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Pordány Sarolta: 

A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései 
 
 
A tanulm|nyban a migr|cióval kapcsolatos stratégiai dokumentumok és kutat|sok alapj|n 
elemezzük a migr|ció és az életen |t tartó tanul|s összefüggéseit.
15 Meg|llapítjuk, hogy a bev|ndorlók saj|tos helyzetükből adódóan speci|lis tanul|si szükség-
letekkel bírnak, amelyekhez adekv|t és hatékony felnőttképzési szolg|ltat|sokat igényelnek.  
 
Az Európai Unióban jelenleg a migr|ció – az egyre széles körben elfogadott szakmai megköze-
lítés szerint – pozitív folyamat, ezért a bev|ndorlók integr|ciója t|mogatandó feladat mind a 
27 tagorsz|g sz|m|ra. Az európai és a glob|lis migr|cióra vonatkozó |ll|sfoglal|sok szerint 
kiemelt jelentősége van az oktat|si szakterületnek a bev|ndorlók integr|ciój|t segítő folya-
matban, mivel az életvitel és a munkav|llal|s megszervezéséhez alapvető fontoss|gú a befo-
gadó orsz|g kultúr|j|nak, nyelvének és |llampolg|ri ismereteinek a megtanul|sa.  
 
Az EU belső v|ndorl|s|nak növekedése v|rhatóan haz|nkat is érinti, így az életen |t tartó ta-
nul|s megvalósít|s|t szolg|ló felnőttképzési intézményeknek és szolg|ltató intézményeknek 
megfelelően fel kell készülniük a migr|cióra. A hasonló trendeket mutató többi tagorsz|ggal, 
különösen a KKE tagorsz|gok szakembereivel együttműködve szükségesnek tartjuk a bev|n-
dorlókkal kapcsolatos felnőttképzési kutat|sok kiszélesítését és a képzési tartalmak |tgondo-
l|s|t.  
 
Bevezetés 

 

Az Európai Unió tagorsz|gaiba ir|nyuló bev|ndorl|s az 1990-es években még csak fél milliós 
nagys|grendű volt, az utóbbi években azonban m|r 2 millióra növekedett. Ehhez a jelentős-
nek mondható, regisztr|lt bev|ndorlói létsz|mhoz tov|bbi félmillió illeg|lis hat|r|tlépőt ad-
nak hozz| a szakértők. De vannak ennél jóval nagyobb migr|ns munkav|llalói létsz|mmal is 
sz|moló szervezetek, péld|ul a 2005 decemberében megrendezett 4. EPSU Konferencia do-
kumentumaiban – b|r pontosabb létsz|m és forr|s megjelölése nélkül – több milliós migr|ns 
munkav|llalói létsz|mot szerepeltetnek.16 

 

Az EU demogr|fiai helyzete elemzésekor gyakran megjelennek a migr|cióra vonatkozó adatok 
is, ugyanis figyelemreméltó tény, hogy az imm|r 27 tagorsz|got mag|ba foglaló tömörülés 
lakoss|g|nak létsz|ma – a bővülés ellenére – alig nőtt az elmúlt években, és a csekély lét-
sz|mnövekedés is a bev|ndorl|snak köszönhető. Az Európai Bizotts|g 2004-ben közzétett 
közleményének a bev|ndorl|sról, illetve a bev|ndorlók integr|l|s|ról szóló részében meg|l-
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lapítja, hogy „… a bevándorlás megakadályozta több országban a népesség lélekszámának csök-
kenését”. 17 

 

A bev|ndorl|s az Európai Bizotts|g sz|m|ra egyszerre jelent munkaerő-problém|t és egy m|-
sik aspektusból nyugdíjfinanszíroz|si problém|t. Nem csak az Európai Unió népességsz|m|-
nak csökkenése tekinthető tényleges problém|nak, hanem a népesség korösszetétele is. Jelen-
leg 4 kereső uniós munkav|llalóra 1 nyugdíjas eltart|sa h|rul, és ez az ar|ny – a prognózisok 
szerint – 2050-ig két munkav|llalóra és egy nyugdíjas eltartottra v|ltozik. Mindezek a trendek 
az EU tagorsz|gaiban a gazdas|gi növekedés potenci|lj|nak gyengülését vetítik előre. A kor-
m|nyok sz|m|ra a népesedési- és gazdas|gi problém|k megold|s|ra a nyugdíjkorhat|r eme-
lése jelent megold|st, legal|bbis többnyire ilyen módon kív|nj|k elérni az aktivit|si r|ta növe-
lését. A megold|sok m|sik kulcsterülete: a bev|ndorl|s új megközelítése, új bev|ndorl|s-
politika kialakít|sa, amelyet a H|gai Programban összegeztek. 
 
