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Délkelet-Ázsia két legnagyobb                     
elvándorlóországa: a Fülöp-szigetek és Indonézia

(A két ország helye Délkelet-Ázsiában) Délkelet-Ázsia két legnagyobb országa sok te-
kintetben különbözik egymástól, de találhatunk jó pár szempontot, melyekben hasonlíta-
nak egymásra: ilyen a nemzetközi vándorlásban betöltött szerepük is. A Fülöp-szigetek 
százmillió lakosával a második legnépesebb állam a térségben, s több mint 7600 szi-
getből áll. Az egyenlítő közelében fekvő ország nemcsak élővilágát, hanem népességét 
tekintve is a legszínesebbek közé tartozik földünkön; nevét II. Fülöp spanyol királyról 
kapta 1543-ban, az ezt követő három és fél évszázados spanyol gyarmati kor küszöbén.1 
Mire a 20. század fordulóján kivívta függetlenségét az ország, a népesség már döntően 
katolikus volt, s Manila Ázsia egyik kereskedelmi központjává vált – s így van ez ma 
is – Fülöp-szigetek Ázsia legnagyobb, s egyben egyetlen döntően keresztény állama ma 
is. A huszadik században viharos történelmet élt meg, mely 1986-ban vett új fordulatot, 
amikor Marcos diktatúráját megdöntve egy békés forradalom demokratikus berendez-
kedést hozott az országba.

Indonézia 261 milliós lakosságával a világ negyedik legnépesebb állama, több mint 
13 000 szigetből áll, s a Fülöp-szigetekkel ellentétben többségében muszlim ország; sőt 
a világ legnagyobb iszlám közössége. Etnikai összetétele legalább annyira vegyes, mint 
a Fülöp-szigeteké – több mint háromszáz különböző nép él egyazon államközösségben 
–, mint ahogy az élővilága is éppoly változatos. Történelmét szintén gyarmati korszakok 
színezték, ám korántsem egységes módon: a spanyolok mellett jelen voltak hollandok, 
angolok és portugálok és franciák is – a legnagyobb hatást mégis a muszlim kereske-
dők érték el a 13. századtól kezdődően.2 Közel két és fél évszázados gyarmati sors és 
négy évtized rákövetkező diktatúra után Indonézia nem is olyan régen, 1999-ben tartott 
először szabad választásokat.3 A világ harmadik legnagyobb demokráciája számtalan ne-
hézséggel néz szembe napjainkban. Igyekszik a szegénységet enyhíteni, az oktatást fej-
leszteni és gazdasági reformokat foganatosítani, miközben a még törékeny demokráciát 
is meg kell védenie a despotizmustól, korrupciótól és a terrorizmustól. Miközben 2002-
ben Kelet-Timor vált függetlenné, 2005-ben már egy kvázi békét, a Helsinki Egyetértési 
Egyezményt kellett az országnak saját területén belül aláírnia az Aceh tartomány függet-
lenségéért küzdő szeparatista szervezettel.4

Egy olyannyira széttagolt területen, mely országként a világ legkiterjedtebb sziget- és 
zátonyvilága, csupán negyven százalékot tesz ki a legnagyobb etnikum, a jávai részará-
nya. Habár Indonézia népessége továbbra is növekszik, annak mértéke 2017-re már igen 
alacsony, 0,87%, ami csupán valamivel magasabb, mint Spanyolországé és alacsonyabb, 
mint Norvégiáé. A teljes termékenységi arányszám is az egyszeri reprodukció szintje 
körül mozog, 2017-ben 2,11 volt, éppen hogy csak magasabb, mint Franciaországban. 
Az alacsony termékenység és a magas születéskor várható élettartam (ami nemzetközi 
összehasonlításban ugyan nem számít annak – 2017-ben 73 év)5 már egy demográfi-
ai átmenet utáni ország képét mutatja, s ezzel jócskán megelőzi a Fülöp-szigeteket. 
Ugyanakkor mindkét ország már a gyarmati idők óta igen jelentős kereskedelmet tartott 
fenn úgy a tágabb térségben, mint azon túl is. Vannak tehát közös vonásaik, ám a szá-
munkra legjelentősebb hasonlóságuk abban rejlik, hogy a legnagyobb kivándorló népes-
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séggel rendelkeznek a térségben, s ez mindkét ország számára jelentős bevételek forrása 
egyben. A Fülöp-szigetek mára már kidolgozott és következetes politikával igyekszik 
kihasználni ezen erőforrását, s ezzel egyben mintául szolgál Indonézia – s persze más 
országok – számára is.

(A Fülöp-szigetek) Az összes délkelet-ázsiai, de talán a világ ország közül is a Fülöp-
szigeteknek van a legfejlettebb, de legalábbis a leghatékonyabban működő, a kivándor-
ló munkaerő toborzására és külföldi alkalmazására létrehozott intézmény- és politikai 
rendszere. Jól kialakított jogszabályi garanciák és számtalan ellenőrzött és betartatott bi-
laterális egyezmény erősíti a dolgozók helyzetét a tengerentúlon. A filippínó munkások 
éppen ezen okok miatt jóval nagyobb biztonságban érezhetik magukat külföldön, mint 
bármely másik ország dolgozója. A kormány régóta felismerte a migránsok kiemelkedő 
gazdasági szerepét, s éppen ezért következetesen elkövetett mindent – a toborzástól a 
hazaérkezésig – a folyamat gördülékeny működéséért. A jogaik biztosításának szükségét 
a fogadó országokban egyenesen belefoglalta a hosszú távú nemzeti gazdasági tervbe,6 s 
a hazautalások pontosan megtervezett és elemzett módon támogatják a gazdaságot, eze-
ket az elemzéseket igen régóta maga a kormány támogatja.7 A jogalkotás folyamatosan 
alkalmazkodik az új helyzetekhez, a migránsok jogai és a hazautalások hozzájárulása a 
nemzetgazdasághoz pedig állandó tárgyát képezik a nemzeti diskurzusnak és rendsze-
res témája politikai vitáknak. Mindezek ellenére a hatékony végrehajtás és különösen a 
munkavállalók monitorozása még itt sem valósul meg tökéletesen.8

A Fülöp-szigetek először is tehát egyértelműen kibocsátó ország. Míg a külföldön 
dolgozók száma a tízmilliót is meghaladja, addig a bevándorlók két-háromszázezer-
nél alig tesznek ki többet. Az ország népessége gyorsan növekszik, habár a növekedés 
üteme az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, a fiatal korszerkezet egyelőre 
gondoskodik az utánpótlásról. A migrációs politika ilyen magas szintje ugyanakkor a 
körülményekhez képest is kiemelkedő, hiszen az ország politikai stabilitásának kezdete 
csupán 1992-re datálható, még ha Corazon Aquino 1986-os forradalma fel is számolta a 
diktatúrát. A Fidel Ramos megválasztásával, s az amerikai támaszpont felszámolásával 
kezdődő új, gazdaságilag virágzó korszak azonban továbbra is belső és külső feszült-
ségekkel terhes, így a mindenkori kormányzatokat fenyegető terrorista csoportok, az 
iszlám forradalmi szervezet, a Moro tevékenysége délen, vagy a maoista népi hadsereg 
mindmáig megoldatlan akadályokat jelentenek az országnak.9

