
Az alapokat is megrengető feszültség
jellemzi manapság az Európai Unió
tagállamainak bevándorlás-politikáit.
A munkaerőt importáló államoknak
csökkenő szállítási és utazási költsé-
gekkel, növekvő gazdasági integráció-
val, kijárt útvonalú migrációs kapcso-
latokkal, a munkaerő iránti strukturális
igénnyel, valamint globális demográ-
fiai mutatókkal kell szembesülniük,
melyek mind azt jelzik, hogy a be-
vándorlási hullám még mindig nem
érte el tetőfokát. Másrészről ezek a fo-
lyamatok a fogadó országokban nyil-
vános ellenállást gerjesztenek. Ezért a
bevándorlás-politika a tagországok-

ban a népszerűséget hozó, szigorúbb
bevándorlási intézkedéseket megfo-
galmazó igények és a gazdaság műkö-
dőképességét előmozdító korlátozott
állami felelősség között ingadozik. 

A bevándorlás-politika szereplői

A bevándorlás-politikát több szereplő
is alakítja. A gazdasági oldalon a tu-
lajdonosok profitálnak a csökkenő
keresetekből, melyek a migrációs be-
áramlás, a munkaerő túlkínálatának
következményei. Ezért az üzleti és
munkáltató csoportok nagy lobbierő-
vel bírnak bevándorlási kérdésekben.
Bár a szakszervezetek hagyományo-
san ellenzik a bevándorlók újabb hul-
lámait, néhány nagyobb szakszervezet
az utóbbi időben inkább új tagjai
közé szervezi be a bevándorlókat,
minthogy akadályozná őket a munka-
erőpiacra való kijutásukban. A nem
gazdasági érdekcsoportok szintén

foglalkoznak a bevándorlás témájával.
E csoportokba régebben az újonnan
érkezett bevándorlók, etnikai közös-
ségek, vagy a másik oldalról a patrió-
ták tartoztak. A kortárs bevándorló-
ellenes csoportok az ökológiai kapaci-
tás és a nemzeti identitás jelentőségét
emelik ki. Sok polgári jogi szervezet
is csatlakozott a vitához a beván-
dorló-barát politika támogatásával.
Végül egyre több politikai párt vonja
be a bevándorló-vitát a választási
kampányba.

Gyakran hangoztatott érv, hogy a
bevándorlás jótékony hatása kiváltsá-
gos csoportok kezében összpontosul,

akik erős szövetségekbe tömörülnek,
míg a bevándorlás költségeit viselők
szervezetlenek, ellenzői megosztot-
tak. Ezért a bevándorlás-politikát
„kliens”-politikának is nevezhetnénk,
mivel a döntéshozók kötődnek a be-
vándorlást támogató érdekcsoportok-
hoz. (Cornelius–Rosenblum, 2004)
Még ha ez igaz is volt néhány évtized-
del ezelőtt, a ma bevándorlás-politi-
kái sokkal érzékenyebbek az állam-
polgárok igényeire, melyek egyre erő-
teljesebben ellenzik a bevándorlást.
Ez az érzékenység abból az új hely-
zetből fakad, hogy a bevándorlás kér-
dése egyre gyakrabban témája a vá-
lasztási kampányoknak, mivel egyre
több ember érzi úgy, hogy a beván-
dorlás közvetlen hatást gyakorol élet-
ére. A bevándorlás hátrányaiból fa-
kadó problémák túlnőttek egy margi-
nális létszámú csoporton, melynek
életét közvetlenül befolyásolja a be-
vándorlás, ezért időszerűnek tartják
már maguk a pártok is olyan intézke-
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déseket hozni, melyek ezeket a prob-
lémákat nemzeti szinten képesek
megoldani. 

Néhány évvel ezelőtt a liberális eu-
rópai bírósági rendszerek még vissza
tudták fogni az államokat a szigorú
bevándorlást ellenőrző törvénykezés-
től, a nemzeti bíróságok az Emberi
Jogok Európai Bíróságával közös ál-
láspontra helyezkedve bírálták felül a
kiutasításokat több európai ország-
ban. A nemzeti szintű bírói döntések
azonban úgy tűnik, ma már megkerü-
lik a nemzetközi emberi jogi korláto-
kat. 2005-ben a Milánói Bíróság meg-
akadályozta tizenöt roma kiutasítását

Olaszországból az Emberi Jogok Eu-
rópai Egyezményére hivatkozva, amely
tiltja a csoportos kiutasítást. Egy évvel
később ugyanaz a bíróság felismerte,
hogy megkerülheti az Egyezményt, ha
egyenként talál megfelelő okot a romák
kiutasítására. Hasonló módon utasítot-
tak ki romákat Németországból, hogy
visszatelepítsék őket Koszovóba.1

A bevándorlás-politikai döntésho-
zók következő nagy kihívása a globa-
lizáció. A nemzetközi migráció ma a
globális gazdaság és politikai integrá-
ció általános mezőjében jelenik meg.
A tőke globalizációja és a globális met-
ropoliszok létrehozása hatalmat adott
a multinacionális vállalatoknak arra,
hogy a fogadó országok bevándorlás-
politikáját nagylelkűbbé tegyék.

További nemzetközi tényezőnek
számítanak a népmozgalmak, melyek
a nemzeti biztonságot állítják kihívás
elé. Sok migrációs áramlat nemzet-
közi konfliktusok eredménye. Ez tör-
tént a volt Jugoszlávia országaival és

Észak-Afrikával, mely területek hatal-
mas migrációs hullámot gerjesztettek
a kilencvenes években. Emellett egy
nemzetközi konfliktus lezárása is okoz -
hat migrációt, ezt tapasztalhattuk is a
hidegháború után. Másrészről a mig-
rációs hullámok maguk is okozhat-
nak nemzetközi konfliktust. Az egész
Balkán-térséget destabilizálta a töme-
ges migrációs áradat olyan orszá-
gokba, melyek nem voltak felkészítve
fogadásukra.

