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Un Coup de bluff: Francia migrációs és integrációs alapelvek Macron elnöksége alatt 

 

 

 

Bevezetés 

 

Emmanuel Macron 2017 májusában került hatalomra mozgalma, a kormányalakító La 

République en marche! centralista politikai párt támogatásával. Macron és pártja 2016-os 

felemelkedése gyors volt és váratlan, a francia Szocialista Párt válságából és abból adódóan, 

hogy a szocialisták nem tudtak erős jelöltet állítani a tavalyi elnökválasztáson. Macron a 

Szocialista Párton belüli szocialista és liberális szintézis olyan új arcaként jelent meg1, aki 

inkább liberális, mintsem szocialista. Azt hirdette, hogy olyan hangot kell megütni, amely nem 

csupán a párton belüli liberális szárnyat békíti ki a baloldaliakkal, hanem a liberális 

republikánusokat is megpróbálja elérni. Macron mindenekelőtt agyafúrt politikai 

kommunikátornak bizonyult, mely jellemvonásnak elődje, François Hollande igencsak híján 

volt.  

A migráció vonatkozásában Macron és a La République en marche! a két nagy (a 

Szocialista és a Republikánus) párt álláspontját hozta szintézisbe: a megfontolt migrációs 

politikát részesítette előnyben, azonban nyitott maradt arra, hogy Franciaország az általa 

megszabott keretek között menekülteket és migránsokat fogadjon be. Így a République en 

marche! átvett néhány jobboldali szlogent, de közben hű maradt a hagyományos szocialista-

liberális megközelítéshez. A párt a főáramú médiát, az Internetet és agresszív kommunikációs 

politikát használva azoknak a fiataloknak a mobilizálására összpontosított, akik tartottak a 

Nemzeti Front győzelmétől, de a két hagyományos (a Republikánus és a Szocialista) pártban 

nem bíztak. A La République en marche! tehát a forradalom és az újszerűség illúziójával 

kecsegtetett.2 Ez a kommunikációs stratégia azonban, amely manipulációval tette derűlátóvá és 

reményteljessé a közvéleményt, a Macron-éra első éve után hamar szertefoszlott. 

Egyes elemzők szerint Macron politikája, beleértve a migrációs álláspontját, lehetett 

pusztán blöff is, amelynek célja egy még erőteljesebb neoliberális fordulat előkészítése, így 

próbálva meg életre kelteni a francia gazdaságot, társadalmat és politikát. A Foreign Affairs 

számára írt cikkében Ronald Tiersky pragmatistaként jellemezte Macront, aki, ha kell, 

                                                 
1 2012 és 2016 között Emmanuel Macron François Hollande elnök főtitkárhelyettese volt, valamint liberális 

tendenciákat mutató gazdasági, ipari és digitális miniszter Manuel Valls kormányában.  
2 Diane Delaurens, "En marche, la politique moderne ? ", Esprit 4 (2018):11-17. 
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eltávolodik Merkel politikájától a migráció vonatkozásában.3 Philippe Askenazy pedig a 

Dissent-ben a macronizmus ellentmondásaira hívta fel a figyelmet, az úgynevezett progresszív 

neoliberalizmust illeti.4  

A jelen elemzés Macron 2017 májusa óta alkalmazott migrációs és integrációs 

politikájának fő jellemzőit írja le és méri felvizsgálja, különös tekintettel az elfogadott új 

menekültügyi és bevándorlási törvényre, az elnöknek az iszlámmal való bánásmódjára, az uniós 

fórumokon tett kijelentéseire, valamint az NGO-kkal kapcsolatos álláspontjára. 

 

1. Legyen meg gyorsan: Az új menekültügyi és bevándorlási törvény 

 

Franciaország, a merkeli Németországgal ellentétben, Sarkozy (2007–2012) és Hollande 

(2012–2017) elnöksége alatt is szigorú migrációs alapelveket alkalmazott. 2017 júliusában 

Macron megerősítette, hogy nem fog változtatni Franciaország migrációs politikáján. Nem volt 

hajlandó engedni az európai nyomásnak és feltétel nélkül támogatni a menedékjog megadását 

anélkül, hogy ellenőrzőközpontokban kiválogatnák a Földközi-tengerről kimentett 

migránsokat, enyhítve ezzel az Olaszországra és Görögországra nehezedő nyomást.5  

Ez a határozott álláspont köszönt vissza a 2018. augusztus 1-jén elfogadott új menekültügyi 