 
I. Az európai migráció és a felnőttképzés - a Hágai Program célkitűzései 
 
Az EU migr|ciós politik|j|t mag|ba foglaló H|gai Program előzményei az Amszterdami Szer-
ződésig, illetve a Tamperei Programig nyúlnak vissza. Az Amszterdami Szerződés bel- és igaz-
s|gügyi együttműködéshez kapcsolódó rendelkezéseit az 1999. őszi tamperei európai tan|csi 
ülés konkretiz|lta. Az ún. Tamperei Program kimondta, hogy a leg|lis és az illeg|lis migr|ciót 
csak együtt lehet kezelni, mert a leg|lis migr|cióval kapcsolatos politika sikere és hitelessége 
elsősorban attól függ, hogy az illeg|lis bev|ndorl|s ellen folytatott küzdelem mennyire haté-
kony. B|r a Tamperei Program végrehajt|sa sor|n (1999-2004) sz|mos alapvető jogszab|ly 
bevezetése megtörtént, a migr|ciós v|ltoz|sok miatt időszerűvé v|lt egy újabb programcso-
port kidolgoz|sa. Az Európai Tan|cs 2004 novemberében fogadta el a H|gai Program nevet 
viselő dokumentumot, amely öt évre tíz priorit|st hat|roz meg. A program alapvető célja, 
amelyben jelentős szerepet kap a bev|ndorl|s kérdésköre is: a szabads|gon, biztons|gon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség megerősítése. 
 
A H|gai Program, miközben folytatja tamperei célok megvalósít|s|t, új elemet is tartalmaz: az 
ún. ir|nyított migr|ciós (managed migration) program bevezetését. Ebben kimondja, hogy a 
leg|lis migr|ció segítheti a lisszaboni stratégia végrehajt|s|t, a tudásalapú társadalom megte-
remtését és a gazdas|gi fejlődés elősegítését, de ehhez ellenőrzött, ir|nyított migr|ciós politi-
k|ra van szükség. Meg|llapítja, hogy a migr|ció területén olyan |tfogó megközelítés alkalma-
z|sa szükséges, amely mag|ban foglalja a migr|ció valamennyi szakasz|t, és figyelembe veszi 
a migr|ció kiv|ltó okait is. Együttesen kell kezelni a belépési és befogad|si politik|kat, vala-
mint a beilleszkedési és visszatérési politik|kat. 
 
A külföldiek ar|nya az EU |tlag|ban, a 2004-es adatok szerint 3,8 sz|zalékos volt. Meg kell 
jegyeznünk, hogy ez a statisztikai adat m|r akkor sem feltétlenül felelt meg a valós|gos hely-
zetnek, mert orsz|gonként eltérő a bev|ndorlók honosít|sa, így sz|mos bev|ndorló nem is 
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szerepel a statisztik|kban. Az elmúlt h|rom évben lényeges v|ltoz|st hozott az újonnan csat-
lakozó orsz|gok belépése mind a belső-, mind a külső v|ndorl|s terén. Átalakult, intenzívebbé 
v|lt az EU tag|llamokba ir|nyuló, harmadik orsz|gból történő bev|ndorl|s, valamint a tagor-
sz|gok munkav|llalóinak mozg|sa is. 
 
A H|gai Program megvalósít|sa érdekében az Európai Bizotts|g és a Tan|cs Cselekvési Tervet 
fogadott el, amely tartalmazza a priorit|sok végrehajt|s|hoz szükséges konkrét intézkedése-
ket, valamint az intézkedések elfogad|s|nak és végrehajt|s|nak ütemezését. A migr|nsok in-
tegr|ciój|val kapcsolatos feladatokat, amelyek az Unió orsz|gaiban jogszerűen tartózkodó, 
m|s orsz|gokból sz|rmazó |llampolg|rok beilleszkedésének elősegítését célozz|k, a tag|l-
lamok saj|t programjaik alapj|n végzik. Az Európai Unió t|mogatja a tagorsz|gok törekvéseit, 
abból a felismerésből következően, hogy az integr|ció révén elkerülhető a migr|ns közössé-
gek többségi t|rsadalomtól való elszigetelődése és szoci|lis kirekesztődése.  
 