A nemzetközi migráció fontos gaz-
dasági és társadalmi-politikai eredmé-
nyekkel jár a származási országban és
a fogadó országban egyaránt. Ezért a
nemzetközi kapcsolatok ugyancsak
befolyásolhatják a bevándorlás-politi-
kát diplomáciai szinten. Számos bila-
terális kapcsolat létesült a migrációval
kapcsolatban, de ezek gyenge eszkö-
zök a folyamat befolyásolására. Mind-
azonáltal a diplomáciai szint alakít-
hatja a bevándorlás-politikát: a belső
határok eltörlésével lehetővé vált a
migráció az Európai Közösség orszá-
gai között a Schengeni egyezménynek
köszönhetően, melyet a külső orszá-
gokkal szembeni vízum-politikák har -
monizálása és a menedékkérelmek el-
bírálásában való együttműködés egé-
szít ki. A diplomácia befolyásolhatja a
kiadatási és egyéb bevándorlást ellen-
őrző intézkedéseket is. Jó példák erre
Németország keleti szomszédaival kötött
toloncegyezményei, valamint a Schen-
gen-országok és Lengyelország között
létesült multilaterális megállapodások.

A bevándorlókkal szembeni
ellenérzések

Korábban a nyugati közhiedelem sze-
rint három fő váddal illették a beván-
dorlókat: 1) túlságosan megterhelik a
szociális hálót, 2) elveszik a munkát a
már ott élőktől, valamint 3) bűnözést
és járványokat hoznak az országba.
A befogadó országok akkor ismerték

fel, hogy a migránsok a gazdasági
szektorbeli pozitív hozadékai mellett
negatív hatást is gyakorolnak, mikor
az újonnan érkezők már nemcsak a
munkaerőben szegény szektorokban
helyezkedtek el, vagy egyáltalán nem
is vállaltak munkát. De ez az időszak
a család-újraegyesítések és a mene-
kült-hullámok kora, ami lecsendesült
a kilencvenes évek végére. A megma-
radt ellenérzések mellett a mai hely-
zetet az a terrorcselekmény-hullám
stigmatizálja, amely New Yorkban és
Washingtonban kezdődött, majd
Madridban és Londonban folytató-
dott, félelmet keltve más nyugati or-
szágokban is és a Mohamed-karikatú-
rák által kiváltott agresszív tiltakozással
zárult – egy időre. A karikatúra-vita
amúgy napjaink példája arra, hogy
milyen hatalmas különbség van a
nyugati civilizáció értékeiben hívők
(mint amilyen a szabadság eszméje is)
és az iszlám hívői között, hogy már
egyáltalán nem eltérő életvezetésről,
életfelfogásról van szó, hanem egy-
mástól teljesen idegen és a másik fél
számára értelmezhetetlen életrendsze-
rek egymás mellett éléséről. Márpedig
a nyugati civilizációban élő bevándor-
lók nagy része muszlim. Így a befo-
gadó országoknak nemcsak azzal kell
szembesülniük, hogy a bevándorlók
már nem megfelelő arányban töltik fel
a munkaerő piac különböző szekto-
rait, hogy sokuk munkanélküli és nö-
velik a bűnözési arányt, hanem azzal
is, hogy a bevándorlók, akiknek nagy
része muszlim, nem képesek integrá-
lódni a társadalomba. Számos példa
mutatja, hogy a muszlimok távol kí-
vánják tartani magukat a többségi tár-
sadalomtól új országaikban, a musz-
lim kisebbségek nehéz integrációja
így a feszültségek egyik fő okozója. 

Pártok, választási kampányok
és a bevándorlás 

A bevándorlás témája a társadalom
egyre nagyobb rétegeit érinti, ezért
egyre sűrűbben játszik döntő szerepet

Sorsok – látványok –
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a választási kampányokban. A beván-
dorlás ellenesség már néhány évtizede
a radikális európai pártok jellemzője
(FPÖ – Ausztria, Republikaner – Né-
metország, Front Nationale – Francia-
ország, Vlaams Blok [ma már Vlaams
Belang] – Belgium, stb). Szavazóik
erős bevándorlás-ellenes attitűddel
rendelkeznek, sokan úgy gondolják,
hogy a bevándorlók elveszik az ott
születettek munkahelyeit. Továbbá
idegenellenes érzéseket kelt a beván-
dorlók puszta jelenléte is, melyet az
ott születettek kulturális homogenitá-
suk elleni agresszióként fognak fel. Az
ellenérzések háttere azonban eltérő ele-
mekből tevődik össze: például Német-
országban a gazdasági alapon való sza-
vazás erősebb, míg Franciaországban
az ideológiai alapú szavazás a jellemző.

