 tagállamában, 2009

 Forrás: Eurostat Yearbook 2009, kivétel: Belgium, Ciprus, Románia adathiány miatt
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1. számú melléklet
A Hágai Programban lefektetett tíz prioritás (COM, 2005, 0184):
1. Alapvető jogok és uniós polgárság: átfogó politikai stratégiák kidolgozása.
2. A terrorizmus elleni küzdelem: átfogó válasz kidolgozása.
3. Közös menekültügyi térség: egy hatékony és egységes eljárás bevezetése az Unió által 

képviselt értékekkel és humanitárius hagyományával összhangban.
4. A bevándorlás kezelése: kiegyensúlyozott megközelítés kidolgozása.
5. Beilleszkedés: a bevándorlás társadalmunkra és gazdaságunkra gyakorolt pozitív hatá-

sainak maximalizálása.
6. Belső határok, külső határok és vízumok: a külső határok integrált igazgatásának kiala-

kítása a biztonságosabb Unióért.
7. Adatvédelem és biztonság az információcserében: a megfelelő egyensúly megteremtése.
8. Szervezett bűnözés: stratégiai koncepció kidolgozása.
9. Polgári és büntető igazságszolgáltatás: hatékony európai igazságügyi térség biztosítása 

mindenki számára.
10. A felelősség megosztása és szolidaritás.
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Bevezetés
Rendszerek jönnek-mennek, de a viszonylag állandó elemek is folyamatosan változnak, hi-
szen a működést meghatározó belső és külső körülmények hatásait nem tudjuk állandó-
sítani. Az új minőséget nemcsak a mennyiségi változások kényszerítik ki, hanem a rend-
szerelemek céljának, rendeltetésének megtartása mellett a globális környezeti-, társadalmi-, 
gazdasági (globális) hatások és a tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága is. 
A változás és állandóság sajátos példáit adják a határőrizeti rendszerek, mert az államhatár 
elválasztó vagy összekötő szerepe, illetve annak társadalmi megítélése közvetlen hatással 
volt a szervezet alakítására és a feladat-végrehajtás módszertanára (mechanizmusára). Álta-
lános érvénnyel állítható az is, hogy a határellenőrzési (határőrizeti) tevékenység a bizton-
ságpolitika része és az állami szuverenitás megtestesítője.

A magyar történelmi hagyományokban máig ható határőrizeti erények és értékek biz-
tosítják az évszázadok tapasztalataival megerősített szervezeti kultúrát, amely képes volt 
eredményeit megőrizve befogadni és alkalmazni a schengeni acquis-t.  Jelen tanulmánynak 
nem célja az Európai Unióhoz való csatlakozás előtti határőrizeti rendszerek (szervezetek) 
bemutatása, de fontosságának alátámasztására el kell mondani, hogy a csatlakozás egyik 
alapfeltétele volt az EU elsőpilléres határellenőrzési joganyagának teljes átvétele és alkalma-
zása. Már a csatlakozás felkészülési időszakában is világos volt, hogy az új helyzetben a ha-
tárbiztonság nemcsak szervezeti felelősségvállalás kérdése. Az Európai Unió, mint bizton-
sági térség nem szervezeti monopóliumokkal építhető ki és tartható fenn, hanem a nemze-
tek egymás iránti bizalmán és egymásért – közös érdekekért – vállalt felelősségen alapszik. 
A biztonságért dolgozóknak olyan szemlélettel, tudással és képességekkel kell rendelkeznie, 
amely az uniós polgár érdekeit képviseli, cél- és feladatorientált, hatékonyan együttműkö-
dik a világméretű biztonsági kihívásokra adandó uniós szintű megoldásokban. 

A megoldásokban prioritással kell figyelembe venni, hogy a személyek szabad mozgása, 
amelyet a Szerződés rögzít, az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb és legsikeresebb 
vívmánya, és egyben a polgárok egyik alapjoga. A schengeni térségben határozott politikai 
iránymutatásra és szoros – sok esetben koherens műszaki – együttműködésre van szükség, 
emellett fokozni kell a kölcsönös bizalmat, hiszen a tagállamok egyformán felelősek annak 
garantálásért, hogy valamennyi schengeni szabály az elfogadott közös előírásokkal, vala-
mint az alapvető elvekkel és normákkal összhangban, hatékonyan kerüljön alkalmazásra.
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Az Európai Unió határán
Magyarország a keleti migrációs útvonalak kereszteződésében, Ukrajna és a Balkán kapu-
jában elhelyezkedve fontos szerepet kapott az EU határbiztonsági rendszerében. Az össze-
tett kihívások – belső határellenőrzés gyökeres átalakítása, terrorizmus, áru- és embercsem-
pészet, migráció, közbiztonság, korlátozott anyagi források – miatt integrált szemléletű ha-
tárbiztonsági rendszert kellett kialakítani. A határellenőrzési rendszerek tartalma, uniós 
szintű működési mechanizmusa olyan kötelezettségeket jelentett, amelyeket a szervezetek 
elnevezésétől függetlenül, minden tagállamnak érvényesítenie kell. Magyarország vonat-
kozásában az új minőségű határőrizeti rendszer kiépítésében, megfeleltetésében meghatá-
rozó szerepe volt az önálló Határőrségnek. A schengeni övezethez való teljes körű csatlako-
zással egy időben megvalósított szervezeti változtatás, nevezetesen a határőrség és rendőr-
ség integrációja tartalmi vonatkozásban nem jelentett új rendszert. Természetesen jelentős 
strukturális változások következtek be, és folyamatos korrekciókra is szükség volt, de a to-
vábbiakban új minőségről a határellenőrzés (határőrizet) rendszerével kapcsolatban csak az 
uniós követelmények és mechanizmusok lényegi módosulása esetén beszélhetünk.

Az Európai Unió története és a napjainkra felerősödött problémák azt bizonyítják, hogy 
az érdekek felismerése, a célok és módszerek megfogalmazása ellenére a határellenőrzés te-
rületén lassabban sikerült, illetve sikerül megvalósítani az egységes és eredményes fellé-
pést. Valószínűleg ehhez hozzájárult egyrészt a történeti eseményekhez, a múlthoz való el-
térő viszony és a tagállamok ösztönös szuverenitás-védelme, másrészt a szabadság és biz-
tonság egyensúlyának belső ellentmondásossága, ugyanis a külbiztonság a belbiztonsággal 
került összefüggésbe és az egyes tagállamok e tekintetben igen eltérő mintákat és módo-
kat alkalmaztak. 

A 2011 elején Észak-Afrikában bekövetkezett forradalmi események következménye-
ként, a déli tagállamokon keresztül érkező menekülthullám és migrációs nyomás megmu-
tatta, hogy a kihívások az Európai Unió egészét érintik. Bár a tagállamok a Bel- és Igazság-
ügyi Tanács keretében, viszonylag gyors és rövidtávon hatékony intézkedéseket kezdemé-
nyeztek –humanitárius segítségnyújtás, a FRONTEX ügynökség Hermes és Poseidon mű-
veletei, menekültek önkéntes átvétele, valamint tanácsi következtetések elfogadása –, nyil-
vánvalóvá vált, hogy átfogó, hosszú távú megoldások alkalmazásáról kell dönteni. A vár-
ható döntések a bel- és igazságügyi együttműködés jelenlegi uniós jogi kereteit is módosít-
hatják mind az irreguláris migráció, mind a legális migráció, a menekültügy, a határőrizet, 
a schengeni együttműködés rendszere és a vízumszabályozás kérdéseiben.1

Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy eddig milyen válaszok születtek az Uniós szinten je-
lentkező kihívásokra, milyen hatékonysággal működött az EU-ra leselkedő veszélyek ko-
rai előrejelző rendszere. A válaszok – különösen a kialakult helyzet ismeretében – nem biz-
tosítottak teljes körű megoldásokat, de egyértelműen állíthatjuk, hogy folyamatosak, ma-
gas szintűek és jelentősek.

1 A magyar elnökség jelentős és eredményes munkát végzett a Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. május 
12-i és a június 9-i ülésének előkészítésében és levezetésében.
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Bizonyításul – a teljességigénye nélkül – megemlítem, hogy az Amszterdami Szerző-
dés jelentősen megreformálta a bel- és igazságügyi együttműködést. Alapvető célkitűzés-
ként határozta meg a „szabadság, biztonság és jog” övezetének fokozatos megteremtését, 
amely a személyek szabad áramlásának biztosításán alapul. A bel- és igazságügyi kérdések 
egy részét (menekültügyi és bevándorlási politika, külső és belső határellenőrzés, igazság-
ügyi együttműködés polgári jogi ügyekben) átemelte az első pillérbe, a Schengeni Egyez-
ményt és a schengeni acquis-t beemelte az Európai Unió intézményi keretébe és határozott 
a megmaradt harmadik pillér (a rendőrségi és bűnügyi együttműködés) megerősítéséről, a 
jogforrási rendjének átalakításáról. Külön címként jelent meg a „Vízum, menekültügyi, be-
vándorlási és a személyek szabad mozgását érintő egyéb politikák”. 

A közösségi intézményi hatáskörbe kerülés nagyon fontos lépésének tekinthető a határ-
ellenőrzés közösségiesítése. 

A célkitűzés lényege a személyek szabad mozgásának és biztonságuknak párhuzamosan 
történő biztosítása: az övezet egyrészt a schengeni modell alapján a személyek szabad moz-
gását, másrészt az alapvető jogok védelmét és a diszkrimináció minden formája elleni küz-
delmet jelenti. Hangsúlyt kapott a bűnözés minden formája elleni harc és az Europol je-
lentősége. Megfogalmazta az EU-nak azt a célját, miszerint minden állampolgárnak bizto-
sítani kell az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést.

A közös politika célja, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságtól 
függetlenül mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól, a külső határokon a személyek el-
lenőrzésének – a közös érdekeken alapuló – eredményes felügyelete valósuljon meg, az in-
tegrált határőrizeti rendszer fokozatosan bevezetésre kerüljön, az illegális bevándorlás és az 
emberkereskedelem megelőzésére és az ellene való küzdelemre fokozott figyelmet fordít-
sanak.

A Hágai Program
Jelentős változásokat, a személyek, áruk, szolgáltatások, tőke szabad áramlását, a szabad-
ság, biztonság, jog térségének kialakítását, illetve ezen célkitűzések megvalósítását segítet-
te az EU állam- és kormányfőinek 2004 novemberében megtartott, a bel- és igazságügyek-
re koncentráló ülésén megszületett intézkedéscsomag. A Hágai Program nevet viselő do-
kumentum öt évre (2005–2009) tíz prioritást határozott meg a szabadságon, biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítése céljából.  (A hágai programhoz csatol-
ták később a 2005–2012-re vonatkozó európai kábítószer stratégiát is.)