A priorit|sokat tartalmazó program Partnerség Európának a szabadság, biztonság és jog terü-
letén való megújulásáért elnevezést kapta. A bev|ndorl|ssal a 4. és az 5. priorit|si program 
foglalkozik. Az öt éves időtartamra meghat|rozott tíz priorit|sból a tov|bbiakban a tém|nk-
hoz közvetlenül kapcsolódó bev|ndorl|sra vonatkozó pontokat t|rgyaljuk.18 
 
A 4. pontban megfogalmazott célkitűzés a bev|ndorl|ssal kapcsolatosan „kiegyensúlyozott 
megközelítés” kidolgoz|s|t szorgalmazza. Ennek lényege, hogy olyan közös bev|ndorl|s-
politika kidolgoz|sa szükséges, amely a leg|lis bev|ndorl|st az Unió egésze területén és szint-
jén kezeli. Tov|bbi célkitűzés az illeg|lis bev|ndorl|s, csempészet és emberkereskedelem – 
különösen a nők és gyermekek kereskedelme – elleni küzdelem megerősítése. 
 
A hazai felnőttképzés ennek a célkitűzésnek a megvalósít|s|t a migr|cióval, csempészettel és 
emberkereskedelemmel kapcsolatos t|jékozód|st szolg|ló tanfolyamok, tan|csad|sok tartal-
m|nak és munkaform|inak kidolgoz|s|val segítheti. A hazai és külföldi munkaközvetítő iro-
d|k és egyéb „utaztat|st” végző leg|lis, vagy illeg|lis ügynökségek, v|llalkoz|sok kontrollj|t 
elsősorban a migr|ciós motiv|ciókkal bíró személy tudja elvégezni, de ehhez szélesebb isme-
reteket kell biztosítani a sz|m|ra. A kiv|ndorl|ssal, letelepedéssel, külföldi munkav|llal|ssal 
kapcsolatos t|jékoztató munka jelenleg – megítélésem szerint – nem elégséges. A motiv|lt 
személyek, ismerősöktől, közvetítőktől, falubeliektől t|jékozódnak, és tudatos döntés helyett – 
sok esetben – ink|bb „belesodród|snak” lehetne jellemezni azt a migr|ciós helyzetet, amely-
ben a magyar munkav|llaló vagy csal|dtag tal|lja mag|t. A kor|bbi hazai hagyom|nyokat kö-
vető, nem form|lis felnőttképzés, ismeretterjesztés és felnőttképzési tan|csad|s sz|m|ra új és 
meglehetősen j|ratlan terület a XXI. sz|zadi migr|ciós motiv|ciókkal rendelkezők oktat|sa, 
t|jékoztat|sa. Ennek a felnőttképzési területnek a moderniz|l|sa nem v|rathat mag|ra még 
akkor sem, ha jelenleg Magyarorsz|g még nem tekinthető erősen érintett orsz|gnak. 
 
A Partnerség Európának a szabadság, biztonság és jog területén való megújulásáért című prog-
ram 5. priorit|sa a beilleszkedés kérdéseit t|rgyalja és a bev|ndorl|s t|rsadalmi és gazdas|gi 
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haszn|t, pozitív hat|sait emeli ki. Ennek a célkitűzésnek a végrehajt|s|ban a felnőttképzésnek 
közvetlenül is szerepe van. A tag|llamok |ltal kidolgozandó intézkedések ugyanis olyan beil-
leszkedési politika megvalósít|s|t szolg|lj|k, amelynek közös célja valamennyi tagorsz|g 
sz|m|ra a bev|ndorl|s pozitív hat|sainak maximaliz|l|sa, valamint a migr|ns közösségek 
elszigetelődésének és t|rsadalmi kirekesztésének megelőzése. A migr|ciós folyamat – t|mo-
gató jellegű megközelítés esetén – hozz|j|rulhat a vall|sok és kultúr|k közötti p|rbeszédhez 
és a többségi és kisebbségi csoportok egym|s közötti megértéséhez. 
 
Meggyőződésünk, hogy a tag|llamok a saj|t migr|ciós helyzetüket leképező felnőttképzési 
politik|juk meghat|roz|s|val jelentősen hozz|j|rulhatnak a beilleszkedés akad|lyainak meg-
szüntetéséhez, és az egyenlő esélyek megteremtéséhez. A felnőttképzési programok és szol-
g|ltat|sok kialakít|s|hoz elengedhetetlenül szükséges a migr|nsok ön|lló tanul|si kapacit|-
s|nak és felnőttképzési szükségleteinek tov|bbi pontosít|sa. 
 
A H|gai Program 2009-ben befejeződik, ezért a 2010-től érvénybe lépő új program főbb ele-
mei m|r körvonalazódnak. Úgy tűnik, hogy a legfőbb célkitűzés a nagyobb szabads|g, illetve 
mobilit|s érdekében az uniós hat|rok biztosít|sa lesz, de egyidejűleg a hat|rokon |tnyúló bű-
nözés, az illeg|lis bev|ndorl|s visszaszorít|sa is nagy hangsúlyt kap. A hazai felnőttképzési 
politika jövőbeli tervezésénél ezeket a szempontokat érvényesíteni szükséges. 
 