A radikális jobboldali pártok kap-
csolatot feltételeznek a bevándorlás és
a gazdasági instabilitás között, ez a
feltételezés része volt kampányaiknak
a kilencvenes években, amivel job-
bára azokat a kékgalléros férfimunká-
sokat célozták meg, akik a moderni-
záció veszteseinek érzik magukat.
Tudnunk kell azonban, hogy a radiká-
lis jobboldal megerősödése a kilencve-
nes években a gazdasági rendszer
megközelítésében történt változásnak
köszönhető. A korábbi keynesia -
nizmust a legtöbb párt neoliberaliz-
musra cserélte, a radikális jobboldal
azonban hamarosan felszámolta a ne-
oliberalizmust és „nemzeti gazdaság-
gal” helyettesítette. A protekcioniz-
mussal a gazdaságot instabilnak látó
szavazókat célozták meg, akiket meg-
félemlített a globalizáció és akik meg-
kérdőjelezték a Maastrichtnak tulajdo-
nított előnyöket, beleértve az Európai
Uniót magát. A bevándorlás-ellenes-
ség tehát valójában csupán részét ké-
pezte a jobboldali kampányoknak, azok
fő kérdései inkább a globalizáció és mo-
dernizáció munkaerő-piacra és bérekre
gyakorolt hatására vonatkoztak.

A 21. század első éveiben a mérsé-
kelt pártok is csatlakoztak a beván-
dorlókat érintő társadalmi vitához.
A bevándorlókat korábban külső eszkö -

zökként kezelték, a szociális leterhelt-
ség és bizonytalanság elemeinek tar-
tották őket, de óvatosan bántak velük
gazdasági és demográfiai jelentőségük
miatt. Kiemelt figyelmet a 2001. szep-
tember 11-i támadások óta szentelnek
a bevándorlóknak, ez a dátum azóta a
nyugati és az arab világ közötti szem-
benállás szimbólumává emelkedett.
Bár a feszültségek korábbról eredez-
tethetők, a tragédia új megvilágításba
helyezte a kulturális és társadalmi in-
tegráció krízisének hosszú folyamatát.
A politikai pártok kihasználják és to-
vább gerjesztik ezt az ellenérzést a be-
vándorlókkal szemben, sőt minden
eddiginél megszorítóbb bevándorlási
törvényeket helyeznek kilátásba, a vá-
lasztási kampányokban pedig a be-
vándorlás témája gyakran meghatá-
rozza a választási diskurzust, ezért
egyre több párt alkot véleményt a be-
vándorlásról és állít fel programot a
bevándorlás problémájának megoldá-
sára. Legutóbb Svájc, az Egyesült Ki-
rályság, Dánia, Ausztria és Franciaor-
szág hozott új megszigorított beván-
dorlási törvényt. A franciaországi
autógyújtogatásokról, valamint a be-
vándorlók és a rendőrség közötti ösz-
szecsapásokról szóló híradások 2005
őszén kevéssé emelték ki a belügymi-
niszter, Nicolas Sarkozy és a gyújtoga-
tók (akiknek többsége bevándorló
származású volt) közötti feszültség
okát. A lázadók valójában nemcsak
azért követelték a belügyminiszter le-
mondását, mert Sarkozy azzal fenye-
getett, hogy a legszigorúbb eszközök-
kel fog fellépni velük szemben, ha-
nem mert a belügyminiszter volt az
elindítója és legfőbb szorgalmazója az
új, szigorúbb bevándorlási szabályo-
zásnak, még akkor is, ha az nem il-
leszkedik az ország hagyományos be-
vándorlási gyakorlatához. Ezen felül
Sarkozy a bevándorlás kérdését fel-
használta politikai kampányához is,
hogy népszerűsítse magát a 2006-os
elnökválasztásra.

A bevándorlás pozitív
megközelítései

Másrészről ott van a gazdasági migrá-
ció. Az Európai Unió tagországaiban
zajló gazdasági növekedés lassulása
miatt az európai gazdaságoknak szük-
sége van a strukturális munkaerőre.
A har madik országból érkezettek (kb.
öt milliónyian), akik a tagállamok va-
lamelyikében dolgoznak, számotte-
vően hozzájárulnak az EU gazdaságá-
hoz. A nehézségek ott kezdődnek,
hogyan szabályozzák az unióba dol-
gozni érkező harmadik országbeliek
belépését és ott-tartózkodását. Sajná-

latos módon a gazdasági bevándor-
lókra vonatkozó szabályozások nagyon
eltérnek a tagországokban. 1999 óta
tesznek ugyan erőfeszítéséket a közös
EU szabályozás megalkotására, az első
jelentős irányelv azonban csak 2001-
ben valósult meg egy egységes nemzeti
kérelmező eljárás bevezetésével.

2003-ra már hivatalosan is elismer-
ték, hogy az EU népessége elöregszik
a csökkenő népszaporulatnak és a
hosszabb várható élettartamnak kö-
szönhetően, ami azt jelenti, hogy je-
lentős visszaesés várható a munkaké-
pes népességben 2020-ig. A kisebb
munkaerő-piac pedig kisebb gazda-
sági növekedéshez fog vezetni, ha a
migráció azt nem hozza fel. Már je-
lenleg is munkaerőhiány tapasztal-
ható néhány fontos szektorban, az in-
formációs technológia, az egészség-
ügyi szolgáltatás és az építőipar
területén. A másik oldalon azonban
még mindig ott van, hogy más ágaza-
tokban gazdasági bevándorló alkal-
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mazása növelheti a munkanélkülisé-
get az ott születettek körében. Ez alá-
ássa a horizontális megközelítést,
amely közös szabályozást vezetne be
minden belépőnél. A szektoriális vagy
gyors-útvonalú megközelítés lehetővé
teszi a rövid időtartamú belépést a
munkások számára a hiány feltöltésé-
hez. Ez a megközelítés azonban nem
veszi figyelembe a bevándorló mun-
kások érdekeit, s ezzel közvetve hoz-
zájárul az illegális bevándorlás erősö-
déséhez: mivel sem a munkáltatónak,
sem a bevándorló munkásnak nem áll
érdekében, hogy szerződést bontsa-
nak a rövid időtartamú munkaenge-

dély lejárta után, munkakapcsolatuk
illegalitásba vonul. Ezért az államok-
nak olyan feltételeket kell teremte-
niük, melyek a gazdasági bevándor-
lóknak is megfelelnek. Ezt a megköze-
lítést hangsúlyozzák a már elfogadott
EU-szintű intézkedésekben, melyek
tiszteletben tartják a nemzeti szintű
bevándorlás-politikákat azzal az igény-
nyel, hogy a beléptetési eljárásokat és
kritériumok összességét mielőbb har-
monizálni kell.

