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Három különleges helyzetű terület –  
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(Három különleges helyzetű terület) Hongkong és Makaó 1997-ben és 1999-ben váltak 
a Kínai Népköztársaság Különleges Igazgatási Területeivé, megőrizve független kor-
mányzati és gazdasági rendszerüket. A kínai és brit tárgyaló felek 1984-ben állapodtak 
abban, hogy Kína 1997-től ötven éven át garantálja Hongkong számára a függetlenség 
ezen elemeit. Kína és Portugália 1987-ben egyeztek meg nagyon hasonló feltételekről 
Makaót illetően.1 Tajvan 1945-ben jött létre önálló államként, s 1971-ig az ENSZ-ben 
képviselte Kínát. Ekkor azonban kiszavazták a Népköztársaság javára,2 s 2019-ben már 
csupán 16 tagállammal tartott fenn kapcsolatot. Mindettől függetlenül önálló kormány-
zattal és gazdasággal rendelkezik, és ha nem is formálisan, de a legtöbb állammal kap-
csolatot tart fenn. Mindhárman önálló migrációs politikai rendszert működtetnek, annak 
minden vetületével, különös tekintettel a Kínai Népköztársaságra és a közöttük zajló 
népességmozgásra, ami sokszor igen ellentmondásos helyzetet idéz elő.

Nehéz értelmezni ennek a három területnek a régióban betöltött szerepét is, hiszen 
az annyiféle szempont szerint lehetséges. A jelenlegi tartalmi elhelyezés nem kíván 
semmilyen politikai nézetet tükrözni, csupán a térség lehetséges összetevőiként ref-
lektál rájuk. Földrajzi és demográfiai értelemben igen csekély a három szereplő súlya, 
egyszerűen azért, mert együttes területük sem éri el a 40 ezer négyzetkilométert, vagy 
mert lakosságuk alig több mint 31 millió fő, s egy csöppnyi Hongkongnak hogyan is 
lehetne befolyása a nagy Kína kormányzati politikájára?3 Ha pedig inkább gazdasági 
súlyukat vennénk figyelembe, s együttes GDP-jük – ami hozzávetőleg másfél milliárd 
dollár – számítana térségi helyzetük megítélésében, akkor már jelentősebb tényezők 
lehetnének annak formálódásában. Olyan kérdéseket is feltesznek időnként, hogy ha-
tással van-e Hongkong és Makaó évszázados tartományi történelme során kialakult 
demokratikus intézményrendszere, gazdasági berendezkedése és gondolkodásmódja 
Kína fejlődésére, politikai döntéshozatali mechanizmusára? Kifejezhető-e egy ilyen 
modernizáció a migrációs politika alakulásával? És végül: van-e a régiót átalakí-
tó, befolyásoló, vagy csupán megosztó jelentősége annak, hogy Hongkongban és 
Makaón sajátos világ alakult ki az elmúlt másfél évszázadban? Ugyan ezek a kérdések 
Tajvannal kapcsolatban is, annyival kiegészülve, hogy vajon a két ország kapcsolata 
hatással van-e a térség, s a világ egyik legfontosabb államának belpolitikájára? Ill. a 
geopolitikai feszültség, amit Tajvan helyzete kelt és a modernizáció között van-e di-
namikus viszony hosszú távon? Egyes területeken egyértelműen megmutatkoznak az 
ilyen irányú változásoknak a jelei: már az 1978-as fordulatot követően láthatók voltak 
Hongkong hatásának nyomai a gazdaság kapitalista átalakulásában,4 s a visszacsatolás 
után egyértelműen kitűnik a Népköztársaság bankrendszerére gyakorolt befolyása.5 
Mára világosan látszik, hogy a Kína által a két városra gyakorolt növekvő befolyása 
és az ettől való, jól ismert félelmek, nem csupán egy egyirányú folyamat, hanem a 
kapcsolatnak van egy kevésbé ismert másik oldala is.
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(Hongkong és Makaó) A politika működését befolyásoló tényezők azonban sokkal ne-
hezebb területet jelentenek az elemzés számára. A közvetlen döntéshozatalra ugyanis 
aligha lehet hatással Hongkong. 2003-ban, a tervezett nemzetbiztonsági törvénykezés 
ellen tiltakozó félmilliós tömegnek is csupán a hongkongi végrehajtó bizottság elnöke, 
vagyis a főkormányzó két évvel későbbi lemondását sikerült kicsikarnia.6 A nyolcvanas 
évek gazdasági összefonódása óta azonban Dél-Kína, különösen Sencsen tartománya 
egyértelmű politikai példát talált Hongkongban. A közvélemény egyre nagyobb nyo-
mást gyakorolt a gazdaságot érintő törvényhozásra, s annak alakításához a gazdag vá-
ros szolgált modellül.7 A Népköztársaság, már csak méreténél fogva is szükségszerűen 
kialakult területi dezintegrációja is szerepet játszik abban, hogy a tartományi vezetések 
szemlélete eltérhet a központétól. Az ilyenfajta, alulról induló hatásoknak ráadásul so-
sincs egyszer s mindenkorra vége, még akkor sem, ha alkalmasint sikerülne gátját vetni 
felülről. Minél többen élnek ugyanis kisebb-nagyobb időt Hongkongban, annál nagyobb 
a beszivárgó tapasztalat befolyása a Népköztársaságban, s ekképpen a két terület közötti 
növekvő migráció egyben tovagyűrűző politikai hatást is generál. Azok a vezetők, akik 
korábban csak a bizonytalanság és instabilitás forrását látták Hongkongban, az ott töltött 
szolgálatuk után már inkább a politikai pluralitás pozitívumait emelik ki.8 Elég csupán 
az „egy ország, két rendszer” megoldásra gondolnunk, hogy máris egy alkotmányos ha-
tást érzékelhessünk, Hongkong demokráciájának fejlődése hatással van Peking politikai 
szemléletére is. Persze a reakciónak általában látványosabb elemei a nemzetbiztonsági 
kockázatként értelmezett „felforgatás, rendbontás és szeparatizmus”, mely szigorúbb 
beavatkozást kényszerít ki Kína részéről. A 2014-ben kibocsájtott nyilatkozat arról, 
hogy Kína átfogó joghatóság Hongkong fölött, egyértelmű példája ennek.9 A tüntetések 
fő szervezőit 2019-ben ítélték el, s nemsokkal később máris hatalmas tömegek tüntettek 
a bevezetni kínált kiadatási szabályozás ellen. Az oktatás nemzetivé tétele és az ellene 
zajló harc, mely agymosásként értelmezi annak bevezetését Hongkongban, vagy a kor-
mányzó közvetlen hongkongi választásáért folytatott küzdelem a másik oldalról csupán 
aktuális konfliktusok egy létező demokratikus szemlélet és a diktatúra között.10 Az előb-
bi azt jelenti, hogy hangot ad véleményének, míg a diktatúra lényege, hogy nincs ilyen 
vélemény-közvetítő mechanizmus. Az előbbi tehát elsősorban akkor lesz hatással, ha 
mint magatartásminta példaértékűvé válik a Népköztársaságban, s ekképpen lassabb, ám 
egyben kevésbé kontrollálható folyamat lehet, mint a közvetlen intézményes átalakulást 
befolyásoló tényezők.

Egyfelől, tehát Hongkong és Makaó továbbra is Különleges Igazgatási Területek, 
habár a Kínai Népköztársaság szuverenitása alá tartoznak. A különleges helyzethez az 
is hozzátartozik, hogy megőrizték önálló végrehajtó, törvényhozói és bírói hatalmukat, 
jogrendszerüket, pénzügyi, vám- és nem utolsósorban migrációs politikájukat.11 Másik, 
de legalább ennyire fontos szempont, hogy mindig is jelentős migrációs központok 
voltak. Hongkong már a Brit Birodalomhoz csatolása, vagyis 1842 óta tömegekben 
küldte a kínai kivándorlókat a világ különböző országaiba, s 1939-re számuk a hatmil-
liót is meghaladta.12 A második világháború előtt a Gyöngy-folyó torkolatában fekvő 
Kantonon keresztül a szomszédos Hongkong és Makaó vált a legfontosabb migrációs 
csatornává Kína számára. Önmagában ez a tény is hozzásegítette különleges helyze-
téhez a diaszpóra és a Népköztársaság közötti kapcsolatában, mind a beruházásokat, 
mind a hazautalásokat és persze általában az információcserét illetően is. Hongkong 
vált a világ fejlett országaiban élő kínai népessége számára azzá a kulturális központtá, 
mely Kínával ellentétben nem szigetelődött el a kapitalista világtól, s egyszerre lehetett 
mozgótőkéjük beruházásainak célpontja, és a populáris kínai kultúra, filmek, újságok és 
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más termékek forrása.13 Színes, nagyvilági életével persze jóval a visszacsatolás előtt is 
nagy hatással volt már a megszorításokkal terhelt és puritán életet élő kínaiak számára 
a Népköztársaságban.

