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Póczik 
SzilveszterMigráció és biztonság

A migráció az életminőség javítására irányuló lakóhely-változtatás, amely még egy országon belüli költözés esetén 
is nehézségeket és konfl iktusokat eredményezhet. Még inkább így van ez, ha idegen országok felé irányul, hiszen 
eredménye mindig egyfajta egyenlőtlen viszony befogadók és befogadottak között. A migráció fogalma sűrítetten 
tartalmazza a kivándorlás és a bevándorlás esemény- és hatástörténetét, a honos népességgel kialakuló kapcsolato-
kat, a bevándorlók belső kapcsolatrendszerének (át)szerveződését, a honos népesség belső viszonyaiban a migráció 
hatására létrejövő változást, a bevándorláshoz való alkalmazkodást, az igazgatási és rendészeti feladatok ellátását, 
bevándorlás-politika kialakítását. Ma éppen egy nagyarányú migrációs hullám tanúi lehetünk, amely további 
tapasztalatokkal szolgálhat a jövőre nézve.

A bevándorlás következményeként etnokulturális kisebbségek keletkeznek, amelyek a beilleszkedés lépcső-
fokain áthaladva honos népcsoporttá válnak. Rendszerint asszimilálódnak, de előfordulhat, hogy az egykori 
többségieket kiszorítva maguk válnak domináns csoporttá. Az etnokulturális csoport-hovatartozásnak mindenkor 
van a domináns népesség mértékadó alcsoportjai által meghatározott értéktartalma,1 amelyet a jövevényekkel 
kapcsolatos tapasztalatok és érdekek határoznak meg. Az etnokulturális kisebbség legtöbbször különös jegyek-
kel rendelkezik, kinézetében, viselkedésében, szokásaiban, sőt gyakran földrajzilag is elkülönül, (átmenetileg) 
idegenként tekint önmagára, és így tekintenek rá (vö. Heller 1998). A bevándorlókhoz való viszonyt a velük 
kapcsolatos előnyök és hátrányok összevetése határozza meg. Ez a költség-haszon elemzés rendszerint rövid távú, 
alig néhány évtized elteltével az egykor előnynek tekintett minőségek hátrányként lepleződnek le, vagy fordítva. 
Erre a társadalmi percepciós problémára számos példát hozhatnánk hazánk történetéből is.2 Minél nagyobbak a 
két csoport egymáshoz fűződő elvárásaiban és érdekeiben mutatkozó eltérések, annál kisebb az integráció esélye, 
annál nagyobb viszont a konfl iktus valószínűsége. Ezért előfordulhat, hogy bevándorlók a többségi társadalommal 
szemben ellenérdekelt közösségként defi niálják magukat, vagy a többség tekinti őket ellenségnek. Különösen 
így van ez, ha a bevándorló etnikum a befogadókkal szemben szembetűnően erőfölényes vagy hátrányos pozí-
cióban van, illetve, ha egyes területeken aránytalan előnyöket élvez, másokon aránytalan hátrányokat szenved, 
miközben jelentős létszáma vagy népességbővülése is feszültségeket kelt. Valamely bevándorló csoport akkor 
válik problematikussá, ha a társadalmi közmegítélés szerint a vele kapcsolatos társadalmi hasznok és költségek 
egyenlege súlyosan negatív. Az ilyen csoportok ellenérzéseket, antipátiát, elzárkózó magatartást keltenek, bűn-
bakmechanizmusok céltáblájává válnak. 