Fontos iránymutatás számunkra, hogy a program a határbiztonsággal kapcsolatos fel-
adatok döntő többségét a „szabadság erősítése” címszó alatt tárgyalta, ami arra utal, hogy a 
kiindulópont nem pusztán a biztonság, hanem a szabadság garantálása érdekében kell biz-
tonsági intézkedéseket hozni.2 

2 Ezt az általános igényt már megfogalmazta József Attila: „jöjj el szabadság, te szülj nekem rendet”.
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A Hágai Program a határbiztonság területére megfogalmazott főbb iránymutatásai:
• a biztonság belső- és külső dimenziójának összehangolása a határon átnyúló problé-

mák kezelésére;
• uniós és nemzeti szinten összehangolt fellépésre van szükség a bűnüldözési hatóságok, 

különösen a rendőrség, határőrség és a vámőrségek között;
• egységes személet alapján kell megközelíteni a határon átnyúló problémákat (illegá-

lis migráció, emberkereskedelem, embercsempészet, terrorizmus, szervezett bűnözés);
• közös képességek javítása a külső határok ellenőrzésében, a határon átnyúló szervezett 

bűnözés és terrorizmus kiküszöbölése érdekében.

Célként határozta meg, hogy az uniós állampolgár számára olyan mozgási és tartózko-
dási feltételek teremtődjenek meg bármely tagállam területén, mint a saját nemzetállamá-
ban. A migrációs- és határpolitika fő elveinek tekintette a hatáskörmegosztást, az igazsá-
gos teherviselést és az együttműködést, valamint az utóbbi keretében megvalósuló techni-
kai segítségnyújtást, közös képzést és információcserét, valamint a jogharmonizáció meg-
valósulását. Fontos feladatként határozta meg a migráns munkaerő-foglalkoztatás rendsze-
rének kidolgozását és ezzel összhangban az informális (fekete) gazdaság visszaszorítását.

A külső dimenziót is hordozó migrációval kapcsolatban az Európai Tanács felismerte, 
hogy a nem megfelelően kezelt migráció humanitárius katasztrófához vezethet. Ezért part-
nerségi viszony kiépítését szorgalmazta a származási- és tranzitországokkal, valamint régi-
óikkal. A szigorítás irányába hatot, hogy a kitoloncolási- és visszafogadási politikában he-
lyet ad a közbiztonság védelmére vonatkozó különleges megfontolásoknak. A program a 
migrációs hullámok kezelését több alpontra tagozódva tartalmazta. 

„A határellenőrzés és küzdelem az illegális bevándorlás ellen” címszó alatt a Program 
célul tűzte ki:
• a belső határellenőrzés mielőbbi megszüntetését;
• a külső határok integrált ellenőrzésének megteremtését;
• a Határőrizeti Ügynökség 2005. május 1-jei felállítását (Varsó), a közös elemzések ha-

tékonyságának növelését;
• nemzeti szakértői csoportok működtetését;
• Közösségi Határellenőrzési Alap létrehozását 2006 végéig;
• az emberkereskedelem elleni küzdelem közös szabályozásának kidolgozását.

Megerősítette, hogy a külső határok őrizete továbbra is a nemzeti határellenőrzési ható-
ságok feladata. A biometrikus és információs rendszerek fejlesztési irányaként szabta meg a 
SIS-VIS-EURODAC rendszerek közötti átjárhatóság vizsgálatát. Meg kívánta teremteni a 
vízumigénylés és a külső határon való tényleges ki-, és belépés teljes összhangját. A bizton-
ság megerősítésének feladati közé sorolta az információcsere javítását és a nemzeti adatbá-
zisokhoz való kölcsönös hozzáférést.
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„Új törekvés a terrorizmus” címszó alatt az EU biztonsági- és hírszerzési szolgálatainak 
széles körű együttműködését szorgalmazta azzal a céllal, hogy az Unió egészének bizton-
ságát garantálják. A program biztosítani kívánta az utasok adatai felhasználhatóságát a ha-
tár- és légi biztonság érdekében. Előrevetítette az Europol és a Határőrizeti Ügynökség szé-
les körű együttműködésének szükségességét. A rendőri együttműködésben kiemelt szere-
pet szánt az Europolnak, a közös nyomozócsoportoknak, a határon átnyúló operatív rend-
őri együttműködésnek és a határ menti területek közbiztonságának közös szavatolására te-
endő lépéseknek.

A Hágai Program a határon átnyúló, az EU-ban fellépő válságok kezelésével kapcsolat-
ban hangsúlyozta a polgári védelmi és a közbiztonsági, biztonsági intézkedések összhang-
jának szükségességét, továbbá külön fejezetet szentelt a szabadság, biztonság, jog térsé-
ge érvényesülésének biztosítása érdekében megalkotandó külkapcsolati stratégiának. Ez a 
bel- és igazságügyi együttműködés szükségleteinek figyelembe vételével tartalmazta a har-
madik országokhoz és régiókhoz fűződő kapcsolatokat. Négy pénzügyi eszköz került meg-
határozásra a tagállami feladatok finanszírozásához a „Szolidaritás és migrációs folyamatok 
kezelése” keretprogramban: az Európai Integrációs Alap, az Európai Menekültügyi Alap, 
az Európai Visszatérési Alap és az Európai Külső Határok Alap.

A FRONTEX
Jelentős, a külső határok kezelésének rendszerében új elemként megkezdte működését a 
varsói székhelyű ügynökség a FRONTEX3 (Európai Unió Tagállamai Külső Határain 
Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség). Feladata a tagál-
lamok közötti operatív szintű együttműködés koordinálása, támogatást nyújt a tagállam-
ok részére a nemzeti határőrök (rendőrök) kiképzésében, figyelemmel kíséri a külső hatá-
rok ellenőrzésének és felügyeletének területére irányuló kutatás fejlődését, segíti a tagálla-
mokat a külső határokon felmerülő magas technikai és operatív támogatást igénylő hely-
zetekben, és biztosítja a tagállamok számára a szükséges támogatást a közös visszatéríté-
si műveletek során.

Szakmai fejlődésként összegezhetjük, hogy 8-10 elemből kialakultak a nemzetközi szű-
rőrendszerek hálózatára épülő határbiztonsági rendszer alapjai, amelyek tartalmazzák a ví-
zumrendszert, a politikai, gazdasági tájékoztató eszközöket, összekötő tisztek és kihelye-
zett okmányszakértők alkalmazását, a szállító vállalatokra vonatkozó szabályokat, tranzit-
államok határőrizeti rendszerét, a biztonságos harmadik országok lehetőségeit, a külső ha-
tárok szigorú őrizetének követelményét, a belső határ ellenőrzésének megszüntetését a visz-
szaállítás képességének megőrzése mellett, és különböző kiegyenlítő intézkedéseket. 

Az eredmények mellett az utóbbi években egyre inkább tudatosodott – a szakértők által 
már korábban is prognosztizált – a határőrizeti rendszer továbbfejlesztésének szükségszerű-
sége. Az Európai Unió polgárait nyugtalanítja, hogy válságok és globális jelenségek veszé-
lyeztetik az elmúlt évek során Európában megteremtett stabilitást és biztonságot. A meg-

3 A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) hozta létre.
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oldásokat csak komplex, minden területet érintő, összehangolt intézkedések biztosíthatják, 
de a határbiztonság hatékonysága meghatározó jelentőségű.

Az EUROSUR
A Bizottság 2008. február 13-án közleményt nyújtott be az európai határőrizeti rendszer 
(EUROSUR) kialakításával kapcsolatban, amelynek fő célja, hogy a határon átnyúló bű-
nözés megelőzéséhez való hozzájárulással megelőzze a tiltott határátlépéseket, csökkentse 
a tengeren életüket vesztő illegális bevándorlók számát, valamint fokozza az EU belső biz-
tonságát.

A Bizottság azt vizsgálta, hogy mely paraméterekkel hozható létre – kezdetben az Unió 
déli és keleti külső határaira összpontosító – európai határőrizeti rendszert (EUROSUR), 
és ütemtervet terjesztett a tagállamok elé a „rendszerek rendszerének” a következő években 
történő fokozatos kiépítésével kapcsolatban. A Bizottság a határőrizet javítására koncent-
rált, az alábbi célokat követve:
• Az EU területére észrevétlenül belépő illegális bevándorlók számának csökkentése.
• Az illegális bevándorlás halálos áldozatai számának csökkentése a tengereken. 
• Az egész EU belső biztonságának növelése a határokon átnyúló bűnözés visszaszorításával.

A határőrizetnek nem csak az a célja, hogy meggátolja a jogosulatlan határátlépéseket, 
hanem az is, hogy küzdjön a határokon átnyúló bűnözés, azaz a terrorizmus, az emberke-
reskedelem, a kábítószer-csempészet és a tiltott fegyverkereskedelem ellen.

Ezeknek a fenyegetéseknek a leküzdése elsősorban a tagállamok rendőrségének és hír-
szerző szolgálatainak a feladata. Ugyanakkor egy mind nemzeti, mind európai szinten ha-
tékony határigazgatási rendszer értékes eszköz lesz a határokon átnyúló bűnözés elleni küz-
delemben.

Általános koncepció, hogy az európai határőrizeti rendszernek – EUROSUR – támo-
gatnia kell a tagállamokat a valós helyzet teljes körű értékelésében, a felderítő- és intézke-
dő képesség, valamint a nemzeti bűnüldöző hatóságaik reagálási képességének javításában.

Az EUROSUR biztosítja a tagállamok hatóságai közötti napi együttműködést és kom-
munikációt modernizáló közös műszaki keretet, és támogatja a korszerű technológiák ha-
tárőrizeti célokra történő felhasználását. Az egyik legfontosabb operatív célkitűzés a léte-
ző nemzeti és európai rendszerek közötti információ megosztás, amely azonban nem ter-
jed ki a személyes adatokra. Az EUROSUR létrehozását a Bizottság három, egy időben zaj-
ló szakaszban javasolta:

Az első szakasz célja, hogy a tagállami szinten meglévő határőrizeti rendszereket és me-
chanizmusokat összekapcsolja és egyszerűsítse. A Külső Határok Alap által nyújtott finan-
szírozást a nemzeti határőrizeti rendszerek korszerűsítésére és kiterjesztésére, valamint az 
EU déli és keleti külső határain fekvő tagállamokban határellenőrzéssel foglalkozó nemze-
ti koordinációs központok létrehozására ajánlja. Biztonságos, számítógépesített kommuni-
kációs hálózatot kell kiépíteni annak érdekében, hogy a tagállami központok, valamint a 
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FRONTEX adatokat cserélhessenek egymással és koordinálhassák tevékenységüket. Pénz-
ügyi és logisztikai segítség nyújtásával ösztönzi a kiválasztott szomszédos harmadik orszá-
gokat, hogy a tagállamokkal közösen folytassanak határőrizeti operatív együttműködést.

