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Migráció, bűnözés, radikalizmus és terrorizmus – 
egy romboló folyamat anatómiája*

„Aki a célt akarja, annak az eszközöket is akarnia kell…” (Stendhal)

(Bevezetés) Sem a migráció, sem a bűnözés, sem pedig a radikalizmus és terrorizmus ön-
magában nem új keletű jelenségek, mindegyik szinte egyidős az emberiséggel. Azonban 
ilyen globálisan szervezett módon, szoros összefüggésben egymással, mint napjainkban, 
még soha nem volt jelen egyik sem. Bármelyiket is vesszük, önmagában mindegyik tér-
nyerése hatással van a nemzetek saját, és egymással kialakított gazdaságára, a kultúrára, 
befolyásolja a politikát, az államok viszonyát. Összefonódása és megerősödése azonban 
olyan helyrehozhatatlan károkat okozhat regionálisan is és globálisan is, amely hatására 
a gazdaság és a társadalmak destabilizálódnak, és veszélyeztetik a legfontosabb közös-
ségi értéket, a biztonságot, valamint a demokrácia alapértékeit. A nyugat-európai musz-
limok és a fekete-afrikaiak szegregációja, a periférikus társadalmi lét, az új, illegális 
bevándorlók szegénység előli menekülése az európai kontinensre, sok esetben a bűnözés 
világába való érkezést eredményezi, amit követően már csak egy lépés a radikalizálódás, 
és a terrorizmus. Mindeközben Európa a teljes kulturális önfeladás szakadékának szélén 
áll, késve, vagy rosszul reagál az eseményekre. Jelen tanulmány ennek a folyamatnak a 
létezését kívánja széleskörű szekunder adatok segítségével feltárni, hangsúlyozva annak 
fontosságát, milyen különös hangsúlyt kapott napjainkra az európai keresztény értékek, 
és hagyományok egyre sürgetőbb védelme.

Az Európában élő, harmadik világból származó, és kiváltképp muszlim közösségek 
társadalmi integrációja egy 60 éves kudarctörténet. Az integráció elbukott, a szegre-
gáció már nemcsak egy kisebbség szocializációs problémája, a leszakadó társadalmi 
rétegek különféle programokkal való felzárkóztatási törekvése mellett, hanem a befo-
gadó társadalmak mindennapjait is érintő problémahalmaz. A muszlim hátterű migráns 
társadalmak identitásváltozása jól vázolja a generációkon átívelő frusztrált állapotot: 
az első generációt még kettős identitás (pl. „marokkói francia vagyok”) jellemezte, a 
második generáció felvett egyfajta kripto-muszlim (rejtőzködő) identitást, a harmadik 
és negyedik generációkat már erősödő disszimiláció, szegregáció jellemzi. Ennek kö-
vetkezménye lett, hogy a folyamatos kényszerű identitásbeli változások hatására mára 
az identitást a vallási hovatartozás adja, az új nemzedék már muszlimként reflektál ön-
magára. Az integráció kudarcát csak fokozza az európaitól eltérő muszlim családmodell 
konzervált állapota, a nemek hierarchiájának erőssége, a magas fertilitási ráta melletti 
segélyalapú életforma, a munkaerőpiaci kudarcok, az iszlám kötöttségei, a területi 
szegregáció és a párhuzamos társadalmak kialakulása. Nyugat-Európa nagyvárosaiban 
kialakultak a muszlimok uralta, és a nem muszlimok számára, valamint a beilleszkedni 
kívánó törekvő muszlimok számára élhetetlenné vált körzetek (no-go zónák), ahol az 
erőszakos bandák és a bűnözés uralja az ott élők életét. Az egyik legismertebb közösségi 
videómegosztó portálon több mint 804 000 feltöltött felvétel van muszlimok vagy musz-
lim menekültek generálta utcai incidensekről, amelyek nem sok rivaldafényt kapnak a 
mainstream médiumokban. Molenbeek, La Courneuve, Neukölln – a sajtó által „érzé-
keny városi területeknek” nevezett, de a rendőrség által hivatalosan is no-go zónaként 
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aposztrofált városrészek, ahol sem a hatóságoknak, sem a hivatalos állami törvényeknek 
nincs ereje. Egyes állítások szerint az Európai Unióban több mint 900 olyan városi terü-
let van, ahol a befogadó társadalom normái egyszerűen nem érvényesülnek. Tekintettel 
arra, hogy a leginkább érintett országok kényes kérdésként kezelik a no-go-k létezését, 
ezt a számot tudományos igényességgel nem lehet megalapozottnak tekinteni, ám a zó-
nák létezését sem lehet tagadni. A neuralgikus területek mára már nemcsak az általános 
bűnözés melegágyai, de a kialakuló radikalizmus és terrorizmus fészkei is.

Ennek kapcsán figyelmet érdemel az európai dzsihadisták bűnügyi háttere. A 
dzsihadizmus hatása a bűnöző radikalizálódására kétféle: először lehet egyfajta feloldo-
zás a múltban elkövetett bűnök alól, illetve legitimmé teszi a magasabb eszme, cél érde-
kében elkövetett bűnöket. Nem ritka az sem, hogy a börtönökben indul meg a radikalizá-
lódás folyamata. A bűnözők olyan készségekkel csatlakozhatnak a dzsihadistákhoz, mint 
a fegyverhasználat ismerete, alvilági kapcsolatok, pl. a hamis iratokhoz való hozzájutás, 
és egyáltalán az a kialakult attitűd, egyfajta pszichológiai készség, amely magát a be-
szervezett életvitelét és viszonyulását jellemzi az erőszakkal kapcsolatban.1

Az elmúlt három évben kétmillió migráns érkezett Európába, közülük több százezren 
eltűntek és illegálisan tartózkodnak a kontinensen. Az ellenőrizetlen tömegek mellett 
valós veszély a „regisztráltak” jelenléte is. Biztonsági szempontból nem tekinthető ki-
elégítőnek, hogy egy fotó, egy ujjlenyomat és egy tízperces elbeszélgetés után fogadunk 
nincstelen, személyazonosságukban kétes tömegeket, olyan ábrándokat keltve a befo-
gadó társadalmakban, mint a befogadottak sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integ-
rációjának ígérete. Már egy éve elismerten elbukott a „Willkommenskultur” és a „wir 
schaffen das” hangzatos ígérete, de a probléma megoldása azóta sem látszik, és egyre 
markánsabban osztja meg Európa egységét. A sokasodó, talajvesztett, frusztrált töme-
gek, a reményekkel, vágyakkal és illuzórikus jövőképpel érkező és később csalódottá 
válók befolyásolhatósága, esetleges zsarolhatósága családtagjaik biztonságával, egyenes 
út lehet a radikalizmus és a terrorizmus irányába. A migráció, az integrálhatatlan töme-
gek, a szegregált társadalmakban felerősödő bűnözés, radikalizmus és terrorizmus az 
európai nemzetállamok egyet nem értése ezekről, olyan romboló társadalmi folyamatok, 
amelyek végérvényesen megváltoztathatják azt a képet, amelyet ma demokratikus, ke-
resztény Európának nevezünk.