(A két autonóm terület migrációs rendszere) 1949-et követően Hongkong több mint 
egymillió kínai menekültet fogadott, s a szellemi tőke ilyen nagymértékű beáramlása 
segített a középosztály és a vállalkozói réteg megerősödésében a rákövetkező években. 
Ellentmondásos korszak volt az ötvenes évek Hongkong bevándorlói számára, hiszen a 
kulturálisan alapvetően kínai társadalomba csak úgy tudtak beilleszkedni, ha elfogadták 
annak angol nyelvűségét. Nagy fájdalom volt ez főként azok számára, akik magasabb 
képzettségük és tapasztalatuk ellenére kénytelenek voltak hitványabb munkákat elvállal-
ni, csak mert nem részesültek angol oktatásban.14 Az alacsonyabb képzettségű bevándor-
lók és hongkongiak gyakran tovább vándoroltak a világ más részeibe, 1984 előtt főként 
Nagy Britanniába, amíg ez utóbbi még korlátozni nem kezdte a Népszövetség országa-
iból való bevándorlást. Ebben az évben, amikor a Kínai Népköztársaság és az Egyesült 
Királyság aláírt egy közös nyilatkozatot a tizenhárom évvel később lejáró, Hongkong 
területét kibővítő 1898-as egyezményről, újabb kivándorlási hullám vette kezdetét, me-
lyet az 1989-es pekingi mészárlás is serkentett. 1987 és 1989 között évente 45 ezren 
hagyták el Hongkongot, ami az 1984-es év hasonló értékének a kétszerese, majd 1991 
és 1992-ben 60, ill. 66 ezer főre gyarapodott az emigrálók száma. Ugyanezen időszak-
ban azonban az elvándorló magasan képzett munkaerő helyére már megindult a hasonló 
összetételű bevándorlás Japánból, Észak-Amerikából, Nyugat-Európából és Délkelet-
Ázsiából; őket nem korlátozta a vízumpolitika.15

1. táblázat. A Kína többi részéből érkező bevándorlók száma Hongkongban (ezer fő)

2002–2006 2007–2011 2012–2016

246,1 210,1 235,9

Forrás: Livelihood of new arrivals from the Mainland. Home Affairs. Research 
Office, Legislative Council Secretariat. 2018.

A Hongkongba történő bevándorlás legfőbb forrása azonban már a nyolcvanas 
években is a Népköztársaság volt. A város napi 75 főben limitálta az onnan érkező 
bevándorlást, majd ezt a kvótát fokozatosan emelte, így az 1994-ben már 105 fő volt, 
1995-ben pedig 150 fő, s ma is ugyanennyi. Nem csoda, ha az 1991-es népszámlálás 
adatai szerint a lakosság 34,4 százaléka Kínában született, s csupán 59,8 százaléka 
látott napvilágot Hongkongban.16 A következő fordulópontot a migráció történetében, 
különösen a kivándorlásban, 1997 jelentette, s az a politikai instabilitás, amit okozott. 
Az államváltás traumatikus hatása ellenére az addigra igen szorossá vált gazdasági 
kapcsolatok Kínával a legtöbb helyi vállalat számára lehetetlenné tették, hogy végle-
gesen kivonuljanak Hongkongból, s ez bizonyos mértékig a kivándorlási hullámot is 
mérsékelte. Ráadásul a korábbi bevándorlók Kínában hátrahagyott mintegy 400 ezer 
hozzátartozója Hongkong alaptörvényének megfelelően jogosult volt a bevándorlásra 
1997 után is. 2011-ben a Kínában született polgárok már 40 százalékot tettek ki a né-
pességből, habár azok aránya, akik Kínából érkeztek, ugyanakkor hét évnél rövidebb 
ideje tartózkodtak csak Hongkongban 2001-ről 2011-re 4,2-ről 2,5 százalékra csökkent 
a teljes népességen belül.17
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A Különleges Igazgatási Területek ugyanis elvileg a Népköztársaság állampolgársá-
gi törvényének hatása alá tartoznak, ám a visszacsatolást megelőző időszak folyamán, 
a még 1980-ban született törvény két kiegészítő magyarázatot is kapott a két területre 
vonatkozóan. Ennek következtében az alapvetően vérségi elven alapuló kínai állampol-
gárság helyett Hongkongban és Makaóban a területükön való születés alapján jár az ál-
lampolgárság, ill. abban az esetben is, ha az egyik szülő állandó lakos volt a születéskor, 
de mindezeken túl, akár hét év tartózkodás is elégséges feltétel annak igényléséhez.18 A 
hongkongi és makaói polgárok természetesen kínai állampolgárok, hiszen Kína a visz-
szacsatolásuk előtti időszakra vonatkozóan sem tekinti a két területet különállónak, így 
tehát a hongkongi és makaói lakosokat a kínai állampolgárság vér szerint megilleti, s au-
tomatikus elvesztésük is csak akkor lenne lehetséges, ha idegen területen telepednének 
le. Hasonló dilemma merül fel tehát itt is, mint a diaszpóra esetében,19 ám megoldást itt 
úgy talált rá a Népköztársaság, hogy az esetlegesen más országokban igényelt tényleges 
másik állampolgárságot, nevesül a brit határon túli státuszt, tartózkodási jogként nevezi 
meg. Így elkerüli a kettős állampolgárság alapvető tilalmával való szembekerülést, s a 
törvényi anomáliát. Erről a törvény 9. cikke gondoskodik, sőt a 3. cikk kiegészítése azt 
is lehetővé teszi, hogy ezek a polgárok idegen utazási okmányaikkal is ki- és beutaz-
zanak Hongkong területére. Mindezeken túl, még azoknak az állampolgároknak, akik 
külföldön települtek le, s le akarnak mondani a kínai állampolgárságukról, még nekik 
is személyesen be kell menniük a hongkongi bevándorlási hivatalba, s ott deklarálniuk 
külföldi illetőségüket, máskülönben továbbra is megtartják azt. Egykönnyen nem ereszti 
tehát el állampolgárait Kína, még akkor sem, ha azt soha nem is igényelték.

Makaó esetében még tovább bonyolódott a helyzet. Ennek oka részben éppen az volt, 
hogy Portugália sok másik hajdani gyarmatán érvényesült a portugál kettős állampol-
gárság. Ennek következtében viszont ezeknek az afrikai, dél-amerikai és csendes-óceáni 
országoknak az állampolgárai – lévén egyben portugál útlevél birtokosai is – akadály-
talanul utazhattak az EGK egész területére. Ez az, ami nem tetszett a briteknek, s ezért 
szóltak bele ők is a Sino–Portugál Közös Nyilatkozat előkészítésébe. Eredményt azon-
ban Kína mindezek ennek ellenére is könnyebben ért el Portugáliával, mint két évvel 
korábban Nagy Britanniával. A két fél végül is abban állapodott meg, hogy a makaói 
illetőségű polgárok ma használhatják portugál útlevelüket Kína és Makaó területén kí-
vül, ezen a két területen belül viszont nem; a kettős állampolgárság rémét tehát ezzel a 
sajátságos megoldással sikerült ismét elkerülnie a Népköztársaságnak.20

Mind Hongkong, mind Makaó vízummentes beutazást garantál területére turisztikai 
és üzleti tevékenységek céljából a világ országainak többsége számára különböző idő-
tartamra, hét és 180 nap között.21 A nem bevándorló jellegű beutazások szabályozása is 
összhangban van tehát a bevándorlás általános szabályozásával, s így az sem meglepő, 
hogy a Hongkong 7,2 milliós népességében 2,8 millió bevándorló volt 2013-ban, ami 
a népesség 39 százaléka. Makaó 578 ezres népességéből pedig 333 ezer volt ugyan-
abban az évben a bevándorló, vagyis arányuk 58,7 százalékot tett ki.22 Sem az idegen-
forgalom, sem a bevándorlás önmagában azonban nem jelent hosszú távú megoldást 
a két városnak. Már említettük, hogy Hongkong számára a humántőke és a gazdaság 
növekedésének egyik legfontosabb forrása éppen az a masszív bevándorlás volt, ami 
a Népköztársaság megalakulása körüli forradalmi időszakban zajlott. Az 1949 és 1951 
között bevándorolt, főként kínai lakosság nagyrészt eleve képzett volt, de életstratégiá-
jában a megélhetést akkor is a felsőfokú végzettség megszerzéséhez kötötte, ha nem ren-
delkezett olyannal. 1980 és 1998 között azonban éppen az aktív korú képzett munkaerő 
vándorolt ki Hongkongból, nagyjából 842 ezer ember, legtöbben az 1997-et megelőző 
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bizonytalanság miatt. A „reform és nyitás” politika 1980 után részben pótolta ugyan 
Hongkongban az elvesztett munkaerőt, ám ekkor főként alacsonyan képzett munkaerő 
vándorolt be a Népköztársaságból: 1978 és 1980 között 300 ezer fő. Hongkong nem re-
agált elég gyorsan a társadalom összetételét befolyásoló változásokra, s a felsőoktatását 
nem fejlesztette kellőképpen, mint ahogyan pl. Szingapúr tette, miután termékenységi 
politikája csődöt mondott.23

