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Az európai migrációs válság
Újfajta kihívások és lehetséges válaszok
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A hétvégéről

A 21. század egyik meghatározó kihívása Európa számá-

ra a kontinensre nehezedő migrációs nyomás. 2013 óta 

csaknem 3,5 millió illegális bevándorló lépte át az EU kül-

ső határait, ami egyaránt érintette a kontinens politikai, 

gazdasági és biztonsági folyamatait. A jelenség kapcsán az 

európai menekültügyi rendszer működése éppúgy a viták 

kereszttüzébe került, mint a gazdasági bevándorlás raci-

onalizálásának szükségessége, az integrációs folyamatok 

sikerei és sikertelensége vagy a radikális iszlamizmus elleni 

fellépés. Ebben a vitában mindig is központi jelentőséggel 

bírt a berlini álláspont: Németország mint az EU és egész 

Európa meghatározó politikai és gazdasági hatalma gyak-

ran formálta jól-rosszul a migrációs válságra adott válaszo-

kat. A két Intézet közös kurzusa ehhez kapcsolódóan az 

európai migrációs válság témakörét járja körbe. A hétvége 

célja, hogy a hallgatók tájékozottabbá váljanak a 21. szá-

zadi migrációs trendekkel kapcsolatban, megismerjék az 

illegális bevándorlással együtt járó kihívásokat, valamint 

az egyes Európai Uniós országok álláspontjait és megoldá-

si stratégiáit, különös tekintettel Németországra, mint az 

európai migrációs politika irányadó szereplőjére. Annak ér-

dekében, hogy mindennek gyakorlati oldalát is megtapasz-

talják, a hallgatók egy EU-szimuláción próbálhatják majd 

ki érveléstechnikájukat és problémamegoldó készségüket.

A háromnapos akadémiai képzésen interaktív előadások, 
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szimulációs gyakorlatok, vezetett vita, valamint kvízek se-

gítik a migráció témakörének alapos megértését. Az egyes 

témakörökben való elmélyülést elismert magyar és külföldi 

szakértők előadásai segítik. A hétvége folyamán a hallga-

tók mind önálló csoportmunkában, mind vezetett előadáson 

részt fognak venni, amelynek során kipróbálhatják magukat 

mint ,,elemzők” és lemérhetik egy szimulált tanácsi hely-

zethez való alkalmazkodó- és vitakészségüket, illetve, hogy 

mennyire képesek követni kidolgozott mandátumaikat.

Ez a képzés azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók meg-

ismerkedjenek a migrációval, mint az európai politikát 

hosszú távon meghatározó jelenséggel. A kurzus végére 

a diákok megismerik a migráció témakörének alapvető 

szakkifejezéseit és fogalomkészletét, tájékozottá válnak 

az Európát aktuálisan érintő politikai, gazdasági és biz-

tonsági kihívások tekintetében és megértik Németország 

szerepét az európai migrációs politika alakításában. Mind-

ezen ismereteiket a gyakorlatban is kamatoztathatják egy 

tanácsi szimuláció keretében.

A hétvége helyszíne:

MCC Győri Központ

9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.
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2022. április 8. PÉNTEK

17:00

Érkezés, szállás elfoglalása

18:00-19:00

Nairobi – a nyomortelepek és a felhőkarcolók városa

Tóth Klaudia (MKI)
Kenya az esetenként átszüremlő terrorizmus, vallási szélsősé-
gesség és a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellenére 
Kelet-Afrika legstabilabb országa. Az ezerarcú főváros egyszerre 
kápráztat el impozáns épületeivel, köztereivel, nemzeti parkjával 
és egyszerre rendít meg a nyomortelepek kilátástalanságával. Mi 
áll a szegénység és a robbanásszerű fejlődés mögött? Miért van 
az, hogy bármekkora szegénységben élnek ott a családok, még 
azt a keveset is megosztják a vendégeikkel, amijük van, illetve 
mindig mosolyognak és boldogok? Ezeket a témákat járjuk körül 
egy fényképes úti beszámoló keretében.

19:00 Vacsora

20:00

Pub Quiz

Fodor Kinga (MNI), Tóth Klaudia (MKI)
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2022. április 9. SZOMBAT

07:30 Reggeli

09:30-11:00

Migráns, menedékkérő, menekült – ki kicsoda? Beveze-

tés a migráció rejtelmeibe

Janik Szabolcs, MKI
A világjárvány és az ukrajnai háború előtt szinte mindenki a „mig-
ránsokról” beszélt Brüsszeltől Budapestig. De kik ők valójában? 
Honnan és miért jönnek tömegesen Európába? Minden menekült 
migráns, de nem minden migráns menekült? Ha Londonba utazok 
félévre tanulni vagy dolgozni, én is migránsnak számítok majd? 
Most akkor a migráció jó vagy rossz? Hogyan érinti a kibocsátó 
és a befogadó országokat? A késhegyre menő politikai viták köze-
pette érdemes tisztába tenni az alapfogalmakat és megválaszolni 
elsőre egyszerűnek tűnő, de korántsem egyszerű kérdéseket, il-
letve áttekinteni az aktuális migrációs trendeket. Janik Szabolcs 
előadásán az akadémia résztvevői betekintést nyernek napjaink 
egyik legaktuálisabb és legforróbb témájába.