A második szakasz célja a megfigyelési eszközök hatékonyabb felhasználása uniós szin-
ten. Az uniós kutatás-fejlesztési programok felhasználásával javítani kell a megfigyelési esz-
közök és érzékelők (pl. műholdak, pilóta nélküli légi járművek, stb.) műszaki teljesítmé-
nyét, és a határellenőrzés gyakorlatában való alkalmazását. A megfigyelési eszközök közös 
alkalmazása továbbá segítené a tagállamok hatóságait abban, hogy gyakoribb és megbízha-
tóbb információkat kapjanak külső határaikról és a határaikhoz közeli külső területekről. 
A hírszerzési információk és a megfigyelési eszközök által szolgáltatott információk össze-
kapcsolásával közös hírszerzési képet lehetne kapni a határokon kívüli területekről.

A harmadik szakasz célja, hogy az Unió tengeri területein közös információ megosztási 
környezetet hozzon létre.  A megvalósítás érdekében, egy szélesebb körű hálózatba kívánják 
integrálni az összes olyan létező jelentési és nyomon követő rendszert, amely a tagállamok 
joghatósága alá tartozó és a szomszédos nyílt tengeri területekre terjed ki. 

A kialakult migrációs nyomásra tekintettel az integrált hálózat az első körben csak a 
Földközi-tengerre, az Atlanti-óceán déli részére (Kanári-szigetek) és a Fekete-tengerre ter-
jed ki, és a belső biztonságra összpontosítana azáltal, hogy a határellenőrző és egyéb, a ten-
ger biztonságában érdekelt és azért felelős hatóságokat összekapcsolja, hiszen kiemelten 
fontos lett a földrajzi elhelyezkedés, ezért feltétlenül szükség van a térség hatóságainak szo-
rosabb együttműködésére. 

Később a jelentési és megfigyelési rendszerek integrált hálózata kiterjedhetne az EU tel-
jes tengeri területére, valamint a határőrizettel kapcsolatos szempontokon túl minden ten-
gerészeti tevékenységre, a tengeri biztonságra, a tengeri környezet védelemre, a halászat el-
lenőrzésére és a bűnüldözésre.

Az EUROSUR létrehozása döntő fontosságú a közös európai integrált határőrizeti 
rendszer további fokozatos megteremtéséhez. Mindeközben pedig folyamatosan bővül az 
alkalmazható biometrikus adatok és biometrikai mérések köre, amelyek jelentősen megnö-
velik az azonosítás biztonságát.

Az Európai Tanács részletes vitát követően iránymutatást adott az EU migrációs politi-
kájának fejlesztésére vonatkozóan, és ezen belül a schengeni térség kormányzásával, a kül-
ső határok ellenőrzésével, a déli szomszédság országaival kialakítandó partnerséggel, vala-
mint a közös európai menekültügyi rendszer 2012-ig történő létrehozásával kapcsolatban.4

Megerősítette, hogy Európa külső határain eredményes és következetes határigazgatás-
ra van szükség, ennek alapja pedig a közös felelősség, a szolidaritás és a fokozott gyakor-
lati együttműködés. A Tanács 2011. június 9-10-i következtetéseivel összhangban javítani 
kell és intenzívebbé kell tenni a közös szabályoknak mindenekelőtt a schengeni értékelési 
rendszer keretében történő érvényesítését annak érdekében, hogy a jövő kihívásainak haté-
konyan meg tudjunk felelni. 

4 Európai Tanács Brüsszel, 2011. június 24. EUCO 23/11 CO EUR 14 CONCL 4: Következtetések
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A fentiek biztosításához eredményes és megbízható ellenőrzési és értékelési rendszer 
szükséges. Az értékelésnek uniós szintűnek kell lennie, és abban részt kell venniük a tag-
államok, a Bizottság és az illetékes uniós ügynökségek szakértőinek. Az Európai Tanács 
felkérte a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést az értékelések eredményeiről, és 
szükség esetén tegyen javaslatot az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetését célzó 
intézkedésekre. A schengeni együttműködés fejlesztése, a bevezetett intézkedések nem ve-
szélyeztethetik a személyek szabad mozgásának alapelvét. A mechanizmusnak egy sor fo-
kozatos, differenciáltan és összehangoltan alkalmazandó intézkedésből kell állnia, hogy se-
gítse a külső határokon komoly nyomásnak kitett tagállamokat. 

Ezen intézkedések magukban foglalhatnak helyszíni vizsgálatokat, technikai és pénz-
ügyi támogatást, segítségnyújtást, koordinációt, valamint a FRONTEX közreműködését. 
Számolni kell végső megoldásként a belső határellenőrzések kivételes újbóli bevezetésére, 
olyan kritikus helyzetekben, amikor egy tagállam már nem tudja teljesíteni a schengeni 
szabályok értelmében ráháruló kötelezettségeket. Erre az intézkedésre pontosan meghatá-
rozott objektív kritériumok, és egységes értékelés alapján kerülhetne sor, szigorúan korlá-
tozott alkalmazási körre és időszakra vonatkozóan, figyelembe véve annak szükségességét, 
hogy a sürgős esetekre reagálni tudjunk. Az Európai tanács felkérte a Bizottságot, hogy 
2011 szeptemberében nyújtson be javaslatot egy ilyen mechanizmusra. 

Mit hoz a jövő?
A külső határok ellenőrzése és őrizete továbbra is a tagállamok feladata, amelyek e feladat-
kör ellátásával egyúttal az összes tagállam közös érdekét szolgálják. Minden releváns esz-
közt optimális módon kell felhasználni, illetve szükség esetén ki kell igazítani annak érde-
kében, hogy Európa külső határainak határigazgatása hatékony legyen, és hogy mindenhol 
ugyanazok az előírások legyenek érvényben. 

Prioritásként tovább kell fejleszteni az európai határőrizeti rendszert annak érdekében, 
hogy 2013-ra működőképes legyen és lehetővé tegye a határőrizeti tevékenységet folyta-
tó tagállami hatóságoknak az operatív információk megosztását és az együttműködés ja-
vítását. 

Ezeket a törekvéseket az intelligens határellenőrzéssel kapcsolatos gyors előrehaladás is 
erősíteni fogja, amelynek célja, hogy kihasználjuk az új technológiákban rejlő lehetősége-
ket a határőrizettel kapcsolatos kihívások megoldásához. Konkrétan be kell vezetni egy ha-
tárregisztrációs rendszert és egy regisztráltutas-programot. 

A FRONTEX és más ügynökségek működését folyamatosan ellenőrizni kell annak ér-
dekében, hogy folyamatos és hatékony segítséget tudjanak nyújtani a tagállamoknak a kül-
ső határok igazgatásában, az illegális bevándorlás elleni küzdelemben és a menekültek ke-
zelésében. A FRONTEX együtt fog működni az érintett harmadik országokkal.

Az Európai Tanács egyetért a FRONTEX-rendelet felülvizsgálatáról elért megállapo-
dással, mert ezáltal növekedni fog az ügynökség operatív kapacitásainak hatékonysága. A 
Stockholmi Programmal összhangban tovább kell fejleszteni a tagállami határőrségek kö-
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zötti együttműködés keretét, különösen a közös képzés előmozdításával és a kapacitások és 
előírások megosztásával. A Bizottságot felkérték, hogy a FRONTEX-szel szoros együttmű-
ködésben az év végéig nyújtson be további elképzeléseket erre vonatkozóan is. 

Tekintettel arra a nehéz helyzetre, amellyel egyes tagállamok szembesülnek, az Euró-
pai Tanács újólag megerősítette, hogy valódi és kézzelfogható szolidaritást kell tanúsítani a 
migrációs áramlásoknak leginkább kitett tagállamok iránt. 

Az Európa Tanács jó példának tartja a Máltán nemzetközi védelmet élvező személyek-
kel kapcsolatos kísérleti projekt önkéntes alapon történő kibővítését, és várakozással tekint 
az EU-n belüli megerősített szolidaritásról szóló, az év második felében várható biztonsági 
közlemény elé. Célul a migráció kiváltó okainak strukturális megoldását kell kitűzni.  Sür-
gősen meg kell kezdeni a párbeszédet azokkal a partnerországokkal, amelyek készek és ké-
pesek a konstruktív eszmecserékre ezekről a kérdésekről.

A mobilitási partnerségek a partnerországok egyéni érdemei szerint differenciáltak lesz-
nek, és azokról az egyes partnerországokkal külön kell megállapodni. A partnerségek fel-
tételeként az összes területen (migráció, visszafogadás, mobilitás és biztonság) végzett erő-
feszítések és az elért eredmények szolgálnak, emellett e partnerségekbe beletartozna a ha-
tékony ellenőrzés is. A Bizottságot felkérték, hogy nyújtsa be a migrációval kapcsolatos ál-
talános megközelítésről szóló értékelését, meghatározva a releváns harmadik országokkal 
folytatott kapcsolatok következetesebb, szisztematikus és stratégiai szakpolitika keretének 
kialakítását szolgáló pályát, és konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg az Unió kulcsfon-
tosságú partnerségeinek továbbfejlesztésére vonatkozóan. Ezek között prioritást élvez az 
Unió teljes közvetlen szomszédsága.

Döntő fontosságú, hogy 2012-re befejeződjön a közös európai menekültügyi rendszer 
kialakítása, amely magas szintű védelmi előírásokon, valamint a visszaélések megakadá-
lyozására képes, tisztességes és hatékony eljárásokon alapul, és a rendszer fenntarthatóságá-
nak biztosítása érdekében lehetővé teszi a menedékjog iránti kérelmek gyors vizsgálatát. A 
módosítások nem szolgálhatnak ösztönzőként megalapozatlan kérelmek benyújtásához, és 
nem eredményezhetik a tagállamok összköltségének növekedését.

A fenti részletek bemutatásából is levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kihívások és 
a megoldások is ismertek, de a migrációt alakító tényezők nehezen befolyásolhatóak, a be-
avatkozási lehetőségeknek pedig nehéz megteremteni a gazdasági és intézményes kereteit.