(A migráció szabályozása Hongkongban) A fenti hiányosságok következtében ma a 
munkaerő folyamatosan csökken Hongkongban, s a felsőfokú végzettségűek – habár 
számuk jelenleg lassuló ütemben, de nő – átlag életkora fokozatosan emelkedik. A felső-
fokú végzettségűek korösszetételének csúcsa jelenleg a huszonéves korosztályban van, 
de 2050-re várhatóan már a hatvanévesek dominálnak majd a diplomások között. 
A folyamat a teljes népességet érintő korszerkezetváltásnál is gyorsabb, s habár az egész 
munkaerőpiacot sújtja az elöregedés, jelenleg egy, a helyzetet orvosló, Szingapúréhoz 
hasonlóan kiforrott bevándorlási politika még nem alakult ki Hongkongban.24 A migrá-
ció szabályozását átalakító folyamat azonban már elindult, így pl. 2006-ban bevezették 
a Minőségi Bevándorlási Felvételi Rendszert, aminek célja a magasan képzettek becsa-
logatása az országba; az intézmény pontrendszeren alapul és évi ezer fős a kvóta. 
A pontszámítás összetevői a megszokottak: életkor, végzettség, munkahelyi tapasztalat, 
nyelvtudás és családi háttér. A cserébe kínált lehetőség a munkavállalói vízum és mun-
kavállalói ajánlat nélküli letelepedési engedély.25 Létezik ugyanakkor egy, az elért ki-
emelkedő eredményen alapuló lehetőség is, főként olimpiai bajnokok és Nobel-díjasok 
számára, de általában a komoly eredményeket felmutatni tudó tudósok és szakemberek 
számára is elérhető. Az első, aki ilyenformán megkapta a letelepedési engedélyt a vi-
lághírű zongorista, Lang Lang volt 2006-ban.26 A program a kezdeti években azonban 
nem volt túl sikeres, 2007-ben 582 jelentkező volt csupán, akik közül 322 kapta meg a 
letelepedési engedélyt. 2008-ban enyhítettek tehát a feltételrendszeren, s az öt év mun-
kaviszonyt kettőre csökkentették, az életkorhatárt kitolták 50-ről 55 évre, s a kínai és 
angol mellett más nyelvismeretért is jár már pluszpont a jelentkezőnek. 195 pontból ma 
legalább 80-at kell elérni a továbbjutáshoz.27

2013 közepéig összesen nem egész tízezren jelentkeztek a programba, s a negyedük 
részesült kedvező elbírálásban: 78 százalékuk Kínából, 11 százalékuk pedig Ázsia egyéb 
országaiból jött, s csupán 257-en érkeztek Észak-Amerikából és Európából.28 2015 má-
sodik felében az egyre fenyegetőbb demográfiai helyzet, s a program részleges sikere 
folytán újabb enyhítéseket vezettek be, hogy fokozzák a bevándorlást Hongkongba.29 
Habár a rendszer teljes értékű bevándorlást ígér a jelentkezőknek, a végleges letelepe-
dést maga az elbírálás nem garantálja, hanem komoly papírmunka vár még a sikeres 
pályázóra, hogy azt elérje. Másfelől nem ez az egyetlen bevándorlást segítő intézmény 
Hongkongban. Már 2003-ban létrejött a Tőkebefektetői Felvételi Rendszer, mely kül-
földi állampolgárok mellett kifejezetten a következő csoportokat célozta meg: makaói 
lakosokat, állandó külföldi tartózkodási engedéllyel rendelkező kínaiakat, tajvaniakat és 
olyan hontalanokat, akik állandó letelepedés engedéllyel rendelkeznek valamely ország-
ban. A regisztráció feltétele a betöltött 18. életév és nem kevesebb, mint nettó tízmillió 
hongkongi dollár értékű vagyon, melynek a jelentkezést megelőző legalább két évben 
a birtokosa volt a jelentkező. 2015. január 15-én azonban a kormány felfüggesztette a 
rendszert, s egyelőre nem fogad be újabb jelentkezéseket, 2018 végéig a leadott 44 ezer 
igénylésből 35 ezer már megkapta a jóváhagyást.30 A feltételek között volt továbbá leg-
alább tízmillió dollár befektetése a hongkongi gazdaságba: részvények, hitelviszonyt 
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megtestesítő értékpapírok, letéti, alárendelt kölcsöntőke, illetve hitelképes kollektív 
befektetési konstrukciók formájában. A hathónapos eljárás sikeres lezárása után az 
első három hónapra csak látogató státuszt kaptak a befektetők, s ezek után kétévente 
hosszabbíthatták vízumukat, amíg a szükséges hét év az állandó tartózkodási engedély 
igénylésének benyújtásáig le nem járt.

Hongkong az elmúlt években számtalan az előbbiekhez hasonló rendszert dolgozott 
ki, hogy különösen a külföldi és kínai szakembereket, de általában a munkaerőt az or-
szágba vonzza. Ilyen keret az Általános Foglalkoztatás-politika, a Felvételi Rendszer 
Kínai Tehetségek és Szakemberek Számára, a Bevándorlási Szabályzat Nem Helyi Lakos 
Pályakezdők Számára és a kiegészítő Munkaerő-rendszer;31 ez utóbbi kifejezetten ala-
csonyan kvalifikált munkaerő részére jött létre. Az általános beléptetési mechanizmus-
ban nincsenek kvóták, és nem szektor-specifikus, azonban szakképzett munkaerőt céloz 
meg, mégpedig olyan területeken, melyek Hongkongban hiányszakmának számítanak. 
Kimondottan azon külföldiek számára dolgozták ki, akik nem rendelkeznek hongkongi 
tartózkodási engedéllyel, vagy az már legalább egy éve lejárt. Felsőfokú vagy magasan 
kvalifikált végzettség és versenyképes fizetéssel járó munkaajánlat az előfeltétel a je-
lentkezéshez, ugyanakkor a sikeres pályázók is csak belépői vízumot kapnak, s 2-2 majd 
3 éves, vagy a szerződésüknek megfelelő hosszúságú tartózkodási engedélyekért, ill. 
hosszabbításokért folyamodhatnak a rákövetkező hét év során.

Az általános bevándorlási rendszer kizárja a kínai szakembereket, számukra ugyanis 
egy külön felvételi séma készült 2003-ban, amely szintén kvóta- és specifikáció mentes. 
A feltételek teljesen azonosak a kettőben, ez utóbbiban csupán a jelentkezés kiegészítő 
adminisztratív kívánalma a kínai hatóságok által kiállított kilépési engedély és a háztartás-
nyilvántartás jóváhagyása. A korábban említett harmadik rendszert pedig azon külföldi 
diákok számára dolgozták ki 2008-ban, akik Hongkongban szereznek diplomát. Ez utóbbi 
abból a felsőoktatási programból nőtte ki magát, amely a férőhelyek húsz százalékát eleve 
a külföldi hallgatók számára biztosította a felsőoktatás különböző szintjein. Még ez a kvó-
ta sem érvényesül azonban a posztgraduális kutatási programokban, ott ugyanis korlátlan 
mennyiségben várja a kormány a bevándorlókat. A jelentkezők a diploma megszerzését 
követő hat hónapon belül frissdiplomásnak számítanak, és állásajánlat nélkül is beadhatják 
vízumigényüket, egy év haladékot kapva, hogy állást találjanak. Félév lejárta után viszont 
már visszatérő diplomásnak minősül minden diplomás és csak érvényes állásajánlattal je-
lentkezhet a rendszerbe; a Népköztársaságból érkezők számára itt nincs külön eljárás, csak 
a már ismert, szükséges kiegészítő engedélyeket kell csatolniuk a dokumentációjukhoz.32 
2013 végéig 30 ezer sikeres jelentkező került így Hongkong munkaerőpiacára,33 2017-ben 
már 14, 2018-ban pedig 15 ezer fő kapott így vízumot.34

Jóval több korlát nehezíti a szakképzetlen munkaerő bevándorlását. A munkáltatónak 
csak hazai dolgozókkal nem betölthető pozíciókba lehet külföldi munkásokat alkalmaz-
nia, s még így is meg kell fizetnie az átképzés 400 dolláros árát foglalkoztatottanként 
az minden egyes ledolgozott hónap után, s teheti mindezt csupán akkor, ha a külföldi 
munkavállalók mindegyike ellenében két másik hongkongi állampolgárt is foglalkoztat. 
A munkaerő-toborzás ilyen módon meglehetősen nehézkes és lassú, az egyes kamarák 
olyan listák összeállításával igyekeznek gyorsítani az eljárást, melyek előre meghatároz-
zák, hogy milyen munkaerőre van szüksége az adott szektornak vagy foglalkoztatási te-
rületnek. 2014 szeptemberében 75 360 ilyen állásajánlat várt betöltésre a piacon, főként 
az import-export, nagy- és kiskereskedelem, valamint a szociális és személyes szolgálta-
tások és az étkeztetés területén. E három csoport együttesen az állásajánlatok kétharmadát 
tette ki, habár az első kettő az elmúlt években csökkenő mértékben, miközben az étkeztetés 
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mellett igen gyorsan növekszik az építőiparban jelentkező munkaerőhiány.35 2017-ban 
és 2018-ban is nagyjából háromszázezer munkás kapott tartózkodási engedélyéhez hosz-
szabbítást ebben a rendszerben.36