(Migráció) A migráció napjainkra globális méreteket öltött, és egyfajta „turbulenciá-
nak” jellemzi Nikos Papaestergiadis (2000), és idézi Balogh Róbert (2010): „neither 
integrated within the spatial co-ordinates nor synchronized according to the temporal 
rhytms of the nation-state”2, vagyis mára olyan vándorlási folyamatok szövik át vilá-
gunkat, amelyet strukturálatlansága és véget nem érő folyamatossága különböztet meg 
a korábbi migrációs folyamatoktól. Ezek, a korábbi időket jellemző nagy migrációs hul-
lámok már kevésbé figyelhetőek meg, és csak az elmúlt néhány évben észlelhető a glo-
balizálódó világ állandó és intenzív mozgása, vagyis minél nagyobb tömegek vesznek 
részt a migrációban, annál nagyobb annak világtörténelmi jelentősége. Természetesen 
a vándorlási egyenlegek más és más képet mutatnak a világ országaiban, hiszen amíg 
egyes országokban a bevándorlás extrém méreteket ölt (Katar 87%, Egyesült Arab 
Emírségek 70%), más országok (Szlovákia 2,4%, Japán 1,7%, Románia 0,6%) ke-
vésbé frekventált bevándorlási desztinációk. Világunk soha nem látott mozgásban 
van, ha a migránsokat „összegyűjtenénk”, megalkothatnánk velük a világ ötödik 
legnépesebb országát; társadalmilag egy multikulturális országot, ahol még a nemek 
aránya is kiegyenlített lenne, hiszen a világ migránsainak 49%-a az új évezredben már 
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nő. A munkaerőpiacra integrálódó migránsok munkájának eredményeképp keletkező jö-
vedelmek a nemzetgazdaságok erejét növelik, valamint egy részének hazautalása hatal-
mas mértékű pénzmozgásokat generál a világban: ez utóbbi 2010-ben 466 milliárd USA 
dollárt tett ki, és a globális hazautalások mértéke 2016-ig elérte az 575 milliárd USA 
dollárt. A prognózis szerint 2018-ra eléri a 616 milliárd USA dollárt.3 A világnépesedési 
előrejelzések szerint Afrika lakossága a következő száz évben megkétszereződik, míg 
életkilátásaik és az afrikai kontinensen való munkaerőpiaci lehetőségeik nem mutatnak 
kedvezően a jövőbe. Európa továbbra is vonzó, sőt egyre vonzóbb a harmadik világbeli, 
kiváltképp az afrikai, valamint közel-keleti bevándorlók számára, mely helyzet közös 
stratégiát igényel az Unió országaitól az illegális bevándorlás problémáinak megoldá-
sára, valamint a legális migráció hatékonyabb megszervezésének vonatkozásában, a 
korábbi 2005-ös közös keret4 továbbgondolása, átstrukturálása érdekében. A globális 
foglalkoztatási válsághelyzet és a generációs konfliktusok egyelőre úgy tűnik rossz elő-
jelek azokhoz a szakértői számításokhoz, miszerint 2000 és 2020 között egymilliárd új 
munkahely teremtése lenne kívánatos. Ezek megoldása csak az eddigi paradigmáktól 
teljesen eltérő új stratégiák és társadalmi reformok megalkotásával lenne lehetséges. A 
21. század tehát olyan demográfiai és migrációs kihívással szembesül, amely megoldást 
sürget mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó társadalmak esetében. Ezt az alapprob-
lémát kezeli most már három éve teljesen elhibázottan a brüsszeli elit.

A migráns kifejezés általában elfogadott és megértett megfogalmazás minden olyan 
esetre ráillesztve, amikor az érintett személy szabad akaratából, a személyes jólét érde-
kében, mindenféle beavatkozás, külső kényszer nélkül hozott döntés alapján vándorol 
el származási területéről, mindennek hátterében azokkal az oksági tényezőkkel, hogy 
maga és/vagy családja számára jobb anyagi és társadalmi kilátásokat, feltételeket bizto-
sítson egy másik országban. Ez a meghatározás a tartózkodás tényét veszi alapul, annak 
okait (önkéntes, kényszerű, legális, illegális stb.) nem. (Itt fontos megjegyezni a jelen 
migrációs krízis okán, hogy a menekült és a migráns között különbséget kell tenni. Az 
1951-es menekültügyi konvenció, valamint számos uniós törvény szerint is kötelesek az 
európai országok menedéket, védettségi státust biztosítani azoknak a menedékkérőknek, 
akik bizonyítani tudják, hogy erre jogosultak, vagyis háború sújtotta országból, vagy 
üldöztetés [politikai, faji stb.] elől menekülnek. De semmi nem kötelezi befogadásra 
az országokat, ha valaki a jobb megélhetésért hagyta el otthonát, még akkor sem, ha az 
adott helyen nyomorban és nélkülözésben kellett élnie.) A migrációs döntéseket olyan 
tényezők határozzák meg, mint a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők. A legtöbb 
hivatalos migrációs modell középpontjában a gazdasági tényezők vizsgálata áll. Milyen 
lehetőségek és korlátok érintik a bevándorlókat egy adott területen? Mik befolyásolják 
a jövedelemszerzési lehetőségeket? Az alacsony foglalkoztatási ráta vagy a tökéletlen 
piaci környezet hatásai, vagy a korlátozott tőke és technológiai lehetőségek? Milyen a 
kereslet a migráns hátterű munkaerőre? Milyen hatásokat generál a helyi munkaerőre a 
migráns munkaerő jelenléte? Hogyan kezelhetőek a migráció költségei, mint az utazási 
költségek vagy a leendő migráns célpontokat érintő kapcsolathálózatok? Mit jelentenek 
a nemzetgazdaságoknak a jövedelemtranszferek következményei, és hogyan jelennek 
meg mindezek a háztartások szintjén? Egyre több migrációs kutatás próbálja feltárni 
ezeknek a kérdéseknek a segítségével a bevándorlás és elvándorlás hatásait. Bár a szo-
ciológiai kutatások eredményei általában egyetértenek abban, hogy a migráció az egyes 
szereplők racionális, többnyire gazdasági megfontolásokon alapuló döntése, azonban 
mind több kutatás ad nem gazdasági válaszokat is. Vagyis a gazdasági megfontolásból 
létrejött bevándorlási tényezők egyre erőteljesebb kulturális és társadalmi, valamint jogi 
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és politikai (kiváltképp biztonságpolitikai) aspektusok vizsgálatát is szükségessé teszik.
Napjaink Európájában erősödik a menekült hullámra felkapaszkodó illegális és kont-

rollálatlan bevándorlás, a képzetlen migráns tömegek veszélyeztetik a szociális kohé-
ziót, és a bevándorlások korlátozása szükséges. A migrációs és integrációs politikák 
kulcsfontosságúvá váltak az Unió gazdasága, a stabilitás és a kohéziós politika számára.5 
A befogadó országok szívesen várják a képzett munkaerőt, ez azonban a munkavállalók 
alig ⅕-e, és egyre határozottabb korlátozásokat lenne szükséges érvényesíteni a kép-
zetlenekkel szemben. Az egyre sokasodó nemzetközi kutatási eredményeket figyelve 
következtethető, hogy Európa jövőjére sokkal nagyobb hatással lesznek az elkövetkező 
ötven évben saját bevándorló, valamint bevándorló hátterű közösségei, mint a nagyha-
talmak: az Egyesült Államok, Oroszország vagy akár a feltörekvő Kína. A napjainkra 
kialakult globális migrációs válsághelyzet az Európai Unió összes országát érintő nem-
zetközi jelenség. A bevándorló vagy bevándorló hátterű európai közösségek jelenléte 
kihívások elé állítja mind a migráns, mind pedig az európai őshonos társadalmakat. A 
bevándorló vagy bevándorló hátterű lakosság és az őshonos népesség között napjainkra 
törésvonalak alakultak ki, amelyek nem csupán kulturális és vallási, hanem szociális, 
politikai és gazdasági jellegűek is. A mára már 507 millió főt számláló Európai Unióban 
több mint 20 millió emigráns él, származásukat tekintve főleg a harmadik világból ér-
kezett bevándorlók (Eurostat 2014). Míg az európai őshonos népesség szaporulata ki-
sebb, elöregedése azonban számottevő, szükséges, hogy a növekvő bevándorló népesség 
kapcsán felmerülő, és már meglévő társadalmi gondokra felfigyeljünk, és megoldást 
keressünk. Az elmúlt 60 év alatt már meg kellett volna találni a válaszokat arra, hogy a 
bevándorlók miképp integrálódhatnak hatékonyabban az őket befogadó társadalmakba, 
és fel kellett volna tárni, illetve a lehetséges eszközöket megteremtve kiküszöbölni a 
szegregáció okait.