A Program végrehajt|s|ról készült m|sodik, 2007. évi jelentés19 több esetben is kritik|t fo-
galmaz meg a tagorsz|gok aktivit|s|val kapcsolatosan, és ez a kritika éppen a bev|ndorl|st, 
az EU tagorsz|gok közötti szabad mozg|st érintő jogforr|sok kidolgoz|sa és alkalmaz|sa terü-
letén a legélesebb. 20 
 
Összefoglal|sként elmondható, hogy az Európai Unióban jelenleg a migr|ció – a relev|nsnak 
tekinthető szakmai megközelítés szerint – pozitív folyamat, ezért a bev|ndorlók integr|ciója 
t|mogatandó, komplex feladat minden tagorsz|g sz|m|ra. A Bizotts|g |ll|sfoglal|sa szerint a 
bev|ndorl|s révén növekszik az érintett orsz|gokban a jólét, a bev|ndorlók ugyanis betöltik a 
munkaerőpiac hi|nyait, olyan munkahelyeket foglalva el, amelyeket a hazai munkav|llalók 
nem szívesen töltenének be. Ugyan a bev|ndorl|s következtében növekszik az |llamra nehe-
zedő teher, |m a magasabb t|rsadalmi közkiad|sok csak részben indokolhatók a külföldi be-
v|ndorl|ssal. A menedéket keresők gyakran nem, vagy csak korl|tozott keretek között v|llal-
hatnak munk|t a befogadó orsz|gokban, így a költségekhez való hozz|j|rul|suk is korl|tozott 
lehet. 
 
Által|nosan elfogadottnak tekinthető |ll|spont, hogy a bev|ndorlók integr|ciój|t segítő fo-
lyamatban kiemelt jelentősége van az oktat|snak, mivel alapvető fontoss|gú az életvitel és a 
munkav|llal|s megszervezéséhez a befogadó orsz|g kultúr|j|nak, nyelvének, |llampolg|ri 
ismereteinek megismerése. A H|gai Program 4. és 5. priorit|si területe a felnőttképzési, okta-
t|si szektornak jelentős feladatot jelöl ki, különösen a beilleszkedés segítése területén. 

                                                 
19

 IP/07/1005 / Brussels, 03 July 2007 / The Hague Programme 
20

 „… despite being agreed by all Member States, at least nineteen Member States failed to transpose the 2004 Directive 

on free movement of EU citizens and their family members within the deadline …‖ 



 
 

23/145 

 
 
II. Az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósítása és a migráció 
 
Az egész életen |t tartó tanul|s európai térségének megvalósít|s|ra vonatkozó 2001. évi 
bizotts|gi közlemény valamint a 2002. évi tan|csi |ll|sfoglal|s deklar|lta, hogy a versenyké-
pesség és a foglalkoztathatós|g szempontj|ból kiemelt jelentősége van a folyamatos tanul|s-
nak. Az Uniós dokumentumok egyébként azt is hangsúlyozz|k, hogy a tanul|snak a t|rsadalmi 
beilleszkedés, az aktív polg|ri részvétel és a személyes fejlődés szempontj|ból is nagy jelentő-
sége van. A felnőttkori tanul|s és a migr|ció összefüggéseinek kérdéseiről először a 2006-ban 
kiadott Felnőttkori tanulás: tanulni sohasem késő című közleményben történt |ll|sfoglal|s21. A 
dokumentum az úgynevezett „fő üzenetek” között t|rgyalja a migr|nsok tanul|s|t, és hasz-
nosnak tekinti a v|ndorlók tanul|s|ba történő korm|nyzati befektetést. 
 
A migr|nsok tanul|s|nak t|mogat|s|nak megerősítése érdekében az al|bbi területekre tér ki 
a közlemény: 
 

 a bev|ndorl|st megelőzően elsaj|tított kompetenci|k és megszerzett tapasztalatok 
maxim|lis kiakn|z|s|nak szükségessége, 

 az oktat|s és képzés minőségének javít|sa a bev|ndorlók haz|j|ban,  
 a képességfelmérési mechanizmusoknak, valamint a form|lis, nem form|lis és infor-

m|lis tanul|s elismerésének felgyorsít|sa az újonnan érkező bev|ndorlók esetében; 
 a felnőttkori tanul|si lehetőségek kiterjesztése a nyelvi, t|rsadalmi és kultur|lis beil-

leszkedés érdekében, 
 megfelelő és eredményes tanít|si módszerek kidolgoz|sa  
 az interkultur|lis tanul|s elősegítése. 