A különböző bevándorlást egyengető intézmények elég újak Hongkongban, s még csak 
nem is zökkenőmentes a működésük. Hatékonyságuk csak lépésről lépésre korrigálható, 
hiszen ahogyan a tehetség-program is lassan indult be, más rendszerek is alacsony áteresz-
tő képességűek: különösen a Kínából érkező szakemberek és a szakképzetlen munkaerő 
jelentettek alacsony arányt a teljes munkaerőpiacon: 0,2-0,2 százalékát tették ki annak 
2010 és 2013 között. Az egyetlen jól működő forma a befektetői vízum volt, ami évi 3-4 
ezer főt engedett át a második évtized első éveiben, ám ezt, mint említettük, a kormány 
2015 elején leállította. A modernizáció jelei tisztán láthatóak: ha hatékonyságuk nem is 
érte el a szingapúri bevándorláspolitikáét, a mögöttes szándék meglehetősen jól kivehető. 
Makaó lényegesen sikeresebb a szakképzetlen külföldi munkaerő hasznosításában: azok 
munkaerőpiaca 26 százalékát tették ki ugyanezen időszakban, s ez általában egyfajta refe-
renciaként is szolgál Hongkong számára. Ugyanakkor a szakképzett bevándorlók helyze-
tét tovább nehezítik a magas ingatlanárak és bérleti díjak, de panaszkodnak a rossz leve-
gőminőségre és a nemzetközi iskoláztatás lehetőségének hiányos voltára is. Nem meglepő, 
ha a sikeres pályázók csupán 38 százaléka marad végül Hongkongban három évnél to-
vább. A képzetlenek bejutását pedig az igen erős szakszervezeti nyomás gátolja, melynek 
félelme az, hogy a növekvő migráns munkaerő egyfajta klasszikus bércsökkentő hatást vált-
hat ki, s ebből fakadóan életszínvonal-zuhanás következne be a hazai munkaerő körében.37

A hosszútávú gazdasági érdek és a folyamatos munkaerő utánpótlás szükségessége itt 
szembekerül a rövidtávú társadalmi stabilitással s a kialakult intézményrendszer műkö-
dése fenntartásának igényével, ám ez egyértelműen egy modern kapitalista társadalom 
problémája. Hongkong számára még mindig fennáll a lehetősége, hogy a közel nyolc-
százezres emigrációját hazavonzza, s ez – tekintettel arra, hogy nagyobb részük maga-
san képzett – jelentős humántőke-bevonást is jelentene a városnak. A modernizáció to-
vábbi lépéseként azonban szinte biztosan szüksége lesz arra, hogy a tartós bevándorlók 
számára gördülékenyebb tartózkodási lehetőséget biztosítson, s vélhetően arra is, hogy 
a hazai munkaerő hiányában megüresedő állások betöltését külföldi dolgozókkal haté-
konyabbá tegye. Az integráció fejlődésének egyik elemeként került az új társadalombiz-
tosítási rendszerbe a kínai bevándorlók jogainak kiterjesztése is, de az a tény, hogy ők 
is azonos feltételekkel férnek hozzá a szolgáltatásokhoz, hatalmas vitát is generált egy-
úttal.38 A dolog érdekessége, hogy a rendszer kirovó-felosztó, tehát adóbefizetésekből 
működik, mégpedig rászorultsági alapon, vagyis egy alacsony szintű szolgáltatást nyújtó 
redisztributív rendszer. 2004 előtt mindössze egy év folyamatos hongkongi tartózkodás 
volt a feltétele az egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek, 
azonban attól kezdődően a kormány ezt kibővítette az állandó tartózkodáshoz szükséges 
hét évre. A migráció azonban hálózatos természetű és lánc-jellegű, így gyakran előfor-
dul, hogy míg a korábban beutazott munkavállaló megkapja, a később érkező családta-
gok már nem részesülnek a szolgáltatásokban, ami pedig időnként még a rendszer kiját-
szásához is vezethet. A gyerekek ugyan mentesülnek a szigorúbb feltételek alól, ezzel 
is enyhítve a kialakult helyzetet, a már tizenkét éve tartó feszültség azonban elindította 
a szokásos folyamatokat. Az NGO-k a legális lehetőségeket kihasználva igyekeznek az 
általuk diszkriminatívnak minősített szabályzat ellen fellépni, miközben az egyre szte-
reotipabban „gondolkodó” közvélemény olyan általánosabb okokat igyekszik keresni az 
idegenellenesség növekedésére, mint amilyen a gazdasági fenyegetettség, a társadalmi 
stabilitás vagy a kulturális identitás kockázatai, persze számtalan egyéb érv mellett.39
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(A vándorlás szabályozása Makaón) Makaó helyzete némileg eltér ettől, már csak abból 
fakadóan is, hogy a területe mindössze 28,2 négyzetkilométer, s 2018-ban csupán 606 
ezer lakosa volt. Demográfiai problémái azonban hasonlóak: a népesség öregszik, a szü-
letéskor várható élettartam 84,6 év, míg a teljes termékenységi együttható csupán 0,95. 
2013-ban 136 800 makaói kivándorló élt a világ országaiban, vagyis a népesség 24,1 
százaléka, ők leginkább Hongkongban, Kínában és Szingapúrban telepedtek le. Ezzel 
szemben a bevándorlók száma 333 300 volt ugyanebben az évben, ami a népesség 58,7 
százalékát tette ki, ők főként ugyancsak Kínából, Hongkongból és kisebb részt a Fülöp-
szigetekről érkeztek.40 Makaó igen sajátságos hely: 2001-ben megnyitotta kapuit a világ 
előtt, s azóta az egyik legnagyobb szerencsejáték-központtá vált a világon, milliárdosra 
emelve bevételét évről évre; 2015-ben a teljes államháztartási bevétel 76 százalékát adta 
a játékipar, nem kevesebb mint 30,7 millió látogatót vonzva a városba egy év leforgása 
alatt. Mindebben persze jelentős szerepe volt annak, hogy Kína időközben feloldotta az 
utazási korlátozást Makaóba, így mára a turisták kétharmada onnan érkezik. Csakhogy 
2015-ben a kínai antikorrupciós program következtében több mint húsz százalékot 
csökkent a város GDP-je, s ez szépen mutatja, hogy Makaó gazdasága egyben milyen 
kiszolgáltatottá vált azzal, hogy a hagyományos termelőipart leépítette a kaszinók javára 
az elmúlt években.41

A gazdasági helyzet alakulása 2015-öt megelőzően rendkívül pozitív volt: 1999 és 
2011 között a szerencsejáték-iparból származó bevétel évi 29 százalékkal nőtt, 2005 
után pedig a növekedés sohasem esett 35 százalék alá. Nem meglepő, ha Makaó egyre 
inkább rászorult a munkaerő-behozatalra, s következésképp a népesség 2000 óta átlago-
san évi 2,5 százalékkal nőtt.

2. táblázat. A tartózkodási engedélyt szerzők száma Makaón

1990–1999 2000–2009 2010–2018

25 790 52 564 20 239

Forrás: Government of Macao Special Administrative Region, Statistics and 
Census Service.

