KONYVISMERTETES

Stauber Peter
Mi a baj a mignicioval?
"Az a baj a migraci6val, hogy egyesek szamara vallassa valt" - fogalmazott egy
koll.ogam nemr.og egy maganbeszeIget.os soran. Szavainak nyomat.okot ad az a
teny, hogy a kozigazgatasban .os az akad.omiai szf.oraban is a terulet legjelesebb
hazai miiveloi koz.o szamit. Ez a mondatjutott ujra es ujra az eszembe, mikozben a kozelmultban angol nyelven megjelent Refugees and Migrants in Law
and Policy cimii nemzetkozi tanulmanykotetet forgattam.
A Springer kiad6 gondozasaban megjelent vaskos kotet nemzetkozi elismertsegnek orvendo neves szerkesztokkel dicsekedhet. Helmut Kury professzor krimimilpszichol6gus, a freiburgi Albert Ludwig Egyetem emeritus tamira, egyben a kiilfdldi es nemzetkozi biintetojogok tanulmanyozasara specializal6dott
freiburgi Max Planck Intezet tudomanyos fOmunkatarsa. A lengyel biintetojogasz es kriminol6gus Slawomir Redo a Becsi Egyetem Jogi Karanak docense,
a vars6i Lazarski Egyetem professzora, aki korabban is szamos hivatalt WIWtt
be az ENSZ intezmenyeiben, sma az ENSZ Akademiai Tanacsanak munkatarsa. Az altaluk szerkesztett konyv ketsegteleniil impozans alkotas. Egyarant
igaz ez mind terjedelmi tekintetben - hiszen a konyv kozel ezer oldalt szam lal - ,
mind pedig a vizsgalt temak soksziniiseget es a szerzok felkesziiltseget tekintve.
Ritkasag az olyan atfog6 es kimerit6 kiadvany, amely a migraci6, e rna mar az
egesz vilagot erinto es foglalkoztat6 tarsadalmi jelenseg komplex bemutatasara Wrekszik. A kotet nagy erenye, hogy val6ban globalis szemlelettel vizsgalja
a migraci6 minden szegmens.ot es vonatkozasat. Ennekjegyeben olvashatunk
benne tanulmanyokat a menekiiltiigyrol, a legalis mignici6 egyes aspektusair61, de akar a hatarvedelem kerdeseirol is. Ugyancsak emlitesre melt6 a fdldrajzi sokfeleseg: a vilag szamos orszagab61 szarmaz6 szerz6k kozott egyarant
vannak olyanok, akik a kibocsat6 vagy a tranzit-, es akik a befogad6 orszagok
szemszogebOl dolgozzak fel a kerdest. A konyvben megjelennek nyugat-eur6pai, fOkent - bar nem kizar61ag - nemet szerzok, valamint kozep-eur6pai, iberiai, balkani, nyugat- es del-afrikai, illetve az USA-ra es az indiai szubkontinensre f6kuszal6 tanulmanyok. A konyv alaphangjat megis a nemet f6sodraru
tarsadalomtudomanyi gondolkodas adja meg. A kotetnek kiilOnos aktualitast
ad az Eur6paban es tagabb fdldrajzi komyezeteben az ut6bbi 4-5 evben lassan
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kibontakoz6, majd hirtelen eszkah1l6d6 mignici6s valsag, amelynek bemutatasa hangsulyos szerepet kap a tanulmanyok soraban.
A kotet ot nagyobb egysegre, mondhatni nagyfejezetre tagol6dik. Az elso A
menekiiitprobh!ma /uittere, a mult, a jelen es a JOVD, valamint a media a kutatits Jenyeben cimet viseli. A masodik a menekiiltek es migransok integraci6jat,
mint kolcsonfolyamatot - Az erme ket oldaMt - targyalja a befogad6 orszagok
tekinteteben. A harmadik reszben szereplo orszagtanulmanyok A gloMlis demokratikus politikai neve!es feladataira es gyakorlati kihivasaira koncentralnak.