és bevándorlási törvényben. A törvény - a viták ellenére - csak kis mértékű változást jelent a 

korábbihoz képest, és még mindig a szigorra összpontosít.6 Célja az illegális migráció 

fokozottabb ellenőrzése, miközben rugalmasabbá teszi a menedékkérelem benyújtására 

vonatkozó eljárást és felgyorsítja a honosítás eljárását annak érdekében, hogy gyorsabbá tegye 

a munkaerőpiaci integrációt. Ez jellemző Marcon jobb és bal oldal között lavírozó centralista 

politikájára, és lényegében a „progresszív neoliberalizmust” segíti elő. A migránsok vagy a 

menekültek jobb lehetőségekhez jutnak azáltal, hogy betöltik a rendelkezésükre álló állásokat. 

Ugyanakkor a törvény lehetővé teszi azoknak az illegális migránsoknak a gyors eltávolítását, 

akikre nincs szükség. 

A 2018. szeptember 10-i 2018-778-as számú törvény elnevezése: „az ellenőrzött 

bevándorlás, a hatékony menedékjog és a sikeres integráció érdekében”. A menekülteknek 

                                                 
3  Ronald Tiersky, "Macron's World: How the New President is Remaking France", Foreign Affairs 97 

(2017):93. 
4  Philippe Askenazy, "The Contradictions of Macronism", Dissent 65, 1 (2018): 90. 
5  Migration : la France reste sur une ligne intransigeante 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/11/migration-la-france-reste-sur-une-ligne-

intransigeante_5329736_3210.html (2018-09-28-i állapot) 
6  La loi immigration, votée définitivement, reste tournée vers la fermeté 

https://www.la-croix.com/France/Politique/loi-immigration-votee-definitivement-reste-tournee-vers-fermete-

2018-08-01-1200959060 (2018-09-28-i állapot) 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/11/migration-la-france-reste-sur-une-ligne-intransigeante_5329736_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/11/migration-la-france-reste-sur-une-ligne-intransigeante_5329736_3210.html
https://www.la-croix.com/France/Politique/loi-immigration-votee-definitivement-reste-tournee-vers-fermete-2018-08-01-1200959060
https://www.la-croix.com/France/Politique/loi-immigration-votee-definitivement-reste-tournee-vers-fermete-2018-08-01-1200959060
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maximum négy évig (1 év helyett) érvényes tartózkodási engedélyt ajánl fel (1. cikkely). A 41. 

cikkely könnyebben teljesíthető feltételeket szab a magasan képzett szakmunkások, a külföldi 

diákok és kutatók tartózkodására, akik munkavállalás vagy vállalkozásindítás céljából 

hosszabbítják meg a tartózkodásukat. A 36. cikkely szerint „hároméves börtönbüntetéssel 

sújtható az a külföldi, aki kitér vagy megpróbál kitérni a Franciaországba történő belépés 

megtagadásának, az ország területére vonatkozó adminisztratív tiltásnak, kiutasítási 

határozatnak vagy kitoloncolási határozatnak a végrahajtása, illetve a francia felségterület 

elhagyásának kötelezettsége elől”.7 

A törvény körüli viták csak szócséplések voltak. A jobboldal szerint a szöveg „nem felel 

meg a kihívásokkal teli jelenlegi migrációs helyzetnek”, míg a baloldal annak a menedékkérők 

jogait sértő, „elnyomó” voltát kritizálja.8 Leghangosabb, noha jelentéktelen kritikusai baloldali 

értelmiségiek voltak (akikhez Macronnak nem sok köze van). Az egyikük, Vincent Geisser, az 

iszlamista körökhöz közel álló szociológus azt mondta a törvényről, hogy a cinizmus ékes 

példája. Az ő szavaival élve: 

 

„Bár tartalmában és érvelésében az új menekültügyi és bevándorlási törvény teljes mértékben 

folytatja a korábbi kormányok biztonságra törekvő humanizmusát…, a francia vezetők 

menekültügyi és bevándorlási témákra vonatkozó nyilvánvaló cinizmusa nem csupán a politikai 

kommunikációs szakemberek által jól ismert „kettős diskurzus” regiszterére támaszkodik, hanem 

mélyenszántó meggyőződésre és a migrációs kérdés ideológiai megközelítésére is, amely szerint 

a „humanitárius-biztonsági” kombináció mostanra a társadalmi problémák elsődleges értelmezési 

eszközévé, sőt, a bevándorlásra vonatkozó alapelvek hivatkozási pontjává vált.”9 

 

Geisser azonban elmulasztja megemlíteni azt – és ez tipikusan baloldalni hozzáállásról 

tanúskodik –, hogy Macron és törvénye az „ellenőrzött migrációt” részesíti előnyben, mely 

olcsó munkaerővel tudja ellátni a neoliberális gazdaságot, miközben kiszorítja azokat, akikre 

nincs szükség, és szuverén jogot formál Franciaország megvédésére az illegális migrációtól. 