 
A fenti célokra vonatkozóan a tagorsz|gokat érintő cselekvési tervben m|r konkrét feladatok 
is szerepelnek a migr|nsok t|rsadalomba és a munkaerőpiacra való beilleszkedésének előse-
gítése érdekében. 
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III. A globális migráció és a felnőttképzés 
 
A migr|ció glob|lis jelenség, így a kontinensek és orsz|g-csoportok migr|ciós politik|ja vi-
l|gméretű koordin|ciót követel. Ebből a megfontol|sból hozta létre az ENSZ 2003 decembe-
rében azt a glob|lis kérdésekkel foglalkozó bizotts|got (Global Commission on International 
Migration), amely a nemzetközi migr|cióval, különös tekintettel a nemzetközi munkaerőpia-
con megjelenő munkav|llalókkal foglalkozik. Az ENSZ dokumentumaiban szereplő meghat|-
roz|s szerint a migráns munkavállaló olyan személy, aki egy olyan országban végez, végzett, 
vagy fog végezni keresőtevékenységet, amelynek nem állampolgára.22 A 2007 novemberében 
megrendezett bonni felnőttképzési konferencia,23 amely 52 orsz|gból mintegy 200 szakember 
részvételével zajlott, az ENSZ migr|cióval kapcsolatos, 2006-ban publik|lt riportja alapj|n 
|ttekintette a felnőttképzési szerepv|llal|s lehetőségeit. A Migráció egy nemzetközi kapcsola-
tokra épülő világban: új irányok a tevékenységhez (Migration in an interconneted world: New 
directons for action)24, című stratégiai dokumentum a migr|ció kezelését csak egy koherens, 
valamennyi orsz|g |ltal t|mogatott migr|ciós  vil|gpolitika keretében tartja elfogadhatónak. 
Valamennyi kulcsterületet (oktat|s, biztons|g, munkav|llal|s) egym|ssal összefüggő módon 
kezeli a dokumentum, és ebből a kiindul|sból fogalmaz meg tan|csokat és cselekvési ir|nyo-
kat. 
 
Rita Süssmuth, az ENSZ tizenkilenc független szakértőt tömörítő migr|ciós Bizotts|g|nak tag-
ja,25 a konferenci|hoz készített tanulm|ny|ban kifejti, hogy a vil|g szinte valamennyi orsz|ga 
érintett a glob|lis migr|cióban, cél-, tranzit- illetve induló orsz|gként. Az elmúlt 25 év alatt a 
v|ndorlók sz|ma megdupl|zódott, és tov|bbi növekedés v|rható. A fejlett orsz|goknak új 
megközelítéssel kell viszonyulniuk a migr|cióhoz, amelynek első lépése, hogy tudatosíts|k, 
milyen jelentős gazdas|gi, szoci|lis és kultur|lis hasznot hajtott sz|mukra a bev|ndorl|s. Csak 
a 2005. évben 232 milli|rdos nagys|grendű munkav|llalói jövedelmet küldtek vissza orsz|-
gukba banki |tutal|sok form|j|ban a migr|nsok.26 Az ENSZ aj|nl|sok közül egy, kevéssé t|r-
gyalt témakört emelek ki, amelynek komoly felnőttképzési hat|sa lehet. A dokumentum sze-
rint szükséges valamennyi orsz|gban a migr|nsok ügyeinek intézésével foglalkozó hivatalno-
kok és döntéshozók folyamatos képzése és ell|t|sa pontos, relev|ns és hiteles inform|ciókkal, 
statisztikai adatokkal, mivel e nélkül nem képzelhető el megfelelő színvonalú és minőségi 
nemzeti politik|k kialakít|sa és az ügyintézés korszerűsítése.  
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Kollektív Tárgyalások és Szociális Párbeszéd a Közszolgálatokban - 4. EPSU Konferencia a Kollektív Tárgyalásokról 

- 2005. december 12-13.- Kollektív Tárgyalások és Migráns Munkavállalók 
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 International Conference „The Right to Education in the Context of Migration and Integration― 15/16.11.2007 in 

Bonn 
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 Report of the World Commission on International Migration, published by the United Nations in 2006. 

www.gcim.org 
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 Prof. Dr. Rita SÜSSMUTH Former President of the German Parliament; former Minister for Family, Women, Youth 

and Health Germany President of the Geman Adult Education Association (dvv International). 
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 A tanulmányból átemelt, nem ellenőrzött adat. (A szerző.) 
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A migr|cióval kapcsolatos hazai felnőttképzési gondolkod|s kialakít|sa szempontj|ból hasz-
nos lehet a bonni konferencia munkacsoportjaiban megt|rgyalt témakörök |ttekintése: 

 
1/ Mit tehet, mit kell tennie a felnőttképzésnek (felnőttoktat|snak) a migr|nsok t|mogat|sa 
érdekében az induló orsz|gokban (countries of origin)? 
 