Az Európai Unió migrációs politikájának harmonizációja munkaerőpiaci alapokon 
nyugvó közösségi preferenciarendszer kidolgozásával lenne megoldható. Az illegális 
migráció elleni küzdelem jogi és politikai eszközeinek megerősítése szükséges, tekin-
tettel a szabályozások hiányosságaira. Európának olyan stratégiát kell megalkotnia, 
mely a befogadó nemzetek tekintetében identitásőrző, és olyan alternatívát kínál a 
bevándorlók és migráns hátterű, de már állampolgáraik számára, mely jelent inkább 
vonzó alkalmazkodást, semmint szegregációt. Hangsúlyozni szükséges a kulturális 
azonosulást, mint a társadalmi integráció alapját. Továbbá az integráció kérdéskörét 
sokkal inkább gazdasági alapokon érdemes tárgyalni, és kevésbé kulturális vagy vallási 
szemlélet szerint (Póczik–Dunavölgyi 2008; 2013). A jóléti állam pénzügyi válságba 
került, a szociális hálók elnehezültek, a gazdagok és szegények közötti szakadék csak 
mélyülni látszik. Azokat a problémákat, amelyeket a globalizáció hozott magával, tör-
vényekkel, reformokkal szükséges megoldani, azonban az egyre feltorlódó reformok 
inkább vezettek a föderalista rendszerek strukturális problémáinak kialakulásához, mint 
a reformok eredményeihez. Az adott viszonyokhoz való szociális rendszer igazítás a 
tagállamok olyan problémája, amely még tagállami szinten is kezdeti állapotában van, a 
jövőre nézve pedig a közös európai társadalompolitika legnehezebb feladata. Miközben 
az integrációs politikák a tagállamok intézkedési jogkörében maradtak, mind tagállami, 
mind Uniós szinten sürgető állásfoglalások fogalmazódnak meg egy EU-szintű harmo-
nizációra. Egységes a vélemény arra vonatkozóan, ha az integrációs stratégiák egysé-
ges EU-keretet kaphatnának, hatékonyabb lenne a nemzeti politikák kialakítása is. A 
tagállamok azonos véleménye, hogy az integráció egyértelmű sikeressége a munkavál-
lalásban rejlik, a leszakadás legfőbb oka pedig a nyelvtudás és szakképzettség hiánya. 
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Az Uniós koordináció sikere azonban csak akkor lehetséges, ha a megindított központi 
integrációs folyamatok helyi szinteken is képesek a működésre és kultúraspecifikusak. 
Az integrációs stratégiákat némiképp felülírja, de legalábbis újratervezésre készteti az 
illegális bevándorlási hullám. A 2015 nyarára kialakult migrációs nyomás hatására az 
EU egyre több tanácskozást folytatott a válság feltérképezése, megoldása érdekében. A 
migrációs hullám első fázisában az ENSZ 1 millióra becsülte a 2016-ig Európába érke-
zettek számát. Az EU Tanácsa és az Európai Tanács a migrációs nyomás kezeléséről, az 
áramlások ellenőrzésének intézkedéseiről 2016–2017-ben 36 alkalommal tanácskozott 
és fogalmazott meg ajánlásokat, stratégiákat, hozott válságkezelő döntéseket.6 A 2016-
os évben azonban nem enyhült az Európára nehezedő migrációs nyomás. A 2014–2016 
közötti időszak kiemelten példázza a migrációs hullám intenzitását: 3 184 7857 mene-
dékkérelmet nyújtottak be. Nehezíti a helyzetet, hogy a visszautasított kérelmek eseté-
ben az elutasítottak alig felét tudták ténylegesen kitoloncolni. Az EU tehetetlenül be-
szűkült döntéshozatali mechanizmusát jellemzi, hogy a nyomás 2017-ben sem enyhült. 
A kvóták körüli erőlködés, a V4-ek pellengérre állítása fontos része az eseményeknek, 
a brüsszeli és tagállami válaszok ütköztetése és közelítése azonban kulcsfontosságú a 
jövő érdekében.

(A bűnözéstől a terrorizmusig) Napjaink Európájában, ha a bűnözést és a terrorizmust 
egy kontextusban említjük, a legtöbb asszociáció ezekhez az iszlám. Ám csak úgy, mint 
a bűnözésnek, a terrorizmusnak sincs egységes ideológiai vagy vallási alapokra helyez-
hető háttere, de a 21. század számos jelentős terrorcselekményét a szélsőséges funda-
mentalista iszlám mentén létrejött csoportok követték el. Fontos megjegyezni, hogy 
ezek a csoportok bár ezen eszmék mentén definiálják magukat, abszolúte nem jellemzik 
az iszlám társadalom egészét, maga a Korán az erőszakot, főképp a védtelen civil lakos-
ság ellenit, a kereszténységhez hasonlóan elítéli. Mérsékelt iszlám szervezetek többször 
hangot emeltek a szélsőséges irányzatokat erőszakos célokra használó csoportok ellen és 
a mérvadó muszlim érdekképviseleti szervek minden országban kategorikusan elítélték 
a közösségek ellen irányuló cselekményeket. Az iszlám világ és a nyugati kultúra külön-
bözősége, valamint a változatos ezekkel összefüggő geopolitikai konfliktusok (például 
a hosszú ideje húzódó izraeli–palesztin konfliktus) és az európai gazdasági és szociális 
helyzet (a muszlim kisebbség abban elfoglalt helye) sokkal nagyobb teret enged az ideo-
lógiai és érzelmi elidegenedésnek a befogadó társadalmakban élő muszlim kisebbségek-
nek a többségi lakosság irányában. Ezen tényezők és az éles kontraszt a demokratikus és 
progresszív Nyugat-Európa értékrendszere és eszmeisége teszi illékonnyá a helyzetet és 
könnyíti meg a szélsőséges ideológiák terjedését. Az iszlám eszmék mentén kialakuló és 
folyó terrorizmus elsődleges áldozatai a másképp gondolkozó muszlimok, akik közül a 
terrorizmus és az ellene folyó háború áldozatainak túlnyomó része kerül ki, elsősorban a 
közel-keleti országokban. Az ortodox iszlám térnyerésének fontos tényezője, hogy a val-
lásnak nincs egységes vezetője és a világi hatalomgyakorlás szerveitől sem szekularizá-
lódott érdemben, így központi irányítást gyakorolni sem a vallást gyakorlók összessége, 
sem a közösségek fölött nem lehet, kizárólag a Korán és a szokások értelmezése révén. 
A Korán valóban tartalmaz a dzsihádra, a vallás akár erőszakos terjesztésére és a más 
hitűekkel vagy a hitetlenekkel való bánásmódra vonatkozó részleteket, ám ezek súlya 
és értelmezésének módja a vallási vezetők és irányzatok felelőssége, hasonlóan a Biblia 
értelmezéséhez, amelyben szintén szerepelnek hasonló, kontextusból könnyen kiragad-
ható részletek. Ez a bizonytalanság kiemelten veszélyes az utóbbi évek migrációs hely-
zetének fényében, hiszen az Európába érkező muszlimok nagy része olyan területekről 
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érkezik, ahol nem ritka a szélsőséges vallási kormányzás. Megfelelő alternatíva nélkül 
esélyük sincs másfajta gondolkodásmódot elsajátítani, valamint szükségszerűen ki van-
nak téve az otthonról elvándorlás kockázata miatti, és az út alatti stressznek, valamint az 
érkezés utáni kiszolgáltatottságnak, jelentse ez akár a befogadó ország hozzáállását, akár 
az első közösséget, akivel a saját köreiken belül kapcsolatba lépnek.