Tehát ez semmilyen tekintetben nem humanitárius, inkább szigorú és piacközpontú politika. 

                                                 
7  JORF n°0209 du 11 septembre 2018 texte n° 1, LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration 

maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, NOR: INTX1801788L     

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte (2018-09-28-i állapot) 
8  La loi asile et immigration définitivement adoptée à l' Assemblée 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/08/01/la-loi-asile-et-immigration-definitivement-adoptee-a-l-

assemblee_5338430_823448.html (2018-09-28-i állapot) 
9  Vincent Geisser, "Projet de loi sur l’asile et l’immigration : indignation morale versus cynisme gouvernemental 

?", Migrations Société 171, 1 (2018) : 6-7. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/08/01/la-loi-asile-et-immigration-definitivement-adoptee-a-l-assemblee_5338430_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/08/01/la-loi-asile-et-immigration-definitivement-adoptee-a-l-assemblee_5338430_823448.html


 4 

Bánásmód az iszlámmal 

 

Macron migrációs és integrációs politikájának egy másik jelentős vetülete az, hogy át 

akarja alakítani és ellenőrizés alá vonni az iszlámot Franciaországban. Ez a migrációs törvénynél 

sokkal nagyobb kihívás, mivel legalább hatmillió Franciaországban élő muszlimot érint.10 

 

Terv az iszlám ellenőrzésére Franciaországban 

 

Macron nem megváltoztatja, hanem fenntartja a franciaországi iszlám struktúráját, 

illetve szereplőit, és őket még erősebben bevonó kommunikációs stratégiát alkalmaz. A 

republikanizmus, szekularizmus és a gyarmati múlt által meghatározott Franciaország az iszlám 

centralizálása mellett döntött olyan intézmények létrehozásával, amelyek amennyire csak lehet, 

egy szervezetbe tömörítik a különböző iszlám irányzatokat, s amely szervezet aztán kiemelt 

szerepet kap a francia állammal történő párbeszédben. 2003-ban Nicolas Sarkozy létrehozta a 

Muzulmán Valllás Francia Tanácsát (CFCM). A CFCM főszerepet kapott a muszlim 

vallásgyakorlat és mecsetek képviseletében, valamint a halal termékek és a muszlim vallási  

tisztségek szabályozásában.  

2018-ban Emmanuel Macron elindított egy projektet az iszlám átformálására 

Franciaországban, hogy csökkentse a származási országok befolyását.11 Ugyanakkor, az őt 

megelőző elnökökhöz hasonlóan Macron is bízik a CFCM-ben. Megint csak a kommunikációs 

képességeit csillantotta meg akkor, amikor 2017 júniusában a ramadán idején együtt vacsorázott 

a CFCM vezetőivel, és beszédet is mondott. Itt Macron nem kritizálta az iszlám franciaországi 

képviselőit, inkább háláját fejezte ki azok iránt, akik a választások előtt is arra buzdították az 

embereket, hogy rá szavazzanak. Ezen kívül röviden elismételte a franciaországi iszlám 

strukturális átalakításának két fontos pontját, hogy az imámokat helyileg képezzék, és hogy 

megtiltsák a mecsetek és egyesületek külföldi támogatását.12 

Egy évvel később a francia kormány bejelentette egy területi alapú nemzeti konzultáció 

beindítását, amely az adott terület szereplőit bevonva kíván javítani az iszlám képviseletén, az 

                                                 
10  Islam de France: une concertation, des questions et des frictions 

http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-

2230876_23.php (2018-09-28-i állapot) 
11 Uo. 
12  Au dîner du CFCM, Macron expose sa feuille de route sur l'islam en France 

https://www.liberation.fr/france/2017/06/21/au-diner-du-cfcm-macron-expose-sa-feuille-de-route-sur-l-islam-en-

france_1578414 (2018-09-28-i állapot) 

http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-2230876_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-2230876_23.php
https://www.liberation.fr/france/2017/06/21/au-diner-du-cfcm-macron-expose-sa-feuille-de-route-sur-l-islam-en-france_1578414
https://www.liberation.fr/france/2017/06/21/au-diner-du-cfcm-macron-expose-sa-feuille-de-route-sur-l-islam-en-france_1578414
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imahelyek finanszírozásán, valamint az imámok képzésén.13 A konzultáció célja az, hogy 

segítsen Macronnak elfogadtatni az átalakítás javaslatait. 