2017-re az állandó tartózkodási engedéllyel nem rendelkező munkavállalók száma 
elérte a 176 666-ot, ami a munkaerő egyharmada, (ez valamivel kevesebb mint 2016-
ban, amikor a számuk már 182 344 volt). A többség, pontosabban 63 százalékuk Kínából 
érkezett, ezen kívül pedig a Fülöp-szigetek, Vietnám és Hongkong, ahonnan jelentős 
számban érkeznek bevándorlók Makaóba. Míg a Fülöp-szigetekiek és vietnámiak közel 
fele háztartási munkát végez, a kínaiak túlnyomórészt a vendéglátásban és építkezése-
ken dolgoznak.42 A szerencsejáték ilyen nagymértékű dominanciája azt eredményezte, 
hogy a szellemi tőke is egysíkúvá vált. Már 2010-ben javaslatok szóltak a diverzifikáció 
szükségességéről,43 és a későbbi kedvezőtlen fordulat ezt igazolta is. Makaó számára a 
lehetséges megoldások egyike éppen az volna, amit Hongkong tett a különböző beván-
dorlási programjaival, így a kulturális turizmus és a gazdasági szolgáltatások fejlesz-
tése válna lehetségessé. Makaó mind ez idáig csupán a munkaerő-szükséglet aktuális, 
a gazdasági igényektől függő kielégítésére törekedett, időnként még a bevándorlók 
illegális foglalkoztatását is tolerálva.44 Az egysíkú szakképzetlen munkaerő-behozatal 
ráadásul annak ellenére váltott ki hazai ellenállást és ellenségességet, hogy – ellentétben 
Hongkonggal – itt a migránsok nem részesülnek a szociális juttatásokban.45
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(Migráció és politika Tajvanon) A Kínai Köztársaságnak talán még az előbbiek-
nél is sajátságosabb a helyzete a térségben. Ezt a kis szigetországot, amelynek a 
nemzeti pártja által 1947-ben megalkotott alkotmánya még egész Kínára kiterjedt, 
még Tajvan szigetére menekülve, sőt ott gyakorolt katonai uralma ellenére is az 
egyetlen Kínaként ismerte el az ENSZ egészen 1971-ig.46 Mára azonban csupán 22 
állam, köztük a Vatikán tart fenn diplomáciai kapcsolatokat vele, s habár nemzet-
közi kapcsolatrendszerében számtalan egyéb kötelék helyettesíti ennek hiányát, a 
nemzetközi életben való helyzete mégiscsak meglehetősen bizonytalan. A nyolc-
vanas évektől gyorsan demokratizálódó ország mindazonáltal egyike volt azon 
gazdasági csodáknak, amik Kelet-Ázsiát önálló globális központtá emelték a 
huszonegyedik századra, s ebben az ételemben Tajvan, a négy tigrisek egyike 
sokkal nagyobb szuverenitást is élvez, mint a nemzetközi diplomáciai kapcsola-
tok terén. Az ország a WTO és az APEC tagja s mára igen fejlett demokratikus 
intézményrendszert hozott létre, ezzel kimagasló helyet szerzett a legkülönbö-
zőbb dimenziókban, a sajtó- és gazdasági szabadságtól kezdve a fejlettségi inde-
xekig.47 Természetesen nem célunk a teljes geopolitikai, sem a demokratizálódási 
helyzetnek még csak a felvázolása sem itt és most. Mindez túlnyúlna kereteinken 
kezdve attól az alkotmányosan is kimondott területi igénytől, amit a Kuomintang 
esetlegesen továbbra is fenntart Kínával szemben, vagy az amerikai katonai tá-
mogatástól a Tajvani-szorosban zajlott kínai hadigyakorlatok jelentőségéig, s 
folytatva azzal, hogy már Teng Hsziao-ping felajánlotta Tajvannak, hogy az is 
legyen Különleges Gazdasági Terület, Hongkonghoz és Makaóhoz hasonlóan. 
De ide tartozna az is, hogy az elmúlt időkben megenyhült a két Kína kapcsolata, 
és – 1949 óta először – 2015-ben felsővezetői találkozót is tartottak.48

A valaha Foromosa-nak, vagyis szép (szigetnek) nevezett ország számára azon-
ban mindig is meghatározó folyamat volt a bevándorlás, különösen a 17. századtól, 
amikortól a zömmel han kínaiak benépesítették a szigetet. A mai napig a lakosság 
túlnyomó része azon betelepülők utóda, akik 1949 előtt érkeztek a szigetre, s csupán 
kisebb része az a kétmillió menekült és utódaik, akik 1949-et követően telepedtek 
le ott.49 Az 1990-es évektől kezdődően pedig új ki- és bevándorlási hullám indult 
meg a szigetország életében, különösen a Népköztársaság és Tajvan között zajló 
vándormozgalom erősödött fel. Ennek két legfontosabb összetevői a következők: 
az egyik az anyaországiak hazaköltözése a Népköztársaságba, annak következté-
ben, hogy ott a gazdasági lehetőségek fokozatosan javulni kezdtek. A másik, hogy 
a – különösen az északi területeken – gyorsan növekvő igény a szolgáltató szek-
torban egyre nagyobb számban vonz oda délkelet-ázsiai munkaerőt. A kilencvenes 
években megnyílt munkaerőpiac ugyanis az ASEAN országokból érkező egyre 
több munkavállaló mellett a házasság-piacot is élénkíteni kezdte, mely utóbbi szép 
lassan egy újabb csatornájává vált a bevándorlásnak. Ugyanebben az időszakban 
a magasan képzettek hazaköltözése mellett erősödni kezdett a nyugati országok-
ba zajló családos kivándorlás is: ennek célpontjai főként az Egyesült Államok, 
Ausztrália és Új-Zéland lettek.
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3. táblázat. A bevándorlók száma Tajvanban küldő ország szerint 2015-ben

Európa
USA 

és 
Kanada

Malaj
zia

Indo
nézia

Fülöp
szk.

Thai
föld

Vietnám Japán Egyéb Összes

5 125 11 271 17 626 220 688 122 063 65 194 165 849 12 728 17 299 637 843

Forrás: National Immigration Agency, MOI, 2016.

Habár Tajvan az egyik legnagyobb kinnlevőségekkel rendelkező ország a világon, s 
ez részben éppen a hazai munkaerőhiánynak és a növekvő béreknek a következménye,50 
a befele áramló közvetlen tőkebefektetések szintén fontosak számára. Noha a partnerek 
egy része változó, s az elmúlt években egyre inkább a fejlődő országok, különösen a 
karibi térség játszik domináns szerepet benne, a tartós partnerek akárcsak az importban, 
itt is Japán, Kína és az Egyesült Államok. Ennek következtében ezekből az országokból 
bizonyos értelemben garantált az állandó bevándorlói jelenlét. Mindez persze csupán 
része annak a folyamatnak, ami a hatvanas évek óta zajlik. Akkor ugyanis csupán a ma-
gasan képzett szakembereket engedte Tajvan határain belül dolgozni, ám, az 1991-ben 
megkezdett nagyszabású kampány, s az eredetileg az illegális munkaerő-bevándorlás 
megfékezésére létrehozott, 1992-ben kibocsájtott Foglalkoztatási Törvény következté-
ben mindez alapvetően megváltozott.51 Jelenleg a külföldről érkező, illegálisan az or-
szágban tartózkodó munkásoknak hat éven belül lehetősége van arra, hogy helyzetüket 
tisztázzák a hatóságok előtt. Ez egy fejlődési folyamat lépéseként is felfogható, hiszen 
2006 előtt ezek a külföldi dolgozók munkát nem vállalhattak, s csupán az akkor lezajlott 
reformoknak köszönhetően kezdett emberi jogi helyzetük javulni.52

Tekintettel arra, hogy még tajvani állampolgárság esetén sem rendelkezik az alapvető 
jogokkal az a személy, akinek nincs állandó bejelentett lakcíme, a külföldről érkezők 
számára is elsődleges valamelyik lehetséges lakcímkártya igénylése. Ilyen az Idegenek 
Lakcímkártyája, az Idegenek Állandó Lakcímkártyája vagy a Családi Kapcsolatot 
Szolgáló Tartózkodási Vízum.53 Az első ezek közül a legáltalánosabb, s a munkáltató ál-
lítja ki a munkavállalási engedéllyel együtt. Az első öt éves ott tartózkodás során évente 
kell hosszabbítani a vízumot, majd pedig az állandó tartózkodási engedélyért is lehet fo-
lyamodni. Ennek elnyerésétől kezdve az állandó tartózkodás szabad munkavállalást tesz 
lehetővé, s munkavállalási engedélyre sincs már szüksége a bevándorlónak. A harma-
dik típus házasságkötéskor váltható ki, s bár hasonló jogokkal ruházza fel a birtokosát, 
mint az állandó tartózkodási engedély, de válás, sőt a házastárs halála esetén is érvényét 
veszti. A lakóhely és az állampolgárság ilyetén összekapcsolása nagyban emlékeztet a 
Népköztársaságban tapasztaltakra, ám Tajvanon elég csupán a személyazonossági iga-
zolványt megszerezni, hogy állampolgárnak minősüljön bárki, aki azt hordozza. Kettős 
állampolgárság azonban itt sincs, és az igazolvány megszerzéséhez előbb le kell mon-
dani a korábbi állampolgárságról. Mind a két esetben könnyen találhatja magát a beván-
dorló abban a helyzetben, hogy hontalanná vált: vagy mert nem sikerült megszereznie a 
személyazonossági dokumentumot, vagy mert meghalt a férje, s a kibocsájtó ország nem 
ismerte el kettős helyzetét, így korábbi állampolgárságát elvesztette. Számtalan vietnámi 
járt így Tajvanon az elmúlt években.54

Az állampolgárság igénylésének alapfeltétele egyébiránt a fenti három okirat vala-
melyikének a birtoklása, s öt, feleségként csak három év állandó tajvani tartózkodás. 
Ugyancsak a jelentkezés egyik feltétele, hogy az aspiráns egy megfelelő értékű ingatlant 
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birtokoljon, vagy szakképzettséggel rendelkezzen, ezek hiányában pedig a minimálbér 
legalább kétszeresét kell havi jövedelemként igazolni, ami pedig 2016 első félévében 
20 008 tajvani dollár volt, s ami nagyjából 633 USA dollárnak felelt meg.55 Akik szinte 
az összes jellemző problémát megtestesítik vagy szembesülnek vele, a vietnámi be-
vándorlók. Ők az 1992-es törvényt követően 1999-ben jelentek meg a tajvani mun-
kaerőpiacon, s akárcsak más országokban – a legnagyobb mértékben Koreában –, 
itt is meglehetősen sokan hagyják el munkahelyeiket, lépik túl vízumaikat, anélkül, 
hogy hazautaznának. Ennek a folyamatnak az eszkalálódását megakadályozandó a taj-
vani kormány 2005-ben betiltotta munkavállalásukat az országban, s ezt a korlátozást 
csak 2015-be oldotta fel, akkor is azzal a feltétellel, hogy a munkavállalásuk felső ha-
tárát tizenkét évben rögzítette.56 Mi sem bizonyítja jobban a tajvani bevándorláspolitika 
egyfelől kirekesztő, másfelől piaci jellegét,57 mint az, hogy a sokszor éppen csak a mini-
málbér fölött kereső vietnámiaknak esélye sincs állandó tartózkodási engedélyért, vagy 
állampolgárságért pályázni.