A Fülöp-szigetek népességének teljes termékenységi arányszáma 2017-ben 3,02, a 
születéskor várható élettartam 69,4 év, a 15–24 évesek aránya a népességben 19,16%, 
az éves népességnövekedés pedig 1,57% volt.10 Az ország népessége 2015-ben átlépte 
a százmilliót, de a térség országaihoz hasonlatosan a kilencvenes évektől kezdve már 
lecsökkent a növekedés üteme. Mindez nagyban hozzájárul egy megfelelő munka-
erő-politikához, melynek múltja egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza. 1974-ben 
fogadták el a Program a Külföldi Foglalkoztatásról elnevezésű csomagot, egy évben 
a Munkajogi törvénnyel, s az éppen ekkor az Öböl-országokban növekedésnek induló 
munkaerő-szükséglet megteremtette az alapot az együttműködéshez. Az olajválság 
okozta munkaerőpiaci egyensúlyvesztésre azonban nem volt egyértelmű az a reak-
ció, melyet Ferdinand Marcos, akkori köztársasági elnök Fejlődés Diplomácia néven 
megfogalmazott.11

1973 mondhatni globális fordulópontot jelentett a migrációs politika történetében. 
A fejlett országok a gazdasági válságok idején egyfajta szelepként használták a mig-
ránsokat, ám az olajárválságot követően a nyugati kormányok rádöbbentek, hogy 



94 KOUDELA PÁL: DÉLKELET-ÁZSIA KÉT LEGNAGYOBB ELVÁNDORLÓ ORSZÁGA...

Valóság • 2018. június

az eszkalálódó recesszió szülte munkanélküliséget nem tudják enyhíteni a migráns 
munkaerő időszakos csökkentésével vagy kizárásával. A vendégmunkás programok 
ugyan megszakadtak Európában, ám a külföldiek nem mentek haza. A hazai dolgo-
zók viszont még a munkanélküliséget is inkább választották, minthogy a korábban 
már csak bevándorlók által végzett „piszkos” munkákat elvállalják.12 A vendégmun-
kás programokat tehát felváltotta a családegyesítés és a tartós letelepedés, ugyan-
akkor a nagyvállalatok kezdtek olcsó munkaerő után nézni, s üzemeiket kitelepíteni 
Dél-Amerikába és Ázsiába, aminek következtében újabb fejlődési központok jöttek 
létre, ami viszont újabb munkaerő-áramlást indított meg. Az Öböl menti országokba 
visszaszivárgó olaj-dollárok ekkor hatalmas gazdasági növekedést indukáltak ott, 
s a hetvenes években, a zömmel gyér népességű arab országok munkaerőt kezdtek 
importálni.

Marcost nem kell különösebben bemutatni, ismert diktátora a huszadik századnak, 
minden szörnyűségével, az elnyomással, korrupcióval, vérengzésekkel és személyi 
kultusszal együtt.13 1969-től már második elnöki terminusát is letöltötte, így 1972-től 
katonai diktatúrát vezetett be, de mindezek mellett igyekezett nemzetközi kapcsolatait 
fenntartani, amit a térségben betöltött stratégiai szerepe révén viszonylag könnyen meg-
tehetett. Saját ideológiájává is tette a kommunizmus terjedésének megakadályozását, s 
az Egyesült Államok egészen 1986-ig komoly pénzügyi és katonai támogatást nyújtott 
hozzá.14 1967-ben a Fülöp-szigetek mégiscsak egyik alapító tagja lett az ASEAN-nak, 
és az olajárválságot követően megtervezett kivándorlás-politika is egyértelműen prag-
matikus szemléletet mutat, sőt, a szélsőségesen kommunistaellenes, Amerika által támo-
gatott diktátor 1974-ben, a Délkelet-Ázsiában sebesen terjedő kommunizmus közepette 
kapcsolatot létesített a kelet-európai országokkal is, pusztán azért, hogy a gazdasági 
kapcsolatainak spektrumát szélesítse.15

A Fülöp-szigeteki kivándorlás 1983-ig mindazonáltal viszonylag szerény mértéket 
öltött, a privát közvetítőcégek alapításának engedélyezésével azonban új lendüle-
tet kapott. A kilencvenes években, az öbölháború alatt sem szakadt meg a filippínó 
munkások bevándorlása Szaúd-Arábiába, s ezt az arab ország értékelte is, ám a ven-
dégmunkások jogaiért, védelméért nem sokat tett. A kizsákmányolás és a visszaélé-
sek hosszú időszaka után, 1995-ben végre megszületett a Fülöp-szigetek első, máig 
érvényben lévő Migráns dolgozókról szóló törvénye.16 Ekkorra már évi félmillióan 
vándoroltak külföldre munkát vállalni, ám azt ma is figyelembe kell venni, hogy a 
világ tengerészeinek húsz százaléka a Fülöp-szigetekről kerül ki, s mivel ez egy idény-
munka, ami tipikusan tíz hónapig tart, az éves adatokban jelentős hányadot tesznek 
ki azok, akik az előző években is szerepeltek már kivándorlóként. Hasonló jelenséget 
produkál a legtöbb fejlett délkelet- és kelet-ázsiai országban érvényben lévő szabály, 
miszerint a határozott időre szóló szerződéses munkaviszonyokat csak egyszeri hazau-
tazás után lehet meghosszabbítani. Az emiatt hazatérők egy rövid kényszerpihenő után 
ismét visszautaznak a fogadó országba, s így újra bekerülnek a regisztrációs rendszer-
be és az adatok közé.17

Habár a Fülöp-szigeteki kivándorlók legfontosabb célpontja továbbra is az Öböl-
országok, már a 1980-as évektől megjelent Japán, Szingapúr, Hongkong és Malajzia is 
a palettán, majd a kilencvenes években Tajvan és Dél-Korea is egyre népszerűbbé vált 
munkavállalói között.
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1. táblázat. A Fülöp-szigeteki kivándorló munkaerő megoszlása célterületek és 
-országok szerint, 2015-ben (%)

Célterület, -ország Összesen Férfi Nő
     Afrika 1,1 1,9 0,4
     Ázsia 83.9 77.7 89.9
         Kelet-Ázsia 16.6 13.8 19.3

Hongkong 5.9 0.8 10.7
                Japán 3.5 5.1 1.9
                Tajvan 4.5 3.8 5.2
               Egyéb: Kína, Dél-Korea stb. 2.8 4.1 1.5

         Dél- és Délkelet-Ázsia 11.1 9.5 12.6
                Malajzia 3.3 3.3 3.4
                Szingapúr 5.7 3.8 7.5

             Egyéb: Brunei, Kambodzsa, 
Indonézia stb. 2.0 2.4 1.7

         Nyugat-Ázsia 56.3 54.4 58.0
                Kuvait 5.8 1.8 9.6
                Katar 5.5 6.4 4.6
                Szaúd-Arábia 24.7 31.7 18.0
                Egyesült Arab Emírségek 15.5 12.2 18.6
                Egyéb: Bahrein, Izrael, 
                Libanon, Jordánia 4.7 2.2 7.1

     Ausztrália 1.6 2.2 1.0
     Európa 7.1 10.3 4.1
     Észak- és Dél-Amerika 6.1 7.8 4.6
     Egyéb országok 0.1 0.2 0

Összesen 100 100 100

Forrás: Philippine Statistics Authority, 2015 Survey on Overseas Filipinos

Annak okát, hogy az eltelt hosszú évtizedek során miért nem változott meg gyöke-
resebben a kiutazások célpont szerinti összetétele, részben a kelet-ázsiai országok be-
vándorlás-politikája határozza meg, vagyis egyértelműen szerepe van azok korlátozó 
jellegének benne. Az általános tendenciákat ugyanakkor a kereslet legalább annyira 
meghatározza, annak lehetőségei és korlátozásai mentén, mint a kínálat. A női munkaerő 
arányának növekedését elsősorban a nyolcvanas évektől megnövekvő háztartási munka 
iránti kereslet indukálta különösen Kelet- és Délkelet-Ázsiában, s az Öböl-országokban 
is megindult a gazdasági fejlődés, majd az ezt követő életszínvonal emelkedése ott is 
növelte a bevándorlómunka iránti keresletet. Ugyanakkor a szűkebb régió olyan jel-
lemzően női szakmákat is egyre inkább munkaerő-kivitelből lát el, mint az ápolónők, 
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gondozók vagy a vendéglátásban alkalmazottak zöme. Ez utóbbiak szerepe a Fülöp-
szigeteki kivándorlásban azonban Japán migrációs politikájának változása következté-
ben a kétezres évek közepétől drasztikusan csökkenni kezdett.

