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A modern korban a népesség nemzetközi
vándorlása egyre növekedõ tendenciát
mutat. Az 1960-as években még 75 millió
fõre becsülték a nemzetközi migránsok
számát, ez a mutató 2005-re több mint 195
millióra emelkedett, ami földünk népessé-
gének közel három százalékát jelenti. Az
ENSZ-elõrejelzések szerint 2010-re ez a
számadat 213 millió fõre fog növekedni.

A társadalom térbeli mobilitásának ilyen
irányú erõsödése több tényezõ együttes
eredménye. A közlekedéstechnológia fej-
lõdése, az infrastruktúra, illetve az intéz-
ményi háttér kiépülése az idõ megrövidíté-
sével játszott szerepet a nemzetközi mig-
ráció terjedésében. A vándorlási szándék
legmeghatározóbb elemei azonban a von-
zási és a taszítási tényezõk (pull and push
factor). Ezek az alapelemek határozzák
meg, hogy az egyes társadalmi csoportok
milyen okból szánják el magukat arra,
hogy addigi lakóhelyükrõl egy másik hely-
re költözzenek. A vonzási tényezõ rendkí-
vül sokféle lehet, közös jellemzõjük, hogy
az új lakóhely jobb körülményeket ígér.
A migrációk többségében a döntés, hogy

jelenlegi földrajzi helyzetünket megváltoz-
tassuk, szándékos, saját elhatározás, attól
függetlenül, hogy mi a pontos célunk (vol-
untary migration). A motivációt a jobb, él-
hetõbb környezet iránti természetes vá-
gyakozás alakítja ki, a döntést elsõsorban
az új terület kedvezõ vonzási tényezõi be-
folyásolják. Amikor a taszító tényezõk hatá-
sai erõsödnek meg a helyváltoztatásban,
akkor fõként külsõ, elsõsorban kényszerítõ
elemek kapnak döntõ szerepet (involun-
tary migration). Ilyen esetben a vándorlás
legfõbb kiváltó oka lehet a társadalmi, po-
litikai vagy természeti (biológiai) létszük-
ségletek teljes vagy részleges hiánya (im-
pelled migration), de ide tartozik, amikor
egyes társadalmi csoportokat akaratuk el-
lenére hurcolnak el (population transfer).

A kényszermigráció a demográfiai jelen-
ségek azon esete, amely valamilyen loká-
lis problémát feltételez, mely taszítási té-
nyezõt képez. Egy olyan folyamatról van
szó, amely negatív hatással lehet a kibo-
csátó országra, hisz az elvándorló népes-
ség hiánya további feszültségeket gene-
rálhat, illetve tovább erõsítheti a kényszerí-
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A kényszermigráció biztonságpolitikai
kockázata a 21. század elején

Az emberiség térbeli mobilitása 21. századi civilizációnk egyik legmeg-
határozóbb társadalmi jelensége. A migráció demográfiai fejlõdésünk
olyan mozgatórugóját jelenti, amely kulcsszerepet játszott a jelenkori
társadalmi sokféleség, többek között az országok és az emberi kultú-
rák kialakulásában. Segítségünkre volt bolygónk benépesítésében, ha
a történelmi népvándorlásokra, vagy a nagy földrajzi felfedezésekre
gondolunk, a jelenben pedig, ha változó mértékben is, mindennapi éle-
tünk meghatározó részévé vált. A migráció megváltoztatja az országok
vallási, etnikai összetételét, befolyásolja a munkaerõpiacot, a gazdasá-
gi fejlõdést, valamint hatást gyakorol a politikára és a biztonságra.
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tõ hatásokat. A másik oldalon befolyása
van a célterületekre is, hiszen a menekül-
tek új társadalmi rétegként jelennek meg a
befogadó országok demográfiai palettá-
ján. A kényszermigráció tehát olyan erõsö-
dõ folyamat, amelynek kiváltó elemei, illet-
ve társadalmi és biztonságpolitikai követ-
kezményei kockázati tényezõként léphet-
nek fel az érintett régiók életében.

A kényszermigráció fogalma

A népesség térbeli mozgásával igen sok
tudományág foglalkozik, ezért a különféle
vándorlástípusok besorolása eltérõ lehet.
A migrációt alapvetõen a mobilitással meg-
tett távolság és a letelepedési idõ vonatko-
zásában érdemes osztályozni. A vándorlás
során megtett út alapján a migráció lezaj-
lódhat kontinensek között (intercontinen-
tal), egy adott kontinens országai között
(intracontinental), vagy egy adott ország
határain belül (interregional). A letelepedés
lehet egy életre szóló, hosszú ideig tartó
(definitive migration), vagy rövidebb idejû,
ideiglenes (interim migration). Korunk egyik
jellemzõje a szezonális migráció (seasonal
migration), amikor az érintettek bizonyos
idõközönként hagyják el otthonukat, ahová
rendszerint visszatérnek.

A kényszermigráció definiálásához a leg-
fontosabb osztályozási elemek a korábban
már említett vonzási, illetve taszítási ténye-
zõk. Abban az esetben, amikor a vonzási té-
nyezõk az erõsebbek, a vándorlás szándé-
ka általában saját elhatározásból fakad, és
ilyenkor beszélünk szándékos migrációról.
A vonzási tényezõk lehetnek például a jobb
munkalehetõség, kellemesebb éghajlat,
magasabb életszínvonal, esetleg kedve-
zõbb jogi, illetve gazdasági feltételek. A ta-
szítási tényezõk elõtérbe kerülésével, illetve
a lakóhely egyre élhetetlenebbé válásával
folyamatosan csorbul a szabad elhatározás,
megnõ a kényszerûség szerepe, amely a
népesség kényszermigrációjához vezet.