Kétségtelen, hogy bármely jogi és intézményi helyzetet több oldalról is meg lehet kö-
zelíteni, többféleképpen is értelmezni lehet azt. Hoang Lan Ahn idézett művében amellett 
érvel, hogy a tajvani nemzetiségi és állampolgársági törvényalkotás szelektív és nem 
humánus. Szinte minden olyan törvény, ami egyes csoportokat olyan keretek közé szorít, 
melyek nem felelnek meg, ill. nem reagálnak elég rugalmasan az egyéni különbségekre, 
megkaphatja ezt a jelzőt. Kétségtelen, hogy azok a korlátozások, melyek – s ilyen a tajvani 
is – csak akkor engedik meg a külföldi háztartási alkalmazott foglalkoztatását, ha a fog-
lalkoztatók vagy három gyermeket nevelnek – mindegyiket hároméves kor alatt, ami gya-
korlatilag csak hármas ikreknél kivitelezhető –, vagy, ha az igénylő külföldi alkalmazott, 
mégpedig legalább hárommillió tajvani dollár fizetéssel, szinte az abszurditásig fokozzák 
az alkalmaztatás feltételeit. A helyzet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy az exportori-
entált ország erősen függ a női foglalkoztatástól, s így mára a családok többsége számára a 
kétkeresős modell elfogadottá vált, ennek következtében viszont a főként női háztartási és 
segítő alkalmazottak behozatalára az igény erősen megnőtt. Jogszabályi korlátozással csu-
pán az az eredmény alakult ki, hogy az informális foglalkoztatás egyre jobban elterjed.58

Ez a piaci szemlélet elmaradottnak tűnik egy nyugati társadalom megfigyelője szá-
mára, hiszen azokhoz a gazdasági folyamatokat és az azzal összefüggő migrációhoz 
hasonlatos, amilyeneket az Egyesült Államokban vagy Európában évtizedekkel ezelőtt 
elemeztek utoljára. Az országot korábban jellemző, a kiutazás és állampolgárságot szi-
gorúan korlátozó autoriter rendszerből azonban a gazdasági racionalitás érvényre jutta-
tása a legkecsegtetőbb és leggyorsabb kiút, még akkor is, ha az – remélhetőleg csupán 
átmenetileg – az említett problémákkal szembesíti az egyént és a jogait védő intézmé-
nyeket. Ugyanakkor a piac működésének szükségessége sem hagyható figyelmen kívül. 
Olyan rendszerhez viszonyítva érdemes elemezni a tajvani, hongkongi és a térség egyéb 
országainak migrációs politikáját, annak fejlődését, mint Szingapúr – ahol szinte álta-
lánosan egy olyan utilitarista személetet látunk elterjedni59 –, mely hosszú távon képes 
fenntartani az egyén számára legkedvezőbb feltételeket, körülményeket.

Jelen körülmények között a szakképzetlen munkavállaló helyzete Tajvanon meglehe-
tősen reménytelen. Egy kétéves szerződéssel ott dolgozó vietnámi gyári munkás átlagos 
éves fizetése hatezer amerikai dollár; a kétéves szerződést ugyan egy évvel meghosszab-
bíthatják, s a havi 500 dolláros fizetésből a tajvani törvényi korlátozásoknak megfele-
lően csupán egyhavi fizetésnek megfelelő összeget fizetnek kezelési költségként.60 Igen 
ám, de a gyakorlatban a vietnámi közvetítő elkér hatezer US dollárt, vagyis egy évi fi-
zetésüket is egy-egy ilyen szerződésért, ezt egy összegben kénytelenek kiadni, valamint 
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további havi 1500-1800 tajvani dollárt fizetnek havonta a fizetésükből a közvetítőnek 
– ez 50-60 US dollárnak megfelelő összeg – ezt minden további nélkül bele is foglalják 
a szerződéseikbe.61 Persze az egyes országok bevándorlói között vannak különbségek, 
s így pl. míg az indonéz bevándorlóknak meghitelezi a közvetítő a szükséges összeget 
– lévén nem is csupán egyszerű bróker, hanem egyben a falu megbecsült vezetője sze-
mélyisége és bizalmi embere –,62 addig a vietnámiaknak maguknak kell előteremteni a 
szükséges pénzt. Ehhez az is hozzátartozik, hogy az utóbbiaknak még az utazási költsé-
geik is nagyobbak. Ilyenformán nem marad semmi esélyük, hogy akár csak egy kisebb 
összeget is megtakarítsanak, s csupán egy újabb külföldi munkavállalás jöhet szóba 
szerződésük lejártakor.

Hosszú fejlődés vezetett azonban idáig is, hiszen a második világháború után, s a 
rákövetkező hidegháborús időszakban Tajvan szigorúan korlátozta a ki- és beutazást, 
a kommunisták beszivárgását megakadályozandó. Ezt megelőzően a sziget fél évszá-
zadon át japán megszállás alatt állt, s mind ezeknek a hatása nem múlt el nyomtalanul. 
Az ország, az 1945-ben történt átadásakor megőrzött néhány gyarmati biztonsági intéz-
ményt: ilyenformán élte túl a megszállás korszakát a háztartás-nyilvántartási rendszer, a 
személyi igazolvány megelőző formája és a Pao-Csia is, ami egy közösségi alapú bűn-
megelőzési rendszer volt. Egészen a hetvenes évekig tehát nem volt szabad külföldre 
utaznia a tajvaniaknak, s ha mégis, akkor az útlevélen kívül külön kormányzati enge-
délyre is szükség volt hozzá.63 Magának a katonai rezsimnek a hanyatlása a nyolcvanas 
évek végén, de általában az évtized globalizációja, a tőke, a személyek és a gondolatok 
szabadabb áramlása Kelet-Ázsiában, mind hozzájárult a tajvani migrációs politika át-
alakulásához.

A Köztársaság bevándorlási rendszere a Népköztársasághoz fűződő sajátságos viszo-
nya miatt igen bonyolult. Alapvetően hat csoportba sorolja az idegeneket: az elsőbe azon 
bevándorlók tartoznak, akik a Kínai Népköztársaságból jönnek, beleértve azokat is, akik 
Hongkongból és Makaóból érkeztek a Kínához történt visszacsatolás után. A másodikba 
azok a külföldi kínaiak tartoznak – beleértve a visszacsatolás előtt letelepülő vagy be-
vándorló hongkongi és makaói polgárokat –, akik 1949 előtt hagyták el Kínát, de ide so-
rol mindenkit, aki birtokolja a Kínai Köztársaság útlevelét, s azok gyermekeit is. A har-
madik csoportba a külföldön élő kínai etnikumú népesség tartozik, de a Népköztársaság 
vagy tajvani útlevél nélkül, míg a negyedikbe azon tajvaniak, akik időközben más 
országok állampolgáraivá váltak. Külön kategóriába sorolja a Népköztársaság volt ál-
lampolgárait is, akiket egy harmadik országban honosítottak, s végül a bármilyen kínai 
vonatkozást nélkülöző külföldieket is külön kezeli a vízumpolitika. Mind ezek mögött 
természetesen elsősorban a kínai-nem kínai distinkció a meghatározó,64 s a fenti, bonyo-
lult kategorizáció csupán annak eredménye, hogy a különböző történeti korok hatása 
mind megőrződött benne.65 Tajvan ugyanis pontosan ugyanannak a kínai hagyománynak 
az örököse, mint a Népköztársaság, ennélfogva kínainak tekint minden személyt és kö-
zösséget, akit származása oda köt, tekintet nélkül arra, hogy ő milyen rég, vagy a csa-
ládja hány generációk óta él máshol, s egyben továbbra is az egyetlen szuverén Kínaként 
határozza meg az országot.