Annak ellenére, hogy a cirkuláris vándorlás egy jelentős része egy évesnél rövidebb 
ciklusban cserélődik, a külföldön tartózkodó Fülöp-szigetekiek száma folyamatosan 
növekszik, s a javuló körülmények a hazautalások mértékét is fokozatosan növelik. 
Mindemögött tudatos gazdaságpolitika rejtőzik, gondosan kiépített intézményrendszer 
és jogi háttér. Az előbbiek közül az egyik legfontosabb a Munkaügyi és Foglalkoztatási 
Minisztériumhoz tartozó Fülöp-szigeteki Határon túli Alkalmazottak Igazgatósága, 
mely szabályozó, marketing és végrehajtó feladatokat lát el. Működését 1982-ben kezd-
te, amikor az állami munkaközvetítést privatizálták, s így egyszerre vált szükségessé 
mind a külföldön dolgozók jogi és munkafeltételeinek kialakítása, szabályozása, mind 
magának a munkaközvetítésnek a kereteit létrehozni.18 Ez utóbbit, valamint a szakmai 
adatbázist 1987-ben hozták létre, akkor már egyértelmű rugalmasságot mutatva a vál-
tozó piaci feltételeknek megfelelően.19 Az adminisztráció eme intézménye azonban a 
kezdetektől ellentmondásos helyzetben volt, hiszen egyszerre kellett szabályozó és 
marketing feladatokat is ellátnia – ezzel a legkülönbözőbb területek kritikáját vívva ki. 
Ugyancsak fontos másik pillére a migrációs politikának a Határon túli Alkalmazottak 
Jólétének Igazgatósága, mely már 1977-ben megalakult, ugyancsak a minisztérium ke-
retei között.20 Ennek irányítása alatt működik a kötelező jóléti alap, melyet eredetileg a 
munkáltatók hozzájárulásaiból tartottak fenn, mára azonban a huszonöt dolláros dolgo-
zói tagdíjbefizetésekből működtetik, de maga az igazgatóság egyéb, főként befektetési 
és kamatbevételekből is hozzájárul önfenntartásához. Az alapot ugyan a kormány igaz-
gatja, de elvileg magántulajdonú, huszonhét országban harmincegy állomást működtet, 
és a Fülöp-szigeteken minden régióban van irodája.21 Az intézmény hatékonysága egy-
értelmű, ám az átláthatósága már korántsem az, s ez számos alkalommal adott már vitára 
okot, sőt magának a jólét intézményesítésének lehetőségét is kétségbe vonták már.22

A jogi háttér kiépítése már Marcos programjával egy időben, 1974-ben megkezdődött, 
amennyiben abban az évben fogadták el a Munkaügyi törvényt, melyben szerepelt a mig-
ráns foglalkoztatottak terve, de az 1995-ös törvényig konkrétan a migránsokkal foglalkozó 
jogszabály nem volt hatályban. Ez azonban nem csupán a migráns ipar fejlődésének, ter-
jeszkedésének, s a mind nagyobb állami bevételek szülte egyre tudatosabb tervezésnek volt 
a következménye, hanem annak a nemzetközi és közéleti nyomásnak is, ami a sűrűsödő 
visszaélések, jogsértések és brutalitások nyomán hangosodott fel. Az 1995-ös évben az utolsó 
csepp a pohárban egy bizonyos Flor Contemplacion nevű filippínó háztartási alkalmazott ki-
végzése volt Szingapúrban. Őt azzal vádolták, majd ítélték el, hogy 1991-ben megfojtott egy 
kisfiút és annak nevelőnőjét, ám a később feltárt bizonyítékok és vallomások alapján egyértel-
művé vált, hogy ez utóbbit kényszer hatására tette a tanú, s az is kiderült, hogy a valódi gyilko-
sok maga a nevelőnő, ill. az apa voltak. A Fülöp-szigetek nagykövetsége a per során egyáltalán 
nem képviselte a vádlottat, s így az eljárás meglehetősen aggályos volt, pl. a fellebbezés után 
ugyanahhoz a bírósághoz került az ügy, amelyik elítélte a vádlottat, s később azt is sérelmezték, 
hogy a védelem is csupán epilepsziás rohamra próbált hivatkozni. Végül az elítéltet április 
17-én felakasztották, annak ellenére, hogy addigra Fidel Ramos, Fülöp-szigeteki elnök sze-
mélyes kegyelmi kérelmet nyújtott be. A kivégzést megelőző hetekben már óriási feszültség 
gyülemlett fel a Szingapúrban dolgozó Fülöp-szigeteki közösségében, s miután Ramos fele-
sége személyesen utazott el a halálraítélt hátrahagyott csomagjáért, ezzel megkezdődött az a 
folyamat, mely villámgyorsan vértanú-hőst csinált a közvélemény szemében immár egyér-
telműen áldozat Contemplacionból.23
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A tüntetések, majd a diplomáciai kapcsolatok megszakítása, így a nagykövet visszahí-
vása, és a kétoldalú kapcsolatok felfüggesztése évekig tartó feszültséghez vezetett a két 
ország között. Számtalan törvénytervezet létezett már, amikor az eset a gyors cselekvést 
szükségessé tette, de az akkor újonnan elfogadott törvény zavaros maradt. Nem volt 
tiszta, hogy ki a védendő csoport, sem annak jellege, de még az sem, hogy a törvény 
alapvetően piaci érdekeket védjen, vagy hagyományos védelmet nyújtson, így tehát egy 
olyan jogszabály született, amit nehéz betartani. A törvény pl. úgy határozta meg a mig-
ránsokat, mint akik nem eszközei a gazdasági növekedésnek, ami viszont mind történeti, 
mind a rákövetkező döntések és koncepciók fényében egyáltalán nem érvényesülhetett.24 
Ugyancsak szerepelt benne a humántőke-beruházás referenciája, s a magasan képzett 
munkaerő létrehozása és kiküldése, ám az eltelt idő ezt sem igazolta.