(Szervezett bűnözés) A muszlim kisebbség környezete, elsősorban a migrációs válság 
kapcsán, szorosan kapcsolódik a törvény által nem ellenőrzött, esetenként kimondot-
tan szankcionált életvitelhez. Ez nem vallási alapon létrejövő jelenség, okai inkább a 
közösség gazdasági és etnikai szegregációjában rejlenek. Kialakultak azok az etnikai 
enklávék, amelyek a hatóságok által gyengébben monitorozható területeken (no-go) 
ideális helyszínei a mindennemű ideológiától mentes alvilági közegeknek, akik remekül 
profitálnak az ellenőrzés hiányából. Ennek részben önkéntelen alanyai a szegényebb 
környékekre kényszerűségből telepedő kisebbségek is, akiknek akár saját kisebbségi tár-
sadalmi, vagy munkaerőpiaci szegregáció miatt és megfelelő oktatás híján a bűnözés a 
megélhetés nagyon kevés alternatívája közül az egyik. Sok esetben ezekbe a közegekbe 
érkeznek meg a hatóságok látóköréből kiesett illegális bevándorlók is.

A migrációs válság kapcsán felmerülő egyik leggyakoribb és legaktuálisabb bűnözési 
forma az embercsempészet. Az illegális bevándorlás korántsem egyszerű dolog, hatá-
rokon kell átjutni, észrevétlennek maradni és helyismeret nélkül tájékozódni, melyek 
mellett az embercsempészek kihasználják azt is, hogy az embereknek egyáltalán nincs 
választásuk, így gyakorlatilag bármilyen pénzt megadnak a biztonságos vagy annak hitt 
eljutásért a célállomáshoz. A bevétel ellenőrizetlen, a brit The Mirror értesülései alapján8 
az embercsempészek bevételeiből szélsőséges dzsihadista szervezetek is részesülnek 
(a lap egy ENSZ-hez köthető forrásra hivatkozva 2014-ben 55 millió dolláros bevételt 
említ). A tevékenység a célországok biztonságtechnikai veszélyein kívül komoly ve-
szélyt jelent az azt igénybe vevő menekültekre is, hiszen a csempészek nem vállalnak 
felelősséget biztonságukért és gyakran kimondottan veszélyes módokon végzik tevé-
kenységüket. (Jó példák erre, a tengerbe veszett áldozatok és a közúti gépjárművekben 
hátrahagyottak esetei.) Az illegális utakon érkező, valamint az egyéni ellenállás miatt 
nyilvántartásba nem vett bevándorlók helyzete és jelenléte neuralgikus pontja a migrá-
ciónak. A regisztrálatlanság és ellenőrizetlenség, ezáltal ezeknek az embereknek eleve 
kiesése mind a szociális rendszerből, mind a rendfenntartó szervek látóköréből, meg-
teremti azt a helyzetet, hogy személyük követhetetlenné, tetteik szankcionálhatatlanná 
válnak. Ahogy az illegális munkavállaló helyzete veszélyes önmagára nézve, hiszen 
probléma esetén hivatalosan nem létezik, nincsenek érvényesíthető jogai, úgy felbe-
csülhetetlen annak társadalmi veszélye, hogy egy illegálisan tartózkodó, hatóságilag 
semmilyen módon nem létező személy tettei lekövethetőek legyenek. A német kormány 
elismerte9, hogy a 2015-ben érkezett 1,1 millió bevándorló 13%-a, tehát 135 000 ember 
hollétéről nem tudnak. 2016-ban már közel 600 000 emberről nyilatkozott dr. Harald 
Neymanns10, a német belügyminisztérium szóvivője, hogy eltűntek a német hatóságok 
elől. Ebbe beletartoznak azok, akik továbbmentek más országokba, több alkalommal 
regisztráltak vagy „eltűntek” az országban. Erről ritkán látni hivatalos véleményt vagy 
adatot az országok között, a szám vélhetően az azóta eltelt idő alatt tovább nőtt. Az akár 
így, akár hivatalos úton az országba érkezők nyelvtudás és szakképesítés híján jellemző-
en azokon az irányvonalakon épülnek be a társadalomba, ahol tudnak, és ez az etnikai és 
vallási megkülönböztetés mellett lényegében saját közösségeiket jelentik, tehát vallási 
vagy földrajzi alapon szerveződő közösségekhez csatlakoznak. Ez tovább gerjeszti az 
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ilyen közösségek környezetének amortizálódását, ahogy tovább szegregálódnak a régiók 
gazdaságilag, és etnikailag is. Szakképesítés és nyelvtudás nélkül, a célországba jutás 
terheivel, legyenek azok akár anyagiak, akár érzelmiek, az újonnan érkezettek ki vannak 
szolgáltatva a már ott lévő alvilágnak. Az embercsempészek kifizetése komoly terhet 
ró azokra, akik teljes egzisztenciájukat hagyják hátra, valamint az új szociális közegbe 
való integráció sem hagy kitörési pontokat, így ezek az emberek különösen veszélyes 
helyzetben vannak. Azonban nem csak áldozatai a szervezett bűnözésnek, a tevékenysé-
gi kör könnyedén felszippantja azokat a főleg nehéz helyzetből érkező fiatalokat, akik-
nek képzettsége esetenként megáll a katonai vagy erőszakhoz köthető tapasztalatoknál. 
Emellett az új megélhetés kiépítésének egyszerűsége is efelé hajthatja az érkezőket, 
valamint a személyazonosító papírok és regisztráció nélküli menekülteknek alternatívá-
juk sincsen a legális munkavállalásra. A célországi bűnözői struktúrák bevándorlókhoz 
való viszonyáról keveset tudni, de jellemzően szintén a nyelvtudás hiánya, a módszerek 
és szokások különbözősége, valamint a már meglévő érdekeltségek védelme miatt nem 
lehet kijelenteni, hogy felszippantaná a beérkezőket, ezért valószínűsíthető inkább, hogy 
vallási vagy földrajzi alapon szerveződő csoportokhoz csatlakoznak. Az ellenőrizetlen 
és ellenőrizhetetlen területek és személyazonosságok legnagyobb veszélye továbbra is 
az, hogy teret enged a radikalizmus térhódításának egy kiszolgáltatott, veszteni való 
nélküli közegben.

A bűnöző létforma választása, a radikalizálódás, nem, vagy nem kizárólag a vallási 
vagy kulturális értékek mentén jönnek létre, inkább az egyének helyzete és kiszolgálta-
tottsága eredményezi, hogy ilyen döntésekre jutnak. Az érintett személy attitűdjéből fa-
kadó morális gát hiánya (nem mindenki választja a bűnözést, ha nehéz a sorsa), a közös 
hit, mint kapcsolódási pont, a vallási köntösbe bújtatott meggyőzés és feloldozás gya-
kori eleme a befolyásolásnak. A munkapiaci egyenlőtlenségek és az oktatási felzárkózás 
nehézségei miatt, valamint az egyoldalú ideológiai képesítés révén gyakran nem adatik 
meg a döntés lehetősége, valamint a célországban tapasztalható etnikai alapú megítélés 
érzékelése is negatívan befolyásolja ezeket a döntéshozatali folyamatokat és kényszer-
helyzetbe hozhatja az egyéneket. Megnehezíti a helyzetet a rendvédelmi szervek rend-
szerint okkal, de esetenként túlkapásokkal erélyesebb fellépése is, amely rombolhatja a 
bizalmat az új társadalommal szemben.