Az ellentmondások megoldása új feszültségeket teremtenek, például ha szigorítjuk a ha-
tárellenőrzést, akkor többen fognak az embercsempészekhez fordulni, akár nagyobb ösz-
szegeket is fizetve a bejutásért, és keményebb kockázatokat fognak felvállalni a bent ma-
radásért. 

A FRONTEX és az EUROSUR szükségszerűen ráébresztenek majd a tagállamok 
között az operatív tevékenység során szükséges konkrét együttműködés nélkülözhetetlen-
ségére, amelyek lehetővé teszik majd az információk összpontosítását azokra a külső határ-
szakaszokra, ahol a legégetőbb igények merülnek fel. 
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Azokat a kérdéseket pedig, hogy milyen mértékben, mikortól szükséges intézményesí-
teni az önálló európai határőrségi rendszert elkerülhetetlenül meg kell válaszolni, mert a 
nemzeti hatáskörben végrehajtható fejlesztési lehetőségek objektíven korlátozottak. A for-
rások elosztásának jelenlegi rendszere terén elért javulás, illetve a létező mechanizmusok 
hatékonyságának javítása még remélhető, de belátható, hogy az Unió tagállamaiban a ha-
tárellenőrzési rendszerben foglalkoztatott mintegy 450 ezer tisztviselő képzését, munka-
feltételeit, járandóságait strukturális egységbe célszerű biztosítani. Természetesen ennek a 
döntésnek a meghozatala nem szakmai, hanem kimondottan politikai jellegű.
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A németországi muszlimok helyzete 
Thilo Sarrazin könyvének tükrében
Bodnár Előd

Kezdetek
„A multikulturalizmus hitvallása megbukott” – jelentette ki Angela Merkel német kancel-
lár pártja ifjúsági szervezetének kongresszusán 2010. október 16-án. Bár a közlemény tar-
talmát tekintve nem jelentett újdonságot a német társadalom számára – hiszen Merkel va-
lami olyat mondott ki, amit már mindenki tudott –, két szempontból mégis történelmi pil-
lanatnak számít. Egyrészt, mert Thilo Sarrazin, a német jegybank egykori vezetőségi tagjá-
nak két hónappal korábban megjelent, témába vágó könyve kapcsán a kancellár még a kü-
lönböző kultúrák németországi együttélésének koncepcióját kikezdhetetlennek vélte. Más-
részt pedig, ugyancsak a könyvnek köszönhetően újraéledt, muszlimokkal kapcsolatos tár-
sadalmi diskurzus során először ismerte be német vezető, hogy a hivatalos politika által év-
tizedek óta támogatott koncepció gyakorlatilag nem működik. A muszlimok és a németek 
közötti együttélés nehézségeiről szóló, és az integrációs folyamat teljes bukása körüli viták 
mindennapossá váltak. 

A statisztikai adatok szerint 1924-ben csupán 3000 muszlim élt Németországban, eb-
ből 260-300 német származású volt. Ez a maroknyi közösség igen aktívnak bizonyult, 
rendszeresen szervezett vitafórumokat és beszélgetéseket. A muszlimok zöme kereskedő, 
akadémikus, kutató vagy író volt. A többségi lakosság számára egyfajta egzotikumnak szá-
mítottak, akiket leginkább az 1001 éjszakához hasonló mesékből ismertek. A mecseteik és 
szervezeteik különlegesnek számítottak, már csak azért is, mert korábban a császár szemé-
lyes védelme alatt álltak.

A kialakult kép a második világháborút követően változott meg gyökeresen, amikor 
a munkaerőhiányban szenvedő Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) területére megér-
keztek az első vendégmunkások, döntőrészt a németekkel hagyományosan jó kapcsolato-
kat ápoló Törökországból. Ezek a muszlimok a munkalehetőség és a jobb élet reményében 
hagyták el hazájukat. A vendégmunkás kifejezés abból eredt, hogy a németek eleinte va-
lóban csak vendégeket, azaz ideiglenesen ott tartozódó munkásokat láttak bennük, amit a 
muzulmánok túlnyomó része is így gondolt, hiszen ők azért jöttek, hogy miután elég pénzt 
kerestek, hazatérjenek eredeti hazájukba. Ez a ki nem mondott megállapodás megkönnyí-
tette mindkét fél számára az együttélést, anélkül, hogy különösebb érdeklődést mutattak 
volna egymás életvitele iránt. A németek többsége annyit tudott az iszlám híveiről, hogy 
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nem fogyasztanak sertéshúst, illetve alkoholt, naponta ötször imádkoznak, és egy egész hó-
napig böjtölnek minden évben. A muszlim munkások sem igazán érintkeztek a német la-
kossággal, ugyanis a munkaidő lejárta után lehetőleg visszatértek a szálláshelyeikre, és hon-
fitársaikkal töltötték az időt. Ebből fakadóan a német nyelv megismerésére sem mutattak 
különösebb érdeklődést. A muzulmánok az otthonról hozott tradíciókat zavartalanul gya-
korolták, a lakóházak hátsó udvarán hoztak létre maguknak imahelyeket, és mivel német 
munkatársaikkal nem építettek ki mély kapcsolatot, ezért az imahelyeik, és az addigra fel-
épülő kis élelmiszerüzleteik a német társadalom számára szinte láthatatlanok maradtak. 
A hosszú évekre elnyúló tartózkodás azonban sokuknál lassan fellazította a származási or-
szághoz fűződő kötelékeket, és miután legtöbbjük időközben a családját is maga után hoz-
ta, sokan a végleges letelepedés mellett döntöttek, ugyanakkor az 1973-as olajválságot kö-
vetően a nyugati gazdasági növekedés lelassult, így nem volt szükség akkora számban mun-
kaerőre, mint annak előtte.

A „láthatatlanság utáni” első feltűnő képeket a vendégmunkások feleségei hozták a né-
met utcákra, melyek fokozatosan törökké „formálódtak”. A fejkendőt viselő, és gyakran 
szokatlanul színesen öltözködő asszonyok megváltoztatták a megszokott városképet. Ek-
kor kezdett a többségi társadalom érdeklődést mutatni a jövevények iránt, ami egyfajta saj-
nálattal párosult, hiszen a muszlim nők szinte minden fizikai munkát elvállaltak a privát-
gazdaságban.

Két eltérő kultúra, két eltérő mentalitás, két külön világ tartós „összeköltözésének” a 
kezdete volt ez. Az addig egymásról szinte semmit sem tudó német társadalom és a lassan 
jelentékennyé váló muzulmán kisebbség részeivé váltak egymás mindennapjainak. Emi-
att a bevándorlóknak úgy kellett (volna) életvitelüket átalakítani, hogy megtartsák hagyo-
mányaikat, és egyben alkalmazkodni is tudjanak az idegen környezethez, a befogadók-
nak pedig meg kellett szokniuk a tőlük merőben eltérő szokásoknak hódoló új szomszédo-
kat. Ki kellett alakítaniuk a hosszú távú együttélést biztosító kereteket a mindennapi élet-
ben, és bár az első generációs bevándorlóknak már a gyerekeik, sőt az unokáik is Németor-
szágban születtek, a tények azt bizonyítják, hogy ez a mai napig nem sikerült nekik. Thilo 
Sarazzin (2010) könyvében kifejtett véleménye szerint ennek oka egyszerűen az, hogy nem 
is áll szándékukban beilleszkedni, de egyesek inkább a német társadalmi környezet rugal-
matlanságáról beszélnek. A muszlim nők a következő generáció megjelenésének előfutárai 
voltak, akik – szüleikkel ellentétben – viszont már kevésbé érezték magukat vendégnek és 
ez a termelékenységi ráta lassú csökkenésében is megmutatkozott. A bevándorlók gyerekei 
ugyanis már ide születtek, itt nőttek fel, és jártak iskolába, habár még mindig távolságtar-
tó viszonyt ápoltak a német lakossággal. A sajátos vallásfelfogásból eredő viselkedési nor-
mák még ma is megfigyelhetőek ezen a generáción (iskolai kirándulásokon és a testneve-
lésórákon nem vettek részt, az iskolán kívül pedig csak ritkán érintkeztek diáktársakkal). 
A kis iszlám csoportok eleinte azért zárkóztak magukba, mert számukra a német társadal-
mi közeg idegen volt, ám sokan úgy gondolták, hogy idővel – hasonlóan más kisebbségek-
hez – ők is integrálódnak a többségi társadalomba. Az azóta eltelt évtizedek alatt azonban 
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bebizonyosodott, hogy ez nem fog megtörténni. Az első generációs bevándorlók gyerme-
kei és unokái sem érzik feltétlenül magukénak a német hazát, és így az integráció és a visz-
szavándorlás – mint két lehetséges megoldás – között rekedve egyfajta heterogén kulturá-
lis közeget és ezzel egyidejűleg egy párhuzamos társadalmat alakítottak ki maguk számára.

A németországi iszlám a számok tükrében
A németországi muszlimok jelenlegi létszámára vonatkozóan csak becslések adnak szá-
munkra támpontot. Az elmúlt évtizedben a számukat egységesen 3 és félmillió körülire 
saccolták a német hatóságok. Erre az adatra cáfolt rá az első muszlimokról szóló reprezen-
tatív, országos összegzés, amelyet a német belügyminisztérium megbízásából a Migrációért 
és Menekültügyért felelős Szövetségi Hivatal (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
készített, és amit 2009-ben a Német Iszlám Konferencia negyedik plenáris ülésén mutat-
tak be.1 Eszerint az eddigi becslésektől eltérően az országban élő muszlimok száma 3,8 és 
4,3 millió közé tehető, amivel kiderült, hogy Németország Európa második legnépesebb 
muszlim kisebbségével rendelkező állama. Az egyes európai országokban eltérő származá-
sú muszlim kisebbség a domináns. A két legnagyobb egykori gyarmattartóra, Franciaor-
szágra és Nagy-Britanniára természetes módon jellemző, hogy elsősorban volt gyarmataik-
ról vándoroltak be muszlimok a gyarmati államok függetlenedése után. Míg a franciaországi 
muszlimok főleg Algériából és Marokkóból érkeztek, addig például az Egyesült Királyság-
ban élők több mint 70%-a pakisztáni vagy indiai gyökerű. Németország nem rendelkezett 
iszlám vallású gyarmatokkal, az ottani muszlim kisebbség 70%-a török származású, a töb-
bi nagyobb csoport a balkáni államokból, a Szovjetunió egykori tagállamaiból, illetve a Kö-
zel-Keletről származik. Az 1980-as évek elején egy nagyobb migráns hullám érkezett Irán-
ból, míg a boszniai és koszovói muszlimok a volt Jugoszlávia területén kitört háborúk elől 
menekültek nyugatra. Közülük több mint félmillióan Németországban kerestek új otthont. 