Az egyik ilyen harmonizálási kísérlet
a belépési engedélyek uniós szinten
való biztosítása egy amerikai típusú
zöld kártya-rendszer bevezetésével,
amely biztosítaná a munkához való
jogot a bevándorlók számára az unió
egész területén. Ennek megvalósulá-
sára azonban nincs sok esély, mivel az
államok eltérő preferenciákat fogal-
maznak meg a bevándorlókra vonat-
kozóan. Hogy ne fogadjanak túl sok
azonos típusú munkaerőt, eltérő kvó-
tákat határoznak meg a harmadik or-

szágbeliek számára. Továbbá kérdéses
az is, hogy milyen tartalmú jogi stá-
tust biztosítsanak a bevándorlók szá-
mára, mely meghatározott gazdasági
és szociális jogokat adják nekik. Va-
jon különböző jogok illessék-e meg
őket a tartózkodás időtartama szerint?
Szintén jelentős kérdés annak megol-
dása, hogyan integrálják őket a társa-
dalomba. Több ország bevándorlás-
politikája egyáltalán nem foglalkozik
az integráció kérdésével, míg mások,
különösen a skandináv államok be-
vándorlás-politikái jól strukturált
nyelvi és szociális képzéseket vezettek
be a kilencvenes években. A legjobb
példa erre Finnország, ahol a beván-
dorlók integrációja három évig tart,
az első évben biztosítják számukra a
finn nyelv elsajátítását, a következő
két évben pedig szakmát tanulhatnak
az ott született honi állampolgárokkal
együtt, integrált iskolák integrált osz-
tályaiban. Az Európai Bizottság állás-
pontja szerint közös harmonizált sza-
bályokra van szükség a tagállamok
között, jelenleg azonban ez csak mi-
nimális szinten érhető el. Tervezték
2005 végére, hogy szorgalmaznak egy
általános jogi keretet, mely minimum
mértéket határoz meg a bevándorló
munkások jogainak védelmében, de
megegyezés még nem született a kér-
désben.

Hogy jobban megértsük, a tagálla-
mok miért szembesülnek feszültsé-
gekkel nemzeti és transznacionális
szinten a bevándorlással kapcsolat-
ban, vissza kell mennünk néhány év-
tizedet az időben.

Történelem

Tudatos bevándorlás-politikáról Euró-
pában a második világháború után
beszélhetünk, mely az áttelepítések-
kel és a dekolonizációval indult. Eb-
ben az időszakban (1945–1960) húsz
millió kitelepített érkezett az NSZK-ba

Európa különböző területeiről. Az
Egyesült Királyság, Franciaország,
Belgium és Hollandia pedig visszatérő
és gazdasági migránsokat fogadott ko-
rábbi gyarmatairól. A munkaerőpia-
con jelentkező hiány, mely az 1950-es
évek második felében és az 1960-as
években tapasztalt gyors gazdasági
konjunktúrából fakadt, több nyugat-
európai államot arra késztetett, hogy
bevándorlókat toborozzanak munka-
erő-piacaik feltöltésére. A Német Szö-
vetségi Köztársaságban a vendégmun-
kás programot bilaterális megállapo-
dások alkalmazásával vezették be,
melyeket Olaszországgal, Spanyolor-
szággal, Görögországgal, Törökor-
szággal, Marokkóval, Portugáliával,
Tunéziával és Jugoszláviával kötöttek.
Az NSZK-hoz hasonlóan más gazda-
ságilag feltörekvő országok is (Auszt-
ria, Hollandia, Svédország) képzetlen
munkások toborzásába kezdtek, fő-
ként Dél-Európából. A migrációs háló
Európa északi és déli része között öt-
millió migránst eredményezett 1955
és 1973 között. Azonban amint ezek
az államok szembesültek a recesszió
fenyegetésével az első olajválság ide-
jén, az aktív toborzás véget ért egész
Európában. 

1973 után a bevándorlás-politikák a
korábbi toborzó országokban szigo-
rúbbakká váltak. Annak ellenére,
hogy a vendégmunkás programokat
meghatározott időtartamra tervezték,
a bevándorlók visszavándorlásra
késztetése kudarcba fulladt. Emellett
a származási országok folytatták a ví-
zumkiadást a gazdasági bevándorlók
családtagjai számára. Így az 1974 és
1988 közötti időszakot a család-újra-
egyesítés jellemezte.