(Radikalizmus) Illusztrálja a helyzetet londoni székhelyű Nemzetközi Radikalizáció- és 
Politikai Erőszakkutató Központ (The International Centre for the Study of Radicalisation 
and Political Violence) 2016-os „Bűnöző múltak, terrorista jövők” (Criminal Pasts, 
Terrorist Futures) című tanulmánya11. A tanulmány szerzői szerint a dzsihadisták jelentős 
részét ma már nem vallási alapon szervezik be. Sokkal nagyobb szerepet játszik a fo-
lyamatban az előélet, egyre gyakoribbak a bűnözői háttérrel rendelkező, nem vagy csak 
frissen vallásos terroristák, akik nagy része fiatal, a húszas éveiben jár. A kutatásban 79 
európai „friss” dzsihadista profilját vizsgálták meg a beszervezés és kiképzés viszonyait 
tekintve, hogy pontosabb képet kaphassanak arról, miért és hogyan radikalizálódnak ezek 
a fiatalok. Míg korábban jellemzően vallási alapon szerveztek be tagokat és az ebbe a 
közegbe beépülő tagokat fanatizálták később az erőszak szintjéig, ma már a szélsőséges 
szervezetek olyan fiatalokat keresnek, akiknek eleve szélsőséges életük és hozzáállásuk 
van, és őket vezetik el ideológiailag a vallási fanatizmusig. Ez több szempontból is elő-
nyös, révén ezek a fiatalok rengeteg hasznos képzettséggel rendelkeznek (gyakorlottak a 
hatóságokkal való interakciókban, van helyismeretük, egy részüknek nem idegen az erő-
szak sem). Kontrasztot állít a lényegi tevékenység céljának, hogy ezeknek a fiataloknak az 
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életmódja nem igazán kompatibilis a saría törvényeivel és szabályaival, sokan közülük 
használtak kábítószereket, alkoholt vagy dohánytermékeket, amiket például muszlim 
országokban súlyos fizikai büntetések terhe mellett tiltanak. A tanulmány gondosan 
kitér arra, hogy a beszervezések központi elemei és helyei a börtönök. Bár pontos ada-
tok nincsenek az országok börtöneiről az elítéltek vallási hovatartozása arányában, sok 
országban van jelentős muszlim népessége a büntetés-végrehajtási intézményeknek.12 
Itt egyrészt könnyen találni olyanokat, akik célkép és morális vezérelvek híján könnyen 
befolyásolhatóak, másrészt rendelkeznek a fent említett készségekkel, sőt esetenként a 
radikalizálhatósághoz nagyon hasznos ellenszenvet is éreznek a többségi társadalom irá-
nyába, melyek mentén könnyedén alakítható megfelelő retorika mellett az ideológiájuk. 
Ennek ismeretében nem meglepő, hogy például a párizsi és brüsszeli terrortámadások 
végrehajtói közül is majdnem mindenkinél büntetett előéletet és hosszabb vagy rövidebb 
börtönben töltött időt figyeltek meg. Amellett hogy könnyebben átfordíthatóak voltak, 
egy alvilági kapcsolatokkal rendelkező személy feltehetőleg nagyobb sikerrel tud fegy-
vert vagy hamis papírokat szerezni, valamint terrorcselekményekre való felkészítését 
nem kell anyagilag nagyobb mértékben támogatni, mintha például Jemenben vagy 
Ománban kellene kiképezni és a célterületre juttatni. Fontos előnye az ilyen beszerve-
zésnek, hogy az egyének nagyobb valószínűséggel rendelkeznek a helyismeret mellett 
nyelvtudással is. Az ISIS hatására sok európai muszlim radikalizálódott. A bűnözők 
közül történő verbuválásnak komoly asszisztáló tényezője a nehezen átlátható és irá-
nyítható kerületek és városrészek (no-go) ellenőrizhetetlensége, hiszen itt az amúgy is 
nagyobb számban élő muszlim kisebbség sokkal jobban ki van téve a máshol büntetett 
és tiltott eszmék terjesztésének.

(Etnikai enklávék – európai esettanulmányok) A közösségek együttélése szükségszerűen a 
lakosság eloszlásával jár, melyek vezérvonalai a szociális és demográfiai vonalak mentén 
alakulnak ki. A globalizáció felgyorsította a heterogén közösségek kialakulását és a mai 
Európa populációjának arculata is ezt példázza. Az, hogy egy idegen országban az azonos 
hátterű lakosság zárt közösségekbe tömörül, egyáltalán nem új jelenség, erre példák az 
amerikai kontinens meghódítása idején kialakult és mai napig fennmaradó távol-keleti 
városrészek. Az ilyen félig-meddig kényszerű együttélés azonban akarva-akaratlanul is 
súrlódásokhoz vezet, melyek erőssége területenként változó. Ez függhet a konkrét terü-
let tulajdonságaitól (az elérhető munkalehetőségektől, a földrajzi elhelyezkedéstől vagy 
a régió gazdasági fejlettségétől) vagy az ott élő társadalmi csoportok tulajdonságaitól, 
legyenek azok vallási, vagyoni vagy etnikai indíttatásúak. Ezek a közösségek az esetek 
egy részében békés, akár prosperáló, viszonyban élnek környezetükkel. A konfliktusok 
akkor jelennek meg, amikor a közösség nem akar együttműködni a legitim állami vagy 
önkormányzati irányítással, vagy épp ellenkezőleg, a befogadó közösség tekinti kívül-
állónak az ott élőket. A mainstream médiumokban az Európát sújtó migrációs válság 
kapcsán újra felmerült a „no-go zónák” kérdése, mellyel az ebben a helyzetben lévő 
területekre utaltak, és amely a maga ellentmondásos titokzatosságával tökéletesen rep-
rezentálja azt a szociokulturális válságot, amely egyre növekvő problémát jelent Európa 
békéjére. Magát a „no-go zóna” kifejezést Daniel Pipes-től, egy amerikai történésztől 
eredeztetik egy 2006-os cikke alapján13, ezzel a kifejezéssel olyan területeket illetett, 
ahol a hatalomgyakorló szerv nem a legitim kormány irányította rendfenntartó erő. 
Pipes később a kérdést újravéleményezte, és bár eredeti értelmében nem találta helyes-
nek megállapításait, kitartott a „partial NO-GO zones”14, vagyis a részleges no-go zónák 
kifejezés mellett. A kifejezés alapvetően nem utal etnikai vagy vallási kisebbségre, sem 
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pedig veszélyre, a fogalom értelmezési vetületei később alakultak ki. A gyakorlati jelentés 
lényegében annyit takar, hogy a rendfenntartó és közügyi szervek nem, vagy lehetőleg 
nem végzik az adott területen a munkájukat. Arra, hogy ezek a területek nem kizáró-
lag egyetlen kimondott ideológia mentén alakulnak ki jó példa, hogy a polgárháborús 
területeken régen is léteztek ilyen régiók, említendő az észak-írországi polgárháborút, 
mely alatt az IRA irányított bizonyos területeket a 70-es években. A téma kutatásának 
legfőbb nehézsége a jelenségről folytatott kommunikáció kettőssége, mivel bár tekinté-
lyes mennyiségű beszámoló áll rendelkezésre informális forrásokból, és ezen területek 
gazdasági és szociális helyzete is elkülönül az őket körülvevőkétől, egyetlen ország 
sem ismeri el hivatalosan ezek létét. Amikor a magyar kormány 2016-os népszavazási 
kampányában ezeknek a zónáknak a létezésével érvelt, minden érintett ország hivata-
los képviselete visszautasította, hogy léteznének ilyen területek az országaikban. Ezzel 
szemben a jelenséget elismerő nyilatkozók, többnyire helyi lakosok vagy visszavonult 
rendvédelmi szervek képviselői, valamint olyan videók és képfelvételek, melyek bár 
kontextus hiányában nem perdöntőek, kérdéseket hagynak maguk után. A téma feldol-
gozásának másik akadálya a hivatalos szakirodalom hiánya, ennek oka a téma újdon-
sága, valamint hogy hivatalos keretek között, tudományos igényességgel felvázolni a 
helyzetet tabunak számít sok országban.