A taszítási tényezõk alapján többféle
kényszermigrációt is megkülönböztethe-
tünk. A létszükségletek kritikus csökkenése
vagy az életkörülmények elviselhetetlenné
válása alapulhat társadalmi, politikai, gaz-
dasági vagy természeti jelenségeken, illet-
ve ezek keverékén. Társadalmi taszító té-
nyezõ (social push factors) például, amikor
a népesség egy bizonyos rétegét a több-
ség vagy más rétegek kritikus szinten el-
utasítják, támadják, illetve ezek ideológiává
válnak. Ha a kitaszítás élvezi a központi ha-
talom rokonszenvét, esetleg jogi alapokra
helyezi azt, akkor már átmenetet képez a
politikai taszító tényezõk felé (political push

A nemzetközi migránsok létszámának 
becsült alakulása 1990 és 2010 között

Nemzetközi mmigránsok ((fõ)

1990 2005 2010

Afrika 15 972 502 17 735 600 19 263 183

Ázsia 50 875 665 55 128 485 61 323 979

Európa 49 400 661 64 398 585 69 819 282

Közép- és Dél-Amerika 7 130 326 6 869 399 7 480 267

Észak-Amerika 27 773 888 45 597 061 50 042 408

Világ 155 518 065 195 245 404 213 943 812

Forrás: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009)
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factors). A politikai hatások igen sokrétûek
lehetnek, közéjük sorolhatjuk a vallásüldö-
zést, a politikai diszkriminációt, illetve a
kényszermigráció egyik legfontosabb moz-
gatóját, a különbözõ fegyveres konfliktuso-
kat, háborúkat is. A gazdasági taszító té-
nyezõk (economic push factors) legtöbb-
ször a politikai hatásokkal együtt, illetve
azok következményeként jelennek meg.
Egy elmélyülõ gazdasági válság eredmé-
nyezhet kritikus munkanélküliséget, pénz-
piaci összeomlást, vagy az alapvetõ inf-
rastruktúra mûködésképtelenségét is.

A természeti taszító tényezõk (environ-
mental push factors) a kényszermigrációk
egyik legõsibb és legjelentõsebb kiváltói.
Az áradások, vulkánkitörések, erdõtüzek,
járványok és egyéb természeti katasztrófák
mindig is a lakóhelyük elhagyására késztet-
ték az ott élõ embereket. A klímaváltozás, a
növekedõ vízhiány, a sivatagosodás, a talaj-
degradáció tovább bõvítik azoknak a ter-
mészeti tényezõknek a sorát, melyek hoz-
zájárulnak az ökomigráció (ecomigration)
jelentõségének jelenkori növekedéséhez.

A taszító tényezõk szoros kapcsolatrend-
szerben állnak, elõidézhetik vagy erõsíthe-
tik egymást, melyek tovább növelhetik a
kényszermigránsok számát. A népesség
csökkenése azonban szintén hatással le-
het a különbözõ tényezõkre, hiszen az el-
vándorlás például munkaerõhiányt, a tár-
sadalmi ellentétek fokozódását, vagy akár
a politikai uralom megerõsödését is elõ-
idézheti, ami újabb migrációhoz vezet.

A kényszermigrációt a taszító tényezõk
osztályozásán kívül jellemezhetjük a kény-
szer dominanciájának mértékével is. Kény-
szerû migrációnak (impelled migration)
nevezzük, amikor egy társadalmi csoport
az életkörülményeinek vagy létszükségle-
teinek beszûkülése vagy megszûnése mi-
att, de még önként kényszerül dönteni az
elvándorlás mellett. Amikor az elköltözést
erõszakkal hajtják végre, az adott csopor-
tot akarata ellenére elhurcolják, deportál-
ják, tényleges kényszermigrációról beszé-
lünk (population transfer). Ezekben az ese-
tekben fõként politikai és társadalmi taszí-
tó tényezõk játszanak fontos szerepet.

A kényszermigrációt befolyásoló taszító tényezõk kapcsolatrendszere

KKéénnyysszzeerrmmiiggrráácciióó

TTáárrssaaddaallmmii ttéénnyyeezzõõkk
(rasszizmus, xenofóbia, 

etnocentrizmus, felekezeti ellentét,
népességrobbanás)

GGaazzddaassáággii ttéénnyyeezzõõkk
(gazdasági válság, pénzpiaci 

válság, infláció, munkanélküliség,
infrastruktúra hiánya)

PPoolliittiikkaaii ttéénnyyeezzõõkk
(háború, vallásüldözés, 
politikai diszkrimináció, 

etnikai tisztogatás)

TTeerrmméésszzeettii ttéénnyyeezzõõkk
(természeti katasztrófák, 

klímaváltozás, vízhiány, járvány,
éhínség)
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A történelem során a kényszermigráció
mindig is végigkísérte társadalmunk fejlõ-
dését, és nem vesztett jelentõségébõl
napjainkra sem. A továbbiakban vizsgálni
fogjuk a jelenben is végbemenõ vándorlá-
si folyamatok általános trendjét, és azok-
nak a különbözõ, fõként biztonságpolitikai
kockázatait.

