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MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

Újabb meghívó Németországtól? 

A német Integrációs és Migrációs Alapítványok (SVR) szakértői által elkészített 

elemzésében az Afrikából Európába érkező migrációt vizsgálják. A szakértői csoport több 

aspektusból szemléli a problémát. Legfontosabb feladatnak az illegális migráció 

megfékezését tekintik, aminek kezeléséhez egy sajátos javaslatot fogalmaznak meg. Ennek 

értelmében az afrikai munkavállalók bizonyos összeg kifizetése után néhány hónapos 

időtartamra legálisan beutazhatnak Németországba. A szakértők abban látják a hazatérés 

garanciáját, hogy az adott idő letelte után hazájukba visszatérő migránsok visszakapják a 

befizetett összeget. Az SVR szakértői szerint így az embercsempész-hálózatok helyett az 

afrikaiak a legális – és biztonságos – csatornák felé lennének terelve. Ugyanakkor az elemzés 

nem foglalkozik mélységében azzal a kérdéssel, hogy a letétbe helyezett összeg elegendő 

vonzerőt biztosít-e ahhoz, hogy a legálisan az EU területére jutott afrikaiak valóban 

hazatérjenek.  

 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration: Gemeinsam gestalten: Migration aus Afrika 

nach Europa (Az anyag elérhető itt). 

 

A Berlinben működő német Integrációs és Migrációs Alapítványok 2008-ban jött létre 8 független 

think-thank egyesüléseként. Az intézet célja, hogy az integráció és a migráció témakörében 

végezzenek kutatásokat. A 2020-as év óta a szervezet a német szövetségi belügyminisztérium 

támogatásával végez kutatásokat és készít elemzéseket a Németországban tapasztalható migrációs 

helyzetről. Az SVR a migráció liberalizálását támogató nézőpontot képvisel és megközelítésében 

túlsúlyban vannak a humanitárius megfontolások. 

Egyre fontosabb szereplővé válik Afrika 

Az elemzés első része bemutatja, hogyan nőtt meg Afrika jelentősége a nemzetközi közösség 

szemében. Ezt bizonyítják többek között az Európai Unió Afrikával közösen tartott csúcstalálkozói 

és az Afrikai Unió által elkészített „Agenda 2063” stratégia, amely a kontinens jövőjét szándékozik 

bemutatni. Az kutatás kitér az Afrikából érkező migránsok különböző csoportjainak bemutatására, 

és hosszasan elemzi a magasan képzett bevándorlók és a munkakeresési célból érkezők kérdéskörét. 

A tanulmány aláhúzza, hogy a legtöbb afrikai ország nem kizárólag kibocsájtó ország, hanem több 

esetben a kontinensen belüli migráció célországa is egyben. Hangsúlyozzák, hogy nagyon sok afrikai 

állam a legtöbb menekültet befogadó ország közé tartozik.  

A szakértők helyesnek gondolják, hogy az Európai Unió jelenleg is pénzt és energiát fektet az 

Afrikából érkező illegális migráció megállításába. Petra Bendel professzor, az SVR vezetője 
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kijelenttette, hogy támogatják azt az elgondolást, hogy Németország és más európai államok 

együttműködési lehetőségeket keressenek a fekete kontinens kormányaival.  

 

Az ideiglenes vízum és további javaslatok 

Az SVR testülete az illegális migráció kezelésére egy ideiglenes munkavízumot javasol biztosíték 

ellenében. A felvázolt elképzelés értelmében a megfelelő feltételek teljesülése esetén a migránsoknak 

lehetőségük van beutazni az általuk kiválasztott ország területére és ott munkát vállalni. A biztosíték 

nagyságáról, illetve feltételeiről az SVR szakértői nem tettek említést az elemzésükben. Abban az 

esetben, ha a jelentkező a vízumban kiszabott idő lejártakor hazautazik, megtarthatja az addig 

megkeresett pénzt és egy következő alkalommal is pályázhat az ideiglenes vízumra, illetve visszakapja 

a letétbe helyezett összeget is. A szakértők szerint egy hasonló stílusú vízum lehetővé tenné a 

képzettséggel nem rendelkező migránsok ellenőrzött beutazását, aminek következtében az illegális 

migráció jelentősen csökkenne. A szervezet szakértőinek véleménye szerint a vízumtervezet új 

lehetőséget jelent az afrikai államokkal való együttműködésben, mivel a bevándorlók a vízum lejárta 

után hazatérnek a származási országaikba és a megszerzett tapasztalataikat és ismereteiket új 

vállalkozások indítására fordíthatják. A szakértők szerint ezzel a tervezettel kialakítható egy migrációs 

körforgás, amelyből minden érintett képes profitálni.  

Az SVR szakértői szerint kiemelten fontos a tengeren való biztonságos átkelés biztosítása, ezért az 

EU tagállamainak újabb tengeri mentési akciók megindítását javasolja. Emellett felhívják a figyelmet 

a kontinensen belüli migráció problémáira, mi szerint a több menekültet befogadó országok – mint 

például Uganda és Etiópia – és a menekültekkel foglalkozó helyi szervezetek nehéz pénzügyi 

helyzetben vannak. Ezért az SVR szerint az Európai Uniónak növelnie kell a humanitárius 

támogatásokra fordított összegeket és az áttelepítési kvóták számát. Ez mutatja egyébként, hogy az 

SVR írásában összemossa a menekültek/menedékkérők és az illegális (gazdasági) migránsok 

fogalmát.  

Daniel Thym professzor, az SVR alelnöke szerint ahhoz, hogy az EU képes legyen sikeresen 

kontrollálni a migrációt. együtt kell működnie az afrikai országokkal. Ennek lényege, hogy a 

tárgyalások során figyelembe veszik az afrikai államok igényeit is. Az alelnök szerint ez azért is 

kiemelten fontos, mert az Unió tagországaiból kiutasított személyek sok esetben a bilaterális 

megállapodások hiánya miatt nem térhetnek vissza a szülőföldjükre. A szervezet véleménye szerint 

a jövőbeni migrációs előrejelzések bizonytalanok. A szakértők szerint a migrációs mozgások és a 

növekvő afrikai népesség között nincs egyértelmű kapcsolat. A német Integrációs és Migrációs 

Alapítványok szakértői ezért egy tudományos hálózat létrehozását javasolják, amelynek fő feladata 

az Afrikából Európába tartó migrációs folyamatok tanulmányozása.  

 

Összegzés 

Az SVR javaslata alapvetően kidolgozatlan, kevés konkrétumot tartalmaz, és nem ad választ a 

legfontosabb kérdésekre: mekkora összeg lenne az a bizonyos letét? Ha túl alacsony, kellő vonzerőt 

jelent-e a visszaszerzése, ha túl magas, honnan teremtik elő a résztvevők? Miért gondolják a 
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szakértők, hogy ez önmagában a hazatérésre fogja ösztökélni a jelentkezőket – főleg, ha a 

kitoloncolás jogi keretei nem adottak? 

Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy egy kormányközeli intézményről van szó – nem kizárt, hogy a 

javaslat elemei konkrét javaslatok formában hamarosan a német politikus részéről is megjelennek a 

migrációs diskurzusban. 