(Belgium) A témában megkerülhetetlen Brüsszel két városrészének említése: Schaarbeek 
és Molenbeek. A 2015-ös párizsi terrortámadások utáni nyomozás szálai egyértelműen 
Molenbeekbe vezettek, majd az itteni további vizsgálódás után Jan Jambon belügymi-
niszter elismerte, hogy „a kormány elvesztette az irányítást a környék felett”.15 Ez az 
eset hozta be a modern köztudatba azt, hogy ez a jelenség Európában létezhet. Belgium 
példáján kívül lassan más európai ország is elismeri politikai kommunikációjában az eh-
hez hasonló enklávék létét, az igazgatási apparátus egyre többet foglalkozik a kérdéssel. 
2017-re átalakult a hivatalos szakmai retorika, Saad Amrani, a brüsszeli rendőrkapitány 
tanácsadója határozottan azt állítja16, hogy Molenbeek, ahol a lakosság 49%-a muszlim, 
nem no-go zóna, inkább a polarizáció atmoszférája miatt olykor ellentét alakul ki a kö-
zösségek fiataljai és a rendőrség között. A szakember szerint Molenbeek még csak nem 
is párhuzamos társadalom, inkább olyan homogén csoportok lakhelye, ahol kezdenek (!) 
kialakulni olyan társadalmi folyamatok, amelyek megnehezítik az integrációt. A prob-
lémák ilyen fajta elkendőzése, mi több elbagatellizálása nagyon veszélyes lépés, és úgy 
tűnik valahogy nem elfogadott arról nyilatkozni vagy utalni rá, hogy ezekben a városré-
szekben más kulturális normák érvényesülnek.

1. táblázat: Brüsszel néhány kerületének összehasonlítása a lakosság száma és az 
elkövetett bűncselekmények számának vonatkozásában (2014)

Kerület km² Lakosság száma
Bűncselekmények 

száma
100 főre jutó bűncselek

mények száma

Brüsszel 32,6 176 000 49 772 28

Anderlecht 17,2 118 000 12 147 10

Schaarbeek 8,1 133 000 12 745 9

Molenbeek 5,9 97 000 8 758 9
Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés

Centre for Information, Documentation and Research on Brussels. http://briobrussel.be/ned



16 DR. BÁNDY KATALIN – TAKÁCS MÁTYÁS: MIGRÁCIÓ, BŰNÖZÉS, RADIKALIZMUS...

Valóság • 2018. február

A brüsszeli városrészben elkövetett bűncselekmények száma a legmagasabb, azonban 
a statisztikák szerint ezeknek a bűncselekményeknek jelentős hányadát teszik ki az ut-
cai zseblopások, kisebb rablások. A városrészben élő muszlimok száma kevesebb, mint 
a dominánsan muszlimok lakta Anderlecht, Schaarbek és Molenbeek területeken. Ez 
utóbbi három helyen 20% feletti, de Molenbeekben 49% a muszlimok aránya. A terüle-
tek méreteit és a lakosság számát tekintve magasabb az elkövetett, kiváltképp erőszakos 
bűncselekmények száma, mint más városrészekben. Sok bűncselekményre hivatalosan 
nem is derül fény, tekintve, hogy a helyi bandák egymás között „intézik és tussolják el 
a leszámolásokat”.

(Franciaország) 2012-ben Manuell Valls francia belügyminiszter kijelentette17, hogy az 
országban 15 kiemelt biztonsági zónát, úgynevezett ZSP (Zones de Sécurité Prioritaires) 
neveztek ki, ahol a törvény és közrend betartatásához a kormánynak különleges figyel-
met kell szentelnie. A 15 zónából kilenc helyezkedik el Párizsban, vagy annak közvetlen 
közelében és három Francia Guyana-ban, de erősen érintett Lyon és Marseilles környéke 
is. A közleményben nem esik szó az muszlim lakosságról vagy annak kapcsolatáról a 
megváltozott helyzettel, ám az érintett régiók nagy része bevándorlók által sűrűn lakott 
körzet. 2016 márciusában Patrick Kanner, a városokért, fiatalokért és sportért felelős 
francia miniszter egy interjúban18 azt nyilatkozta, hogy csak Franciaországban legalább 
100 olyan környék van, amelyek helyzete hasonlóságot mutat a molenbeekihez. Fontos 
kiemelni a Calais melletti, a médiában általában csak Dzsungelként említett ideiglenes 
menekülttábort, ahol erősen eszkalálódott állapotok uralkodtak. Habár a tábor felszá-
molására rendszeresen erőfeszítést tettek a hatóságok (ez hivatalosan meg is történt), 
a táborból rendszeresen jöttek hírek erőszakról és halálról, valamint az internetet is el-
árasztották a környéken készült videók, melyek tanulsága szerint a közlekedés sem biz-
tonságos. A tábor lakói szinte mind bevándorlók voltak, akik Angliába akartak eljutni, 
ám számuk olyan hirtelen és nagy sebességgel nőtt, hogy a hatóságok azt nem voltak 
képesek kezelni. A francia kormány folyamatosan tartózkodott a kijelentéstől, hogy a 
jelenség általános lenne.

Mára a tábor kiürítésre került, az összetákolt építményeket eldózerolták. A területre 
most is rendszeresen érkeznek bevándorlók, ám őket a hatóságok már elszállítják vidéki 
befogadó központokba. A francia bűnügyi statisztikák nem részletezik az elkövetett bűn-
cselekményeket azok koncentrációja szerint, így arra vonatkozóan hiteles forrásból nem 
lehet megállapításokat tenni, hogy a ZSP negyedekben milyen mértékű az elkövetések 
száma. Magukat a problémás negyedeket sem kötik etnikai, vallási jellemzők szerint a 
bűncselekményekhez. Az „érzékeny városi területekről” olyan megállapítások olvasha-
tóak, amelyek a magas munkanélküliségi arányt, az alacsony iskolázottsági szintet em-
lítik, illetve azt, hogy a lakosság jelentős része nem saját tulajdonú lakótömbökben, sok 
esetben szociális lakásokban él. A hivatalos adatok annyit elismernek, hogy az érzékeny 
városrészek 490 településen oszlanak el és 4,7 millióan lakják.19