Mindazonáltal az iszlám intézményesítésére építő politika fő gyengéje az, hogy az 

intézményesítés nem egyenlő az iszlám és a muszlimok megszervezésével, nem is szólva az 

ellenőrzésükről. Az iszlámnak a vallásgyakorlattól eltérő vetületei is vannak, például egyesületek 

és szervezetek, vagy karizmatikus személyiségek által vezetett politikai és társadalmi 

tevékenységek, illetve az utazó prédikátorok, akik rivalizálnak a CFCM által elismert irányzatok 

képviselőivel. Ezek a szereplők, akik időnként rendbontást vagy tiltakozást szítanak, vagy csupán 

öntörvényűek, nem tartoznak a CFCM fennhatósága alá. Ez azért is lehetséges, mert vannak a 

Muszlim Testvériséghez közel álló muzulmán vezetők, például a befolyásos Francia Iszlám 

Szervezetek Uniójában, akik bár részt vesznek a CFCM-ben, de közben fenntartják a CFCM-mel 

párhuzamos struktúráikat. Ennek eredményeként a CFCM által képviselt szervezetek, köztük a 

párizsi nagymecset, avagy a hivatalos török iszlám egyesületei, tovább folytatják a CFCM-en 

kívüli vallási vagy politikai törekvéseiket. 

A CFCM-ben a török, az algériai és a marokkói képviselet dominál. Ők tartják 

ellenőrzésük alatt az iszlámot Franciaországban, tárgyalva és/vagy versengve a Muszlim 

Testvériséggel (UOIF). A 2003 és 2017 közötti időszakban a CFCM algériai és marokkói 

ellenőrzés között ingadozott. 2017 júliusa óta a CFCM-et Ahmet Oğraş vezeti, Recep Tayyip 

Erdoğan AKP-jának a megbízottja, akit az intézményhez tartozó török közösség és a Muszlim 

Testvériség támogatásával választottak meg.14 

 

A Montaigne Intézet jelentése Macronnak: Az iszlám szövete, és Franciaország 

iszlamizálódása 

 

2018 szeptemberében Macron agytrösztje, a Montaigne Intézet, kiadta Az iszlám szövete 

című beszámolóját, amely nagyon rossz hírekkel szolgált a franciaországi iszlámra vonatkozóan. 

Akik figyelemmel kísérték az eseményeket, azok számára nem volt titok, hogy a finanszírozás, a 

mecsetek, egyesületek, erőforrások, imámok és a diskurzus vonatkozásában az iszlám tereit 

Franciaországban nagyrészt a radikális iszlamizmus tartja ellenőrzés alatt, legyen az állami 

                                                 
13  Islam de France: une concertation, des questions et des frictions 

http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-

2230876_23.php. (2018-09-28-i állapot) 
14  Ahmet Ogras, un Franco-Turc proche de l'AKP, prend la tête du CFCM 

https://www.france24.com/fr/20170630-ahmet-ogras-cfcm-conseil-francais-culte-musulman-turquie-akp-

erdogan-islam-france (2018-09-28-i állapot) 

http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-2230876_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/islam-de-france-une-concertation-des-questions-et-des-frictions-27-06-2018-2230876_23.php
https://www.france24.com/fr/20170630-ahmet-ogras-cfcm-conseil-francais-culte-musulman-turquie-akp-erdogan-islam-france
https://www.france24.com/fr/20170630-ahmet-ogras-cfcm-conseil-francais-culte-musulman-turquie-akp-erdogan-islam-france


 6 

iszlamizmus (Törökország, Szaúd-Arábia stb.) vagy iszlamista mozgalom (a Muszlim 

Testvériség, a szalafizmus, a Tablighi Jamaat stb.).  