Kényszermigrációs trendek 
a 21. század elején

Az ENSZ menekültekkel foglalkozó szerve-
zete (United Nations High Commissioner
for Refugees – UNHCR) által nyilvántartott
kényszermigránsok száma 2005 és 2006
között 21 millió fõrõl 32,9 millió fõre emel-
kedett. A kibocsátó földrészek (source)
ranglistáját 11,1 millió fõvel Ázsia vezeti,
szorosan mögötte áll Afrika 10,1 millió fõ-
vel, majd Közép- és Dél-Amerika követke-
zik 3,7 millió fõvel, illetve Európa 1,6 millió
fõvel. (A maradék 5,8 millió fõ hontalan.)
Az utóbbi kivételével az összes többi kon-
tinensen a kényszermigráció közepes
vagy nagymértékû növekedése volt ta-
pasztalható az elmúlt években.

A kényszermigráció globális folyamatá-
nak vizsgálatát célszerû a migrációt el-
szenvedõ társadalmi csoportok egyes tí-
pusa alapján megvizsgálni. Azokat a
kényszermigránsokat, akik a taszító ténye-
zõk hatására kénytelenek elhagyni a saját
nemzetük területét, és egy másik ország-
ban menekültjogi státust kapnak, menekül-
teknek nevezzük (refugee). 2006-ban a
menekültek száma a világon elérte a 9,9
millió fõt. A növekedés elsõsorban a Jor-
dániát és Szíriát megcélozó iraki menekült-
áradatnak volt köszönhetõ, s bár a fenti
számadatot fõként a különbözõ hazaván-
dorlások és letelepedések csökkentették,
mégis az utóbbi évek rekordértékének

számít. A menekültek, bár elhagyják saját
nemzetüket, többnyire mégis igyekeznek a
szomszédos országokban, vagy legalább-
is ugyanazon a kontinensen, a hazájukhoz
minél közelebb letelepedni. Jól mutatja ezt
a tendenciát az a tény, hogy az afrikai me-
nekültek 79 százaléka, míg az ázsiai me-
nekültek 80 százaléka a saját földrészén
talált új otthont. Ez az arány Európában a
legalacsonyabb, amely a jelentõs észak-
amerikai és kanadai kivándorlással ma-
gyarázható.

A hazáját elhagyó kényszermigránsok
közül nem mindenki kapja meg azonnal a
menekült státust, õket menedékkeresõk-
nek (asylum-seeker) nevezzük. A mene-
dékkeresõk számának megállapítása két
okból is elég nehézkes: egyrészt a regiszt-
rálás fõként a menedékkeresõ státus meg-
adásával történik, másrészt a menekültté
válással a tényleges létszámuk folyamato-
san változik. Az ENSZ 744 ezerre becsüli
számukat, amely az utóbbi években fõként
a menedékjogi rendszer kiépülésének ha-
tására csökkent.

A kényszermigránsok természetesen
nem minden helyzetben lépik át az ország-
határt, hanem az esetek nagy részében az
anyaországban keresnek menedéket. Az
úgynevezett belsõ kényszermigránsok (in-
ternally displaced persons) vándorlásai-
nak követése általában nem érdeke az
adott országoknak (fõként a szegényebb
országok esetében), ezért a számadatok
tekintetében itt is csak becslésekre lehet
hagyatkozni. Az esetek többségében az
információgyûjtést az is nehezíti, hogy a
kormányok államtitokként kezelik a határo-
kon belül lezajló kényszermigrációs folya-
matokat. Az ENSZ által regisztrált belsõ
kényszermigránsok száma 2006-ban elér-
te a 12,8 millió fõt, amely majdnem kétsze-
rese az elõzõ évben nyilvántartott 6,6 mil-
lió fõnek. Az ugrásszerû növekedés egyik
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kiváltója, hogy 2006-ban fõként Kolumbiá-
ban, Irakban és Libanonban sokan kény-
szerültek elhagyni lakóhelyüket. A másik
ok, hogy az ENSZ új monitoring rendszeré-
hez, amely a belsõ kényszermigránsok
mozgásait hivatott regisztrálni, egyre több
ország csatlakozott, s ez elõsegítette a
számadatok pontosítását.

A kényszermigránsok számának megbe-
csülését az is nehezíti, hogy az elszenve-
dõk között vannak olyanok, akik nem ren-
delkeznek nemzetiséggel vagy meghatá-
rozhatatlan a származásuk. Az ENSZ társ-
szervezetei (UNICEF, UNFPA) szerint a
hontalanok (stateless persons) száma je-
lentõs mértékben növekedett az elmúlt
években. 2004-ben 1,5 millió hontalant tar-
tottak számon, ami 2005-re 2,4 millió, 2006-
ra pedig 5,8 millió fõre emelkedett. Ez a nö-
vekedés fõként Nepálban és Mianmarban

jelentkezett. A hontalanok mobilitásának
nyomon követése a regisztráció és a hova-
tartozás hiánya miatt igen nehézkes.