(Egyesült Királyság) Angliában hasonlóan viszonyul a kormány a kérdéshez, nincs hiva-
talos álláspont a témában. Az ország nagy múltra visszatekintő multikulturális öröksége 
azonban magában hordozza a különböző földrajzi vagy vallási egységen alapuló közös-
ségek létrejöttét. Nagy-Britanniában a kisebbségek által sűrűn lakott városrészek kiala-
kulásáért a fehér brit népesség mozgása felel, akik szisztematikusan kiköltöznek azokból 
a negyedekből20, ahol nagyobb számú kisebbség telepszik meg. A jelenséget „whiteflight”-
nak, azaz fehér repülésnek nevezik, és erősen kontroverzális téma az angol sajtóban és 
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a közbeszédben is. London hihetetlenül diverz lakosságának a 2011-es cenzus adatai 
alapján mindössze 45%-a az őslakos fehér brit, és a város Tower Hamlets nevű keleti 
városrészében ez a szám mindössze 31%, ahol csak a bangladesi bevándorlók aránya 
31%.21 A negyed a brit bulvársajtóban egyébként is híres a muszlim lakosság közösség 
elleni atrocitásairól22. (Többek között itt történtek azok az elhíresült plakátragasztásos 
esetek, ahol feltételezhetően a helyi iszlám közösség, az iszlám törvénykezést, a saríát 
propagáló plakátokat ragasztott közterületen.) Emellett London több kerületében is 
megfigyelhető szegregáció, bár ennél többnyire kisebb mértékben. London mellett na-
gyobb számú muszlim közösség él Birminghamben, ahol az ún. „Trójai Faló” akció is 
zajlott az általános és középiskolák iszlamizációja kapcsán. A vizsgálódások és nyomo-
zások kapcsán előtérbe kerülő feszültség felmérésére a kormány már 2009-ben közvé-
lemény-kutatást23 végzett, aminek eredményeként kiderült, hogy az őslakos helyi britek 
több városrészben is kellemetlenül érzik magukat és rendszeres atrocitások elszenve-
dői. 2014-ben Tom Winsor, Anglia és Wales korábbi rendőrfőnöke kijelentette24, hogy 
„Nagy-Britannia bizonyos területeinek saját igazságformája van”, valamint hozzátette, 
hogy bár nem nevezi meg a kérdéses közösségeket, de „más kultúrákból” érkeztek. A 
BBC 2013-ban forgatott egy szociokulturális dokumentumfilmet „Secrets of Britain’s 
Sharia Courts” címmel, mely felfedte, hogy országszerte mecsetekben és bérlakásokban 
gyakorolják az iszlám törvénykezést, melyet a közösség tartat be a legitim hatalom he-
lyett. Ezek mellett a kormány hivatalos álláspontja, hogy nem léteznek ilyen területek és 
visszautasították például Szijjártó Péter magyar külügyminiszter erre irányuló utalásait 
is. (A dokumentumfilm megtalálható a legnagyobb videómegosztó portálon.)

(Németország) Németországban a téma szintén a migráció hatására került a köztudat-
ba. Az ország a migrációs válság kezdete óta az egyik legnagyobb számú bevándorlót 
fogadta, akik kezelése további nehézségeket okoz az egyébként is problémás etnikai in-
tegrációban. A kormány kommunikációja szerint itt is teljes az ellenőrzés és a biztonság, 
ettől függetlenül innen is kerülnek ki ezt cáfoló hírek. 2015 nyarán a Spiegel hírlapnak 
kiszivárogtatott belső irat szerint25 Észak-Rajna-Vesztfália rendőrsége aggodalmasnak 
látja feladata – miszerint fenntartja a rendet – hosszú távú ellátását. Ez a tartomány 
Németország legnépesebb állama, emellett itt él a legnagyobb muszlim populáció is. A 
lap értesülései szerint feltehetőleg bevándorló hátterű csoportok tevékenységei rontják 
a közbiztonságot és megnehezítik a tömegközlekedést, különösképp éjszaka. A jelentés 
kitér arra, hogy középtávon nem látnak lehetőséget a helyzet javulására, mivel a konf-
liktus okai a kisebbségek közötti magas munkanélküliség, valamint a faji feszültség az 
utóbbi években csak rosszabbodott. Duisburg egyes kerületei is ilyen enklávéként van-
nak számon tartva, 2015 júliusában a rendőrségnek nagy erőkkel kellett kivonulnia26, 
miután egy igazoltatás során két bevándorló fiatal ellenállt az intézkedésnek, majd a 
közelben összegyűlő tömeg is rátámadt a rendőrökre. (Az esetről számos videó került 
fel akkoriban az internetre.) Berlin Neukölln negyede is jelentős kisebbségi, javarészt 
muszlim populációval rendelkezik, és bár itt az utóbbi években egyre kevesebb az atro-
citás, nem példa nélküli. 2016 nyarán, két, fiatal bevándorlókból álló csoport verekedett 
össze, majd a rendőrök kiérkezése után rájuk támadtak, végül a rendőrségnek 60 ember-
re volt szüksége a helyzet felszámolásához és rendőr sebesültje is lett az összecsapás-
nak.27 Már 2011-ben28 Bernhard Witthaut, az országos rendőrfőkapitány azt nyilatkozta, 
hogy bár minden nyomozó és tisztviselő letagadja, pontosan tudják, hova mehetnek 
be járőrautóval és hova csak csapatszállítóval. Kijelentette, hogy léteznek ilyen zónák, 
és hogy nem tudják megelőzni vagy szankcionálni a bűnözést ezeken a területeken. 
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Németország továbbra is az egyik legtöbb menekültet befogadó országok közé tartozik, 
ami további terheket ró az államapparátusra. A rendőrség létszámának növelésével pró-
bálnak segíteni a helyzeten, valamint ötlet szinten felmerült a muszlim azonosságú vagy 
hátterű rendőrök toborzása, amely talán segíthet a probléma megoldásában.

Az érintett esettanulmányok kapcsán fontos megjegyezni, hogy a fenti kiragadott pél-
dák csak egy részét mutatják be a problémának, és a források sem tekinthetőek minden 
körülményt kizáróan megbízhatónak, azonban sajnálatosan érzékeltetik, hogy van az 
igazságnak egy olyan oldala, ami nem feltétlenül szerepel a kormánykommunikációban. 
A bűnözésnek nincsen vallása vagy színe, viszont a fenti területek bűnügyi helyzete azt 
mutatja, hogy nem általános a jelenség, hanem etnikai enklávékhoz köthető. A helyzet 
kezelésének számos nehézsége van, a kisebbség bizalmatlan a rendőri erőkkel szemben, 
akik nagyrészt helyiekből állnak. A német rendőrség már foglalkozott a problémával 
és az angoloknál is indult civil kezdeményezés, miszerint egy muszlim közösségből 
származó rendőr sikeresebben láthatná el feladatát a nehezen irányítható környékeken. 
Ezeket a környékeket természetesen hiba lenne úgy aposztrofálni, mint ahol veszélyben 
forog minden nem ott élő ember élete. A területek valódi veszélye, mint azt Molenbeek 
példája is megmutatta, az ellenőrzés hiánya. Az itt folytatott vallási és szociális tevé-
kenységeket sem a rendőrség sem a hatóságok nem tudják érdemben kontrollálni és 
így melegágyai a szélsőséges ideológiákat terjesztő közegeknek, valamint táptalajai a 
szervezett bűnözésnek.