Akárcsak Kína, Tajvan is kínai iskolákat alapított a világ számtalan országában, s 
az ott hallgató diákok továbbtanulhatnak a tajvani felsőoktatásban. A jus sanguinis 
és a minőségi bevándorlás elve itt találkozik. Az előbbi egyértelműen érvényesül a 
korábbiakban leírtakban, sőt, egészen az új, 1999-ben kibocsájtott Állampolgárságról 
szóló törvényig tartó időszakban, a kínai etnikum elismerése csupán atyai ágon örök-
lődött,66 s így azt megelőzően csak azok folyamodhattak honosításért, akiknek az apja 
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rendelkezett tajvani útlevéllel. Ez az az év, amikor a Népköztársaság és Tajvan először 
egyaránt elfogadja azt, hogy Tajvan népe kulturálisan han, s ennélfogva a kínai nemzet 
részét kéne, hogy képezze, majd Tajvan hivatalosan mégis elutasítja a han kultúra és 
a kínai nemzeti identitás közötti kapcsolatot.67 A hatvanas években ugyanakkor külön 
Népesedéspolitikai Bizottság működött a kormány alatt, mely hivatott volt a „minősé-
gi” társadalom kereteit kidolgozni, s bár a demokratizálódás sok szempontból gyorsan 
haladt a nyolcvanas évek óta, a 2009-es Irányelvek a Kormánypolitika Végrehajtásához 
elnevezésű dokumentum még mindig tartalmazza ezt a látásmódot. „A kormány fokoz-
ni fogja a határellenőrzés hatékonyságát, megelőzi az embercsempészetet, következetes 
politikát dolgoz ki, hogy üldözze és megelőzze az embercsempészetet és hogy a külföldi 
kiváló minőségű személyeket az országba vonzza.”68 A fenti szemlélet érvényesülését a 
nem kvalifikált munkaerő helyzetének bemutatásakor már láttuk korábban, s tapasztal-
ható lesz a nemzetközi házasságok helyzetének bemutatásakor is.

Legalább ennyire fontos szempont a migrációs politika jellemzésekor a nemzetbiz-
tonsági elv.69 Ez különösen a Népköztársasággal szemben érvényesül, s úgy jelenik 
meg a bevándorlás szabályozásában, hogy bármely onnan érkező állampolgár belépé-
sét ilyetén kockázati indokokkal meg lehet tagadni, valamint úgy, hogy ők munkát is 
csupán az állandó tartózkodási engedély megszerzése után kaphatnak, sőt a honosítás 
után további tíz évig nem vállalhatnak közhivatalt. A jelenleg is zajló, a nemzetközi 
közösség és a hazai NGO-k által gyakorolt nyomás hatására 2012-ben feloldották a 
korlátozást, mely korábban tiltotta, hogy a Népköztársaság diákjai hazai egyetemeken 
tanulhassanak. Azok a külföldi kínaiak, akik rendelkeznek vagy valaha rendelkeztek 
a Köztársaság útlevelével ugyanakkor egy ún. Külföldi Kínaiak Igazolást kapnak. Ez 
lehetővé teszi, hogy akadálytalanul beruházzanak, tanuljanak, vagy akár letelepedjenek 
Tajvanon. Mindez egyszerre zajlott azzal az emigrációs folyamattal, amit a kilencvenes 
évektől egyre növekvő külföldi befektetések tettek lehetővé, főként a Népköztársaságba 
és Délkelet-Ázsiába. Következésképp azok számára, akik külföldön telepedtek le egy 
újabb kategóriát hoztak létre a tajvani bevándorlási rendszerben, úgymint külföldi 
kínaiak.70 Az ő visszavándorlásuk egyszerű, ha tudják igazolni, hogy valaha volt hazai 
útlevelük, személyi igazolványuk vagy háztartás-nyilvántartási igazolásuk. 1986-ban 
Tajvan feloldotta a korábbi hazalátogatási korlátozást is a Népköztársaságba, ami ko-
rábban Csang Kaj-sek veteránjait sújtotta.71

(A tajvani házasságpiac) Mindezen folyamatok eredőjeként a személyes kapcsolatok is 
intenzívebbé váltak, s az egyre gyarapodó, az anyaországi és tajvani állampolgárok ál-
tal kötött házasságok végül szükségessé tették a korábbi ellenségkép felülbírálását. Így 
született meg 1997-ben az Anyaország és Tajvan lakosainak kapcsolatát szabályozó tör-
vény.72 Az integráció azonban még így is diszkriminatív, hiszen a Népköztársaság állam-
polgáraival kötött házasságot – beleértve Hongkongot és Makaót is – külön törvény sza-
bályozza, mint az összes többit, s ne feledjük, hogy a bevándorlás körülményei és feltételei 
is szigorúbbak, tekintettel a fokozott biztonságpolitikai kockázatra. A Népköztársaság és 
Tajvan kapcsolatainak ilyen pozitív alakulása e téren igen jelentős eredmény, még akkor 
is, ha a gazdasági partnerséggel összehasonlítva jelentéktelennek tűnik. Meg kell érteni, 
hogy a két fél megalakulásuk óta fél szemét a másikon tartja, és sokszor másolja, sőt 
gyakran utánozza a másik politikáját. Pl. a hidegháború alatt mindketten a hatalmas dél-
kelet-ázsiai diaszpórához fordultak, akkor elsősorban a politikai legitimáció megerősíté-
sét várva. 1989 óta azonban a Népköztársaság ideológiai eszközként a nacionalizmushoz 
fordult, a fokozatosan demokratizálódó Tajvan így viszont elvesztette a kommunizmus-
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sal szembeforduló pozícióját, s főként a tajvani diaszpórával való kapcsolatát igyekezett 
erősíteni. Ahogy Kína, úgy Tajvan migrációs politikája sem érthető tehát meg a másik 
ismerete, s a kölcsönhatások tanulmányozása nélkül.73

A nem kínai külföldiek szintén külön kezelendők a szigetországban, s három cso-
portba oszthatók: szakképzetlen, házassági és szakképzett bevándorlókra. Az első 
bevándorláspolitikai kategóriát 1991-ben hozták létre, mégpedig kifejezetten a rövidtá-
vú szerződéses munkákra, mely egyben az ott-tartózkodást is csupán erre az időszakra 
engedélyezi. Velük ellentétben, az állandó tartózkodási engedély elsődleges célcsoport-
ja a szakképzett munkaerő. 1991-ben egy híján háromezer vendégmunkás dolgozott a 
Köztársaságban, ám számuk hamarosan százezresre nőtt. A kezdetben hároméves tartóz-
kodási limitet 2000-ben hat évre, majd 2007-ben kilenc évre emelte a kormány. 
A bevándorlás feltételeit a Bevándorlási törvény74 szabályozza, míg a tartózkodási enge-
dély elnyerését követően a Foglalkoztatási törvény hatálya alá kerülnek a bevándorlók.75 
A Nemzeti Bevándorlási Hivatalt 2007-ben állították fel a Belügyminisztériumban a még 
1952-ben alapított Ki- és Belépésekért Felelős Osztály utódaként, s ez az intézmény kezeli 
a bevándorlás ügyeit általában, felel a ki- és belépések biztonságáért, a határszolgálatokért, 
az állampolgárságért, a vízumokért és az ország területén történő bármilyen áthaladásáért. 
Így gyakorlatilag egyedül a vámokért felelős a Pénzügyminisztérium, minden más, a be-
vándorláshoz, beutazáshoz kapcsolódó kérdésben az előbbi hivatal működik közre. Hozzá 
tartozik az illegális bevándorlók felderítése, a nyomozás, a deportálások és a megelőzés 
is, sőt foglalkozik azon, a Népköztársaságból, Hongkongból vagy Makaóból származó 
kínaiakkal is, akik nem rendelkeznek tajvani nyilvántartással.76

A demográfiai problémák ugyanúgy sújtják Tajvant, mint a modern társadalmakat 
általában: a korszerkezet elöregedő. A 23,5 milliós társadalom helyzete 1,13-as teljes 
termékenységi együtthatóval és 80,4 év születéskor várható élettartammal jellemezhe-
tő a legrövidebben, s a 15–24 éves korcsoport csupán 12,52 százalékát teszi ki a teljes 
népességnek, míg 65 év felettiek részaránya 1988-ban még csupán 5,7 százalék volt, 
ám 2018-ban már 14,36 százalékra emelkedett.77 Ráadásul az urbanizáció eredménye-
képpen a nagyvárosok eredendően nukleáris családjaiban a felnőtt utódok, különösen 
a férfiak, egyre gyakrabban maradnak a szüleikkel. Mindezekkel összefüggésben van, 
hogy a házasodási ráta is folyamatosan csökken: 2007-ben a 30-44 éves férfi korosztály 
27,5 százaléka nem nősült meg, a nőknél ez az arány viszont jóval alacsonyabb, s így 
a házasodási mérleg is felborult.78 Ennek következményei szerteágazóak, hiszen így az 
idősellátás kiépítése államilag kevésbé volt szükséges, ugyanakkor a mégis nősülni vá-
gyó férfiak számára szűk a „piac”, tehát kénytelenek külföldről menyasszonyt behozni. 
A szociálpolitikai helyzet az egyedül élő 65 év felettiek részarányának folyamatos nö-
vekedése következtében válik problémássá, míg a külföldről hozott feleségeknek mind 
a családi, mind a társadalmi és az állami integrációja is súlyos gondokkal küzd. Habár 
a házasság segítségével beilleszkedni vágyókat elvileg állampolgárként kéne kezelni, 
valójában súlyosan diszkrimináltak, s ez ugyancsak a minőségi megkülönböztetés népe-
sedéspolitikai elvét tükrözi Tajvanon.79