Az 1. táblázat2 a hét leggyakoribb származási országot mutatja, az onnan bevándorolt 
muszlimok létszámával a 2009-es felmérés szerint.

1. táblázat 

Törökország 1 700 408 fő
Ex-Jugoszlávia 685 107
Orosz Föderáció 187 280
Irak 73 371  
Marokkó 66 886  
Irán 55 061
Kazahsztán 54 510

1 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz – Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, 76. o.

2 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz – Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, 76. o.



272

bodnár előd

Bár eddig a legátfogóbb képet a 2009-es felmérés adta a németországi muszlimok sta-
tisztikájával kapcsolatban, azért meg kell említeni, hogy ezen felmérés számai is becslése-
ken alapulnak. Jól példázza a német szervezetek hosszú éveken át tartó sötétben tapogató-
zását, hogy a Friedrich Ebert Alapítvány muzulmánok létszámát kutató, 2000-ben publi-
kált tanulmányának adatai néha olyan mértékben térnek el a fentebb ismertetett táblázat 
számaitól, amire az azóta eltelt évek sem adhatnak elfogadható magyarázatot. A „Muslime 
in Deutschland im Zuge der Arbeitsmigration” című tanulmány a szervezet honlapján ol-
vasható.3

Az alapvető gondot az okozza a muszlimok pontos feltérképezésénél, hogy Németor-
szágban 1987-ben tartottak utoljára népszámlálást, így általános és pontos képet csak egy 
újabb népszavazás után kaphatnánk. A következő országos népszámlálásra 2011-ben kerül 
sor, aminek első eredményei csak 2012 novemberétől lesznek elérhetőek. A megfelelő ada-
tok hiányának másik oka pedig a korai statisztikai adatfeldolgozásban rejlik, hiszen a nyil-
vántartó hivatalok a muzulmánokat a ’90-es évek közepéig az „egyéb” kategóriába sorolták 
be. Mindaddig, míg nem kapják meg a német állampolgárságot, nem vallás, hanem állam-
polgárság szerint tartják őket nyilván a német hivatalok. Ezen kívül még az sincs ponto-
san tisztázva, hogy ki tartozik az iszlám valláshoz, hiszen a muszlimok megítélése ilyen té-
ren igen eltérő. Sok muzulmán például a pakisztáni eredetű Ahmadijja, és a Törökország-
ban elterjedt Alevita irányzatok híveit már nem tartja az iszlám közösség részének, noha ők 
annak vallják magukat. A muszlim jelző meghatározásának ilyen eltérései persze azt ered-
ményezik, hogy a különböző muszlim irányzatoknak más a felfogása arról, hogy ki tarto-
zik hozzájuk. Tekintve, hogy ezeket a törésvonalakat kívülről nehéz felmérni, és hogy egy 
nem muszlimnak nincs is kompetenciája ebben a kérdésben állást foglalni, továbbra is ne-
héz lesz tisztázni, hogy ki muszlim Németországban, és ki nem.

Az első jelentős statisztikai felmérés 1987. május 25-én készült, amelyben a vallási ho-
vatartozásnál már a muszlimokat is figyelembe vették. A 1987-es népszámlálás adatai sze-
rint 1 650 952 muzulmán élt Németországban, ami az akkori összlakosság 2,7%-a volt. 
Ez akkor természetesen Nyugat-Németországot, az egykori NSZK-t jelentette. A túlnyomó 
többségük (1 602 986 = 97,09%) külföldi állampolgársággal bírt, csak 47 966 (2,91%) volt 
német állampolgár. A Németországi Világnézetek Kutatócsoportjának (Vorschungsgruppe 
Weltanschauungen in Deutschland) felmérése szerint 2010-ben a muszlimok aránya az 
összlakosság körében már 4,6% volt.4 Érdemes megjegyezni, hogy a többször hivatkozott 
2009-es tanulmány már arra a következtetésre jutott, hogy a németországi muszlimok 
most már csaknem fele rendelkezik német állampolgársággal.5

3 Muslime in Deutschland im Zuge der Arbeitsmigration, 2011. január 28. [http://www.fes.de/fulltext/
asfo/00803006.htm]

4 Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland – Religionszuhörigkeit 1950-2010, 2011. 
március 14. [http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Religionszugehoerigkeit/Religionszugehoerig-
keit_Bevoelkerung_1970_2010.pdf]

5 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz – Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, 78. o.
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Sok muzulmán, aki német állampolgár lesz, nem mond le régi állampolgárságáról sem, 
így gyakori eset a kettős állampolgárság. Arról azonban nincsenek biztos adatok, hogy 
mennyi az iszlámra áttért németek száma. Az Iszlám-Archív Központi Intézetének állítá-
sa szerint kétezerben 10 900 ilyen személy volt. Az egykori NDK és NSZK eltérő migráci-
ós körülményei miatt a muszlimok döntő többsége a nyugati tartományokban él. Egy két-
ezerben készült felmérés szerint az egykori NDK területén abban az évben csak mintegy 60 
ezer muszlim élt, ami a több milliós létszámú közösségnek elenyésző töredéke.

A Németországi Világnézeti Kutatócsoport 2005-ös felmérése szerint a világ muzul-
mánjainak 90%-a szunnita, és 10%-a síita.6 A felmérés a többi iszlám irányzatra nem tér ki. 
Ez a világra jellemző arány nem ilyen Németországban, mivel nagyon sok török az alevita 
irányzat tagja, és vannak még egyéb irányzatok is, melyeknek nagyobb a jelentősége né-
metországi szinten, mint a világban. A német szunniták aránya ezért csak 80% körül van. 
A legtöbben közülük a Törökországra, Bosznia-Hercegovinára, Afganisztánra és Pakisz-
tánra jellemző hanafita jogi iskolához tartoznak. Emellett elenyésző számban vannak még 
a másik három jogiskolának is követői. (Az iszlám jog rendszere négy elfogadott irányzat 
(madzhab) vagy ún. jogi iskola gyakorlata révén érvényesül. A köztük lévő különbség nem 
annyira az elvekben, inkább az alkalmazás módjában és gyakorlatában van. Az irányzatok 
az alapító vallástudósok nevét viselik: Abú-Hanífa (699–767), Málik Ibn-Anasz (712–795), 
As-Sáficí (767–820), Ahmad Ibn-Hanbal (780–855). Újabban a négy szunnita jogi irány-
zat mellett ötödikként szokták említeni a Dzsacfar Asz-Szádiq (700–765) nevéhez fűződő 
síita vallásjogi felfogást.)7

A németországi síiták száma jelenleg 125 ezerre tehető, és többségük iráni származá-
sú. Emellett még Libanon, Törökország és Afganisztán a főbb területeik. A német kutatá-
sok nem szokták részletesen felmérni, hogy a muszlimok közül melyik irányzathoz meny-
nyien tartoznak, ők egységesen muzulmánként kezelik őket, ezért az irányzatok közötti 
számarányokra inkább az ottani iszlám szervezetek saját felméréseiből lehet következtetni. 

Az alevita vonalnak Németországban több mint 400 ezer követője van, ezzel kétség kí-
vül a második legnagyobb iszlám irányzat az országban. Ők egy teljesen különálló csopor-
tot képeznek, és a vallásgyakorlás kérdéseiben jelentősen eltérnek mind a síitáktól, mind a 
szunnitáktól. Sem az iszlám öt alappillérét, sem az iszlám jog kötelességeit nem tartják ma-
gukra nézve kötelező érvényűnek, hanem saját vallási előírásokat alkottak. Ez az a tényező, 
amiért több más irányzat nem tartja őket az iszlám világközösség részének.

Utolsó csoportként még az Ahmadijja irányzatot kell megemlíteni, akik száma Német-
országban 60 és 70 ezer között lehet. Ők Mirza Ghulam Ahmad követői, aki 1889-ben, In-
diában alapította meg mozgalmát. Hívei többsége prófétának tartja Ahmadot, míg egy ki-
sebbség az iszlám megújítóját látja benne. A vallásgyakorlás kérdéseiben nem térnek el je-
lentősen szunnita és síita hittársaiktól, ennek ellenére iszlám körökben általában elutasító-

6 Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland – Muslime Weltweit übersichten, 2011. február 
18. [http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Muslime_weltweit_Uebersichten.pdf]

7 Mikes International 2002 április-június, II. évfolyam, 2. szám, 27. o.
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ak velük szemben, aminek oka, hogy többen eretneknek tartják őket. A pakisztáni parla-
ment 1974-es döntése értelmében az ahmadik nem az iszlám hívei, ennek megfelelően Pa-
kisztánban őket nem szabad muszlimnak hívni, imahelyeiket nem szabad mecsetnek ne-
vezni, és nem gyakorolhatják az imára hívást. A döntésre adott válaszként az ahmadik nem 
vesznek részt olyan imákon, amin az iszlám más irányzatának képviselői is jelen vannak.

Az alábbi kördiagram a 2009-es belügyminisztériumi felmérés eredményei alapján mu-
tatja be a németországi muszlimok közti vallási irányzatok arányát:8

1. ábra: Muszlim vallási irányzatok

Thilo Sarazzin „forradalma”
Thilo Sarrazin 2010 augusztusában megjelent 464 oldalas könyve követ hajított a német 
közélet állóvizébe, és új lendületet adott a bevándorlók, illetve kisebbségek körüli viták-
nak. A „Németország felszámolja önmagát” (Deutschland schafft sich ab) című műve hetek 
alatt bestsellerré vált Németországban, ahol a politikai korrektség jegyében a bevándorlók 
problematikájával „nem illett” foglalkozni az elmúlt évtizedekben. Sarrazin nem csak meg-
nevezett létező társadalmi problémákat, de sokszor igen sarkalatos véleményt is megfogal-
mazott. Szerinte a muzulmán gyökerű bevándorlók nem hajlandók beilleszkedni, másrészt 
nagy családjaik, számos gyermekük révén jóval több pénzbe kerülnek a német államnak, 
mint amennyi hasznot gazdasági tevékenységükkel hajtanak. Úgy véli, a bevándorlók ér-
telmi képességei gyengék, ám magasabb szaporodási mutatójuk révén előbb-utóbb ők al-
kotják majd a lakosság többségét, ami miatt a német társadalom lassan elbutul, és idővel 
képtelen lesz versenyképes gazdaság működtetésére. Sarrazin szerint – a zömmel Török-
országból – a hatvanas évek óta folyamatosan érkező muzulmán bevándorlók genetikai-
lag és kulturális hátterükből fakadóan is alkalmatlanok a tanulásra, hiszen az intelligen-
cia legalább 50%-ban öröklődik, ezért a képzés is csak részben segíthet a felzárkózásban. 
A jobboldali populista pártok táborának növekedését pedig a jórészt a történelmietlen, naiv 
és opportunista állami bevándorlási politika okozta Európában. A könyv megállapításait a 
Bild című német napilap foglalta össze a megjelenést követő héten. Eszerint Németorszá-

8 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz – Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, 97. o. 