• Milyen oktat|sai szükségletei vannak a potenci|lis migr|ns csoportnak? 
• Lehet szerepe a felnőttképzésnek a migr|ció megkezdése előtt? Ha igen, akkor milyen? 
• Milyen oktat|si tapasztalatokkal rendelkezünk a potenci|lis migr|nsok köréből? 
• Milyen tapasztalatokkal rendelkezünk a potenci|lis migr|nsok csal|djaival végzett 

munka területén? 
• Feladata-e a felnőttképzésnek a migr|ció megelőzése? 
• Milyen szervezetek vonhatók be a munk|ba (civil szervezetek, korm|nyzati intézmé-

nyek) az induló orsz|gban és a befogadó orsz|gban?  
  
2/ Agyelszív|s (brain drain), tud|s-nyerés (brain gain), tud|s cirkul|ció (brain circulation) – A 
migr|nsok pozitív szerepe szülőhaz|juk sz|m|ra. 
3/ A belső migr|cióval (internal migration) kapcsolatos oktat|si szükségletek. A v|ros-falu 
közötti migr|ció, az idegengyűlölet és a humanit|rius krízisek kérdése. 
4/Az emberi jogokkal összefüggő tanul|si hozz|férhetőség főbb kérdései.  
 
 
IV. A kelet-közép-európai országokat érintő migráció felnőttképzési aspektusa 

 

A kelet-közép-európai migr|ció saj|toss|gaira vonatkozóan az Unióhoz való csatlakoz|s ut|n 
több jelentős, a kérdéskör különböző aspektusait kiemelő, főleg a munkav|llal|sra koncentr|-
ló kutat|s zajlott. Ezek közül az egyik hazai kutat|snak a migrációs ráta-elemzéssel végzett 
vizsg|lati eredményeit emeljük ki.27 Az 1000 főre jutó nettó migr|ciós r|ta összegét a bev|n-
dorlók és kiv|ndorlók sz|m|ban mért különbség alapj|n sz|molt|k ki.28 A kutat|s eredmé-
nyét térképen is megjelenítették színek felhaszn|l|s|val. A pirostól a sötétzöldig terjedő szín-
sk|la segítségével jelenítették meg az al|bb közölt térképen az 1000 főre jutó nettó migr|ciós 
r|ta értékét minden európai orsz|gra. A kutat|s eredménye, hogy a 2004-ben csatlakozott 
orsz|gok közül M|lt|ra, Szlovéni|ba, Ciprusra, Csehorsz|gba, Szlov|ki|ba és Magyarorsz|gra 
még mindig többen v|ndorolnak be, mint ah|nyan kiv|ndorolnak ezekből az orsz|gokból. Az 
újonnan csatlakozott orsz|gok közül egyedül a Baltikum és Lengyelorsz|g nettó migr|ciós 
r|t|ja negatív 2005-ben. 
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 Szabó Laura: Gazdasági vagy jóléti migráció?  

Forrás: http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/385/1/16/ (2007. december 15.) 
28

 Az 1000 főre jutó nettó migrációs ráta: [bevándorlók száma]–[kivándorlók száma] ezer főre számítva. Ha ez a kü-

lönbség negatív, akkor az adott országban magasabb a kivándorlók száma a bevándorlók számánál, és fordítva, ha ez a 

különbség pozitív, akkor a bevándorlók száma haladja meg a kivándorlók számát. (Szabó Laura) 

http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/385/1/16/
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1. |bra. 1000 főre jutó nettó migr|ciós r|ta, 2005 

 
(Forrás: Szabó Laura kutatása, 2005) 
 

Alb|ni|ból, Bulg|ri|ból és Észtorsz|gból ink|bb elv|ndorolnak az emberek a nyugat-európai 
orsz|gokba és Kanad|ba, illetve az Egyesült Államokba. Szintén magas a kiv|ndorlók sz|ma a 
bev|ndorlók sz|m|hoz képest Lettorsz|gban és Szerbia-Montenegróban, de több volt szocia-
lista orsz|gról is elmondható, hogy jelentősebb az elv|ndorol|s, mint a bev|ndorl|s (Litv|ni-
|ból, Macedóni|ból, Lengyelorsz|gból, Ukrajn|ból, Mold|vi|ból és Rom|ni|ból). 
 