1988-tól a Nyugat-Európába tör-
ténő bevándorlás iránya és összetétele
is megváltozott, a kelet-nyugati irány
lett mértékadó, valamint jobbára me-
nekültáradat jellemezte. A kelet-nyu-
gati vándorlás nagy részét német
nemzetiségűek tették ki, akiknek cél-
állomása a Német Szövetségi Köztársa-
ság volt. 1987-ben százkilencvenezer
menekültet és menedékkérőt regiszt-
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rált Európában az ENSZ Menekült Bi-
zottsága, ami hétszázezerre nőtt
1992-ig. Míg a menedékkérők több-
nyire Afrikából és Ázsiából érkeztek
az 1970-es és 1980-as években, az
európai országokból érkező menekül-
tek és menedékkérők száma és aránya
lett meghatározó a 1990-es években.
Ezt a tendenciát a korábbi szocialista
blokk országaiban a politikai rend fel-
bomlásával, a vasfüggöny leomlásá-
val, a délszláv háború kitörésével és a
dél-kelet törökországi török-kurd
összecsapásokkal magyarázhatjuk.
1992-re néhány európai állam meg-
szigorította bevándorlás-politikáját.
A német parlament megváltoztatta az
alkotmány vonatkozó fejezetét, hogy
megfékezhesse a menekültáradatot.
Ez a változás lehetővé tette, hogy
visszaküldjék azokat a menekülteket,
akik az Európai Unió valamelyik tag-
államából vagy valamelyik biztonsá-
gos harmadik államból érkeztek Né-
metországba. A szigorúbb bevándor-
lás-politikáknak köszönhetően a
menekültáradat jelentősen lecsökkent
számos európai országban 1992 után.
1995-ben összesen háromszázezer
menekült érkezett Európába. A dél -
szláv háború vége szintén hozzájárult
a menekültek számának visszaesésé-
hez. Az Egyesült Királyságban a me-
nekülthullám szintén leapadt a mene-
külteknek járó jóléti szolgáltatások
megszigorításának köszönhetően.
A legtöbb európai állam azonban nem
hozott több megszorító intézkedést,
így Svédország, Dánia, Hollandia, az
Egyesült Királyság és Svájc továbbra
is nagyszámú menekültet fogadott.
Egy évtizeddel később viszont pont
ezek a korábban liberális államok
hozták a minden eddiginél kemé-
nyebb bevándorlási törvényeket, Dá-
nia 2002-ben, az Egyesült Királyság
és Svájc 2005-ben. 

A célországokat három kategóriába
sorolhatjuk: az első csoportba tartozó
államok a hagyományos bevándorló
országok, melyeket történelmi szálak
kötnek volt gyarmataikhoz: az Egye-
sült Királyság, Franciaország, Hollan-

dia, Belgium. A második csoport ál-
lamai a tömeges gazdasági bevándor-
lásra a második világháború után
kezdtek építeni: Németország (koráb-
ban NSZK), Svájc, Ausztria és a Skan-
dináv államok. A harmadik csoport
tagjairól eddig még nem esett szó,
ezek az úgynevezett „új bevándorló
államok”: Írország, Spanyolország és
Olaszország, melyek korábban hagyo-
mányos kivándorló országok voltak.
(Bauer–Lofstrom–Zimmermann, 2001)
Az első bevándorlási hullámmal ak-
kor szembesültek, mikor az észak-eu-
rópai országokban megszűnt a tobor-
zás az 1970-es évek elején. Olaszor-
szágban és Spanyolországban ekkor a
bevándorlás többnyire az északról
jövő visszavándorlást jelentette. Íror-
szágban viszont ez a folyamat a gyors
gazdasági fellendülés hatására alakult
ki, mely ekkor az országot jellemezte.
Az 1970-es évek vége óta ez orszá-
goknak újfajta bevándorlással kellett
szembenézniük, mely már nem csak a
saját nemzetiségűeket foglalta ma-
gába, Olaszországba és Spanyolor-
szágba nagy számú bevándorló érkezett
az európai Unión kívülről is (Közép-
Kelet Európa, Afrika, Latin-Amerika).
Írországban a külföldi népesség több-
nyire az Egyesült Királyságból, Indiá-
ból, Pakisztánból, a csendes-óceáni
térségből, valamint Dél-Afrikából
származott.

Minthogy a befogadó ország lakosai-
val nem azonos nemzetiségűek be-
vándorlása korábban nem volt jel-
lemző ezekben az országokban, a be-
vándorlást kézben tartó intézményi
mechanizmusok még nem teljesen
fejlődtek ki. A bevándorlás-politikát a
többi EU tagállamtól vették át és al-
kalmazták a bevándorlás kézben tar-
tására, különösen a menekültáradatok
esetében. Általánosan a bevándorlás-
politikák Olaszországban és Spanyol-
országban a törvényes belépések
arányának növeléséhez, a további ille-
gális bevándorlás megfékezéséhez és a

korábban illegálisan letelepedett
munkások legalizálásához vezettek.
2005-ben Spanyolországban három
hónapos amnesztiát hirdettek a kö-
rülbelül hétszázezer illegális beván-
dorló számára, akik többségükben
Latin-Amerikából és Észak-Afrikából
érkeztek. Azok, akik teljesítették a
minimális feltételeket (minimum hat
hónapos ott-tartózkodás és munka-
engedély az ország területén), törvé-
nyes státust nyertek (a család-újra egye -
sítés lehetőségével), míg a töb bieknek
el kellett hagyniuk az országot. Íror-
szágban a bevándorlás-politika vi-
szont csak a menekültáradat kézben

tartására koncentrált, melynek ered-
ményeként egy átlátható menedékkérő
rendszert építettek ki az országban.