275

a németországi muszlimok helyzete thilo sarrazin könyvének tükrében

gon kívül az összes érintett országban a következő tendenciák tapasztalhatók a muzulmán 
bevándorlók között:9
• átlag alatti részvétel az oktatásban és a képzésben,
• átlag alatti munkaerő-piaci integráltság, 
• átlag feletti függőség a szociális ellátórendszerektől, 
• átlag feletti termékenység,
• területi szegregáció és hajlam a párhuzamos társadalom kialakítására,
• átlag feletti vallásosság, melyben növekvő szerepet kap az iszlám hagyományos, illetve 

fundamentalista értelmezése, 
• átlag feletti bűnözés, az egyszerű utcai erőszakos bűnözéstől kezdve, a terrorista tevé-

kenységig bezárólag.

Sarrazin szerint a muszlim kisebbség társadalmi elmaradása leginkább az oktatás/kép-
zettség területén tapasztalható elmaradással magyarázható, ezáltal alapvetően is sérül a 
békés együttélés lehetősége. A 2009-es tanulmány alapján két megállapításra juthatunk. 
Egyrészt ezen a területen jelentős különbség mutatkozik az első, illetve második generáci-
ós muszlimok között, hiszen utóbbiak – származási országtól függetlenül – sokkal gyak-
rabban fejezik be tanulmányaikat sikeres záróvizsgával, mint azt szüleik tették. Ez külö-
nösen igaz a muszlim nőkre. Másrészt viszont a tanulmány – Sarrazin tézisét megerősít-
ve – azt mutatja, hogy a jelentős fejlődés ellenére még mindig szembeötlően magas a befe-
jezetlen általános iskolai végzettséggel rendelkező muszlimok aránya, és nagyon alacsony 
körükben az érettségizők száma. Ez azt bizonyítja, hogy továbbra is jelentős deficittel ren-
delkeznek az oktatás területén.10

Az óvodai évek után – akárcsak nálunk – hetedik életévüktől részesülnek a gyerekek 
általános iskolai képzésben. Az óvodás korúaknak még nincs kialakult egyénisége és nin-
csenek tudatosan felvett kulturális szokásaik, így az esetlegesen adódó konfliktusok a szü-
lők és az intézmény, vagy a szülők és a többi szülő között zajlanak. Az általános iskola alatt 
viszont megkezdődik a személyiségfejlődés, amit nagyban meghatároz az otthonról ho-
zott kulturális háttér, amely merőben eltérhet a tanintézményben domináns környezettől. 
Az általános iskola az egyik legfontosabb szocializációs ágens, és mint ilyen igen nagy sze-
repe van a későbbi társadalom formálásában.

Németországban jelenleg nagyjából egymillió külföldi származású gyermek és fiatal 
jár különböző szintű oktatási intézményekbe, ebből körülbelül 700-800 ezer a muszlim.11 
Családjuk döntő többségében már a harmadik generáció óta él az országban. Földrajzi el-
helyezkedésük nagyon egyenlőtlen, és követi a muszlim lakosság már korábban említett te-

9 Bild.de, 2011. január 8.  [http://www.bild.de/BILD/politik/2010/08/24/thilo-sarrazin/neues-buch-
deutschland-schafft-sich-ab.html]

10 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz – Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2009, 207. o. 

11 Qantara, Dialog mit der islamischen Welt – Islam im Klassenzimmer, 2011. január 12.  [http://www.
qantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-480/_p-1/i.html] 
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rületi eloszlását: míg a keleti tartományokban (a volt NDK területén) Berlint kivéve gya-
korlatilag nincsenek muszlim tanulók, addig az ország nyugati részében lévő nagyváros-
ok egyes kerületeiben már nem ritka, hogy az osztályok 50%-a az iszlám közösség tagja. 
A muzulmán tanulók egyrészről élvezik a plurális társadalom olyan előnyeit, mint a tole-
ranciára épülő együttélés és az esélyegyenlőség, másrészről azonban az iskolákban is meg 
kell küzdeniük a családtól eredő kulturális háttér és az iskolai közeg által kínált eltérő kul-
túra közötti különbségekből adódó gondokkal.

A statisztikai adatoktól függetlenül is általánosan elterjedt vélemény, hogy az ún. mig-
rációs háttérrel rendelkező fiatalok – bár egy részük, igazi 21. századi diákként nyitottabb a 
világra mint az idősebbek – többnyire rosszabb teljesítményt nyújtanak a tanintézmények-
ben, mint német társaik. Ehhez tudnunk kell, hogy az eltérő kulturális háttérből eredően 
például a muszlim fiataloknak gyakran alacsonyabb a motiváltságuk mint a németeknek, 
hiszen sokuknak nem feltétlenül a nyugati típusú értékrendszer által közvetített életút a 
követendő. Rostoványi Zsolt szerint az iszlám civilizáció egyik jellegzetessége éppen abban 
keresendő, hogy az iszlám egyszerre tölti be a vallás, a kultúra, egy etikai normarendszer 
alapjait, és minden részletre kiterjedő társadalom- és gazdaságelmélete van. (Rostoványi, 
1998: 31) Ezek pedig sokak szerint nem feltétlenül egyeztethetőek össze a nyugaton ter-
mészetesnek vett normákkal. Ám nem lehet általánosságban beszélni ezekről a fiatalokról 
sem, hiszen esetekben teljesen eltérő körülmények befolyásolják világképük és személyes 
értékrendjük kialakulását. Vannak, akik saját identitásukat muszlim gyökereikben találják 
meg, és a többségi társadalomtól merőben eltérő életvitelt alakítanak ki maguknak, ezál-
tal gyakran szegregálódnak. Léteznek olyanok, akik kulturális gyökereiket teljesen felad-
va asszimilálódnak, ám ők így sokszor családjuktól távolodnak el a növekvő kulturális kü-
lönbségek miatt. És van egy olyan réteg – leginkább a német nagyvárosokban – melynek 
tagjai gyakorlatilag egy önálló szubkultúrát alakítottak ki maguknak, ami leginkább a né-
met és a muszlim sajátosságok egyfajta ötvözete. Ők jellemző módon a török eredetű be-
vándorló családok Németországban született harmadik generációjából kerülnek ki.

Konfliktusok a hétköznapokban
Az egyik, német többség és muszlim kisebbség között zajló szimbolikus vita is alapvetően 
az oktatáshoz kötődik. Ez a konfliktus a muszlim nők körében népszerű fejkendők viselé-
sének tanintézményekben való engedélyezése körül robbant ki, majd általános társadalmi 
vitává nőtte ki magát. Az első precedensértékű jogi összetűzést egy afgán származású ta-
nárnő, Fereshta Ludin esete robbantotta ki. Az akkor 29 éves pedagógust azért nem alkal-
mazta egy baden-württembergi iskola, mert az igazgató felszólítására sem volt hajlandó le-
venni a fejkendőjét. A döntést Ludin bíróságon támadta meg, amely a fellebbezést három-
szor elutasította. A tartomány 2004-ben hozott egy törvénymódosítást, ami ma már egy-
értelműen tiltja a fejkendő viselését a pedagógusok számára az iskola területén.12 A fejken-

12 Spiegel Online - Fereshta Ludin beendet Rechtsstreit, [http://www.spiegel.de/unispiegel/studi-
um/0,1518,322310,00.html] 
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dő-téma egészen specifikus a németeknél, hiszen több ismert vallásszakértő – mint például 
az egykori egyiptomi vallásügyi miniszter Hamdi Zakzouk – nem ismer el semmilyen fáty-
lat vagy fejkendőt vallásos viseletnek13, a németországi iszlám szervezetek többsége azon-
ban ennek ellenére egyfajta vallási kötelességnek tartja a fejkendő viselését. Ez alól a jelen-
tős szervezetek közül egyedül a Török-Iszlám Unió a Vallási Intézményért (Diyanet I̧  seri 
Türk Islam Birligi, rövidítése DITIB) a kivétel, amely török eredete révén figyelembe ve-
szi, hogy a szekularizált Törökországban a parlamenti képviselőnőknek, az állami alkal-
mazottaknak, és a tanárnőknek is meg van tiltva a fejkendő viselése. Dr. Aydin Findikci, 
a Müncheni Egyetem török származású szociológustanára egyenesen azon a véleményen 
van, hogy a fejkendő viselése hátráltatja az integrációs folyamatot és kifejezetten negatív je-
lentéstartalma van a német társadalomra nézve. Ugyanis a fejkendőt eredetileg a nyolcva-
nas évek közepén Törökországban politikai és iszlamista jelképként kezdték el hordani a 
laicista állam elleni tiltakozásul egyes vallási szekták. Ezen szervezetek célja az volt, hogy 
vizuálisan megosszák a társadalmat „becsületes hívőkre” és „becstelen hitetlenekre”. Ez a 
tendencia csak felerősödött a konzervatív iszlám törökországi Igazság és Fejlődés Pártja 
(AK Parti) 2002-es előretörése óta. A párt vezetője és egyben Törökország miniszterelnöke 
Recep Tayyip Erdogan támogatja a fejkendő viselését az egész világon, és pártja többször 
jelezte már, hogy fel kívánják számolni a törvényt, mely tiltja az iskolákban a fejkendő vi-
selését. Findikci szerint az elmúlt évtizedben Németországban a fejkendő viselése ugyan-
úgy egy politikai-vallási állásfoglalás kifejeződésévé vált, és azt szimbolizálja, hogy viselő-
je megkérdőjelezi a nyugati normákat (férfi-női egyenlőség, jogállamiság, többpártrend-
szer, stb.). Ezért aztán – véleménye szerint – a muszlim nőknek nincs joguk arra hivatkoz-
ni, hogy vallási okokból hordják a kendőt, a német államtól pedig naivitás a vallásszabad-
ságra való hivatkozással engedélyezni a kendő viselését.