A kényszermigráció kapcsán beszél-
nünk kell a vándorlási folyamatot lezáró kü-
lönbözõ újratelepedési lehetõségekrõl is.
A taszító tényezõk enyhülésével vagy
megszûnésével megszülethet az önkéntes
hazatelepülés (voluntary repatriation)
szándéka. Az önkéntesen hazatelepülõk
számának alakulása 2004 és 2008 között
fokozatos csökkenést mutat. 2008-ban
604 ezer fõ hazatelepülõt regisztráltak, ami
17 százalékos visszaesést jelentett az elõ-
zõ évhez képest. A hazavándorlás nem
minden esetben van pozitív hatással az
anyaországra és a hazatelepülõkre.
A 2008-as évben a legtöbben Afganisztán-
ban, Burundiban és Szudánban tértek
vissza otthonaikba, amely sok esetben

Forrás: UNHCR, 2006

A kényszermigránsok típusok szerinti aránya 2006-ban
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csak további terheket jelentett a szegény,
általában túlnépesedéssel küszködõ or-
szágok számára. A hazatelepülõket gya-
korta lerombolt települések, mûködéskép-
telen és hiányos infrastruktúra, munkanél-
küliség várja, amelyek idõvel újból taszító
tényezõk lesznek.

A hazatelepítés nem minden esetben ön-
kéntes. A hazatoloncolás (involuntary
repatriation) azokra az esetekre jellemzõ,
amikor a menekültek etnikai, vallási vagy
egyéb hovatartozása felkelti a célország
kormányának vagy társadalmának ellen-
szenvét, illetve ha a menekülthullám bel-
politikai, gazdasági, közbiztonsági vagy
egyéb teherként jelenik meg az adott nem-
zet életében.

A befogadó nemzetek dönthetnek a ha-
táraikon belül élõ menekültek egy részé-
nek a befogadása és letelepítése (resettle-
ment) mellett. 2008-ban az összes mene-
kült kevesebb, mint egy százaléka kapta
meg a letelepedéshez való jogot, fõként az
Egyesült Államokban, Ausztráliában, Ka-
nadában és Svédországban. A következõ
lépcsõfok a teljes integráció és az állam-
polgárság elnyerése, ami az elmúlt évti-
zedben mindösszesen csak 1,1 millió fõ
menekült számára adatott meg.

A kényszermigrációs folyamatok jelenkori
alakulása is bizonyítja azt a tényt, hogy föl-

dünk biztonságának egy igen meghatáro-
zó demográfiai jelenségérõl van szó,
amely folyamatosan növekedõ tendenciát
mutat. A biztonságpolitikai kockázatának
megértéséhez konkrét példákon át szük-
séges vizsgálni a befogadó, illetve a kibo-
csátó országokra gyakorolt hatásait.

Belsõ-Mongólia: 
környezetvédelem mögé 
bújtatott kényszermigráció?

Az 1990-es évek végén a kínai kormány
több száz ezer mongol állattartó kilakolta-
tását rendelte el Belsõ-Mongóliában, arra
kényszerítve õket, hogy õsi földjeikrõl elsõ-
sorban városokba vagy más mezõgazda-
sági területekre vándoroljanak. A tömeges
elköltöztetés gondolata elõször az 1998
novemberében elfogadott országos kör-
nyezetvédelmi programban merült fel.
2001-ben már a helyi szervek meg is kap-
ták az utasítást az „ökológiai migrációs
projectnek” nevezett terv maradéktalan
végrehajtására. 2003 júniusában a belsõ-
mongóliai hatóságok új földhasználati poli-
tikát vezettek be, amivel arra bátorították a
kínai városok lakóit, hogy ebbe a tarto-
mányba települve mezõgazdasági tevé-
kenységek folytatásába kezdjenek. Ezzel

Belsõ-Mongólia etnikai összetétele 2000-ben
Etnikum Népességszám ((fõ) Arány ((%)

Han kínai 18 465 586 79,17

Mongol 3 995 349 17,13

Mandzsu 499 911 2,14

Hui 209 850 0,90

Daur 77 188 0,33

Evenk 26 201 0,11

Koreai 21 859 0,09

Orosz 5 020 0,02

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Mongolia.
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párhuzamosan teljes mértékben korlátoz-
ták a tradicionális nomád életmód folytatá-
sát, és törvényileg számûzték a korábbi ál-
lattartási szokásokat a területrõl.

Az új politikai irányelvek hatására a han
kínai lakosok száma a területen 1947-ben
számlált 200 ezerrõl 18 millióra nõtt, miköz-
ben a mongol lakosság aránya 80 száza-
lékról mindössze 17 százalékra esett visz-
sza. A terv szerint 2001-tõl kezdõdõen kö-
zel 650 ezer mongol nomád kitelepítését
kellett végrehajtani mintegy öt év alatt.
A kínai kormány elérte célját: a kínai kultú-
ra és tradíció megerõsödött Belsõ-Mongó-
liában, mellyel egy idõben felszámolták a
mongol nomád populáció egy részét, és
megtörtént az urbanizációjuk.

Az intézkedéssorozat természetesen ki-
váltotta a mongol kisebbség nemtetszését.
A kínai kormány az indulatokat csillapítan-
dó környezetvédelmi okokkal próbálta ma-
gyarázni radikális kitelepítési programját.
Állításuk szerint a fejletlen és kezdetleges
nomád állattenyésztés rombolta a helyi
ökológiai rendszert, ami a termõterületek
sivatagosodásához és homokviharokhoz
vezetett. Egy másik magyarázat szerint a
kitelepítések bizonyos részét egy nagyobb
erõmûprojekt miatt kellett végrehajtani,
amelynek célja, hogy nyugatról keleti
irányba biztosítsa az áramellátást. A kínai
kormánynak megoldásokat kellett keresnie
arra is, hogy korlátozza az esetleges visz-
szatelepüléseket, ezért erre is törvényi
szabályozásokat vezetett be. A kitelepült
mongolok csak öt év elteltével költözhettek
vissza, de a visszaköltözés lehetõségét
szigorú feltételekhez kötötték.