Az utóbbi évek
bevándorlás-politikája

az Európai Unió tagállamaiban

Most továbblépünk annak megtárgyalá-
sára, hogyan képesek az Európai Unió
tagállamai kézben tartani az országaikba
irányuló bevándorlást a huszonegyedik
század hajnalán, vagy esetleg pusztán
szimbolikus intézkedésekről van-e szó?
Néhány európai állam példája a beván-
dorlás sikertelen kézbentartásáról, ráirá-
nyítja a figyelmet a tagállamok beván-
dorlás-politikái közötti interdependen-
cia problémájára. Az 1980-as évek vége
óta a menekültek és menedékkérők
száma az EU tagállamaiban túllépte az
évi kétszázezret, amely a bevándorlás-
politikák felülvizsgálatára kényszerítette
a tagállamokat.
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A külső hatások mellett (délszláv
háború, a keleti-blokk összeomlása)
más, belső körülmények is éreztetni
kezdték hatásukat. A földrajzi elérhe-
tőség és a gyors reakció szintén befo-
lyásolta a más országokba átirányuló
menekültek és menedékkérők szá-
mát. A Németországban, Svédország-
ban és Franciaországban történt gyors
intézkedések lecsökkentették a mene-
kültek és menedékkérők számát ezek-
ben az országokban, viszont relatív
növekedést eredményeztek az Egye-
sült Királyságban, Hollandiában és
Belgiumban. Előbbi államok számos
szigorító intézkedést hoztak 1990 és

1994 között, utóbbiak azonban ha-
sonló, bár nem olyan szigorú intézke-
déseiket később kezdték meg, így be-
vándorlás-politikáik már nem lehet-
tek olyan hatékonyak, mint az előbbi
államoké. Németország széles skálájú
belépés előtti eljárásokat vezetett be
(vízum ellenőrzés, a szállító szankcio-
nálása, repülés előtti ellenőrzés a szár-
mazási vagy tranzit országban), tolon-
cegyezményt írt alá Romániával és
Bulgáriával, amivel a menedékkérők
hazatérését kívánta előmozdítani.
Ezek az eszközök és a politikai válto-
zások a származási országokban je-
lentősen csökkentették a menekültek
és menedékkérők számát. Hollandia
bevándorlási hullámának intenzitását
is befolyásolta a délszláv, valamint az
Irak és Irán között dúló háború, de
ugyanolyan hangsúlyos szerepet ka-
pott alakításában a németországi szi-
gorú intézkedések bevezetése is: az
1992-es német alkotmánymódosítás
eredményeként a menedékkérők más,

liberálisabb menedék-politikájú or-
szágokba vették az irányt, köztük
Hollandiába is.

A német alkotmánymódosítás azért
lehetett olyan drámai hatással a Hol-
landiába irányuló menedékkérők hul-
lámára, mivel a holland kormány a
korábbi, Szomáliából, Sri Lankáról és
Iránból érkező menedékkérőkre al-
kalmazott gyengébb menedék-politi-
kát nem szigorította meg, sőt lehetővé
tette sajátos civil szervezésű mene-
dék- és regisztrációs központok felál-
lítását, melyek részben kikerültek az
állami ellenőrzés alól. Hasonló követ-
kezményeket tapasztalhatunk a skan-
dináv államokban, 1993-ban Dánia és
Svédország vízumkényszert vezetett
be a bosznia-hercegovinai származá-
súakkal szemben, ami a Norvégiába
irányuló bosznia-hercegovinai mene-
kültek számának drasztikus emelke-
déséhez vezetett.

Az Egyesült Királyság elszigetelt
földrajzi elhelyezkedésének és a multi -
laterális egyezményekből való kimara-
dásának köszönhetően (ami izolációs
politikájából fakadt) eltérő bevándor-
lási problémákkal kellett szembesül-
nie, mint a többi államnak, de nem
tudta kivédeni a többi tagállam be-
vándorlás-politikájából adódó követ-
kezményeket. Ezen felül, bár az első
számottevő eszközt, a menedékkérő
és bevándorlási fellebbezésről szóló
törvényt már 1993-ban életbe léptet-
ték, az olyan kiskapukat tartalmazott,
amelyek lehetővé tették a menedék-
státushoz folyamodók számára, hogy
az eljárás alatt akár öt évig élhessenek
az országban. Ez a törvény egyáltalán
nem csökkentette a menedékkérők
számát, mivel sokkal liberálisabb volt
összehasonlítva más tagállamok tör-
vényeinél.

Általában véve a belépés előtti intéz-
kedések a leghatékonyabb negatív, el-
rettentő eszközök, míg a legvonzób-
bak a magas jóléti szolgáltatások és
kedvező munkalehetőségek. Az 1990-es

évek első felében a menedékkérőknek
lehetőségük volt kiválasztani a leg-
megfelelőbb országot, hogy melyikbe
adják be menedékkérelmüket, később
lehetőségeik csak annyiban korláto-
zódtak, hogy szűkült az előnyös lehe-
tőségeket kínáló államok sora, így a
tagállamokba irányuló menedékkérők
összlétszáma tulajdonképpen nem
változott, csak az arányok az államok
között, illetve a legális és illegális be-
lépők között az utóbbiak javára. Saj-
nálatos módon nem számottevő az
összefüggés a kormányzati intézkedé-
sek és a bevándorlók számának válto-
zása között, mivel a bevándorlók vá-
lasztását sokkal erősebben befolyá-
solja a célország megválasztásában az,
hogy milyen történelmi gyökerek kö-
tik vele össze, mekkora lélekszámú
saját nemzetiségű kolónia él a befo-
gadó országban (Park-modell), vala-
mint a nyelvi és kulturális hasonlósá-
gok. Így a hasonló intézkedések nem
feltétlenül eredményeznek hasonló
következményeket két országban, mi-
vel történelmi, kulturális és földrajzi
helyzetük a bevándorlók számára
sokkal meghatározóbbak. Emellett a
bevándorlók mindig alkalmazkodnak
a változó körülményekhez. Ezért van
nagy szükség az összehangolt beván-
dorlási- és menedék-politikára, bár a
nemzeti szintű tényezők, sajátos poli-
tikai és történeti körülmények, a jogi
keret és a humanitás eltérő foka diffe-
renciálja az államokat. 