Az az elv, miszerint a külföldi munkavállaló ügye saját magára és a foglalkoztatóra 
tartozik, egyenesen szükségtelenné tette magát a szabályozást.25 Ez utóbbi volt a leg-
fontosabb változás ezek után, amit – elsősorban NGO-k nyomására – megváltoztatott 
a 2007-es törvénymódosítás.26 2010-ben újabb, még szigorúbb, a külföldön munkavál-
lalóknak nagyobb biztonságot jelentő kiegészítés lépett életbe, mely a fogadó országok 
minősítését rendelte el, aszerint, hogy biztonságosnak vagy sem. A minősítés alapja 
egyrészt vagy az, hogy van-e az adott országban a külföldi munkavállalókat is védő 
jogszabály érvényben, vagy van-e olyan nemzetközi egyezmény, mely érvényesíthető 
az országgal szemben, vagyis aláírt-e ilyet. Másrészt az is elfogadható jótállás, ha az 
ország kötött bilaterális egyezményt a Fülöp-szigetekkel a migráns munkavállalókkal 
kapcsolatosan.27 Az elsőként elkészült lista százhuszonöt megfelelő és negyvenegy tiltott 
országot tartalmazott 2011-ben, ám az utóbbiak között nem szerepeltek azok, amikben a 
legtöbb gond akadt, s hamarosan el is halasztotta annak végrehajtását a kormány.

Tiltólistát összeállítani érthetően aggályos, hiszen a dolgozók nem elesni akarnak a 
lehetőségektől, hanem megfelelő körülményekre és jogokra van szükségük a munkához. 
Másfelől a tiltott országok sem veszik jó néven az efféle intézkedéseket. Azóta az országok 
általában egyesével kerülnek figyelmeztetési osztályba vagy válnak tiltottá, vagy oldják fel 
a felfüggesztést, ám a korlátozások vonatkozhatnak szektorokra vagy országon belüli terü-
letekre is, s külön engedélyeket állítanak ki a foglalkoztatóknak is, hogy egyik országban 
alkalmazott dolgozóikat átvihessék egy másik országba, ott tovább-foglalkoztatni őket.28 
Hasonlóan nehézkes a végrehajtása a még 2006-ban kihirdetett Háztartási Dolgozók 
Reformcsomagjának, mely egy, a Határon túli Foglalkoztatottak Igazgatóság által a mig-
ráns munkavállalók védelmében létrehozott szabályozás. A vonatkozó korlátozások, mint 
a huszonhárom éves korhatár, a nyelvi és képzettségi követelmények, de legfőképp a mini-
mum bér meghatározása a piac szabályai ellenében hatnak, s bár éppen az a csomag célja, 
hogy a munkavállalót védje a piaccal és persze az egyéb sérelmekkel szemben, csupán 
kerülőutak kereséséhez vezetett. Igen egyszerű valami más foglalkozás címén alkalmazni 
valakit, s ezzel a háztartási alkalmazottakra vonatkozó előírásokat kijátszani. A kormány 
mögöttes szándéka azonban vélhetően több volt ennél, s egyenesen a háztartási alkalma-
zotti munkaerő exportját kívánja csökkenteni.29 2009-ig esett is a kiutazó háztartási alkal-
mazottak száma, habár valószínű, hogy ez csak a fenti okok és a szerződések kijátszása 
miatt történt, s 2009 után újra nőni kezdett a számuk.30

A legpraktikusabb eszköz a kivándorló munkaerő jogainak biztosításához olyan két-
oldalú egyezményt kötni az adott országokkal, mely kitér a foglalkoztatás részleteire, 
vagy kifejezetten azzal foglalkozik. A Fülöp-szigetek élenjáró e tekintetben, bár ez szá-
mukra is viszonylag új fejlődési szakasz a migráns munkaerővel foglalkozó politikai 
eszköztárat illetően. 2011-ig hetvennégy ilyen egyezményt kötött az ország, melyeket 
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az Nemzetközi Munkaügyi Hivatal három fő csoportba sorol: általános munkaügyekkel 
kapcsolatos egyezmények, a migránsok jólétével foglalkozó egyezmények és a ten-
gerészeket elismerő tanúsítványok.31 Ez utóbbi a legszámosabb, összesen ötvenkettő 
ilyet kötöttek, szemben az előbbi két típussal, melyekből együttesen huszonkettő volt 
érvényben akkor. Az összes egyezmény közül azonban mindössze egy keletkezett 2000 
előtt, habár némelyik mindössze korábbi egyezmények megújítása; s akárcsak a tiltások 
esetén, a kétoldalú kapcsolatokra is érvényes, hogy nem csupán országok között jöhet 
létre, hanem pl. a Fülöp-szigetek esetében Kanada egyes tartományaival is.32 Az is fon-
tos, hogy egy-egy ilyen megállapodás nem csupán általános vagy mindenre kiterjedő 
foglalkoztatói szerződés lehet, hanem konkrét területekre is vonatkozhat, mint pl. azok 
a specifikus egyezmények, amiket a Fülöp-szigetek Katarral kötött technikai együttmű-
ködésről, vagy Szaúd-Arábiával technikai oktatásról és tréningről.33 De ide sorolható 
az a szerződés is, amit Új-Zélanddal írt alá nyaraló fiatalok munkavállalási feltételeiről 
2012. október 23-án.34

(Indonézia) Pontosan azt a jövőképet szokták Indonézia elé tárni, melyet a Fülöp-
szigetek jól szervezett munkaközvetítő hálózata megtestesít; úgy említik, mint egyfajta 
példaképet, vagy követendő utat, s az imént feltárt összetevők Indonéziában valóban 
indokolják ezt a véleményt. Csupáncsak a szándék, mely megmutatkozik a számtalan 
programban és tervben, nem találkozik a megfelelő politikai cselekvési eszköztárral és 
a befogadói minőséggel. 2006-ban Indonézia bejelentette, hogy a rákövetkező három 
évben egymillióra akarja növelni az évente kiküldött munkavállalóinak számát,35 ám míg 
abban az évben ugyan sikerült a megelőző évi 474 310 főhöz képest 24,6 százalékkal 
növelnie a külföldre küldött dolgozóinak számát, s 2,9 milliárd dollár bevételre szert 
tennie a hazautalásokból, a tervezett egymillió főt nem érte el 2010-ig sem.

 
2. táblázat. Indonézia és Fülöp-szigetek évente kiküldött munkavállalóinak száma 

(ezer) és azon belül a nők aránya (zárójelben), 2006–2015-ben

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indonézia
680

(80%)
697

(78%)
749

(74%)
632

(84%)
576

(78%)
587

(64%)
495

(57%)
512

(54%)
430

(57%)
276

(60%)

Fülöp-
szigetek36

1515
(50%)

1747
(49%)

2002
(48%)

1912
(47%)

2043
(48%)

2158
(48%)

2220
(48%)

2295
(50%)

2320
(50%)

2447
(51%)

Forrás: Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Periode 1 
JANUARI S.D 31 MEI 2016. BNP2TKI valamint National Statistics Office, 2009 and 

2010 Survey on Overseas Filipinos. Philippine Statistics Authority. valamint Statistical 
Tables on Overseas Filipino Workers (OFW): 2011–2015. Philippine Statistics Authority.

Ugyancsak elsősorban a gazdasági szempontok befolyásolják Délkelet-Ázsia 
legnagyobb és egyben legjelentősebb kibocsátó országát, Indonéziát is. Azok az 
előnyök, amit a hazautalások, a diaszpórák és az anyaország között kiépült gazdasá-
gi hálózatok, valamint a hazaérkező migránsok piaci tapasztalatai jelentenek az or-
szágnak, összességében felülírják a humántőke-veszteségből származó hátrányokat. 
Hagyományosan így van ez a nagy kibocsátó országoknál, mint India vagy Kína, ha-
bár ez utóbbinál a humántőke-veszteség csökkentése, a kivándorolt magasan képzettek 
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hazacsábítása egyre jelentősebb részét képezi a diaszpóra- és bevándorláspolitikájának. 
Mindez ráadásul Indonézia esetében sem szükségszerűen van így, mert a kedvező mérleg 
csupán megfelelő migrációs politika és adott kivándorlói összetétel esetén következik be. 
A növekvő pénzügyi krízishelyzet a kivándorlás növekedésén keresztül általában hozzá-
járul a hazautalások növekedéséhez,37 ám nem jár együtt a kibocsátó ország gazdaságának 
fellendülésével. A hazautalások csökkenthetik a küldő ország foglalkoztatottságát, s ezzel 
a hatékonyságot;38 még akkor is, ha alacsony jövedelmű országoknál az akár az egyik leg-
fontosabb bevételi forrás is egyben.