A statisztikai adatok jelzik azt a folyamatot is, hogy 1990 óta egyes kiv|ndorl|si többlettel 
rendelkező orsz|gok – Belgium, Németorsz|g és Ausztria – bev|ndorló célpont-orsz|gg| v|l-
toztak. Ezen orsz|gok a kor|bbi, 15 tagú Unióban az első helyen |lltak a 9 sz|zalékos külföldi 
bev|ndorló népesség részar|nnyal.  

 
A tém|hoz kapcsolódó m|sik, felnőttképzési konzekvenci|k levon|s|ra is alkalmas kutat|st a 
T|rki végezte 2004-ben, 1000 fős orsz|gos reprezentatív mint|n. A kapcsolath|lózati és mig-
r|ciós kutat|sban Magyarorsz|gon élő bev|ndorlók értékv|laszt|s|nak és élet-stílus|nak  
hasonlós|g|t a gazdas|gi st|tus és az interakciós kapcsolatok hat|sa összefüggésében vizsg|l-
t|k.29 Douglas S. Massey és munkat|rsai azon kutat|si eredményéből indultak ki, mely szerint 
a migráció kultúrájának kialakul|sa ahhoz a v|ltoz|shoz köthető, melynek sor|n a migr|nsok 
kezdeti saj|t célkitűzései a fogadó orsz|gban szerzett t|rsadalmi tapasztalatok hat|s|ra |t-
alakulnak. A megszerzett tapasztalatok alapj|n újabb stratégi|kat alakítanak ki a bev|ndorlók 
l|tva és mérlegelve az elérhető lehetőségeket és életstílusokat.  
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 Gödri Irén (NKI) - http://www.socialnetwork.hu/cikkek/MSZT2004.htm#Gödri%20Irén 
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A T|rki kutat|sban, amelyet a Budapesten dolgozó rom|niai magyar vendégmunk|sok köré-
ben végeztek, arra az eredményre jutottak, „… hogy a migrációval összefüggő kapcsolati és in-
formációs hálózatok, valamint a résztvevők tapasztalatai a kezdeti ideiglenes tervektől eltolják 
a migrációs stratégiákat a vendégmunkára való tartós berendezkedés felé. A magyarországi 
beilleszkedésre irányuló kísérleteiket ugyanakkor meghatározzák a fogadó társadalom 
etnicizáló törekvései, az „erdélyiséghez” fűződő pozitív és negatív társadalmi jelentések szem-
pontjából egyaránt.” 30 
 
A migrációs kultúra vizsg|lata felveti a befogadó orsz|gok oktatási rendszereinek és felnőtt-
képzési intézményeinek viszonyul|s|t a bev|ndorlók, illetve a bev|ndorlók gyermekeinek 
tanul|s|hoz. Különösen a nyelvtanul|s szempontj|ból jelent nagy kihív|st a migr|ció növeke-
dése, hiszen a migr|cióban érintett felnőttek és fiatalok tanul|si programj|nak ez a kulcsele-
me. Ugyanakkor egyre nyilv|nvalóbb, hogy a befogadó orsz|g kultúr|j|nak, |llampolg|ri is-
mereteinek az elsaj|tít|sa is fontos oktat|si feladat. 
 
  A lengyel migr|cióval kapcsolatos aktu|lis felnőttképzési helyzetről Ewa Przybylska jelentett 
meg összefoglaló tanulm|nyt, melyben figyelmezteti a jelenleg még kisebb mértékben érintett 
közép-európai orsz|gok szakembereit arra, hogy időben fel kell készülnie a felnőttoktat|snak 
a jelenleginél jóval nagyobb migr|cióra. A vezető lengyel felnőttképzési intézmények körében 
végzett kutat|s|nak legfőbb meg|llapít|sa, hogy az intézmények még nem szembesültek a 
migr|ció következtében elő|lló oktat|si kihív|sokkal, így nincsenek felkészülve péld|ul az 
interkultur|lis tanul|st elősegítő felnőttképzési programokra. Mivel jelenleg a statisztikai ada-
tok meglehetősen kis sz|mú leg|lis bev|ndorlót mutatnak, azok jelentős része pedig nagyv|-
rosokban él (Varsó, Poznan, Krakkó), így nem jelennek meg a felnőttképzési szolg|ltat|st vég-
zők l|tókörében. A tém|val kapcsoltban megfigyelhető viszonylagos inaktivit|s a nemzetközi 
együttműködéseken keresztül, az interkultur|lis tanul|st (intercultural education) t|mogató 
programok segítségével fokozható. A helyi közösségek szintjén megjelenő konkrét tevékeny-
ségek, a kisebbségi csoportok rendezvényei, a kisebb helyi civil szervezetek tevékenysége vi-
szont színes képet mutat. Az oktat|si intézményekben egyre nagyobb teret kapó a szélesebb 
körű, sok esetben a nyelvoktat|ssal is összefüggő, m|s kultúr|kkal kapcsolatos ismeret|tad|-
sa, amely megelőlegezi a migr|ció szempontj|ból a későbbiekben hasznosítható tud|st.  
 
