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Az AAG (Association of American Geographers) szervezésében, április 5–9. kö-
zött, Boston városában rendezték a szervezet éves találkozóját. A konferencián
6700 előadó vett részt, akik a világ számos országát képviselték valamennyi la-
kott kontinensről. A konferenciának három fő témaköre volt. Az egyik fő téma
az emberi jogok érvényre juttatásának kérdése volt a földrajzban. A másik ki-
emelt kérdéskör a földrajzban és a GIS-tudományban (GIScience) megjelenő bi-
zonytalanságokkal és összefüggéseikkel foglalkozott. A harmadik fő téma, főleg
a globális társadalmi problémák tárházát jelentő túlnépesedés és éhezés, minő-
ségi élelmiszerhez és ivóvízhez jutás kapcsán a kenyér és a víz földrajza a
21. században címet kapta. Mindhárom kiemelt téma kapcsolatba hozható a
migrációval, hiszen az emberi jogok csorbulása csakúgy kiválthatja a mozgást,
mint a mezőgazdasági eltartóképesség hanyatlása, a bizonytalanságot a kutatá-
sokban pedig sokszor a statisztikák megbízhatósága/megbízhatatlansága jelen-
ti. Érdekes volt megfigyelni, hogy a földrajzi kutatások fő témakörei milyen
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súllyal jelennek meg és ezek között hol helyezkedik el a migráció, milyen irá-
nyúak a jelenlegi kérdésfelvetések. A migráció témájával foglalkozó szekciók száma
124 volt, amely elmaradt például a város- és regionális tervezés 418 szekciója, a
városföldrajz 715 szekciója vagy a szociálgeográfia 272 szekciója mögött, azon-
ban megelőzte a népességföldrajz témakör 108 szekcióját.

A migráció témájával foglalkozó 124 szekció természetesen nem azonos
súllyal foglalkozott a témakörrel. A szekciók közül 82 olyan volt, ahol csak 1-1
előadás erejéig jelent meg a téma, így ezeket részletesebben nem ismertetem.

Négy szekcióban több előadás is foglalkozott a migrációs problémákkal. A
Gazdaságföldrajz 1. szekcióban a migráció nemzetközi és hosszú távú hatásait
elemezték a gazdasági fejlődésre vonatkozóan. Az Európai pénzügyi folyamatok
áramlatai 3. szekcióban a brexitet értékelték a munkaerőpiac kapcsán, valamint
a kínai bevándorlók helyzetét vizsgálták meg a londoni pénzügyi negyedben. Az
Európai Unió a brexit után szekcióban több hasonló kutatási témát mutattak be.
A Bizonytalanságok és összefüggések a földrajzi kutatásokban szekcióban az ál-
talam ismertetett magyarországi kivándorlási folyamatok mellett megjelent a
szezonális migráció elemzése Kínában.

A legérdekesebb szekciók e tematikus lapszám szempontjából azok, me-
lyekben az összes elhangzott előadás a migráció kérdését érintette. Ezeket a
könnyebb áttekinthetőség miatt az 1. táblázatban foglaltam össze. A cikk terje-
delmi korlátai nem teszik lehetővé a szekciókon belül elhangzott előadások be-
mutatását, így azokat a táblázat nem tartalmazza. Néhány főbb szekciót,
melyből több is volt azonos névvel, alcímekkel látták el.

Az egyik érdekessége a konferenciának az volt, hogy Kína minden témate-
rület esetében fontos kérdésként jelent meg, így a migrációkutatásban is. Ezt a
tendenciát az is mutatja, hogy a főbb kutatási témák összefoglalásánál a Kína
kulcsszóhoz 208 szekciót társíthattak a szervezők.

Az AAG éves találkozója remek hangulatban és igazán tanulságos előadá-
sokkal zajlott, ahol az előadásokhoz építő jellegű kérdések hangzottak el, és be-
tekintést kaphattunk abba, hogy a világ geográfusai jelenleg milyen aktuális
kutatási témákkal foglalkoznak.
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1. táblázat: A migrációval kapcsolatos szekciók címe és darabszáma
Number and titles of sessions about migration

Szekció címe Szek-
ciók 

száma 
A migráció kockázatelemzése és 
rétegződése a 21. században 

1 

Érzékeny határok; Törvény és 
technológia áramlása a határoknál 

1 

Migráció és nemzetköziség  4 
1. Nemzetközi hallgatói mobilitás, 
bevándorlási törvények és egyetemi 
stratégiák 

 

2. Nemzetköziség a felsőoktatásban és a 
nemzetközi tudástranszfer 

 

3. A pályakezdők és a szakképzett 
bevándorlók munkaerőpiaci integrációja 

 

4. Nemzetközi verseny, transznacionális 
kapcsolatok, helyi beilleszkedés 

 

Kritikai megközelítések a bevándorlás 
kutatásában 

2 

1. Vallási megközelítés 
 

2. Politikai képviselet 
 

Zavar és elmozdulás? A természeti 
környezet és a migráció komplex 
kölcsönhatásainak feltárása 

1 

Az európai migrációs „krízis” hatásainak 
összefüggésrendszerbe helyezése 

1 

Elméletalkotás a migrációval és 
mobilitással kapcsolatosan a mai kínai 
társadalomban 

1 

Életmóddal kapcsolatos mobilitások és 
helyi közösségek 

1 

A migráció földrajzi dimenziói 1 
A migrációval kapcsolatos kilátások, 
helyi és globális dimenziók 

3 

Az ellenállás földrajza, a kortárs 
bevándorlási szabályozás gyakorlata 

1 

A bevándorláson és az alkalmazkodáson 
túlmutató távlatok a migrációval és a 
környezet változásával kapcsolatosan 

1 

Migráció, menekültek, biztonság 1 

Szekció címe Szek-
ciók 

száma 
A dél-ázsiai migráció és a diaszpórák 
földrajza 

1 

Az ideiglenes bevándorlók állandósága  2 
Falusi bevándorlók a kínai városokban. 
Kihívások és lehetőségek 

3 

Migráció, cirkuláció és visszavándorlás 
Kínába 

1 

Migráció és gyerekek 1 
Képzettek mobilitása, tudásforgalom és 
elitképzés 

1 

Bevándorlók lakhatási tapasztalatai a 
városi és szuburbán területeken 
Kanadában, az Egyesült Államokban és 
Ausztráliában 

1 

Nemzetközi vándorlás és feltáró 
gyakorlatok a befogadó társadalmakban 

1 

A migránsok és az etnikai kisebbségek 
politikai részvételének és mobilitásának 
földrajza 

2 

Menekültek, menedékkérők és 
lakhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek 

1 

Gazdaságföldrajz III. Migráció, 
munkaerő-mobilitás és a bérek 

1 

Az eltűnő menekültek; a szívtelen 
gyakorlat és a politikák találkozása 
szövetségesekkel és bűntársakkal 

1 

A népességszám, a demográfia és a 
mozgások modellezése a regionálistól a 
globális léptékig 

1 

A városok marginalizálódása és 
regenerálódása a bevándorlás és 
bevándorlók által 

1 

Transzatlanti összehasonlító vélemények 
a bevándorlókkal kapcsolatos helyi 
politikákról 

1 

Szakmunkás-migráció 1 
A migráció, az állampolgárság és a jogok 
átalakulása 

4 