Indonézia hagyományosan kivándorló ország, csekély számú bevándorlóval. 124 
milliós munkaerőpiacához viszonyítva a több mint négymillió emigráns ugyan nem a 
legjelentősebb, de messze felülmúlja a bevándorlók számát, ami a háromszázezret sem 
éri el.39 Ehhez a számú kivándorlóhoz képest a hazautalások 8,5 milliárd dolláros ösz-
szege viszont igen csekély. Meglátszik ez egyfelől a nemzetközi összehasonlításban: a 
térség többi kibocsátó országa ugyanis messze felülmúlja azt; másrészt a kiáramló ha-
zautalások még úgy is közel a felét teszik ki ennek az összegnek, hogy a bevándorlók 
Indonéziában jóval kevesebben vannak, mint a kivándorlók.

3. táblázat. Az egy főre jutó hazautalások összege Délkelet-Ázsiában, 2014-ben 
(USA dollár)

Délkelet-
Ázsia

Hazautalások 
összege

(millió dollár)

Népesség 
(millió fő)

Külföldön 
élők száma 

(ezer fő)

Külföldön 
élők aránya 
a népesség-

ben (%)

Egy főre ju-
tó hazautalás 

(dollár)

Mianmar 3 103 53,4 3 139,6 5,9 58,1

Laosz 60 6,7 1 294,2 19,3 9

Vietnam 12 000 90,7 2 592,2 2,9 132,3

Thaiföld 5 655 67,7 1 007,3 1,5 83,5

Kambodzsa 377 15,3 1 118,9 7,3 24,6

Fülöp-szigetek 28 403 99,1 6 001,7 6,1 286,6

Malajzia 1 573 29,9 1 683,1 5,6 52,6

Szingapúr - 5,5 282,2 5,1 -

Brunei - 0,4174 43,1 10,3 -

Indonézia 8 551 254,5 4 116,6 1,6 33,6

Kelet-Timor 44 1,2 33,4 2,8 36,6

Forrás: Pew Research Center (2014): Remittance Flows Worldwide in 2012. valamint World 
Bank (2016): Migration and Remittances Factbook 2016. Washington, The World Bank.

A táblázat egyszerű adatai magukért beszélnek. A három legnagyobb ország, me-
lyekben ugyanakkor a hazautalás összege is a legtöbb: a Fülöp-szigetek, Indonézia és 
Vietnam. De már a harmadik legnagyobb emigráció Mianmaré, s az a három ország, 
amelyben a legnagyobb az egy főre jutó hazautalás: a Fülöp-szigetek, Vietnam és 
Thaiföld. A sorrend azonban még nem is fejezi ki a különbségeket. A remittendák mér-
tékében is élenjáró Fülöp-szigeteken 3,3-szor nagyobb azok összege, de 8,5-szer akkora 
az egy főre jutó hazautalás, mint a 2,5-szer akkora népességű Indonéziában. Ez utóbbi 
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országban láthatóan nem hatékony a túlzott állami támogatásokra, korrupcióra és gyenge 
kormányzatra alapuló migrációs rendszer. Meg kell jegyezni, hogy a Fülöp-szigetek eseté-
ben a World Bank 2013-ra vonatkozó hatmilliós számításával szemben a Határon Túli 
Filippínók Bizottsága a nagykövetségek és konzulátusok adatai alapján 2013-ra jóval 
nagyobb, 10,2 milliós külföldön élő közösséget kalkulált.40 Mindemellett a Fülöp-
szigeteki hazautalások ilyen nagy mértéke – mely az 1990 és 2010 közötti időszakban 
tizenhatszorosára nőtt, mialatt a határon túli alkalmazottak száma csupán a háromszo-
rosára – részben annak is köszönhető, hogy a filippínó migránsok jóval gyakrabban 
használják az elektronikus utalási eszközöket, s így a hazautalások nagyobb része 
válik egyáltalán láthatóvá, míg más országok kivándorlói egyéb, gyakran informális 
utakon juttatják haza jövedelmüket.41

A népessége területi eloszlása Indonéziában nem egyenletes, s Jáva túlnépesedése 
miatt az ország vezetése jó ideje igyekszik az országon belüli migrációt elősegíteni. 
Ezt azonban az 1970-es Jakartába költözést betiltó intézkedés óta már nem restriktív 
módon szabályozza, hanem inkább a Jáva szigetére való költözést nehezítő, s más 
területek benépesítését könnyítő intézkedésekkel.42 Mindezek ellenére a területi és 
társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak, s a képzetlen munkaerő túlkí-
nálata folytán a kivándorlás jelenleg is viszonylag magas, a vándorlási különbözet 
pedig negatív. A több mint négymillió emigráns többsége alacsonyan képzett nő, akik 
leginkább háztartási alkalmazottakként találnak munkát a régión belül vagy az Öböl-
országokban és Kelet-Ázsiában. A nyugati országokban meglepően alacsony az indo-
néz bevándorlók száma, egyedül Hollandia kivétel ez alól, annak történelmi gyarmati 
kapcsolata miatt, de még ott is csupán 366 849 indonéz él, akik közül alig több mint 
százezer az elsőgenerációs bevándorló.43

A kivándorlás összetételének és jellegének hátterében nagy szerepet játszik az 
indonéz emigránsok szinte teljesen iskolázatlan volta és a nyelvtudás hiánya, mely 
önmagában is elégséges ok, hogy a befogadó országokban kizsákmányolás, csalás, 
visszaélés és rossz bánásmód várja őket.44 A jelenséget az indonéz kormány elsősor-
ban azzal igyekszik kivédeni, hogy a leendő kivándorlókat felkészíti külföldi munka-
vállalásukra, tréningeket tart a közvetítőcégek segítségével, s ehhez a feltételhez köti 
a regisztrációt is, mely az egyetlen legális út a külföldi munkavállaláshoz. Emellett 
számtalan egyetértési nyilatkozat is született Indonézia és a munkavállalói által prefe-
rált országok között, főként azok jogainak védelméről, legutóbb 2011-ben Malajziával 
írtak alá hasonló megállapodást.45 Legálisan munkát vállalni csupán ezen országokban 
lehet. Az ilyen megállapodások rendszerint a folyamatos visszaélésekről szóló jelenté-
seket követik. Indonézia első reakciója az adott ország vagy országokban a munkavál-
lalás tiltása, mint tette azt 2009-ben Malajziára vonatkozóan is. 2015 májusában pedig 
huszonegy Észak-Afrikában és a Perzsa-öböl térségében fekvő országban tiltotta meg 
állampolgárainak a munkavállalást, az ott rendszeressé vált, minden elvárható jogi 
eljárást nélkülöző lefejezések, csonkítások és egyéb kegyetlenségek következtében. 
Habár a hivatalos adatok 630 ezer indonéz dolgozót említenek az említett térségben, 
a valóságban akár az 1,8 milliót is elérheti az illegálisan ott dolgozók száma, s a tiltás 
is csupán ez utóbbi arányának növekedését segíti elő.46