A mongolok elûzése az õsi földjeikrõl
kezdetben természetesen ellenállásba üt-
között, ám a tiltakozókkal szemben a helyi
állami szervek keményen felléptek. Letar-
tóztatás vagy fizikai bántalmazás várt arra,
aki ellenszegült a kilakoltatásoknak, gyak-

ran lerombolták házaikat, elkobozták va-
gyontárgyaikat. Az elköltözõkre a külvárosi
nyomortelepek és a teljes elszegényedés
várt, hiszen a szakképzetlen, a kínai nyel-
vet nem ismerõ mongol pásztorok képtele-
nek voltak alkalmazkodni új lakóhelyükhöz.

A kitelepítések hátterében természete-
sen ott húzódnak a különbözõ biztonság-
politikai érdekek. Belsõ-Mongólia keleti ré-
sze 1931-ben japán befolyás alá került,
míg az 1937-es kínai–japán háború során
a mongol herceg a nyugati területeket füg-
getlenné nyilvánította. 1945-ben a szovjet
és külsõ-mongol csapatok foglalták el a
nyugati területeket, míg Belsõ-Mongólia
keleti része a világháborút követõen,
ugyancsak szovjet segítséggel, kínai befo-
lyás alá került. 1947-ben megalakult a
Belsõ-Mongol Autonóm Tartomány, amely
késõbb – szovjet mintára – a kommunista
Kína szerves részévé vált, és megkezdõ-
dött terjeszkedése a nyugati területek felé.
Jelenleg Belsõ-Mongólia a Kínai Népköz-
társaság autonóm tartománya, amely az
ország összes területének 12 százalékát
teszi ki. 1992-ben mongol aktivisták egy
csoportja megalakította a Dél-Mongol De-
mokratikus Szövetséget, amelynek célja
Belsõ-Mongólia Kínától való függetleníté-
se, és egy önálló demokratikus berendez-
kedés létrehozása. 1995-ben a szervezet
vezetõjét letartóztatták, a szövetséggel
kapcsolatos iratokat lefoglalták, az általuk
kiadott újságot betiltották. Mivel pedig ez
önmagában aligha vezetett volna ered-
ményre, a kínai vezetésnek szüksége volt
egy olyan intézkedésre, amely megszünte-
ti a mongol kisebbség dominanciáját a tér-
ségben, és megerõsíti a Kínához való kö-
tõdését. Az áttelepítési projekt kiváló esz-
köz volt a kezükben.

A belsõ-mongóliai nomádok kitelepítése
olyan országhatárokon belül lejátszódó
kényszermigráció, amelyben elsõsorban
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politikai tényezõk dominálnak, melyeket
törvényes úton, természeti és gazdasági
indokokkal próbálnak meg palástolni. A fo-
lyamatot vizsgáló emberi jogi szervezetek
valódi kényszermigrációról is beszélnek,
bár tényleges elhurcolásokról nincs szó, a
rendõri brutalitás és egyéb erõszakos cse-
lekmények miatt mégis szóba kerülhet.
Megerõsödtek a mongol kisebbségek jo-
gaival foglalkozó civil szervezetek aktivitá-
sai is (például a Southern Mongolian
Human Rights Information Center). A helyi
mongol iskolák lerombolásával a helyben
maradtak kénytelenek han kínai intézmé-
nyekbe hordani gyermekeiket, ami a no-
mád hagyományok elvesztésével együtt
az elsõ lépcsõ az asszimiláció és az iden-
titástudat elvesztése felé.

Az ökomigráció növekedõ 
veszélye a Száhel-övezetben

A Szaharától délre elhelyezkedõ, az Atlanti-
óceántól a Vörös-tengerig húzódó Száhel-
övezet éghajlata átmenet a sivatag és a
szavanna éghajlata között. Az éves csapa-
dékmennyiség 200 és 800 mm közé esik,
de ez nagyon egyenetlenül jelentkezik, az
év során csak néhány csapadékos hónap
van. A hõmérséklet igen magas, és a lég-
nyomás sajátosságai miatt harmat nem na-
gyon képzõdik. A Száhel-övezet sajátos-
sága, hogy a nagyobb szárazságok hat-
éves periódusokban jelentkeznek. Az
1968 és 1974 közötti szárazság több ezer
ember halálát követelte. Az övezet fõbb
problémája a sivatagok folyamatos térnye-
rése, illetve az, hogy a csapadékos év-
szakok ismétlõdése, valamint a csapadék
mennyisége egyre kiszámíthatatlanabbá
válik. A szélsõséges természeti taszító té-
nyezõk mellett megjelennek a társadalmi-
ak is. A Száhel-országok népessége 1990

és 2001 között közel 2,7 százalékkal növe-
kedett, ami évente több mint négymillió fõt
jelent. A legnagyobb növekedés Gam-
biában és Nigerben történt, itt a lakosság
száma évi 3,3, illetve 3,4 százalékkal gya-
rapodott. A Száhel-övezet országainak hir-
telen népességnövekedése a járványok
terjedése (AIDS) mellett egy sor gazdasá-
gi taszító tényezõvel is járt (erdõirtás, hely-
telen mezõgazdaság), melyek felborították
a törékeny ökológiai egyensúlyt. Az amúgy
is szerény vízkészletek kimerültek, ami a
sivatagosodás folyamatának egyik fontos
tényezõje.