 1 Vö. Közép-európai közvélemény: Nemzetek kedveltsége és elutasítottsága a visegrádi országokban. Kelet-közép-európai összeha-
sonlítás. A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvélemény-kutatása. TÁRKI, 2000. október. 
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a548.pdf.
 2 A szemléletváltásokhoz lásd Glatz 2006; Tóth 2006; Portmann 2006.
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A mai bevándorló csoportok jelentős részét háborús, politikai vagy szociális okok mozdítják ki hazájukból. 
A befogadó társadalomba való megérkezésükkor szerény társadalmi tőkével rendelkeznek. Szellemi, anyagi 
és megélhetési kultúrájukban, a megélhetés struktúráiban, érték- és szokásrendszerükben elütnek a befogadó 
közösségtől, nehezen alkalmazkodnak a fejlett társadalmak bonyolult hierarchiáihoz és szigorú munkafegyel-
méhez. Sokszor vallási tekintetben is elütnek a befogadóktól: konfl iktusokat 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 társadalométól, a gyermekek korai életkorában az 
iskoláztatásra való felkészítés sem felel meg a befogadó társadalom elvárásainak. Higiéniai viszonyaik,3 az egész-
ségügyi ellátáshoz, valamint a vagyoni értékekhez való viszony tekintetében is diff erenciák fi gyelhetőek meg. 
Az erőszakhoz való viszony, a fi zikai erőszak hierarchiaképző szerepe is különbözhet a kibocsátó és befogadó 
társadalmakban. Háborús övezetekből érkező bevándorlók gyakran egyfajta erőszakkultúrát hoznak magukkal. 
Eltérő nemi és életkori szerepeik, családszerkezetük különbözőségei (nagycsaládi, többgenerációs 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 beilleszkedést 
és a modernizációs folyamatokat. Mivel nem ritkán vidékies helyekről származnak, az urbánus világban nehezen 
ismerik ki magukat. A társadalmi térhez és intézményekhez való viszonyuk eltér a befogadó társadalomban 
megszokottól, ezért saját társadalmi teret és kvázi intézményi struktúrákat építenek ki, ami térbeli és strukturális 
elkülönülést, gettólétet, egyfajta zárványt, párhuzamos társadalmat eredményezhet. E problémák megoldása, a 
beérkezők alkalmazkodásának, modernizációjának és integrációjának elősegítése társadalmi többletköltségekkel 
jár, amit a befogadó társadalmak nem szívesen vállalnak magukra, még ha az egyenleg másik oldalán jelentős 
hasznok ígérkeznek is.

A bevándorló csoportok idővel a korábban kialakult politikai erőviszonyok és intézményrendszer megválto-
zását igyekeznek kikényszeríteni. Az Egyesült Államokban ma nem lehet választást nyerni a színes bőrű és etnikai 
hovatartozású választók támogatása nélkül. Új etnikai pártok megjelenése kiélezheti a politikai érdekharcokat, a 
politikai verseny etnikai jelleget ölthet. Az etnokulturális csoportok érdekartikulációja a magas társadalmi költsé-
gekkel kialakított jogrendszer (jogegység) megbomlását eredményezheti, beleértve az idegen és különös jogelemek 
beépülését, jogkorlátozást vagy többletjogok biztosítását. A jog koherenciájának megbomlása azonban a polgári 
jogállam és a nemzetállam koncepciójának gyengülése felé egyengeti az utat. Bizonyos etnokulturális csoportok 
igényeik kielégítetlensége miatt belső felforgató erők szövetségeseivé válnak, de előfordul, hogy a bevándorlási 
célország bevándorló csoportok közötti összeütközések terepévé válik (lásd Skubsch 2000). A nemzetbiztonsági 
kockázatokat gyarapítják azok a kulturális, politikai és vallási mozgalmak, amelyek a bevándorló csoportok radi-
kalizálódásának irányába hatnak (vö. Ulfkotte 2003). Előfordul, hogy egyes etnokulturális csoportok, ahogy 
saját történelmünkből tudjuk, az államterület felszabdalására törekszenek, illetve idegen hatalom eszközeként 
tevékenykednek.