Indonézia azonban még csak a kezdeti szakaszában tart annak a folyamatnak, mely 
egy jól kiépített, kétoldalú egyezményeken nyugvó kapcsolatrendszer létrejöttéhez ve-
zet. Ennek egyik oka, hogy viszonylag lassan fedezi fel azt a gazdasági potenciált, 
amit a kivándorlás jelenthet számára. Ebben a tekintetben akár a Fülöp-szigetek, akár 
Vietnam messze előtte jár. Pedig a csökkenő termékenység ellenére a kivándorlás 
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mértéke folyamatosan nő, s habár a Munkaügyi Minisztérium monitorozza a kiván-
dorlókat, sem az illegális, sem azon kivándorlókról nincs pontos ismerete, akik ugyan 
legálisan hagyják el az országot, de nem regisztrálnak a Külföldi Szerződéssel Dolgozók 
elnevezésű rendszerébe. Hogy mindez létrehoz-e valaha egy olyasféle migrációs hálóza-
tot, mely önmagában is alkalmas a munka, tőke, információ és egyéb természetű dolgok 
közvetítésére, az kétséges. Dino Patti Djalal, volt amerikai nagykövet és volt külügy-
miniszter-helyettes, aki az indonéz diaszpóra atyjaként is ismert politikus és tudós, 167 
diplomáciai hivatal adatait összegezte 2013 januárjában. Ő akkor 4,7 millióra becsülte 
az indonéz diaszpóra számát, de ugyanezen év novemberében újabb kalkulációja alapján 
az már hatmillió főt számlált,47 2016-ban közölt adatai alapján pedig már nyolcmillióra 
tehető annak nagysága.48 Ez a szám messze meghalad minden más becslést, azonban 
szükséges hozzátenni, hogy a volt politikus diaszpóra-definíciója némileg rendhagyó. 
Nem csupán a külföldön élő indonézeket, a már más állampolgárságot nyert személye-
ket, valamint az indonéz származásúakat kalkulálja bele ebbe az értékbe, hanem még 
azokat is, akik „imádják” Indonéziát, s beszélik a nyelvet. Az indonéz diaszpóra szerepe 
egyelőre nem jelentős az ország migrációs politikájának szempontjából, nincs kifejezet-
ten azt célzó cselekvési terve, ám Kína példáján máris látható, milyen nehézkes körül-
határolni, hogy mit is jelent a származás és a kötődés közötti különbség.49

A legtöbben, akik külföldön próbálnak szerencsét, Malajziában dolgoznak. Számuk 
2013-ban több mint egymillió volt, vagyis nagyjából az összes, Malajziában dolgozó 
külföldi munkaerő fele; ez a szám azonban évről évre ingadozik, s 2016 februárjában 
már ismét csupán 792 571 főt regisztrált a maláj külügyminisztérium.50 De még egy 
ennyire koncentrált munkaerőpiac esetében is kevéssé feltételezhető egy migrációs 
csatorna, s még kevésbé egy láncmigráció vagy gazdasági hálózat létrejötte. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy igen csekély az anyaország gazdaságára gyakorolt hatása.51 Noha a 
külföldön élő indonézek száma magas és folyamatosan növekszik, s noha a migránsok 
túlnyomó többsége idővel visszatér hazájába, ráadásul főként szegény területekre, így 
a gazdasági fejlődést nem csupán a viszonylag szerény hazautalások gátolják, hanem 
a visszatérő munkavállalók számára biztosított infrastruktúra hiánya is. Ennek folytán 
a megszerzett tudás és tőke nem tud kellőképpen hasznosulni a fejletlen indonéziai 
területeken. A befektetési lehetőségek hiánya mellett a hazautalások magas költsége, 
s a munkaközvetítői díjak magas összege is egyfajta infrastrukturális gátként hat a 
további kivándorlásra. Mindemellett, hiányzik a kontroll, és annak következtében 
más országokhoz – különösen a Fülöp-szigetekhez – képest jóval nagyobb mértékben 
tapasztalhatók visszaélések és kizsákmányolás. Ennek következtében az indonéz cir-
kuláris migránsok között igen magas az idő előtti visszatérések száma, s így jelentős 
a nettó veszteség is. A nyelvtudás és iskolázás hiánya mellett a rossz hatékonysághoz 
hozzájárul az érdekképviseletek, a fogadó országokba delegált munkaügyi attasék 
hiánya, a munkaközvetítők gyér ellenőrzése is. Ez utóbbinak a terve azonban már 
megszületett Jakartában.52

A külföldi munkavállalás alapvetően a Munkaerő és Lélekvándorlási Minisztérium 
feladatkörébe tartozik, ám 2006-ban létrehoztak egy kormányzati ügynökséget, az 
Országos Testületet az Indonéz Külföldi Munkavállalók Védelmére és Elhelyezésére,53 
melynek egyik alapvető feladata éppen az említetthez hasonló politikák kidolgozása. 
Mindemellett mindkét intézmény rendelkezik területi és helyi felelősséggel is a kül-
földi munkavállalókért, a minisztériumnak pedig vannak helyi és területi irodái is. Ez 
utóbbi feladata az engedélyeztetés, a munkaközvetítő irodák és biztosítótársaságok 
felügyelete, a külföldi munkák biztosítása, a kivándorlással kapcsolatos eljárásokkal és 



102 KOUDELA PÁL: DÉLKELET-ÁZSIA KÉT LEGNAGYOBB ELVÁNDORLÓ ORSZÁGA...

Valóság • 2018. június

dokumentumokkal kapcsolatos előírások megállapítása, és magának a kiközvetítésnek 
a felügyelete is. A kétoldalú kapcsolatok ápolása, s a külföldi munkavállalásra alkalmas 
országok meghatározása ugyancsak a minisztérium feladata. A fent említett, közvetlen 
az elnöknek beszámoló, s az összes ügynökséget és intézményt reprezentáló testület 
hatáskörébe tartozik a dokumentáció felülvizsgálata, a kiutazás előtti tájékoztatók biz-
tosítása a munkavállalók számára, az információk eljuttatása a kiutazó és leendő mig-
ránsokhoz, a kiutazás és visszatérés irányítása és biztosítékok kidolgozása a gyakran 
felmerülő problémák megoldására.54

A hivatali folyamat azonban továbbra is bonyolult, átláthatatlan, a két intézmény fel-
adatkörei között átfedés van, s az egész procedúra időigényes és költséges, nem is be-
szélve a továbbra is fennálló korrupcióról. Mindemellett a külföldi diplomáciai kapcso-
latok mellett a fogadó országok foglalkoztatóinak minőségét felmérni, ennek alapján, de 
még az engedélyek kiadása előtt a megfelelő dokumentációt elkészíteni és az egyezmé-
nyeket tető alá hozni, valamint a megérkezéseket rögzíteni, mind a Külügyminisztérium 
feladatkörébe tartozik. Mindezen feladatköröket a 2004. évi 39. tv. foglalja jogi keretek 
közé.55 Magának a kiküldésnek a folyamata elvileg azzal kezdődik, hogy egy, a kormány 
által engedélyezett ügynökség engedélyt kér a munkaügyi minisztertől egy konkrét kül-
földi munka elvállalására; a valóságban azonban a papírmunkát, s minden ügyintézést, 
mint az útlevelek beszerzése, biztosítások megkötése vagy akár a pénzkölcsönzés, a 
calos-nak nevezett helyi üzletkötők végzik.56 Kötelező tréning, vizsga, fizikai és mentá-
lis vizsgálatok követik mindezt, a kiutazásukra várók így az ügynökség szállásain kény-
telenek kivárni az 1-3, de néha akár hosszabb ideig is elhúzódó eljárást.57

A kivándorló munkaerőt kezelő politika kiegészül néhány egyéb technikával, így 
egy, a munkaügyi minisztérium által kezelt Migráns Dolgozói Biztosítási Rendszerrel 
is. Ez elsősorban pénzügyi kockázatokra, fizikai vagy pszichés sérülések, ill. elhalá-
lozás következtében beálló, valamint a szerződés idő előtti felmondásából származó 
veszteségekre terjed ki.58 Habár a biztosításnak mind a szervezése, mind egyéb feladatai 
a közvetítő cégre hárulnak, a törvény lehetőséget ad arra, hogy a költségeket az mégis 
a munkavállalóra terhelje. Ugyancsak lehetősége van a már a fogadó országokban mű-
ködő konzulátusoknak, hogy a jogi képviseleten túl a releváns szakmákból és az ország 
nyelvéből tanfolyamokat szervezzenek az indonéz munkavállalók számára.