 
V. A migráció hatása a hazai felnőttképzésre és felsőoktatásra 
 
A felnőttképzés és a felsőoktatás integr|ciót erősítő szerepe orsz|gonként v|ltozó, és a migr|-
ció jellegének megfelelő sokszínűséget mutat. A migr|ció hat|sa – a szomszédos orsz|gokhoz 
hasonlóan - a hazai felnőttképzésben még nem jelent közvetlen kihív|st. A felsőoktat|sban – a 
magyar nyelvet beszélő bev|ndorlók sz|ma, életkori megoszl|sa, valamint a t|mogató prog-
ramok hat|s|ra viszont m|r erőteljesebb a felkészülés. 
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 Pulay Gergő (Erasmus Kollégium) A migráció kultúrája – utazó kultúrák? Értelmezési lehetőségek 
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Valamennyi tém|hoz kapcsolódó kutat|s jelzi, hogy a bev|ndorlókat fenyegeti legink|bb a 
szegénység és a t|rsadalmi kirekesztettség – így a felnőttképzésbe is nehezen tudnak bekap-
csolódni. Az |ll|shoz jut|s és a munkav|llal|s nehézségei között kiemelten szerepel a nyelv-
tud|s hi|nya, valamint a szaktud|s hi|nya.  

 
A hazai migr|ció saj|toss|gaiból következően a felsőoktat|s |talakít|s|t célzó, úgynevezett 
Bologna-folyamat szerves része lesz a bev|ndorlók gyermekeinek és a bev|ndorló fiataloknak 
a fogad|sa, oktat|sa. B|r erről a kérdéskörről egyelőre, m|s orsz|gokhoz viszonyítva a szük-
ségesnél kevesebb szó esik n|lunk – tal|n azért, mert a magyar nyelv tanul|sa a letelepedést 
kérők mintegy ötven sz|zalék|nak nem jelent kiemelt tanul|si feladatot –, a felsőoktat|si in-
tézményeknek az |talakít|si folyamatban, előrel|tó módon fel kell készülniük a haz|nkat is 
érintő migr|cióra. A migr|ciós politik|k |talakul|sa következtében a képzési, tov|bbképzési 
rendszerek jelentősége felértékelődik, ezért a következő évtizedek feladatainak |tgondol|sa, a 
„befogadó”, nyitott oktat|si intézményrendszer kialakít|sa szempontj|ból is időszerű. Prog-
nosztiz|lható a bev|ndorlók önálló felnőttkori tanulásának t|mogat|s|t végző tanácsadás sze-
repének jelentős növekedése is.  
 
Az EU belső v|ndorl|s|nak növekedése v|rhatóan haz|nkat is érinti, így az életen |t tartó ta-
nul|s megvalósít|s|t szolg|ló felnőttképzési intézményeknek és szolg|ltat|soknak megfelelő 
felkészültséggel és kín|lattal kell készülni a migr|cióra. A hasonló trendeket mutató többi 
tagorsz|ggal, különösen a KKE tagorsz|gok szakembereivel együttműködve szükségesnek 
tartjuk a bev|ndorlókkal kapcsolatos felnőttképzési kutat|sok kiszélesítését és a képzési tar-
talmak |tgondol|s|t.  

 
Az EU 2006. évi közleményében olvasható felszólít|st: „Tervezgetés helyett cselekvés!”31 a mig-
r|cióval kapcsolatos hazai felnőttképzési politika és tevékenység egészére is kiterjesztendő jó 
tan|csként aj|nlom.  

 
A migr|nsok képzésével kapcsolatos elképzeléseimet a Németorsz|gban, 2007 őszén meg-
rendezett, a migr|ció és az integr|ció felnőttképzési összefüggéseivel foglalkozó (Migration 
and Integration as a Topic of Adult and Continuing Education) vil|gkonferencia szekcióiban 
elhangzott előad|sok végiggondol|s|val fogalmaztam meg. A konferenci|n a szervező német 
civilszervezet jóvolt|ból vehettem részt. 
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 „A move from planning to action is needed.‖ Forrás: EU 614. számú közleménye. Magyar fordítás 5. oldal. 
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