A közbiztonsági kockázatok a kibocsátó társadalmakban normakövetőnek, de a befogadó társadalmakban nor-
maszegőnek minősülő cselekményekből, valamint az egyenlőtlen társadalmi esélyhelyzettel összefüggő normaszegő 
magatartásokból adódnak. A normaszegések részben kulturális konfl iktusként, részben esélypótló magatartásként 
magyarázhatóak. A bevándorlást követő szociális, gazdasági és kulturális bizonytalanság periódusában, a kulturális 

 3 Lásd 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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modernizáció és gyors mobilizáció egy-két generációban lejátszódó folyamata során a bevándorló csoportok tagjai a 
kétfajta civilizáció között elterülő szűk mezsgyére csúsznak. Eredeti etnikai kultúrájuk, normarendszerük és társa-
dalomszervezetük erodálódik, miközben az új helyzetükhöz való alkalmazkodásuk még befejezetlen. Ez orientációs 
mintáik és identitásuk zavaraihoz vezet, ami normaszegések 
forrásává válhat. A bevándorlók gyakran hiányos integráci-
ójuk, szocializációjuk, alulképzettségük és alulfoglalkozta-
tottságuk következtében nem képesek kielégíteni növekvő 
igényeiket, ezért sokuk törvénytelen eszközökkel igyekszik 
áthidalni a saját szegényes létmódja és a többségi társadalom 
viszonyai között húzódó szakadékot.4 

A tömeges bevándorlás gyakran együtt jár illegális mig-
rációs és emberkereskedelmi hálózatok, valamint új, kultú-
raspecifi kus bűnözési formák megjelenésével. A bűnözés 
egyes szegmensei etnikai színezetűvé válnak: a bűnöző 
tevékenység szervezésének alapja az etnikai hovatartozás 
lesz, másfelől a bűnszervezetek rivalizálása következtében az 
áldozattá válás is etnikai jelleget ölt. A legfontosabb kockáza-
tok a galeribűnözés kialakulása, az erőszakos és vagyon elleni 
bűnözés, a lokális és nemzetközi szervezett bűnözésbe való 
bekapcsolódás, a korrupció növekedése, a magas cselekményi 
és elkövetői látencia, valamint súlyos etnikai felülreprezen-
táció a büntetőeljárásokban és büntetés-végrehajtási intéze-
tekben. A többségi társadalom számára a kisebbség egésze 
bűnözési félelmeket gerjesztő csoportként jelenhet meg, ami 
fokozódó elzárkózást, kirekesztést eredményez. A bevándor-
lók tömeges bűnelkövetése a rendvédelem fokozott fi gyelmét 
váltja ki, szelektív észlelési mechanizmusokat eredményez, 
amiből diszkriminációs helyzetek egész láncolata jöhet lét-
re. A többségi társadalom ellenszenve idegenellenességben, 
verbális vagy tettleges gyűlöletcselekményekben nyilvánul 
meg. Az ebből eredő intézményi kockázat az, hogy a nemzet- 
és közbiztonság védelmére hivatott szervezetek maguk is érdekeltek lehetnek a veszélyérzet és a megbélyegzési 
mechanizmusok fenntartásában, hiszen az etnokulturális csoportokkal összefüggő biztonsági veszélyekre hi-
vatkozva növelik ellenőrzési lehetőségeiket az általános emberi és állampolgári jogok rovására, és újabb és újabb 
forrásokat követelnek. 

A nemzeti erőforrások, tőkék és tőkejövedelmek aránytalan és egyenlőtlen megoszlása a többségi és bevándorló 
csoportok között az utóbbiak hátrányainak növekedését eredményezheti, és munkaerő-piaci problémákat generálhat. 
Az alulképzett munkaerő képében megjelenő etnokulturális csoportok nem képesek versenyképessé válni a mun-
kaerőpiacon, vagy alacsony bérigényükkel túlzott versenyelőnybe kerülhetnek a hazai munkavállalókkal szemben. 