A teljes negyedik fejezet a menekiiltek es a befogad6 tarsadalom veltik szembeni
bUnozoi viselkedesformaival foglalkozik. A zar6 ot6dik fejezet a kotet interdiszciplinaris jellegenek nagyon is megfelelo, de tematikailag be nem sorolhat6 dolgozatokat vonultat fel , es KovetkezD lepesek cimsz6 alatt ajovoperspektivakat
is vizsgaIja. Ahogy a kiitet alcime - Challenges and Oppotunities Jor Global
Civic Education - is utal d, a konyv nem csupan tudomanyos es elemzesi, hanem szeles olvas6kozonseget megcelozva hangsulyozottan nagyralat6 nevelesi
es oktatasi celokat is kittiz, ezert minden tanulmany vegen ellenorzo kerdessor
all az olvas6k, oktat6k es hallgat6k rendelkezesere. E gyakorlati celkittizes jegyeben - ahogy teljes attekintesben megallapithat6 - a szerkesztok koncepci6ja szerint a kotetben a masodik es harmadik egyseg, vagyis a helyzetfelmeres,
problemakezeles, a migransok kiszolgaltatottsaga es aldozatta valasa, valamint
az integraci6 es a j6 gyakorlatok felmutatasa kapja a legnagyobb hangsulyt. Ezzel szemben a migransokkal kapcsolatos rendeszeti feladatok, valamint az altaluk megval6sitott biincselekmenyek, amelyekhez eros es tavolr61 sem alaptalan
felelmek tarsulnak a befogad6 tarsadalomban, kevesbe hangsulyosan vannak
j elen. Az erre vonatkoz6 fejezet mindossze harom tanulmanyb61 all, bar az utols6 fejezetben Slawomir Redo tanulmanya meg visszater a menekiiltkerdes es
nagyvarosi biztonsag problematikajara.
A teljes szerzogarda a migraci6s szaktertilet nernzetkozi elvonalat kepviseIi. Orvendetes, hogy magyar szerzok is megjelenhettek egy ilyen rangos kiadvanyban, hiszen a migraci6 magyar kutat6i ideol6giai es politikai okokb61 az
ut6bbi evekben erdemtelentil kisse periferiara szorultak a nemzetkozi tudomanyos kozossegben. A P6czik Szilveszter es Sarik Eszter, az Orszagos Kriminol6giai Intezet ket tudomanyos fomunkatarsa altaI jegyzett kozos tanulmany
elokelo helyen, az elso fejezetben szerepel a kotetben. A dolgozat bemutatja a
Magyarorszagot erinto 2015-os migraci6s hullamot es az arra adott kormanyzati valaszokat, kiilonos tekintettel a biztonsagi hatarzar letesitesere es a kapcsol6d6 jogszabaly-m6dositasokra, illetve ezek nernzetkozi jogi, mindenekelott
a Genfi Egyezmenyre tamaszkod6 megalapozottsagara. A szellemes Law and
(B) Order elmet hordoz6 alapos es targyszerti elemzestik korbejarja a balkani

122

Stauber Peter: Mi a baj a migr:i.ci6val?

migraci6s utvonal e16Wrtenetet es ravihigit a mign\ci6val kapcsolatos elter6
attitiidok Wrtenelmi-tarsadalmi Mtterere is. Csak remelni lehet, hogy az angol
nyelvii megjelenes reven kiilfoldon is minel tobb 01vas6hoz eljut a tanulmany,
amely referenciapont lehet az elmult evek magyar migraci6s politikajanak
megerteseben es nemzetkozi ertekeleseben. Ajelenleg is zaj16 heves politikai
szocsatakon tulmutat6 szakmai diszkusszi6 ugyanis mind a mai napig nem
bontakozhatott ki, noha nyilvanva16an sztikseg volna a tudomanyos kozvelemenyben politikailag semleges, objektiv vitara.