Korábban nem jutott el hivatalos jelentés az ország elnökéhez arról, amit a kutatók és a 

megfigyelők nyilvánvaló tényként kezeltek. Azonban Az iszlám szövete nem vet fel lehetséges új 

intézkedéseket az iszlamizmus és Franciaország iszlamizálásának problémájára. A jelentés a 

franciaországi iszlám finanszírozásának ellenőrzésére kéri Macront, az iszlám hitet megszervező 

és finanszírozó intézet létrehozása által, amelynek tevékenysége kiterjedne az imámok képzésére 

és honorálására, a hódolati helyek építésére, a teológiai művek kiadására, valamint az 

iszlamofóbia és az antiszemitizmus elleni küzdelemre.15 Ez az intézet az elvárások szerint 

„pótolja a jelenlegi testületek szervezeti gyengeségeit és elsimítja azok érdekkonfliktusait. A 

muszlim családok származási országainak túlzott befolyása, a halal kereskedelemhez, a 

zarándoklatokhoz és az egyéni adományokhoz kapcsolódó pénzek rossz kezelése 

megakadályozza egy olyan iszlám felemelkedését Franciaországban, amely a franciaországi 

muszlimok érdekei szerint működik.”16  

Az állam irányítása alatt működő, azonban a muszlim közösségek széleskörű 

reprezentációját lehetővé tevő, a laïcité alapelve szerint működő, meglehetősen rugalmas 

ernyőszervezet nem reális elgondolás. Bár a franciaországi iszlám megszervezésének lényegi 

kérdése a finanszírozás és az intézményesítés, a jelentésben ezek elválnak a közösségi, az 

ideológiai és a politikai tényezőktől. A jelentés nem javasol az iszlámista mozgalmak elleni 

lépéseket, amelyek iskolákat, sportklubokat, egyesületeket és mecseteket működtetve szabadon 

szervezkednek a Franciaország és más országok közötti nemzetközi térben. Az olyan államokkal 

kötött megegyezésekről sem esik említés, mint Szaúd-Arábia, Marokkó, Algéria vagy 

Törökország. A külföldről történő finanszírozás fontos, de nem elengedhetetlen eleme az 

iszlámista mozgalmak munkájának és azon muszlim közösségek belső dinamikájának, amelyek 

elsősorban a saját közösségük tagjainak adományain keresztül létrehozott pénzalapokra 

támaszkodnak. Ezen kívül ezekben a közösségekben már nemzedékek óta bevett szokás a kis 

összegekben történő utalás, amellyel kibújnak az ellenőrzés alól.  

Politikai szempontból Macron tanácsadói úgy próbálnak számára lehetőséget adni a 

politikai kommunikációra, hogy közben ne tévedjen veszélyes terepre. A francia társadalmon 

belüli párhuzamos társadalmakkal történő megbirkózás helyett, amely bőséges erőforrásokat és 

határozott politikai döntéseket igényelne, a jelentés makro-logisztikai kérdések felvetését 

                                                 
15 Institut Montainge, La fabrique de l’islamisme, septembre 2018, p. 584. 
16 Uo. 
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javasolja a jelenlegi szereplők vagy struktúrák elidegenítése nélkül. Macron bizonyára nem fogja 

megszorongatni az iszlámot Franciaországban és nem kockáztatja a muzulmán szavazók 

elvesztését a következő választáson, valamint az integráció számottevő társadalmi deficittel járó 

problémáját sem fogja komolyan venni, amely különben sem szerepel a progresszív 

neoliberalizmus prioritásai között. 

 

2. Macron hozzáállása az európai migrációs politikához  

 

2018 szeptemberében Emmanuel Macron a migráció problematikája mentén megosztott 

EU-ban pragmatista migrációpártiként jelenik meg, akinek centralista álláspontja szerint 

„kompromisszumot kell kötni a migránsokat a Földközi-tengeren a fedélzetükre felvevő NGO-

kkal és határőrökkel, a legközelebbi országot kötelezve a migránsok partra vételére, és több 

forrást kell adni a Frontexnek Olaszország, Spanyolország és Görögország megsegítésére 

ezekben a műveletekben.”17 Azokat a migránsokat viszont, akiknek a menedékkérelmét 

elutasítják, vissza fogják küldeni a származási országukba.18 Macron szerint ha a migránsok 

fogadása és elosztása gyorsan megtörténik, akkor ez a megoldás működőképes. Tervét 

támogatja az Európai Bizottság, valamint az európai országok némelyike, például Németország, 

Spanyolország, Málta, Portugália, Hollandia, Írország, Belgium, Görögország és Luxemburg.   