 4 A kulturális konfl iktusok elméletéhez lásd Kimmel 2000.

A török Mevlana mecset az arabok európai fővárosának (Eurábia) nevezett 
Rotterdamban
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A munkavállalók képzettsége, szociális és kulturális jellegei befolyásolják a vállalatok és a nemzetgazdaságok regio-
nális és nemzetközi versenyképességét (vö. Sarrazin 2010). A nagymértékben eltérő kultúrájú, integrációs nehéz-
ségekkel küzdő etnokulturális csoportok körében illegális áru-, tőke-, és munkaerőpiacok keletkeznek, amelyeken 
nagy tömegben cirkulálnak illegális, adózatlan javak és jövedelmek, miközben további vonzóerőt képeznek a szabá-

lyozatlan, illegális bevándorlás 
számára. A bevándorlók által 
a legális és illegális piacokon 
megtermelt jövedelmek je-
lentős része nem forog vissza 
a befogadó társadalom gaz-
dasági körforgásába, hanem 
elhagyva az országot idegen 
piacokon hasznosul.5 Jelentős 
kockázat a társadalom szociális 
egyensúlyának megbomlása, a 
bevándorlók leszakadása vagy 
aránytalan előnyökhöz jutása. 
Az ellátórendszerek gyakran 
nem érik el a rászoruló cél-
csoportokat, másszor pedig 
kevéssé rászorult csoportokat 
támogatnak. Az alulprivilegi-
zált csoportok felszaporodása 

esetén a szociális gondoskodás területén fi nanszírozási problémák lépnek fel. A társadalom egyes csoportjai közt 
az érdekérvényesítésben és a javakhoz való hozzáférésben mutatkozó aránytalan különbségek a társadalom szétfor-
gácsolódásához és kiélezett érdekharchoz vezethetnek. 

Hasonló kockázatokat rejteget a kulturális, különösen az oktatási és művelődési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés aránytalan különbsége. Másfelől viszont az idegen etnikai és szellemi kultúrához tartozók a befo-
gadó többség kulturális dominanciáját veszélyeztethetik, amit a többséghez tartózók nagyobb kockázatként 
érzékelnek, mint a kevésbé átlátható gazdasági kockázatokat. Mindez nem független a többség és a bevándorlók 
demográfi ai jellegeinek eltéréseitől. A domináns társadalom veszélyként érzékeli, ha a bevándorlók népesedési 
jellegei a többség szemében értéknek számító rasszbeli, etnikai, kulturális és nyelvi sajátosságok lényeges módo-
sulása felé mutatnak.6

Mind a befogadó társadalmak, mind a bevándorlók alkalmazkodási mechanizmusai széles skálán variálódnak. 
Az autoriter politikai rendszerek történelmi távlatú, gyors, drasztikus, rendeleti jellegű megoldásokra törekszenek, 
míg a demokratikus jogállamok tendenciaszerűen inkább a konszenzusos-integratív megoldásokat részesítik előny-

 5 Lásd ehhez a problémához: Tarrósy–Glied–Vörös 2014.
 6 Például az USA-ba bevándoroltakkal kapcsolatos kockázatokról, konfl iktusokról és megoldásokról átfogó kép nyerhető a http://
usa.usembassy.de/gesellschaft .htm címen.
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ben, elfogadva, hogy a társadalomban helye van egyfajta multikulturalizmusnak és esélykiegyenlítő mechanizmu-
soknak, jóllehet ezek működése nem mindenkor problémátlan.7 