Közös bevándorlás-politika 

Az Európai Közösség tagállamai az
első minőségi lépést az unilaterális
politikai eszközök alkalmazásától a
multilateralizmus felé 1976-ban tet-
ték meg a nemzetközi terrorizmus, az
illegális bevándorlás és a bűnözés kö-
zös megfékezésére irányulóan. Ezután
az 1980-as és 1990-es években szá-
mos kormányközi testület és multila-
terális egyezmény jött létre: 1985-ben
a Schengeni Csoport megalakítása a
külső határellenőrzés megvalósítására,
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bár az egyezményt csak 1995-ben
kezdték el alkalmazni; 1986-ban az
Egységes Európai Okmány bevezette
az egységes piacot a személyek, tőke,
szolgáltatások és javak szabad mozgá-
sára. Ugyanabban az évben miniszte-
rekből álló Ad Hoc Csoportot hoztak
létre az Európai Közösség tagállamai-
nak belügyminiszterei részvételével a
bevándorlási és menedék-ügyek keze-
lésére. 1990-ben a Dublini Egyez-
mény rendszert állított fel az EU terü-
letén (bár csak 1997-ben ratifikálták),
annak megakadályozására, hogy egy
személy többszörösen is igényelhes-
sen menedék-kérelmet. 1992-ben az
Európai Tanács felismerte, hogy a
megszorítások önmagukban nem ha-
tékonyak, ezért olyan intézkedéseket
sürgetett, melyek a migráció okainak
megszüntetésére irányulnak, mint a
békefenntartás, a fegyveres konfliktu-
sok felszámolása, az emberi jogok
tiszteletben tartása, a demokrácia fel-
állításához szükséges feltételek lehetővé
tétele, stb. Szintén 1992-ben fogadták
el a megalapozatlan kérelmekről és a
befogadó harmadik országokról szóló
határozatot. Az Európai Unió Maast-
richt-i Szerződésében a harmadik pil-
lér tartalmazta a bevándorlási- és me-
nedék-kérdéseket (személyek szabad
mozgása, vízumkényszerek) 1993-
ban, 1997-ben azonban átkerültek az
első pillérbe az Amszterdami Szerző-
dés megkötésekor. Transznacionális
együttműködés indult 1999-ben a
Tampere-i Csúcs alatt, ahol az unió
tagállamai megegyeztek az unión be-
lül egy közös szabad, biztonságos és
igazságos terület felállításáról, haté-
kony migrációhullám-menedzsment
létrehozásáról, közös menedékpoliti-
kai rendszerről, a származási orszá-
gokkal való partnerviszony kialakítá-
sáról, valamint a harmadik országból
származókkal szembeni igazságos bá-
násmódról. Ezt a folyamatot folytatta
a Hága-program 2005-től, mely legin-
kább a közös bevándorlás- és mene-
dék-politikák felállítására és a hu-
szonöt tagállam összehangolt határel-

lenőrzési stratégiáira összpontosított.
Ma már a tagállamok közös eszköz-
tárral rendelkeznek: törvényes ál-
landó engedélyek, vendégmunkás en-
gedélyek, humanitárius menekült- és
menedék-politikák. Ez eszközök nö-
velik az interregionális hasonlóságo-
kat a bevándorlás és menedékadás te-
rületén, leszámítva a külön utas Egye-
sült Királyságot. Ezenfelül az unió
tagállamai nemcsak a közös mene-
kült- és menedék-politikák irányába
léptek (mely magába foglalja a vízum-
politikát, a határőrizetet, az ember-
csempészet megakadályozására hiva-
tott eszközöket, a menekültek hosz-
szabb idejű tartózkodásának alakítását
és a tolonc-politikát), de nemzeti
szintű törvénykezéseikben is konver-
genciát mutatnak. Egyre több európai
állam liberalizálja a bevándorlók integ-
rálását az ország politikai egységébe.

A közös bevándorlás-politikai rend-
szernek akadnak ellenzői is, többsé-
gében nemzetközi civil szervezetek,
akik a megszigorított és összehangolt
bevándorlási és menedék-politikák
következményeire hívják fel a figyel-
met, valamint arra, hogy az unió
tartsa fenn a felelősségvállalásban vál-
lalt részét a fejlődő országok mellett a
menekült-probléma megoldása érde-
kében. A felelősségvállalásban szere-
pet kap az is, hogy a közös és nemzeti
szintű bevándorlási intézkedésekben
kihangsúlyozott alapvető jogoknak
(szabadság, biztonság, igazságosság)
van egy másik oldala is, mely nem-
csak az unió állampolgárainak alap-
vető jogait foglalja magába, hanem a
menekültek alapvető jogait is, mely-
ről úgy tűnik, megfeledkeztek az új
közös politikában, hiszen túlontúl
egyoldalúan hangsúlyozzák a szabad-
ságot, biztonságot és igazságosságot a
terrorizmus-ellenes és illegális beván-
dorlás-ellenes rendelkezésekben.