Egyébként, ha a kendő viselése valóban vallási előírás lenne, akkor a németországi 
muszlim nők nagyobb része bűnt követne el, ugyanis többségük nem hordja.14 A fejkendő-
ügy pont azért a német társadalmi tolerancia mértékéről szóló viták egyik visszatérő eleme, 
mert ezt szokták felhozni példának arra vonatkozóan, hogy az országban az iszlamistáknak 
nagyobb mozgásterük van már mint eredeti hazájukban. Ahogy több újság is fogalmazott: 
Németország az iszlamisták játékszerévé vált, és valóban tény, hogy az ország sokkal na-
gyobb teret enged a vallási indíttatású tevékenységeknek mint a többi nyugat-európai or-
szág, elsősorban Franciaország. A muszlim lányoknak például Németországban joguk van 
távol maradni a testnevelés- és úszás órákról, főként koedukált képzés esetén, hiszen az isz-
lám szerint nem mutatkozhatnak fedetlen vagy kevésbé fedetlen testtel mások előtt. (Ezzel 
a joggal a muszlim lányok egyébként ma már csak 7%-a él.)15

13 Der Spiegel, 2001/23. szám, 2001 június 2., 180. o. 
14 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz, Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 2009, 195. o. 
15 Muslimisches Leben in Deutschland im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz, Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 2009, 191. o. 
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Az elmúlt években emelkedett azoknak a muszlim fiataloknak a száma, akik tovább-
tanulást biztosító iskolákba járnak, majd ezt követően felsőfokú képzésben vesznek részt. 
Az ő integrációjukat elősegíti az, hogy az utóbbi években a családképük, és a nemi szerep-
ről alkotott elképzeléseik közeledtek a közép- és nyugat-európai példaképhez. Azonban 
akik az új társadalmi szerepkörbe nem tudnak megfelelően integrálódni, azoknál számol-
ni kell azzal, hogy hajlamosabbak a radikalizálódásra és az erőszakosságra, mint a jobban 
alkalmazkodott kortársaik. Meg kell állapítanunk, hogy a vallásilag alátámasztott érték-
közvetítés a muszlim fiatalok felé erősen elmaradt a társadalmi fejlődésüktől. Pedig egyes 
vélemények szerint ha lett volna egy ilyenfajta nevelés (gyakorlatilag egy vallásoktatás), az-
zal meg lehetett volna sok esetben gátolni a vallási-etnikai alapú deszocializációt, és talán 
hatékonyabban tudnák ötvözni iszlám hitüket a nyugati értékrenddel. Ennek hatékonysá-
gát sokan megkérdőjelezik, egyrészt mert Európa nyugati felén egyre többen úgy gondol-
ják, hogy ezek az értékek nem kompatibilisek egymással, másrészt pedig – ahogy koráb-
ban utaltam rá – sok országban az iszlám vallást tartják a sikeres integráció fő gátjának, és 
úgy gondolják, hogy a vallásos képzés csak elmélyítené a fiatalokban a kulturális szakadé-
kot. Mindenesetre tény, hogy azokra az Európában élő muszlim fiatalokra, akik szélsőséges 
vallási nézetek felé fordulnak, az identitásválság mellett sokszor az is jellemző, hogy nem is-
merik eléggé az iszlám vallás alapjait, így annak tanait könnyen félreértelmezik vagy köny-
nyen olyan személyek bűvkörébe kerülhetnek, akik a Korán szavait tudatosan félremagya-
rázzák. (Lewis, 2004: 181-182)

A másik szimbolikus vita – amely mentén az utóbbi évtizedben Nyugat-Európa számos 
országában a hagyományos többség és a muszlim kisebbség közötti legtöbb konfliktus ki-
alakult – a mecsetek körül zajlik. Az elmúlt tíz évben relatíve megszaporodott mecsetépíté-
si-igényekre a németek is érzékenyen reagálnak, hiszen hagyományos környezetüket, meg-
szokott városképüket féltik az épületektől.

A mecset szó az arab-török masjid szóból ered, és az eredeti jelentése „hely ahol imára 
borulunk”. Az, hogy az imahely rendelkezik minarettel vagy sem, az vallási szempontból 
indifferens. Törökországban például majdnem minden sarkon áll egy mecset, aminek sem-
miféle tornya sincs. A vallásos muzulmánok tisztában vannak azzal is, hogy Mohammed 
idejében nem is léteztek még minaretek. 

Németországban ma mintegy 2000 imahely található16, ám az iszlám közösségek sze-
rint ennél jóval több létezik. Az esetek többségében az imahelyek teljesen beleolvadnak a 
városképbe, és nem ismerhetőek fel kívülről. Gyakran egykori raktárakban, hátsó udva-
rokban, elhagyott ipari létesítményekben alakították ki őket és emiatt csak a kint látható 
kis tábláról lehet tudni, hogy az épület egy imahelyet rejt, az épületek belülről viszont tel-
jesen át vannak alakítva.

Ám ez a kép évek óta változik, ugyanis sok muszlim bevándorló család döntött a vég-
leges maradás mellett, így ők tartós megoldásokat keresnek. Sok telket vásároltak meg kü-
lönböző iszlám csoportok azzal a céllal, hogy kifejezetten minarettel és kupolával rendel-

16 Moscheesuche.de, 2011. január 24. [http://www.moscheesuche.de/]
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kező mecseteket építsenek rajta. Jelenleg Németországban már több mint 120 ilyen „klasz-
szikus mecset” áll. 

A mecsetekről szóló vitáknak új lendületet adott Németországban és Ausztriában egy-
aránt egy 2009 novemberében lezajlott svájci népszavazás, aminek eredményeként az alpesi 
országban minaretépítési tilalom lépett életbe.17 A svájci lakosság akaratnyilvánító többsé-
ge a szavazáson úgy határozott, hogy megtiltja az országban új minaretek építését. A dön-
tésnek nincs visszamenőleges hatálya, azaz a már létező négy minaret továbbra is fennma-
radhat. A minaretek építésének tilalmát a népszavazás közvetlenül az alkotmányba illesz-
tette be, így az a legmagasabb szintű jogi szabályozással valósul meg. Svájcban 400 ezer 
muzulmánt tartanak nyilván, akik főként Boszniából, Koszovóból és Törökországból ér-
keztek. A tilalmat létrehozó népszavazáson a választópolgárok 57,5%-a voksolt igennel az 
új minaretek betiltására. A német politikát megosztotta a minaretépítést betiltó svájci nép-
szavazás kimenetele. Míg az egyik tábor szerint igazolta a társadalom iszlamizálódásától 
való – Németországban is jelentkező – félelmeket, más politikusok szerint azonban a dön-
tés ellentétes a vallásszabadsággal. Több németországi muzulmán szervezet sajnálatosnak 
nevezte és elítélte a referendum eredményét, hiszen szerintük egy olyan alapvető jogról, 
mint a vallásszabadság nem lehetne népszavazást rendezni. Már korábban említettem, az 
iszlámban nincs előírás arra vonatkozóan, hogy a mecsetnek minarettel kellene rendelkez-
nie, így Aydin Findikci szerint az európai muszlimoknak nincs joga a svájci döntéssel kap-
csolatos tényeket elferdíteni. Ahogy egy 2009 decemberében megjelent cikkében írja: a kér-
dés nem úgy szólt, hogy „igen vagy nem a mecsetekre”, hanem úgy, hogy „igen vagy nem a 
minarettel rendelkező mecsetekre.”18 A szociológus szerint nem az iszlám és nem a Korán, 
hanem az átpolitizált iszlám és az iszlamisták időszerűtlen Korán interpretációja az, ami 
leginkább veszélyezteti a muszlimok integrációját. A cikk szerint az iszlám hívők többsége 
nem ragaszkodik a minaretes mecsetekhez, számukra a legfontosabb maga az imahely, míg 
az iszlamisták a mecsetet az iszlám terjeszkedésének jelképeként fogják fel, aminek fontos 
eleme a minaret is. A hívő muzulmánok nagyobbik része nem szeretné, ha a mecsetek az 
iszlamisták vagy a fundamentalisták politikai akcióinak terepévé válnának. Az iszlám át-
politizálásának egyik példáját pont a már korábban is említett Recep Tayyip Erdogan tö-
rök miniszterelnök szolgáltatja, aki előszeretettel szokta idézni Ziya Gökalp török költő 
egyik mondatát, miszerint „A mecsetek a kaszárnyáink, a minaretek a bajonettjeink, a ku-
polák a sisakjaink és a hívők a katonáink”. Ez a fajta iszlámfelfogás Findikci szerint teljes-
séggel elfogadhatatlan. A minareteken kívül a mecsetekkel kapcsolatban a másik fő konf-
liktusforrás az imára hívás, az Adzan. „Amikor elérkezett az imaidő, elhangzik az Adzan, 
ezt a muszlimok általában naponta ötször ismétlik el, ilyenkor mennek az emberek a me-
csetbe, hogy elvégezzék az istentiszteletet. A múltban az imára hívó, a müezzin felkapasz-
kodott a mecset minaretjének lépcsőin, kiállt a tetejére és innen, a legmagasabb helyről hí-

17 HVG online, 2011. január 20. [http://hvg.hu/vilag/20091201_svajci_minaret_tiltas_hattere]
18 Veraltete Koran-Auslegung bremst die Integration, 2011. január 20.  [http://www.welt.de/politik/

deutschland/article5665837/Veraltete-Koran-Auslegung-bremst-die-Integration.html]
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vott imára, hogy olyan messziről hallják, amilyen messziről csak lehetséges. Még most is 
minden muszlim országban hallani az imára hívást a mecsetből.”19 Az Adzan körüli viták-
ból gyakran politikai ügy lesz, ugyanis sok önkormányzat csak úgy engedélyezi a mecse-
tek építését, ha garanciát kapnak rá, hogy az nem lesz az imára hívás rituáléjának helyszí-
ne. Ezt pedig sok iszlám közösség megint csak alapvető vallási jogaik gyakorlásának korlá-
tozásaként fogja fel. A kairói Al-Ahzar Egyetem nagysejkje németországi látogatása során 
arra intette a muszlim közösségeket, hogy az imába szólítás hangerejét mindig a körülmé-
nyekhez kell igazítani, és ha a helyzet megkívánja, csendesen kell elvégezni. Ám annak el-
lenére, hogy a nagysejknek a legtöbb muszlim körében nagy a tekintélye, nincs jogosultsá-
ga irányelvek kibocsátásához. Az iszlám nem ismer el egy központi személyt, akinek a sza-
va minden hívőt összekötne, hanem az egyes hívőcsoportosulások lokálisan alakítják ki a 
kompromisszumaikat, akár az imára hívás hangereje tekintetében is. 