Az ezredfordulót követően a házasságok egytizede-egynyolcada tajvani férfi és 
külföldi nő között köttetik. Ebbe az arányba azonban nem számítanak bele a 
Népköztársaságból érkező menyasszonyok, tekintettel arra, hogy őket a kormány nem 
tekinti idegeneknek; vélhetően az ő számuk ugyanannyi, mint az összes többi együttvé-
ve. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy őket kiemelten vagy pozitív megkülön-
böztetéssel kezelnék – 2004-ben a határállomásokon zajló interjúzások szigorítását kö-
vetően számuk ugyanúgy egyharmadával esett vissza, mint ahogy történt ez a vietnámi 
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menyasszonyok között, akiknek 2005-től ugyancsak szigorúbb interjúkon kellett keresz-
tülesniük Ho Si Minh városban, szintén csökkenést eredményezve közöttük. A házassági 
bevándorlás hatása hamarosan tovább gyűrűzött, s 2003-ról 2007-re harmincezerről 
százezer fölé emelkedett a bevándorló szülőktől származó iskolás gyermekek száma. 
A külföldi házastársak 95 százaléka nő, így általánosságban beszélhetünk feleségről, há-
zastárs helyett. Mindössze 35 százalékuk foglalkoztatott, s ez az arány még alacsonyabb 
az anyaországból érkező menyasszonyok esetében, akiknek csupán az egynegyede áll 
munkaviszonyban Tajvanon. Ez persze annak köszönhető, hogy az utóbbiak számára, a 
tartózkodásuk első hat évében a kormány tiltja a munkavállalást.80

A tajvani férjek iskolázottsága nem magas, tipikusan fizikai munkát végeznek, far-
mon dolgoznak vagy taxisofőrök; átlagéletkoruk 36 év, míg a külföldi menyasszonyok 
85 százaléka fiatalabb ennél a kornál. A férjek általában szegény környékről kerülnek ki, 
s kedvezőtlen társadalmi helyzetük ugyancsak megnehezíti, hogy társat találjanak. Ettől 
némileg tér csak el az anyaországban dolgozó egyedülálló, fiatal technikusok helyzete, 
akik alapvetően nem is feleségért mennek Kínába, hanem dolgozni, s a házasodás ott 
helyben válik csupán realitássá. A többség családjaiban általában a gyerekszám is jóval 
az átlagos alatt marad, viszont a férj szülei igen gyakran élnek együtt velük; úgy tűnik 
tehát, hogy míg a középosztálybeli családok háztartási alkalmazottat hoznak külföldről, 
hogy az idősek ellátását, annak segítését megoldják, a szegényebb családokban ezt a 
szerepet a külföldi feleség veszi át. Ez a kvázi gazdasági funkció, ill. bevándorlás egé-
szen általános Japánban és Koreában is.81 A feleségek helyzete azonban nagyon vegyes, 
sok esetben nincs tisztázva, hogy milyen mértékben házastársak, s mennyire háztartási 
alkalmazottak, így az sem, hogy a háztartáson kívül is kereshetnek-e munkát maguknak. 
A mindezekből fakadó konfliktusok és a média negatív beállítása miatt sok problémá-
juk akad Tajvanon a bevándorló feleségeknek. A családi viszonyok meglehetősen pat-
riarchálisak és hierarchikusak, s ez tovább fokozza kiszolgáltatottságukat. Kínaiul csak 
kevesen beszélnek a főként elmaradott, falusi környezetből érkező menyasszonyok, s 
összetartó közösségeik sem igen alakultak ki, ami pedig segíthetné beilleszkedésüket.

Családi helyzetük tehát kiszolgáltatott, s a törvényi szabályozás diszkriminatív, de 
a helyi média még a valóságosnál is rosszabbnak mutatja életkörülményeiket. Hogy 
a valóságban milyen, arról egymásnak igencsak ellentmondó kutatási beszámolókat 
találhatunk. A terepmunkák egy része során messze nem találtak annyi konfliktust és 
beilleszkedési nehézséget, mint amilyen mértékben azt a média felnagyítja. Az utóbbi-
ban az egyik oldalról olyan sztereotípiák váltak általánossá, mint a zsarnoki anyósoknak 
kitett és bántalmazott feleségek tömege, a másik szintén gyakori és leegyszerűsítő né-
zőpont szerint pedig mindahány bevándorló feleség pénzéhes élősködő, aki csak kárára 
van Tajvan társadalmának. Már az 1980-as évektől kezdtek a feleségért külföldre járni 
a tajvani férfiak, s rövidesen létrejöttek a speciális házasságközvetítő ügynökségek is, 
amik mára 10-15 ezer amerikai dollárnak megfelelő összeget is elkérnek egy-egy sike-
res házasságért.82 Mindez hamar a sajtó érdeklődésének középpontjába került, s mára a 
helyzet ábrázolása gyakran szélsőségesen idegenellenes formát ölt; a média a bevándor-
lókat ugyanis beteges, fizikai és szellemi tekintetben is alsóbbrendű, rosszabb minőségű 
embereknek festi le.

Érdekes példája ennek az a félelem, ill. félelemkeltés, mely a vietnámi bevándor-
lókkal kapcsolatos. A napilapok, újságok, televízió-műsorok Tajvanon gyakran be-
szélnek, írnak a még a vietnámi háború során Agent Orange-nak kitett beteg beván-
dorlókról. Az amerikai hadsereg által használt növényirtó szer arra szolgált, hogy a fák 
lombkoronáját megsemmisítve a talajt átláthatóvá tegye, ám az érintett lakosság körében 
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igen súlyos egészségügyi károkat, születési rendellenességeket okozott. A tajvani média 
úgy állította be a vietnámi bevándorlókat, mint akiknek a többsége vagy a vegyszer 
hatására sérült meg, vagy ilyen szülőtől született, s hordoz ekként valamilyen rendel-
lenességet. A folyamatosan kommunikált nézőpont szerint egy ilyen összetételű töme-
ges bevándorlás rossz hatással van a befogadó társadalom minőségére.83 A helyzet saj-
nos a tudományos elemzések terén is ellentmondásos. Ez utóbbiak esetében tehát, míg 
az egyik oldal amellett érvel, hogy a házassági bevándorlás intézménye harmonikusan 
működik, s azzal igazolja állítását, hogy a válási arány is alacsony, mindössze 9-10 szá-
zalékos közöttük, addig a másik oldalon szintén nagyszabású empirikus forrásanyag tá-
masztja alá ennek éppen az ellenkezőjét. Erőszakos férjek és anyósokról olvasható ren-
geteg beszámoló, akik a kínaiul nem tudó menyasszonyoknak nemhogy a nyelvtanfolya-
mot nem engedik, hanem sokszor egyenesen prostituáltaknak adják el őket.84 A konkrét 
helyzet megítélése tehát problémás, s még az sem általánosan alkalmazható szempont, 
hogy mennyire tarthatjuk elitistának a szelektív migrációs technikákat. Legfeljebb azt 
állíthatjuk, hogy ezek az eszközök még nem finomodtak ki kellőképpen, de az általános 
elv, mely sokszor valóban túlzottan nacionalista, sőt soviniszta frazeológiába van ugyan 
csomagolva, nagyban szerepet játszik olyan fejlett országok bevándorlási politikájában 
is, mint Ausztrália, Új-Zéland vagy Kanada.

(Záró gondolatok) Hongkong, Makaó és Tajvan egyaránt szorosan kötődik Kínához, 
mind kulturális, területi és természetesen sok egyéb tekintetben is. Ugyanakkor migrá-
ciós politikájuk modern vagy a modernizáció útján előrehaladott, így helyzetük átme-
neti Kína sajátságosan geopolitikai indíttatású és Délkelet-Ázsia piaci alapú migrációs 
politikája között. A köztes helyzet leginkább tehát nem annak köszönhető, hogy egyik 
terület sem definiálható szuverén államként teljes egészében, hanem részben az előb-
biekért, részben pedig a Népköztársaságra gyakorolt létező vagy lehetséges hatásuk 
folyományaként. Ugyanakkor átmenetet képeznek Kína és a másik két nagy ország, 
Japán és Dél-Korea között is. Mégpedig abban az értelemben, hogy a nacionalista 
szemlélet félig már olyan jellemzőket produkál, mint az utóbbi két országban, miközben 
alapvetően sokkal inkább hasonlít a migrációs politikája az anyaországéhoz. Lakóhelyi 
szempont és etnikai globalizmus képezi az alapját, de pl. a tajvani házassági migráció 
integrációs problémái már olyan modern nemzeti felfogást tükröznek,85 ami a Meidzsi-
restaurációval jelent meg Japánban, s terjedt tovább a megszállt területekre, így Tajvanra 
és Koreára is a huszadik század első felében. Tajvan esetében ugyanakkor a bevándor-
lás, különösen a házassági bevándorlás esélyt jelenthet arra is, hogy az állampolgárság 
felfogása megváltozzon.86
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