Ebben a tervben nincs semmi egyedi, mindig is tartalmazta azoknak a migránsoknak a 

kitoloncolását, akiknek elutasították a kérelmét, azonban különböző okok miatt a 

visszaküldésük mindeddig kudarcot vallott. Az NGO-k által a fedélzetre vett migránsok átvétele 

egy illegális tevékenységet legalizál, méghozzá az embercsempészetet. A migránsok EU-s 

tagországok közötti szétosztása is kudarcot vallott, és ha az első országot (ami leginkább 

Olaszország) rákényszerítik arra, hogy fogadja a migránsokat, az hatalmas nyomást helyez az 

adott országra és annak határaira. Ez egyfajta „szalmabáb-érvelés”, mert azt feltételezi, hogy 

vannak a kapuikat szélesre táró országok, valamint a menedékjogot teljes mértékben megtagadó 

országok. Valójában az EU egyetlen tagállama sem helyezkedik ezek közül egyik álláspontra 

sem, még Németország is szigorúbb határellenőrzést szeretne és nem hajlandó tömegesen 

befogadni migránsokat. Macron „ellenőrzött” migrációs politikája tehát megalapozatlannak 

tűnik, és sem a hely, sem az idő nem alkalmas rá. Figyelmen kívül hagyja, hogy nem csupán 

                                                 
17 Immigration: ce que Macron va proposer aux chefs d’Etat européens 

https://www.lejdd.fr/international/immigration-ce-que-macron-va-proposer-aux-chefs-detat-europeens-3757610 

(2018-09-28-i állapot) 
18 Uo. 

https://www.lejdd.fr/international/immigration-ce-que-macron-va-proposer-aux-chefs-detat-europeens-3757610
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egyrészt a V4-ek és Olaszország, másrészt Franciaország és Németország között vannak 

törésvonalak, hanem néhány nyugat-európai koalíciós kormányban is, például 

Németországban, Belgiumban, Ausztriában és Dániában, ahol lényegi fenntartásokkal fogadják 

Macron tervét.19  

Amikor Macron terve nem lelt a várt lelkes fogadtatásra, kritikusainak (a V4-ek és 

Olaszország) fenyegetésére kellett hagyatkoznia, amelyet meg is tett az Európai Tanács 2018. 

szeptember 20-án Ausztriában, Salzburgban tartott nemhivatalos találkozója utáni 

sajtótájékoztatón, ahol arra figyelmeztetett, hogy „azoknak az országoknak, amelyek nem 

tanúsítanak szolidaritást, végül majd el kell hagyniuk Schengent, és nem fognak pénzügyi 

segítségben részesülni (a strukturális alapokból)”.20   

 

3. Macron migrációs politikájának korlátai 

3.1 Macront nem támogatja a közvélemény 

Egy nemrég elvégzett közvélemény-kutatás megállapította, hogy a franciák 54%-a 

ellenzi a migránsok befogadását.21 Eddig Macron érvei nem győzték meg a francia 

közvéleményt, pedig szüksége lenne a támogatásra a közelgő európai parlamenti választásokon, 

amely az első politikai vereségének bizonyulhat. Mi több, 2018 szeptemberében 28%-on állt az 

általános népszerűsége, ami a 2017 májusi megválasztása óta a legalacsonyabb. Szeptemberben 

a franciák 70%-a mondta azt, hogy „elégedetlen” Macron teljesítményével, míg júliusban még 

csak 62%.22 A következő hónapokban Macron még nagyobb árat fizethet azért, ha a heves 

retorikájához gyenge gazdasági eredmények társulnak. 

3.2 Macron „ellenőrzőközpontjai” nem reálisak 

 Macron meggyőzte az EU-t arról, hogy erre önként jelentkező országokban állítson fel 

migrációs központokat. Azonban egyelőre „egyetlen ország sem jelentkezett hivatalosan, 

                                                 
19 Est-Ouest: à Salzbourg, l'UE des blocs 

Https://www.liberation.fr/planete/2018/09/20/est-ouest-a-salzbourg-l-ue-des-blocs_1680182 (2018-09-28-i 