E rendelkezések némelyike túlzott
és megkérdőjelezi a döntéshozók hu-

manitárius és liberális alapelveit: az
Egyesült Királyság, Franciaország,
Németország, Olaszország és Spa-
nyolország belügyminiszterei 2005-
ben találkoztak, hogy megvitassák
olyan rendszeres repülőjáratok beve-
zetését, melyek felvennék az illegális
bevándorlókat ebben az öt országban
és származási országaikba deportál-
nák vissza őket, nem véve figyelembe
a következményeket, mi történhet ott
a visszatoloncolt személyekkel. 2005-
ben több száz zimbabwe-i menedék-
kérőt távolítottak el az Egyesült Ki-
rályságból, akiknek hazájukba vissza-
térve szembe kellett nézniük Robert

Mugabe elnök titkosszolgálatának
megtorlásával.2 Nicolas Sarkozy még
belügyminiszterként közös Földközi-
tengeri határőrizet tervét jelentette be
az Észak-Afrikából irányuló illegális
bevándorlás megfékezésére és indítvá-
nyozta a bevándorlás évi meghatáro-
zott létszámra való korlátozását min-
den vízumigénylő ujjlenyomat-levéte-
lével. Spanyolország, Olaszország és
az Egyesült Királyság fogvatató köz-
pontokat működtet a menedékkérők
és menekültek elhelyezésére, melye-
ket bevándorlás-politikájuk szerves
részének tekintenek, ami már magában
megkérdőjelezi a humánus elbánást,
a menedékkérőket azonban többször
még szükségtelenül és törvénytelenül
is fogva tartják hosszabb időszakokra.
Mindezek alapján az alapvető emberi
jogok sajátos európai értelmezését,
valamint az „Erődítmény Európa”
mentalitást látjuk érvényesülni a tag-
államok bevándorlás-politikáiban.
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Összegzés

Az alternatív kormányközi csúcstalál-
kozók ezenkívül mást is mutatnak,
mégpedig a közös uniós szintű ren-
delkezések gyengeségeit. A G5 (Egye-
sült Királyság, Franciaország, Német-
ország, Olaszország és Spanyolország)
2003 óta tart nem hivatalos találkozó-
kat. Bár nem hivatalos és nincs köte-
lező ereje, az ott elhangzottak meghatá-
rozzák Európa legbefolyásosabb hatal-
mainak hangvételét más nemzetközi
és uniós fórumokon. Ez megkérdője-
lezi az EU legfelső döntéshozó fórum-
ként való funkcionálását és felteszi a

kérdést, hogy bizonyos államoknak
miért van szüksége alternatív fóru-
mokra a speciális témák kezelésére.
A közös építkezés hátterében érdekel-
lentétek húzódnak meg, s a beván-
dorlás az egyik példája annak, hogy a
legmagasabb szintű döntéshozók nin-
csenek egyetértésben. Az ellentétek
mindig is kísérőjelenségei voltak az
EU-szintű bevándorlás-politikának.
Közös megegyezéssel deklarálták az
1992-től induló egyesített politikát,
de valójában kevés történt az uniós
szintű bevándorlás szabályozása érde-
kében. Korábban a nézetkülönbség a
gazdasági, társadalmi, biztonságpoliti-
kai és emberi jogi különbségekből
adódott az unió északi és déli tagálla-
mai között. Ma a bevándorlás a társa-
dalmak egyre több dimenzióját érinti,
az államok pedig különböző módon
reagálnak rá, hiszen a gazdasági köte-
lékeik, kulturális magatartásuk és a
társadalmi feszültségek különbözőek.
A gazdasági egyenlőtlenséggel jellem-

zett földrajzi törés Észak és Dél között
mára multidimenzionális töréshal-
mazzá változott, kibontakozóban van
azonban egy új integráló erő, a nacio-
nalizmus. Paradox formában ugyan,
mégis a nacionalizmus az, amely ösz-
szefogja az unió tagállamait, erősebb
vagy gyengébb megnyilvánulásait or-
szágtól szinte függetlenül a bevándor-
lókkal járó negatív következmények,
a kulturális diverzitás foka, a szociális
juttatásokban való növekvő részese-
dés, a bevándorlók és leszármazottaik
által elkövetett bűncselekmények nö-
vekvő száma, végül a társadalom
többsége és az állam által felismert
azon tény befolyásolja, hogy a beván-
dorlók nem integrálódtak a társada-
lomba. Ezzel párhuzamosan a beván-
dorlók, többségében másod-, harmad -
generációs leszármazottaik szintén
felismerték, hogy nem fogadják őket
szívesen a többségi társadalomban,
ami csak tovább fokozta a bevándor-
lók és a honi állampolgárok közötti
feszültségeket. Csak a radikális jobb-
oldali pártok tudtak tőkét kovácsolni
ezekből a feszültségekből 2001 előtt.
De a terrortól való félelem és a muszlim
szembenállás növekvő hangja azóta
nyomon követhető a bevándorlással
kapcsolatos politikai motívumokon.
A korábbi liberális hozzáállás teret
vesztett a nacionalizmussal és a be-
vándorlás-ellenességgel szemben, me-
lyet tovább gerjesztett és általánossá tett
a nemzetközi terrortól való félelem.
A nacionalizmus felemelkedése az EU-
integráció mellékhatásaként kezdő-
dött, érzékelhetően javuló pozíciót te-
remtve az EU-szkeptikus nacionalista
pártok számára az európai parlamen-
tekben és az Európai Parlamentben.
A nacionalizmust tovább fokozzák a
bevándorlási törvények szigorításai a
radikális jobb által Svájcban, a mérsé-
kelt jobb által Dániában, vagy a mér-
sékelt baloldal által az Egyesült Ki-
rályságban. Ezenfelül a bevándorlást
érintő szigorú intézkedések kilátásba

helyezésével országos választást lehet
nyerni, példa erre Svájc és Dánia.
Mindenesetre, ez a tendencia – úgy
tűnik – meghatározóvá kezd válni.
Mindenesetre a bevándorlást támo-
gató eszközök jó időre teret vesztettek
Európában mind nemzeti, mind transz -
nacionális szinten.
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