A Száhel-övezetben élõ lakosságnak a
taszító tényezõk egész sorával kell szem-
benéznie, melyek becslések szerint több
mint 80 millió embert érintenek a térség-
ben. Az elsõ helyen szereplõ éhínség és
vízhiány mellett a növekedõ népesség, a
pusztító járványok, a rossz infrastruktúra,
illetve a fegyveres konfliktusok, háborúk és
forradalmak tovább növelik a menekülõk
számát. Szudánban az ország déli részén
dúló polgárháború, illetve a darfúri konflik-
tus és vele az etnikai tisztogatások miatt
két évtized alatt négymillió embernek kel-
lett elhagynia otthonát. Szudán a kénysz-
ermigránsok számát tekintve az elsõ he-
lyen áll a világ országai között. Szudán tra-
gédiája nem egyedi jelenség, a Száhel-
övezet legtöbb országa hasonló problé-
mákkal küszködik.

Nigériában, amely 149,8 millió fõ lakosá-
val (2009) Afrika legnépesebb országa, az
1970-es évektõl, fõként az olajboom hatá-
sára, még jelentõs betelepülés ment vég-
be. A sivatagosodás azonban 1977-re már
a termõterületek 15 százalékát fenyegette,
és a klímaváltozás, az aszály és az emberi
beavatkozások hatására tovább növeke-
dett. 2004-ben a kényszermigránsok szá-
mát a kormány már 500 ezer és egymillió fõ
közé tette, akiknek egy része az országha-
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tárokon kívül keresett menedéket. A termé-
szeti és környezeti tényezõk mellett egyre
nagyobb gondot jelentett Nigériában a túl-
népesedés, valamint a muszlimok és a ke-
resztények közötti véres leszámolások.

Ezek a kényszermigrációk elsõsorban az
államhatárokon belül zajlanak le, így a me-
nekültek fõként a saját országaikra rónak
terheket. Az elvándorlások egyik legfonto-
sabb eredménye a városok lakosságának
ugrásszerû – közel négyszeres – megnö-
vekedése: a vidéki menekültek többsége a
nagyvárosok falai között remél megélhe-
tést. Az urbanizáció ilyen magas foka
olyan további problémákat generál, mint a
gettósodás, a bûnözés növekedése, a fo-
kozódó környezetszennyezés, az éhínség.
A migránsok által elhagyott termõterületek
pedig tovább degradálódnak, teret enged-
ve a sivatagosodásnak.

Az ország határain kívülre menekülõk
rendszerint új etnikai, vallási csoportként je-
lennek meg a célországban, egy olyan kon-
tinensen, ahol amúgy is különösen nagy a
diszkrimináció. A befogadó országok me-
nekülttelepeket kénytelenek létrehozni, a
szükséges intézményi és jogi háttérrel
együtt. Szudánban 280 ezer eritreai, Kenyá-
ban és Etiópiában 270 ezer szomáliai, és
különbözõ országokban összesen 475 ezer
szudáni menekültet tartanak nyilván.

Az arab–izraeli konfliktusok 
migrációs következményei

Az elsõ világháborút követõen Palesztina
angol fennhatóság alá került, mellyel kez-
detét vette a brit mandátum idõszaka.
A cionista mozgalom felerõsödésével eb-
ben az idõszakban kezdõdött meg a zsidók
tömeges migrációja a területre, melynek kö-
vetkeztében gazdasági, kulturális szerepük
és befolyásuk gyors és érzékelhetõ növeke-

désnek indult. A zsidó bevándorlás palesz-
tin felkelések sorozatát indította el a térség-
ben. Az 1920-ban Jeruzsálemben kirob-
bant lázadást az 1921-es jaffói felkelés kö-
vette, melyek hatására a britek átmenetileg
beszüntették a zsidók betelepülésének en-
gedélyezését. Az 1930-as évek elején az
európai antiszemitizmus erõsödésével
újabb menekülthullám indult meg, melynek
hatására 1933 és 1936 között a zsidó lakos-
ság száma több mint 150 ezer fõvel nõtt Pa-
lesztinában. Az 1936 és 1939 között zajló
arab felkelést követõen a britek 1939-ben
kiadták a MacDonald-féle Fehér Könyvet,
amely egyrészrõl késleltette az önálló zsidó
állam megalakulását, másrészt az elkövet-
kezendõ öt évre 75 ezer fõre korlátozta a
zsidó bevándorlók számát. 1942-ben a Bilt-
morei Program, mely célul tûzte ki Paleszti-
na „zsidó nemzetközösséggé”, azaz zsidó
állammá történõ átalakítását, újabb lendüle-
tet adott a cionista mozgalom vezetõinek,
majd 1948. május 14-én, a brit mandátum
megszûnésével egy idõben, megszületett
az önálló izraeli állam.