állapot) 
20 “Countries that are showing no solidarity will eventually have to leave Schengen and they will no longer 

benefit from financial aid (structural funds).” 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/europe-is-no-menu-a-la-carte-macron-tells-visagrad-four-and-

salvini/ (2018-09-28-i állapot) 
21 Sondage exclusif: après l'Aquarius, toujours 54% des Français opposés à l'accueil de migrants en France 

http://www.atlantico.fr/decryptage/sondage-exclusif-apres-aquarius-toujours-54-francais-opposes-accueil-

migrants-en-france-ifop-jerome-fourquet-3482079.html (2018-09-28-i állapot) 
22 Macron perd 7 points de popularité à 28%, son niveau le plus bas  

https://www.challenges.fr/politique/macron-perd-7-points-de-popularite-a-28_614811 (2018-09-28-i állapot) 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/europe-is-no-menu-a-la-carte-macron-tells-visagrad-four-and-salvini/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/europe-is-no-menu-a-la-carte-macron-tells-visagrad-four-and-salvini/
http://www.atlantico.fr/decryptage/sondage-exclusif-apres-aquarius-toujours-54-francais-opposes-accueil-migrants-en-france-ifop-jerome-fourquet-3482079.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/sondage-exclusif-apres-aquarius-toujours-54-francais-opposes-accueil-migrants-en-france-ifop-jerome-fourquet-3482079.html
https://www.challenges.fr/politique/macron-perd-7-points-de-popularite-a-28_614811


 9 

csupán esetenként, a hajók érkeztével Spanyolország segítette ki Olaszországot”23. Az ilyen 

ötletek figyelmen kívül hagyják annak tényét, hogy a már létező menekültügyi központok 

túlzsúfoltak, társadalmi feszültségeket szítanak és drága az üzemeltetésük. Emellett pedig csak 

még több migránst buzdítanának arra, hogy idejöjjön. 

3.3 Macron Calaisban 

 Amikor Macron 2018 januárjában ellátogatott Calaisba, erélyesnek mutatkozott a 

migráció és az NGO-k vonatkozásában, felelősségre vonva az NGO-kat, és azzal vádolva 

némelyiküket, hogy „arra biztatják ezeket a nőket és férfiakat, hogy maradjanak Calaisban, 

telepedjenek le itt illegálisan, vagy akár csempészettel jussanak át a határon”.24 Néhány fontos 

NGO bojkottálta is a látogatását, és a baloldal kritikát fogalmazott meg vele szemben. Macron 

azt is bejelentette, hogy Calaisban „éljük meg az európai alapelvek alkalmatlanságát és 

következetlenségeit”.25 Ha francia felségterületről van szó, akkor Macron nem nagyon tesz 

engedményeket az NGO-knak, de közben elismerni látszik az európai migrációs politikában 

betöltött szerepüket. Ez az ellentmondás annak tényével magyarázható, hogy az EU szintjén a 

„tehermegosztás” a migráció árának másokkal történő megfizettetését jelenti. 

3.4 Macron Afrikában 

 Macron a külpolitikájában kiemelt figyelmet fordít Afrikára, egy év alatt számos 

országot meglátogatott, megpróbálva felélénkíteni Franciaország Afrika-politikáját, miközben 

a retorikájával a kapcsolatok üzleti és kulturális hangsúllyal történő újrakezdésére összpontosít. 

Franciaország piaci részesedése Afrikában a 2003-as 11%-hoz képest 2017-re már csak 5% 

volt, miközben Kína a 2001-es 3%-ról indulva 2017-ben már 18%-ot ért el, azonban 

Franciaország biztonsági és politikai vonatkozásban még mindig fontos szereplőnek számít 

Afrika északi és nyugati részén, főleg a Száhel övezetben.26 Macron Afrika-politikájának célja, 

hogy Afrikát jövedelmezőbbé tegye Franciaország számára27 azzal, hogy növeli Franciaország 

gazdasági jelenlétét Afrikában. Ez magyarázatot adhat pragmatizmusára annak 

vonatkozásában, hogy fogadja az Afrikából érkező migránsok hajóit.  

                                                 
23  “Macron un an après #1 : ses réussites et ses échecs en Europe”, Le Point, no. 201807, 27 August 2018, p. 6. 
24 Emmanuel Macron à Calais: un discours ferme sur l’immigration 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/emmanuel-macron-a-calais-un-discours-ferme-sur-l-immigration-

81483 (2018-09-28-i állapot) 
25 Uo. 
26  Quelle est la politique africaine d’Emmanuel Macron ? https://www.la-croix.com/Journal/Quelle-politique-

africaine-dEmmanuel-Macron-2018-07-05-1100952623 (2018-09-28-i állapot) 
27 Uo.  