(Következtetések) A helyzet vizsgálata, komplex és árnyalt problémákra világított rá, 
melyek kezelése sokkal bonyolultabb, mint amire egy tanulmány keretin belül teljes 
egészében valós és működő megoldást lehet találni. Maga a kérdés sem új keletű, a 
kultúrák együttélése, azon belül pedig a muszlim kisebbség európai jelenléte egy régóta 
tartó, hosszú folyamat eredménye. A megoldás egyik legnagyobb akadálya a migrációs 
krízis és a globalizáció által felgyorsuló események hatása, és a szélsőséges hangok 
megjelenése. A jelenlegi megosztottság és a párbeszéd során feltépett régi sebek meg-
nehezítik a helyzet milyenségének és méretének pontos felbecsülését és a megfelelő 
megoldás megtalálását. A liberális törekvés a teljes multikulturális társadalom elérésére, 
láthatóan teljes kudarcot vallott. A kisebbségek helyzete internálisan és externálisan is 
folyamatosan romlik országra és közösségre való tekintet nélkül és ez a folyamat lehe-
tőségét sem mutatja a dolgok pozitív alakulásának. Az ezzel szemben álló szélsőjobb-
oldali, militáns és populista retorika szintén egy olyan irányba tereli a közvéleményt, 
amely a válság tüneteinek további elmérgesedését eredményezi, és azt hiteti el, hogy a 
baj megelőzhető és gyengíti a megoldáson való közös munkálkodás esélyeit. Láthatóan 
minden oldal politikai agendájának erősítésére használja fel az integráció kérdését, ez 
pedig nehezíti a célorientált és összpontosított erőfeszítést, ami segíthet. A többségivel 
párhuzamos társadalom létrejötte és működése teljes mértékben lehetetlen, mivel a két 
társadalom sem demográfiailag, sem vagyonilag, sem pedig ideológiailag nem egyezik, 
így az egyik szükségszerűen konfliktusban lesz a másikkal, már csak az irányítás és 
önkormányzás közös megszervezésének komplikációja miatt is, az ehhez hozzájáru-
ló gondolkodásmódbeli különbségek pedig az egymás melletti létezés napi menetét 
teszik lehetetlenné. A muszlim kisebbség évtizedek óta nem szándékozik mélyebben 
integrálódni a mindenkori többségi társadalomba, ami a párhuzamos együttélés lehe-
tőségét is kizárja, és mindenképpen konfliktusokhoz fog vezetni. Emellett szintén nem 
várható el az őslakosságtól, hogy ők igazodjanak a kisebbségi társadalomhoz, hiszen 
ennek bizonyos részei alapvető emberi szabadságjogokba és a legalapvetőbb európai 
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eszmékbe ütköznek. A zárt közösségek léte és létezésének mikéntje azt mutatja, hogy sa-
ját eszmerendszerüket követve, saját szabályaiknak engedelmeskedve szeretnének élni, 
és ehhez a nyílt ellenszegülés szintjéig ragaszkodnak. Fontos kijelenteni, hogy a valódi 
veszélyt nem az iszlám, mint vallás jelenti, hanem annak szélsőséges irányzatai. Ezek 
a kifordított, eltorzult értelmezései a vallási dogmáknak megbékíthetetlen ellentéteket 
fognak szülni mindig is, amely lehetetlenné teszi a békés közös munkát. Ezeknek az ide-
ológiáknak a terjedése a 21. századra vált a legnagyobb problémává a globalizáció okoz-
ta információáramlás felgyorsulásával és ellenőrizhetetlenségével, valamint a vagyoni 
polarizálódás erősödésével, ami tovább mélyíti a szakadékot a társadalmi rétegek között. 
A radikalizmus és a bűnözés az összeférhetetlenség legszembetűnőbb jelei, melynek 
kezeléséhez nem elég e tevékenységek szankcionálása, hiszen ez eddig is létezett és a 
törvény visszatartó ereje minimális volt. A szélsőséges ideológiák terjedésének legna-
gyobb mozgató ereje a társadalmi szegregáció, mely démonizálja a kisebbségeket és 
erőteljesen csökkenti a kooperáció lehetőségét. A hatóságok tagjai és vezetése nagyrészt 
a többségi társadalomból kerülnek ki, ami akadályozza a párbeszédet a kisebbségek és 
a vezetés között. A társadalmi megosztottsághoz vezető munkapiaci szegregáció nehéz-
sége elsősorban pont ebből a beilleszkedésre való képtelenségből fakad. Európában az 
iparnak az a része, mely könnyedén kezelni tudta a nagy mennyiségű képzetlen munka-
erőt, már nem olyan fajsúlyos, mint régen, és a robotizációval ez a jövőben csak romlani 
fog. Fontos tényező, hogy a muszlim kisebbség tanulási hajlandósága és eredményei 
elmaradnak a többségi társadalométól, aminek gyökerei egyrészt a konzervatív kultu-
rális irányultság eredménye, másrészt a nyelvi és előképzettségi hiányosságok miatt 
alakul így, ám az oktatási integráció fókuszaiban mindig a fiataloknak kell lennie. Az 
iszlám mentén lehetetlen integrálni a muszlim kisebbséget a társadalomba, erre kizá-
rólag kulturális és szellemi fejlődés útján van lehetőség. Ehhez egy belső kulturális és 
családi paradigmaváltásra van szükség a következő generációkban, valamint a befogadó 
társadalmak szegregációs nyomásának enyhülésére és szigorú irányítására a katasztrófa 
elkerülésének érdekében. Ez a problémakör a valóságunk, Európa valósága és már nem 
lehet megelőzni vagy elkerülni. Vagy sikerül együtt dolgozni a megoldáson, hogy gyer-
mekeink egy élhető jövőben nőhessenek fel, vagy megosztott és gyenge példaként ál-
lunk az iszlám előtt, elveszítve a leghatásosabb érvünket az önkéntes együttműködésre.

(Összegzés) Jelenleg Európa lakosságának 10%-a muszlim. Pontos adatok nincsenek, 
mert a tagállamok egy részében törvényellenes az etnikai vagy vallási alapú adatgyűjtés. 
Ezáltal sem az Eurostat, sem az uniós népszámlálási adatok nem rendelkeznek meg-
bízható felmérésekkel. Azt azonban lehet látni, hogy a muszlim közösségek népszapo-
rulata nő, identitásuk erősödik. Erre a trendre csak ráerősít a folyamatos bevándorlás. 
A legtöbb, muszlimokat képviselő szervezet célja a kormányok politikájára nyomást 
gyakorolni, az uniós intézményekben lobbizni minél szélesebb körbe kiterjeszthető jo-
gaikért (Migrációkutató Intézet 2017). Cél egy politizált muszlim identitás kialakítása, 
pozicionálás, véleményformálás, lelki nyomásgyakorlás – mindez az iszlám mentén. A 
nyugat-európai muszlimok többsége a baloldali pártokra szavaz, ezért a szövetségért 
a pártok a bevándorlásra, betelepülésre, a segélyek támogatására irányuló ígéreteket 
tesznek, egyezségeket kötnek. A muszlim hátterű politikusok erősítik a szavazóbázist, 
ez kedvez a hatalom megszerzésében/megtartásában a baloldali politika számára. Az 
iszlám egy olyan vallás, amelyben nem különül el a politika és a hit, egy muszlim egész 
identitását az iszlámon keresztül fogalmazza meg. Az iszlamista törekvések, azok legi-
tim támogatása az európai politikai rendszerekbe beágyazódó szervezetekkel, hosszú 



20 DR. BÁNDY KATALIN – TAKÁCS MÁTYÁS: MIGRÁCIÓ, BŰNÖZÉS, RADIKALIZMUS...

Valóság • 2018. február

távon markáns változásokat eredményeznek Európában. Ahogy az iszlám Nyugatra 
vándorolva egyre terjeszkedik a demokratikus jogokat és toleranciát gyakorló európai 
világban, a törvényhozásban a muszlimok jogait megerősíti, vagyis teret hódít. Ebben 
a térhódításban egyre ellehetetlenül a keresztény kulturális életforma létjogosultsága. 
Erre a jövőképre vizionálni talán nem is tűnik fantazmagóriának, ha unokáink, déduno-
káink számára elérkezik az idő, amikor ők, mint az európai keresztény kisebbség tagjai 
megkezdhetik integrációjukat (amely ismerve az iszlámot csakis asszimiláció lehet) az 
iszlám világába a „Párizsi Notre Dame mecset”29 kapujában.
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