A zsidó állam függetlenségének kikiáltá-
sa az elsõ arab–izraeli háború kitöréséhez,
és ezzel több mint 700 ezer palesztin
kényszervándorlásához vezetett. A pa-
lesztin menekülteket fõként a szomszédos
arab országok: Egyiptom, Jordánia, Szíria,
Libanon fogadta be. A háború során Jor-
dánia megszállta a Nyugati Partot és Ke-
let-Jeruzsálemet, s ez rengeteg palesztin-
nak jelentett menedéket. Az északi terüle-
teken elõrenyomuló izraeli haderõ közel
százezer fõs menekülthullámot idézett elõ
a Haifa, Acre, Szafad, Galilea régióiból a li-
banoni városok felé. A palesztinok egy ré-
sze a menekülttáborok zsúfolttá válása mi-
att, valamint a libanoni kormány közbe-
avatkozásának hatására tovább folytatta
útját Szíriába. Az 1948-as arab–izraeli
konfliktus eredményeként az Izraelben élõ
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arab lakosság mintegy 80 százaléka kény-
szerült elhagyni otthonát. Az 1949-es fegy-
verszüneti tárgyalásokat követõen közel
százezer palesztin menekült tért vissza Iz-
raelbe, a többiek a környezõ arab orszá-
gok menekülttáboraiban maradtak.

Az 1956-os szuezi válság (második
arab–izraeli háború) migrációs hatása je-
lentéktelennek tekinthetõ. A pár száz fõre
tehetõ palesztin menekült célállomása el-
sõsorban Egyiptom volt. Az 1967-es hatna-
pos háború (harmadik arab–izraeli háború)
ezzel szemben ismét beindította a kény-
szermigrációt. Izraelnek az arab országok
felett aratott elsöprõ gyõzelmei, valamint a
Nyugati Part, a Gázai övezet, illetve a
Golán-fennsík és Kelet-Jeruzsálem meg-
szállása nyomán az elfoglalt területek tele-
püléseit és korábbi menekülttáborait nagy-
jából 300 ezer palesztin hagyta el, akik is-
mételten Jordánia, Egyiptom, Libanon és
Szíria határain belül kerestek menedéket.
1970-ben a jordániai hatóságok 240 ezer
menekültet regisztráltak az országban.
A Golán-fennsíkról Szíriába, a délnyugati
területekrõl pedig Egyiptomba érkezett
több ezer palesztin, akik kénytelenek voltak
átmeneti menekülttáborokba zsúfolódni.

A palesztin menekültek egyre nagyobb
teherré váltak a befogadó országok szá-
mára. 1968-ban sikertelen izraeli támadás
ért egy jordániai falut, amely állítólag meg-
erõsített bázisa volt a Palesztinai Nemzeti
Felszabadítási Mozgalomnak. Az izraeli
veszteségek feltüzelték a palesztinok mo-

rálját, és megnövelték a Palesztin Felsza-
badítási Szervezet (PFSZ) népszerûségét.
1970-re már számos palesztin politikai
szervezõdés mûködött Jordániában.
A szervezetek által elkövetett gerillaakciók
olyan izraeli megtorlásokat vontak maguk
után, melyek teherré váltak Jordániának is.
A PFSZ jelenléte egyre nagyobb félelmet
keltett a jordániai vezetésben, amely az
1970 szeptemberében a helyi erõk és a
palesztin ellenállók közötti fegyveres konf-
liktusokhoz vezetett. Mivel a várt arab tá-
mogatás nem érkezett meg, a kudarcok
hatására a palesztin fegyveresek kénytele-
nek voltak Szíria, Libanon és Irak határai
mögé menekülni.

A fenti probléma nem volt egyedi a befo-
gadó országok körében. Az 1970-es évek-
ben a PFSZ meghatározó politikai erõvé
nõtte ki magát Libanonban is, melynek Iz-
rael elleni támadásai hamar kiváltották a
zsidó állam ellenszenvét. 1974-ben az iz-
raeli légierõ teljesen lebombázott egy pa-
lesztin menekülttábort Dél-Libanonban,
melyet további megtorlások, majd az
1975-ös polgárháború kitörése követett.
1982-ben az izraeli csapatok libanoni be-
vonulásával és a PFSZ katonai meggyen-
gítésével a helyi menekülttáborok védtele-
nekké váltak a szélsõséges keresztény és
más fegyveres szervezetek atrocitásaival
szemben. (A legsúlyosabb incidens a Sza-
tila és Szabra palesztin menekülttáborok-
ban történt 1982 szeptemberében, amikor
izraeli asszisztenciával e táborokban a ke-

A muszlim és zsidó lakosság aránya Palesztinában 
1922 és 1945 között

Év Teljes Muszlim Zsidó

1922 752 048 589 177 83 790

1931 1 036 339 761 922 175 138

1945 1 764 520 1 061 270 553 600

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_of_Palestine.
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resztény milicisták 2300 palesztint gyilkol-
tak le.) Az 1980-as évek közepére a mili-
cisták támadásai és az elhúzódó harcok
okozta víz-, gyógyszer- és élelemhiány a
becslések szerint 2500 palesztin halálát
okozta a libanoni menekülttáborokban. Az
események újabb kényszermigrációkat
idéztek elõ. Az USCRI (U.S. Committee for
Refugees and Immigrants) szerint 1972 és
1988 között a libanoni palesztin menekül-
tek 90 százaléka egyszer, 66 százaléka
kétszer, 20 százaléka legalább háromszor
változtatta meg lakóhelyét.