Indonézia kibocsátó ország, s ez rányomja bélyegét a bevándorlás-politikára is, mely 
gyakorlatilag csupán a külföldi tőke és innováció befogadására, valamint kisebb részben 
a visszaérkezett indonézek reintegrációjára vonatkozik. 1995-ben a 75. sz. Elnöki ren-
delet szabályozta a külföldi munkaerő foglalkoztatását Indonéziában. Ezt megelőzően 
keletkezett az első, máig meghatározó szemléletű Elnöki határozat 1974-ben, mely igye-
kezett a hazai munkavállalók foglalkoztatási esélyeit úgy növelni, hogy a külföldiekét 
korlátozta. Ez a korábbi jogszabály nem tett mást, csupán bizonyos szakmákból kitiltot-
ta a külföldi munkaerőt; egy másik csoportjában pedig korlátozta a foglalkoztatást egy 
adott időszakra, mely alatt a hazai munkaerőt kellett felkészíteni ugyanarra a feladatra; 
egy harmadik csoportban pedig átmenetileg engedélyezte az idegenek alkalmazását, de 
csak meghatározott tőkebefektetés esetén. Eme utóbbi pedig kötelezően együtt járt a 
beruházó felé bizonyos oktatási és tréning-programok indításával a hazai dolgozók szá-
mára, azzal az egyértelmű céllal, hogy majdan ők válthassák fel a külföldi munkaerőt. 
A határidőn túli külföldi munkaerő-foglalkoztatás büntetése pedig egy, az oktatáshoz 
hozzájáruló kompenzáció megfizetése volt.59 Az 1994-ben született, s a következő évtől 
hatályos rendelet tehát ezt váltotta fel, leegyszerűsítve a helyzetet arra az álláspontra, 
hogy minden lehetséges területen és formában előnyt kell élvezzen a hazai munkaerő 
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foglalkoztatása, s minden más esetben tanfolyamokat kell szervezni a hazai munkaerő-
nek.60 Mindez ekkor végső soron a 32/2994-es Kormányrendelet a vízumokról, belépési 
engedélyekről és bevándorlási engedélyekről végrehajtására szolgált, ami pedig a 1992-
es Bevándorlási Törvény folyománya volt.

Az előbbi szövevény egy igen különleges helyzetre hívja fel a figyelmet Indonézia 
migrációs politikájával kapcsolatban. Miközben rendeletek sorozata igyekszik a kül-
földi munkaerő foglalkoztatását úgy korlátozni az elmúlt negyven évben, hogy azzal 
ne zárja ki az esetlegesen beáramló tőkét, hanem közvetlenül is a hazai munkaerőpiac 
fejlesztéséhez járuljon hozzá anyagi és humántőke beruházással, fejlesztési programok-
kal, azonközben a bevándorlás egy másik szemszögből kifejezetten kriminalizálttá vált. 
Az előbb említett 1992. évi 9. sz. Bevándorlási Törvény a Bevándorlási Hivatal meg-
kerülését, a vízumtúllépést, illegális bevándorlók segítését, sőt még az illegális vissza-
térést is börtönbüntetéssel sújtja. A törvény magyarázata szerint mindez egy szelektív 
mechanizmust szolgál, vagyis a bevándorlási hatóság csupán akkor adhat engedélyt a 
belépésre, ha az illető pozitív hatással van az ország társadalmára, és nem kockáztatja 
annak biztonságát. De vajon egy idegennek van-e esélye bebizonyítani a jóságát, ha az 
adminisztratív szabályok megszegése bűncselekménynek minősül?61

Ezenközben a külföldi munka hasznosításáról újabb rendeletek láttak napvilágot, így 
a 2014. évi 74. sz. Elnöki rendelet, melynek célja a külföldiek foglalkoztatásának össze-
hangolása a munkajogi törvénnyel és a 2013. évi 12. sz. Miniszteri rendelet, ami szintén a 
külföldi munkaerő szabályozásáról szól. Ám mindez csupán annyi változást hozott, hogy 
a tisztán hazai tulajdonú vállalatok már korlátozás nélkül foglalkoztathatnak külföldieket 
igazgatói és biztosi pozíciókban, kivéve persze humánügyesként és más speciális szakte-
rületeken. Azoknak a vállalatoknak, akik külföldieket foglalkoztatnak, azonban egy saját 
hasznosítási tervet is kell készíteniük mindehhez, így valójában a humántőke közvetlen 
megtérülése, mint szempont nem tűnt el a szabályozásból. Az összes más területen a jog-
szabály a foglalkoztatás feltételévé tette, hogy minden egyes külföldi foglalkoztatott mellé 
egy hazai munkaerőt is társként kell kijelölni, hogy az idegen szakember betanítsa, s tudá-
sát átadja neki. A rendelet szankcionálását a munkajogi törvény mintegy háttérként adja, 
ami szintén tartalmaz büntetőjogi elemeket.62 A 2015. évi 16. sz. Miniszteri rendelet sem 
változtatott lényegében semmit a korábbi alapvető elveken, s a júniusban elfogadott szi-
gorításokat októberben már vissza is vonták a 35. sz. rendeletben. Ilyenek voltak az üzleti 
látogatásokhoz, külföldi igazgatók munkavállalásához szükséges szigorított munkaválla-
lási engedélyek és a külföldiek alkalmazásához felállított kvóták. Az üzleti látogatások, 
előadások, szemináriumok, tréningek és találkozók már nem elengedhetetlen előfeltétele 
az engedélyeztetés, de továbbra is kellenek ilyen jóváhagyások az auditáláshoz, minőség-
ellenőrzéshez, inspekciókhoz, melyek egy hónapnál tovább tartanak, s más számos tevé-
kenységhez is kapcsolódnak adminisztratív korlátok.63