11:00-11:45

Csendes migráció – ukránok Lengyelországban

Dobrowiecki Péter, MNI
Az 1990-es évektől Lengyelország az Ukrajnából kiinduló, nyugati 
irányú migráció egyik kulcsországgá vált. Míg kezdetben az orszá-
gon át való tranzit dominált, addig a 2000-es évektől kezdve egy-
re nagyobb mértékben vált Lengyelország maga is célországgá. 
Utóbbi folyamat fokozatosan erősödött a 2014-től kezdődő ukraj-
nai fegyveres konfl iktus hatására, napjainkban pedig - az Orosz-
ország és Ukrajna között kirobban nyílt háború közvetlen folyomá-
nyaként - korábban elképzelhetetlen méreteket öltött. 
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2022. április 9. SZOMBAT

11:45-12:30

Németország – Bevándorló ország? A 2015-ös migrációs 

válság hatásai a német politikára 

Bauer Bence, MNI
A 2015-ös menekültválság alapjaiban rengette meg a német tár-
sadalmat, hosszútávú hatásai pedig a mai napig érezhetőek a né-
met politikában. De vajon mi is történt pontosan 2015-ben? Miként 
kezelte Németország a menekültválságot és hogyan egyeztethető 
össze mindez az európai és német jogrenddel? Hogyan változott a 
történtek fényében Németország és Magyarország kapcsolata? A 
2015-ös események fényében azt is áttekintjük, hogyan kezelte a 
Merkel-kormány a migráció témakörét és mik a tervei ezen a téren 
a 2021-ben megválasztott jelzőámpa-koalíciónak.

12:30 Ebéd

14:00-15:00

Arab embercsempészek a Facebookon

Tárik Meszár, MKI
Vajon miről beszélgetnek a különböző nyitott és zárt Facebook 
csoportokban az arab embercsempészek és a bevándorlók? Milyen 
titkokra derül fény levelezésük tanulmányozásakor? Többek kö-
zött ezekre a kérdésekre keressük a választ és konkrét példákon 
keresztül mutatjuk be, hogy milyen, a migrációval kapcsolatos il-
legális tevékenységek zajlanak a közösségi médiában. Ezen felül 
megvizsgáljuk, hogy az arab bevándorlók a déli határ szerb olda-
lán milyen körülmények között próbálnak meg bejutni az Európai 
Unió területére, miért hagyják el hazájukat, mik a motivációik és 
mit gondolnak rólunk, magyar emberekről. 
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15:30-17:00

Nemzetközi válságkezelés – tárgyalástechnikai gyakorlat

Novák-Varró Virág, MKI
A workshopon az akadémia résztvevői a nemzetközi válságkezelés 
alapjaival, és a nemzetközi szervezetek szerepvállalásával ismer-
kedhetnek meg. Az elméleti alapozást követően egy fi ktív válságö-
vezet konfl iktusának rendezésére vállalkozhatnak résztvevők; a 
négy csoport a konfl iktusban érintett országok, illetve a rende-
zésbe bevonódott két nemzetközi szervezet, a NATO és az ENSZ 
képviseletében folytatnak bi-, majd multilaterális tárgyalásokat. A 
tárgyalástechnikai gyakorlat során a résztvevők a problémameg-
oldó-képességüket, érveléstechnikájukat, diplomáciai érzéküket 
tehetik próbára.

18:00 Vacsora

19:30 A rejtőzködő Győr – tematikus, vezetett séta a 

belvárosban
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2022. április 10. VASÁRNAP

07:30 Reggeli

08:30-10:00

Vezetett vita – Migráció pro és kontra

Darkó Tünde, MNI
Mikor vitatkoztál utoljára valakivel, aki más politikai álláspontot 
képvisel, mint te? Mikor gondolkodtál el legutóbb egy, a tieddel 
ellentétes vélemény lehetséges hátteréről? Mikor győzted meg 
utoljára vitapartneredet a saját szempontod helyességéről? A 
migráció a mai európai politika egyik legvitatottabb kérdése, így 
érdemes akár az egyes országok bőrébe bújva is áttekintenünk a 
résztvevő felek érveit. 

10:30-12:00 

European migration – the Dutch experience

Dr. Huubertus Ruël, MCC

12:00 Ebéd

13:30 Visszautazás