A leggazdagabb fejlett társadalmak maguk serkentik a migrációt. A második és harmadik világból tobo-
roznak magasan képzett szakembereket, akik speciális feladatokat látnak el magas társadalmi presztízst kínáló 
munkaerő-piaci szegmensekben. Ma mintegy 1,5-2 millió magasan képezett vendégmunkás dolgozik az OECD 
országokban. E transznacionális elitmigráció résztvevői kozmopoliták, integrációjuk rendszerint problémátlan. 
Magas jövedelmeik és megtakarításaik mind a befogadó, mind a kibocsátó területen jelentős erőforrásként je-
lentkeznek, amellett globális haszonnak fogható fel az általuk a fejlődő világ felé visszacsorgó tudástranszfer is 
(Hunger 2000). Az új társadalmi körülményekhez való alkalmazkodásban sikeres bevándorló csoportok tagjai 
tudatosan törekednek a befogadó társadalom mintáinak elfogadására. Az integrációban kevésbé sikeres csoportok 
körében rendszerint halmozottan mutatkoznak a modernizáció negatív kísérőjelenségei. A féloldalas moderni-
záció a kevésbé sikereseket a modernitás által létrehozott illegális struktúrák, nem utolsósorban a (szervezett) 
bűnözői világ felé tereli. A negatív modernitás útjára lépettek esetében fennáll a veszély, hogy a megrekedés és 
ahhoz illeszkedő magatartás több nemzedékre meghatározóvá válik. Az ezekből kialakult zárványtársadalom 
szubkultúraként vagy kifejezetten ellentársadalomként viselkedik: a többségi társadalommal folytatott kommu-
nikációt megszakítja, saját független intézményrendszert szervez, sőt a befogadó társadalom ellenségeinek szövet-
ségeseként defi niálja magát. Ezzel ellentétben a fejlett munkakultúrájú zárt etnikai bevándorló csoportok, mint 
a kínaiak, rendkívül innovatívak.8 Hatékonyan lefedik a munkamegosztásban és iskoláztatásban való részvétellel 
megnyíló integrációs felületeket, miközben a befogadó társadalom számára fontos szolgáltatásokat kínálnak. 
Eközben saját pénzkölcsönzési, biztosítási, áruhitelezési rendszerekkel rendelkeznek. Asszimilációjuk rendkívül 
lassú, önértékelésük magas, ezért nem nyomasztják őket kulturális és normakonfl iktusok. Fejlett munka- és gaz-
dálkodáskultúrájuknak köszönhetően gyorsan halmoznak fel jelentős tőkéket (Charney–Yeoh–Tong 2003). 

A bevándorlókkal kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt, különösen tömeges migráció esetén, szükség van 
intenzív és hatékony rendészeti és titkosszolgálati munkára. A 21. századi bűnözés legnagyobb volumene a leszakadó, 
gyakran migráns hátterű rétegek kriminalitásából adódik. Ezt azonban szemmel láthatólag már nem lehet csupán 
szankciókkal kezelni (Finszter 2006). A kizárólag megtorló eszközökkel élő bűnüldözés és büntető igazságszol-
gáltatás (kriminálpolitika), amely a börtönök megtöltésére törekszik, válságba jutott. A bűnözési félelmek és aggo-
dalmak viszont jelentősen rontják a polgárok életminőségét, összegződik bennük a valós és áttételes sértetté válás,9 a 
lakókörnyezet lepusztulásával, társadalmi rendjének megingásával kapcsolatos aggodalom, a tömegtájékoztatás által 
gerjesztett morális pánik, valamint a társadalom általános rendjének szétzüllésével kapcsolatos kiszolgáltatottságér-
zés (Korinek 1995). Ez szélsőséges esetben destruktív aktivitást, idegenellenességet, agressziót, bűnbakképzést, 
lincshangulatot eredményezhet. A bűnözés etnikumközi feszültséggé transzformálódhat (Korinek 2006).  Ezért 
nagyon vigyázni kell arra, hogy a rendészet nem lehet a „nyomorultak elleni hadviselés”, mivel az a bevándorlók 
kriminalizálását és az interetnikus feszültségeket erősítheti.

 7 Vö. Les politiques de discrimination positive. [Dossier] Problemes politiques et sociaux, 1999. 822. no. 3–72. Magyarul: 
A pozitív diszkrimináció változatai. Kisebbségkutatás, 1999/4. Szemle. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_1999_04/cikk.
php?id=154. Sowell 2004.
 8 http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberseechinesen.
 9 A szociális környezetben bekövetkezett bűncselekményekről történő tudomásszerzést és annak érzelmi hatásait nevezzük 
áttételes viktimizációnak.
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