Egyfelől tehát a gazdasági racionalitás a meghatározó szempont, melynek érvénye-
süléséhez az 1970-es évek autoriter szabályozási módszereit csupán nehezen tudja le-
vetkőzni a még fiatal demokrácia. Másfelől azonban továbbra is érezhető a kirekesztő 
jelleg a bevándorlás-politikában. A 2011. évi 6. tv. A bevándorlásról enyhített a korábbi 
1992. évi 9. törvény szigorán, s 2013-tól hatályba is lépett. A legfontosabb változás min-
denekelőtt, hogy a rokoni kapcsolatok számára könnyebbséget jelent az új törvény, így 
annak értelmében két év házasság után a külföldi házastárs megkaphatja a Kitap nevű 
vízumot, vagyis a tartós letelepedési engedélyt, melyet azonban így is ötévente hosz-
szabbítania kell. Öt év azonban nagy előrelépés a korábbi egy évre szóló engedélyekhez 
képest. Tíz év házasság után a külföldi akkor is jogosan maradhat az országban, ha a 
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házasság válással ér véget. Külföldi házastársak szponzor nélkül is dolgozhatnak az 
országban. A Kitap birtokosa engedélyt szerezhet az ország többszöri és akár hosszabb 
időre történő elhagyására anélkül, hogy elvesztené már megszerzett jogosultságait.64 
Ugyanez érvényes a tőkebefektetőkre (részvény- vagy kft.-tulajdonos), az úgynevezett 
nyugdíjas vízummal rendelkezőkre és a vegyes házasságokból született gyermekekre, 
akiknek viszont tizennyolc éves korukban választaniuk kell az állampolgárságok között, 
mert Indonézia továbbra sem ismeri le a kettős állampolgárságot. Ugyancsak érvényes 
a letelepedési engedély a korábban külföldre költözött, s ott állampolgárságot nyert, így 
indonéz állampolgárságát automatikusan elvesztett, korábbi honpolgárokra.

Indonézia tehát modernizálódik, s Joko Widodo, köztársasági elnök ígéretet tett 2015 
novemberében arra is, hogy hamarosan lehetővé teszik a kettős állampolgárságot, s mó-
dosítják a 2006. évi 12. sz. Állampolgársági törvényt.65 Ez utóbbi szintén meglehetősen 
zavaros helyzetet teremtett: a vegyes megközelítés egyfelől szinte bármilyen helyzetben 
érvényesíti a jus sanguinis elvét, legyen akár hontalan az egyik szülő vagy 300 napnál 
nem régebb óta elhalálozott az apa, aki indonéz állampolgár volt. Ugyanakkor állampol-
gárságot garantál az Indonéziában született gyermekeknek, akiknek ismeretlenek a szü-
lei, vagy azok állampolgársága, sőt, ha hontalanok, akkor is. Mindez csupán a dokumen-
táció hiányát vagy a problémás helyzetekből adódó esetleges jogvesztéseket küszöbölné 
ki, s meglehetősen általános szabályok a legtöbb ország hasonló törvényében, ám akkor 
is jár az indonéz állampolgárság, ha egy gyermek idegen országban automatikusan meg-
kapta születése jogán annak állampolgárságát. Ezzel Indonézia tulajdonképpen, ha rész-
legesen is, de máris elismeri a kettős állampolgárság létét. Mindezen helyzetet tovább 
bonyolítják azok a következetlen szabályok, melyek az állampolgárság megszerzését 
lehetővé teszik: az, hogy a kérelmező folyamodhat már öt év folyamatos ott tartózkodás 
vagy tíz év nem folyamatos tartózkodás esetén66 ugyanis a valóságban sokszor nehezen 
megkülönböztethető, ill. ellenőrizhető különbségtétel.

(Záró gondolatok) Kétségtelen, hogy még egy annyira sokat emlegetett és példaképként 
felállított stratégia is, mint a Fülöp-szigeteki, sok egyenetlenséggel, gonddal küzd, külö-
nösen a végrehajtást illetően; nem csoda ez, hiszen bárhány nemzetközi szerződésnek is 
tagja, a fogadó országokat mégis leginkább csak a kétoldalú egyezmények és a kitiltások 
segítségével tudja befolyásolni. Egy valamit azonban biztosan nem lehet elvitatni tőle, 
s ez a hatékonyság. Hatékonyság abban az értelemben, hogy még az ázsiai gazdasági 
válságot követően sem csökkent a kiutazó munkavállalók száma, s ez a térség többi gaz-
daságához képest lassabban helyreálló Fülöp-szigetek saját érdeme.67 Évtizedek óta, s 
így ma is az átfogó gazdasági terv részét képezi a kivándorlás, s ez hatvan rendelkezést 
jelent a 2011 és 2016 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv esetében.68 Mindennek 
azonban megvannak a gazdasági és társadalmi hátulütői is, hiszen a munkaerő fejlődé-
sével együtt a képzettek kivándorlása egyes területeken munkaerőhiányt eredményez,69 
a növekvő hazautalások egyoldalúan függővé teszik az országot,70 és a migráció családo-
kat szakít szét.71 A vándorlás kezelésének tudatos fejlesztése mindenesetre kiemelkedő 
jelentőségű az országban. Ezt a legutóbb 2014-ben létrejött az Albizottság a Nemzetközi 
Vándorlás Fejlesztésére, s a 2016-ban zárult terv folytatásaként megszületett a Fülöp-
szigeteki Fejlesztési Terv 2017–202272 is igazolhatja.

Az üzleti szellem egyre erősebben érvényesül Indonéziában is, ám igen lassan és 
akadozva. A cirkuláris migráció sajátos kezelésében fontos lépés volt részéről egy, a 
Korábban Kivándorolt Indonéz Munkaerő Üzleti Támogatására létrehozott program.73 
Ezt a munkaerő minisztérium kezdeményezte 2006-ban, ám a szűkös források miatt 
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csupán néhány vállalkozói tréning-programot tudtak megvalósítani. A cél elsősorban a 
megszerzett tapasztalat hasznosítása és a vállalkozói kedv növelése volt, s ez összhang-
ban van a kormány azon törekvéseivel is, hogy az elmaradott térségeket fejlessze, a 
foglalkoztatást növelje, és a dekoncentráció révén az ország teljesítőképességét fokozza. 
A direkt irányítás mellett – mely leglátványosabban éppen a Szuhartó-korszak család-
tervezésében, a térségi politikájában nyilvánult meg – létrejöttek a nem kormányzati 
szervek, szövetkezetek is, noha sok ügynökség nem tagja egynek sem. A migrációs ipar 
burjánzik, ám az nem jól ellenőrzött, s a túlbonyolított bürokrácia sem segíti a fejlődést 
e téren. A várva várt haszon tehát elmarad Indonéziában, a hazautalások gyérek. Igaz, 
ennek más okai is vannak: a kiutazók nagyrészt jobb módú családokból kerülnek ki, 
így szükségeik sem olyan nagyok, ráadásul sokszor magukkal is viszik a családtagokat 
külföldre. Ezek a családok általában az ország kedvezőbb helyzetű területeiről jönnek, 
leginkább városokból, magasabb végzettséggel, s a kibocsájtó területekre pedig gyakran 
negatív hatással van az elvándorlás. Az ápolók és tanárok Ausztráliába és Új-Zélandba 
történő elvándorlásának negatív hatását a pacifikus térség egészségügyére és oktatására 
már egyértelműen kimutatták.74 Másfelől viszont alapvető különbség van a képzetlen és 
képzett munkások kivándorlásának jellemzőiben, s mivel ez utóbbiak magasabb kere-
setéből a hazautalások is jóval nagyobb összeget tehetnének ki, Indonézia egyik lehet-
séges fejlődési útja az oktatás fejlesztésén keresztül éppen az ő kivándorlásuk segítése 
lehetne. Számtalan kutatás és kormányzati terv készült már a lehetséges szektorok fej-
lesztési tervéről, melyekben Indonéziának természetes előnye indokolttá tenné a további 
lépéseket.75 Hogy hatékonyabb összhangot tud-e teremteni a szabályozás és a gazdasági 
szempontok, az vélhetően hamarosan kiderül.
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