1991-ben, amikor Szaddám Huszein
Kuvait lerohanása mellett döntött, közel
350 ezer fõ, köztük rengeteg palesztin
tért vissza az Öböl-országokból Jordániá-
ba. A menekültek egy része a túlzsúfolt
menekülttáborok miatt tovább vándorolt a
Nyugati Part és a Gázai övezet területére.
A 2006-os „34 napos háború” során (má-
sodik libanoni háború) több dél-libanoni
menekülttábort is felszámoltak a légi tá-
madások és az alapvetõ ellátmányhiány
miatt.

A népesség kényszermigrációja mind-
máig óriási problémája a közel-keleti tér-
ségnek. Az ENSZ menekülteket segélyezõ
szervezete (UNRWA) szerint napjainkban
több mint 4,6 millió palesztin menekült él a
világon. Az izraeli csapatok 2005-ös kivo-
nulása a Gázai övezetbõl és a terület pa-
lesztin fennhatóság alá helyezése kiinduló-
pont lehetett volna a megoldás keresésé-
re, azonban a szélsõséges Hamász gyõ-
zelme miatt ez is kudarcba fulladt. A kör-
nyezõ arab országokban rekedt menekül-
tek segélyezése, oktatása és egészség-
ügyi ellátása egyre nagyobb terheket ró a
befogadó területekre. A palesztinoknak a
politikai és társadalmi taszító tényezõk
mellett lassan a vízhiány és a túlnépese-
dés közelgõ veszélyeivel is szembe kell
nézniük.

A legnagyobb palesztin menekült
és belsõ menekült (IDPs) 

közösségek a világban (becslés)
Ország Létszám ((2008)

Jordánia 2 478 424

Gázai övezet 1 059 584

Nyugati Part 754 263

Szíria 488 656

Libanon 460 490

Chile 365 987

Szaúd-Arábia 341 770

Izrael (IDPs) 335 204

USA 225 867– 261 420

Németország 146 395

Egyéb 
Öböl-országok 137 785

Megszállt palesztin 
területek (IDPs) 128 708

Egyiptom 75 706

Kanada 43 918–52 284

Kuvait 43 713

Svédország 41 827

Dánia 24 051

Ausztrália 20 914–31 422

Nagy-Britannia 15 685

Irak 14 937

Hollandia 10 457

Líbia 9 585

Egyéb Arab 
országok 7 236

Olaszország 4 183

Görögország 3 142

Norvégia 3 137

Franciaország 1 569–3 142

Ausztria 1 151

Finnország 1 046

Lengyelország 1 046

Belgium 157
Forrás: Survey of Palestinian Refugees and
IDPs 2008 (BADIL). http://www.internal-dis-
placement.org
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Összegzés

Láthattuk, hogy a kényszermigráció a föld
népességének jelentõs részét érintõ folya-
mat. Kialakulásában olyan belsõ vagy külsõ
tényezõk játszanak szerepet, amelyek elvi-
selhetetlenné teszik az adott régiót az alap-
vetõ emberi szükségletek szempontjából.
Ezek az úgynevezett taszító tényezõk igen
sokfélék lehetnek, melyek rendszerint
együtt vagy egymást kiváltva, illetve felerõ-
sítve jelentkeznek. A migránsok a lakóhe-
lyük, a demográfiai jellemzõk megváltozta-
tásával hatást gyakorolnak a kibocsátó és a
befogadó területekre, a helyi politikára, gaz-
daságra és az adott régió biztonságára is.

A fejlett nemzetek az intézményi és jogi
háttér kiépítésével, a menekültjogi státus
megadásával, integrációval nagy segítséget
nyújtanak a kényszermigránsok ezreinek,
azonban legtöbben csak a harmadik világ-
beli szomszéd országokban találnak mene-
déket, ahol további problémákkal kell szem-
benézniük. A zsúfolt menekülttáborok és a
menedékjogi intézményrendszerek a kény-
szermigrációval jelentkezõ problémák keze-
lésében csak átmeneti megoldást jelente-

nek. A kényszermigráció megelõzésének el-
sõsorban ilyen helyzetek elkerülése miatt
lenne kiemelkedõ szerepe, de láthattuk,
hogy a taszító tényezõk a legtöbb esetben
olyan országokban jelentkeznek, amelyek
gazdasági és társadalmi elmaradottságuk-
nál fogva képtelenek a kezelésükre és az el-
fojtásukra. Szinte lehetetlen a probléma
megelõzése azokban az esetekben is, ahol a
helyi hatalom szándékosan generálja azokat
a feszültségeket, ellentéteket, illetve egyéb
negatív hatásokat, amelyek távozásra kény-
szerítik a népesség bizonyos csoportjait.

A kényszermigráció növekvõ tendenciája
olyan változásokat sürget, melyek mérséklik
a taszító tényezõknek a társadalomra gyako-
rolt hatásait, és ezzel csökkentik a folyamat-
ban érintett országok biztonságpolitikai koc-
kázatait. Nem szabad elfeledkezni ugyanak-
kor arról sem, hogy a migráció az emberiség
fejlõdésének nem csak kényszerû velejárója,
hanem fontos éltetõ eleme is. Törekedni kell
arra, hogy a politikai, gazdasági és társadal-
mi szereplõk minél inkább a vonzó tényezõk
irányába billentsék a mérleg nyelvét, és a
mobilitás megválasztása az egyének önként
meghozott döntésein alapuljon.                
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