Borús jövőkép?
Ezek a társadalmi viták is alátámasztják Sarrazin párhuzamos társadalom kialakulásáról 
szóló téziseit, amiket a vezető német politikusok első reakcióként élesen elítélték, de pél-
dául Horst Seehofer bajor miniszterelnök nem sokkal a könyv megjelenése után beismer-
te, hogy „az eltérő kultúrkörökből érkező bevándorlóknak, így a törököknek és az arabok-
nak, összességében nehézségeik vannak a beilleszkedés terén”. Ebből pedig azt a következ-
tetést vonta le, hogy „nincs szükségünk idegen kultúrkörökből érkező újabb bevándorlók-
ra”. Miután a könyv bemutatása után nyilvánosságra hozták az első közvélemény-kutatási 
adatokat, a német politika több szereplője fokozatosan változtatott korábbi elítélő vélemé-
nyén. Ezek ugyanis azt bizonyították, hogy a megkérdezettek majdnem 60%-a egyetért a 
Sarrazin által megfogalmazottakkal és csak 28%-uk ellenzi azokat egyértelműen. Ami pe-
dig még beszédesebb, az a Der Spiegel által 2010 decemberében közölt felmérés, mely sze-
rint a németek mintegy 80%-a azt várja a Sarrazin-jelenségtől, hogy „a politika végre el-
kezdjen foglalkozni a problémával”.20

A törésvonal tehát létezik, még ha a politika felsőbb szférájában eddig nem is akartak 
róla tudomást venni, de a német lakosság szemlátomást nagyon is érzékeli annak meglét-
ét és súlyát. Habár Thilo Sarrazin könyve kétségtelenül tartalmaz előítéletekkel terhelt vé-
leményeket, a statisztikák alapján állításainak zömével nem lehet szembeszállni, vélemé-
nyem szerint pedig a beilleszkedés gátjainak általa megjelölt okai többnyire helytállóak. 
Hiszen egyrészt Sarrazin a nyugati társadalmak bevándorlási politikáját naivnak írja le, 
másrészt a német államot kivonja a felelősség alól. A németországi jogi környezet, és a tör-
vény által biztosított jogok alapján úgy gondolom, bátran kijelenthetjük, hogy a német ál-
lam valóban nyitott és toleráns más kultúrákkal szemben. (Rédei, 2005: 662-680) A be-
vándorlókkal kapcsolatban nem fogalmaztak meg soha semmilyen átfogó követelmény-

19 Magyar Iszlám Közösség –  IV. Az iszlám és a család, 2011. január 30. [http://www.magyariszlam.hu/
mikregi/5piller.htm]

20 Der Spiegel, 51. szám, 2010 december 20., 41. o.
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a németországi muszlimok helyzete thilo sarrazin könyvének tükrében

rendszert, mert az alapvető felfogás az volt, hogy a letelepedők kultúrájukat megőrizve és 
problémamentesen integrálódnak majd idővel. A törvények gyakorlatilag ugyanazokat a 
jogokat biztosítják más egyházak számára, mint amikkel a Németországban honos keresz-
tény egyházak is rendelkeznek, ám pont az iszlám az, amely európai értelemben vett egy-
házi struktúra hiánya miatt nem tud élni ezekkel a jogokkal. A szabad vallásgyakorlásban 
az állam csak olyan mértékben korlátozza a hívőket, hogy az a békés egymás mellet élést 
lehetővé tegye, emiatt azonban Németországot – és más nyugati államokat – sem illetheti 
kritika. Véleményem szerint azonban – néhány eseti kivételtől eltekintve – nem az iszlám 
vallás a beilleszkedés gátja. Hiszen a legszembetűnőbb konfliktusokban, mint a fentebb is-
mertetett fejkendő vitában vagy akár a mecsetekről szóló vitában is láthattuk, hogy alapve-
tően nem az iszlám előírásairól van szó, hanem az iszlám politikai irányzatának megnyil-
vánulásairól. A Sarrazin által említett oktatási deficit és az ebből eredő munkaerő-piaci in-
tegrálatlanság sem alapvetően az iszlám hit miatt van, hanem véleményem szerint a német-
től merőben eltérő kulturális közegből, és egyén felfogásból ered. A bemutatott statisztikai 
számok – Sarrazin megállapításaival összhangban – azt mutatják, hogy a muszlimok köré-
ben tapasztalható nagy népszaporulat nem párosul nyugati típusú életmodell kialakításá-
val: sok muzulmán fiatal számára az oktatási rendszer inkább teherként jelenik meg, mint 
a jobb jövőbeli élet zálogaként. Így pedig az önmegvalósítás helyett a felnövekvő muzul-
mán generációk is a szociális hálótól való függést választják, amivel csak még jobban ma-
gukra haragítják a német többséget. Márpedig amíg ez így marad, addig esélytelennek tű-
nik, hogy a muszlim tömegek sikeresen integrálódjanak a német társadalomba, és egyszer 
aktívan hozzájáruljanak a német gazdaság fejlődéséhez.
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Harmadik országból érkező idénymunkások

Szerkesztői bevezető

Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai 
Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb kurrens témát, összefüggést, folyamatot, sze-
replőt képesek legyünk az olvasók elé tárni. E megközelítésből a jelenleg is zajló európai viták 
célpontjában található kérdések közül az öregedő Európa számára oly fontos idénymunkások 
tárgykörét is további eszmecserére, elgondolásra ajánljuk. A téma exponálásához pedig nem kér-
hettünk volna fel megfelelőbb személyt, mint a jogász végzettségű Christa Schweng asszonyt, aki 
maga elnökölte azt a bizottsági munkát az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
felkérésére, mint osztrák EGSZB-tag, amely olyan európai irányelvre tett javaslatot, mely a 
harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalását, illetve az ehhez kapcsolódó 
valamennyi kérdést szabályozza. Ennek a kérdésnek a hosszú távon történő megfelelő, a meglé-
vő szabályokhoz igazított következetes rendezése Európa érdeke. Christa Schweng összefoglalója 
után az Európai Unió hivatalos lapjában közölt javaslat teljes szövegét olvashatják.

-

A harmadik országokból érkező migráció mindig is kiemelten fontos tényezőnek számí-
tott az osztrák gazdaság számára. Ausztria 1995-ös, európai uniós csatlakozása után a kér-
dés továbbra is a kormányzat prioritásai között kapott szerepet. Egyes ágazatok – mint a 
mezőgazdaság és a turizmus – zavartalan működéséhez szükség van a harmadik országbe-
li migránsok idénymunkájára. Az Európai Bizottság harmadik országbeli állampolgárok 
idénymunkásainak európai munkaerő-piaci hozzáférésről szóló javaslata ezért kiemelkedő 
fontossággal bír többek között Ausztria számára.

A szervezett európai civil társadalom hangja az Európai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság, amely összegyűjti a munkaadók, a szakszervezetek és különböző más érdekcsopor-
tok szakértelmét és álláspontját. Az EGSZB az Európai Unió konzultatív testülete, amely 
lehetőséget ad az európai szociális-ágazati érdekcsoportoknak (és egyéb szervezeteknek), 
hogy az EU-s politikák egyes szakterületeiről kifejtsék álláspontjukat. Ezzel segít szavatol-
ni, hogy az európai ágazati politikák döntéshozatali rendszere és a jogszabályalkotás mi-
nél inkább összhangba kerüljön az adott gazdasági és szociális környezettel. A megbízott 
EGSZB-tagok az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság munkáját segítik tapasztala-
taikkal, a köz érdekében folytatott párbeszéd és a konszenzusra törekvés jegyében. Az alább 
olvasható véleményt összeállító munkacsoport 21 tagja (köztük Dr. Tarrósy István) készí-
tette el a dokumentumot. 
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az európai gazdasági és szociális bizottság javaslata

A „harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belé-
pésének és tartózkodásának feltételeiről” szóló, COM(2010) 379 számú irányelv-javaslat 
végső változata része a Bizottság „Politikai terv a legális migrációról”1 című tervezetének, 
amely öt jogalkotási javaslatot fogalmazott meg a munkavállalói célú bevándorlás kapcsán, 
azzal a céllal, hogy a harmadik országbeli állampolgárokat közös munkavállalási és tartóz-
kodási engedéllyel lássa el:
• Az általános keretirányelv: összevont kérelmezési eljárásról rendelkezik, amely minden 

harmadik országbeli állampolgárnak közös munkavállalási és tartózkodási engedélyt, 
valamint azonos jogokat biztosít, akik legális foglalkoztatási jogviszonyban vannak va-
lamely tagállamban. 

• A magasan képzett munkavállalók belépési és tartózkodási feltételeiről szóló irányelv: 
Az ún. „EU kék kártya” irányelvet már elfogadta a Tanács és a Parlament, a tagálla-
moknak pedig 2011. június 19-ig kellett végrehajtaniuk.

• A vállalaton belül áthelyezettek belépésének, ideiglenes tartózkodásának és tartózkodá-
sának eljárásait szabályozó irányelvjavaslat

• A javadalmazásban részesülő gyakornokok belépésének és tartózkodásának feltételeit 
szabályozó irányelvjavaslat (amit összevontak a vállalaton belül áthelyezettekre vonat-
kozó irányelvjavaslattal).

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy az idénymunkásokat ugyanazok a munkavállalói jo-
gok kell, hogy megillessék, mint a fogadó ország munkavállalóit. Az irányelv egyértelmű-
en meg kell, hogy határozza, milyen szabályok vonatkoznak a „szezonális tevékenység” de-
finiálására. Nemzeti mentességet csak azután lehet megítélni, hogy az országban a szociá-
lis partnerek erről részletes egyeztetést folytattak. 

Az EGSZB nagyon kritikusan tekint az idénymunka maximális időtartamára, amit 
a javaslat minden naptári évben számított 6 hónapban határozott meg. Ez a rendelke-
zés nincs tekintettel a vállalkozások igényeire, például azokban az országokban, ahol két 
évszak van. A bizottság ezért azt javasolja, hogy indokolt esetben, a szociális partnerek-
kel folytatott egyeztetést követően nemzeti mentességet kaphassanak a tartózkodás maxi-
mált időtartama alól egyes országok. Fontos ugyanakkor azt biztosítani, hogy ez ne váljon 
a munkaszerződés szezonális természete és a jelenlegi egyensúlyi szabályozás megkerülésé-
nek egyik módjává.

Christa Schweng

1 COM(2005) 669 végleges.
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