https://www.publicsenat.fr/article/politique/emmanuel-macron-a-calais-un-discours-ferme-sur-l-immigration-81483
https://www.publicsenat.fr/article/politique/emmanuel-macron-a-calais-un-discours-ferme-sur-l-immigration-81483
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3.5 Macron Líbiában 

Olaszországgal ellentétben Macron számára nem olyan fontos az illegális migráció 

ellenőrzése Líbiában. Stratégiája azon a párizsi megállapodáson alapul, amely sürgeti a 

választásokat Líbiában.28 Franciaország az energiaforrások miatt egyeduralomra törne 

Líbiában, azonban ez Olaszország számára nem kívánatos, az USA pedig fenntartásokkal 

kezeli, márpedig ez a két ország az ottani milíciákat ellenőrzésük alatt tartó különböző 

nemzetközi szereplők mellett még mindig kulcsszereplő Líbiában. Macron 2018 decemberében 

szerette volna a libiai választások megtartását, de ez a tripoli zavargások miatt kudarcba 

fulladt.29 

Összegzés 

 

 Macron „ellenőrzött migrációja” Franciaországban szigorúbb, az új menekültügyi és 

bevándorlási törvény Franciaország szuverenitását erősíti abban a döntésben, hogy a nem 

kívánatos migránsokat befogadja-e vagy kiszorítja. A törvény azonban csak apró 

változtatásokat eszközöl, ad megfelelő választ a jelenlegi migrációs krízisre, és Macron 

baloldali szövetségeseit sem elégíti ki (a jobboldali ellenfeleit pedig még kevésbé). A francia 

elnök ellenőrzése alá szeretné vonni az iszlámot Franciaországban, és javítani az integráción, 

miközben pragmatikus marad és kerüli a nézeteltéréseket. Az általa tett intézkedések felfedik a 

korlátait; az iszlám nemzeteken átívelő mozgalom, különböző szereplőkkel és dinamikával, 

amelyek, ha egyszer már beágyazódtak egy területen, akkor nem lehet őket félintézkedésekkel 

ellenőrzés alá vonni. Macronnak a globalizációra, vagyis a migrációra és az iszlámra is nyitott 

neoliberalizmusa szövetségesekre támaszkodik, és az általuk biztosított haszonra, ami a 

választásokat és a francia gazdasági elitek vagyonát illeti. Macron úgy áll hozzá az európai 

migrációs politikához, hogy egyrészt óvatosnak és pragmatikusnak mondja magát, ugyanakkor 

végső soron a migrációpárti tábornak kedvez. Macron migrációs terve nem foglal magában 

hosszú távú megoldást, azonban Franciaország és Németország számára is lehetőséget ad a 

tekintély látszatának megőrzésére, ugyanis mindkét országnak lényeges gazdasági érdekei 

vannak Afrikában és a Közel-Keleten. 

                                                 
28  Les orientations diplomatiques d’Emmanuel Macron: « sécurité » en Europe et « crise humanitaire » en Syrie  

Https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/27/europe-syrie-libye-macron-devoile-sa-feuille-de-route-

diplomatique_5346644_3210.html (2018-09-28-i állapot) 
29  En Libye, la perspective d'élections en 2018 s'évanouit 

https://www.pressafrik.com/En-Libye-la-perspective-d-elections-en-2018-s-evanouit_a189965.html 
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A migráció mellett Macronnak számos dolog miatt fájhat a feje, mert Franciaországban 

egyre népszerűtlenebb, a liberális alapelvei egyre inkább eltávolítják őt a baloldali 

szövetségeseitől, az Afrika-politikája pedig kezdetleges. Gyors és elegáns politikai 

kommunikációjával hasznot húzott a francia választási rendszer kríziséből, és nagy támogatást 

biztosított számára az, hogy mérsékelt alternatívát jelentett Le Pen szélsőjobbjával szemben. 

Azonban ez a hatás mostanra már tűnőben van Franciaországban, és valószínűleg nem lesz 

sokáig meghatározó az európai politikában. Tapasztalatlansága, melyre fény derült a V4-ekhez 

és Olaszországhoz intézett figyelmeztetéseiben, feszültségekhez vezethet az előttünk álló 

hónapok során. Franciaországban végrehajtott államcsínyének megismétléséhez a 

neoliberalizmus új narratívájára és egy olyan megosztott Európára van szüksége, ahol a jobb és 

a baloldal is gyenge, és ahol félnek a nacionalizmustól.  

 

  

 