Emlftest erdemel, hogy olyan neves kriminologusok tarsasagaban, mint Witold
Klaus, Irena Rzeplinska es Miroslav Scheinost tarsszerz6kent Levay Miklos, az
ELTE professzora, egykori alkotmanybiro es az Europai Kriminologiai Tarsasag volt elnoke is megjelenik a kotet harmadik fejezeteben, a harom kozep-europai orszagot, Cseh-, Lengyel- es Magyarorszagot a menekiiltek es menedeker6k helyzete szempontjabol vizsga16 osszehasonlft6 tanulmanyban. Kritikai
velemenyalkotasuk minden bizonnyal megszivlelend6 mozzanatokat tartalmaz
mindMrom orszag jogalkotoi szamara. A kotetben publikalo kozep-europaiak
-ozUl kiemelend6 meg Gorazd Mesko, a maribori egyetem tanara es a cambridge-i krimino16giai intezet kutatoja, aki ifjabb palyatarsaival kozosen irt dolgozataban Szlovenia migracios helyzetet taglalja.
A kOtet teMt szamos erenyt felvonultato, dicseretes es kiemelked6 teljesitmeny,
ketsegkiviil merf6ldk6 a jelenkori kutatasban. Azonban - es itt utalnek vissza a
bevezet6ben emlftett bon mot-ra - nem mehettink el kritika nelkiil egyes agga!yos vonatkozasai mellett. Ha a migracio - egyesek szamara - hitvallas, akkor
ez a konyv helyenkent atcsuszik e vallas Bibliajanak szerepebe. A tanulmanyokat korbeole16 gondolatisag ugyanis nemileg egybecseng az ENSZ altaI szorgalmazott es vegleges formaba ontott ugynevezett migracios kompakt szellemevel. Noha a migraci6 globalis kezeleset es menedzseleset kivano egyezmeny
j ogi kot6er6vel-legalabbis egye16re - nem rendelkezik, tavolrol sem veletlen,
bogy politikai megfontolasokbol mas orszagok mellett Magyarorszag is kilepett a kompaktot e16keszit6 folyamatbol. A nyilvanossag szamara talan nem
egyertelmii, de tagabb ertelemben az ENSZ altaI elfogadott es 2030-ig elerendo Fenntarthat6 Fej16desi Celok (SDG) alapozzak meg a migracios megallapodast es kepezik a kotet eszmei alapzatat is. Ha az egyes szerz6ket talan nem
is, de a kotet szerkeszt6it biztosan er6s elkotelezettsegjellemzi a migraci6 pozitiv megitelesevel kapcsolatban. Tetten erhet6 ez a ket e16sz6ban, amelyeket
Franl'ois Crepau, az ENSZ migransok emberi jogaival foglalkoz6 kii16nleges
jelentestev6je es William Lacy Swing, az ENSZ migraci6s iigynoksegenek, a
emzetkozi Migracios Szervezetnek (lOM) a korabbi f6igazgatojajegyez. De
visszattikroz6dik ez a ket tarsszerkeszt6 altaI irott epilogusban is. Ezek az irasok
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a migraci6t egyertelmiien pozitiv es elkeriilhetetlen vilagjelensegkent hittatjak,
amelynek megk6nnyitese, hovatovabb legalizalasa 6nmagaban is segitene
megoldani a kapcsol6d6 problemakjelent6s reszet.
A k6tet magyarra nehezkesen fordithat6 alcime kapcsan felvet6dik a kerdes:
mire es kikre iranyul a megcelzott demokratikus-polgarias politikai neveles? A
k6tet szerkeszt6i - a bevandorl6k sikeres integraci6jara helyezve a hangsulyt
- a migransok iskolazasa mellett a befogadtatas el6feltetelenek tekintik a befogad6 orszagok polgarainak neveleset, tudatforrmilasat, ahogy ennek a MborU
utani Nemetorszagban mar kialakult m6dszertana es intezmenyesiilt gyakorlata
van (politische Bildung) '. A k6tetben kifejtettek szerint letezik az ENSZ dokumentumokb61 kihiivelyezhet6 globalis minimum a globalisjogtudat, a ,jogszeriiseg kultUraja" tekinteteben, amely e nevelesi-oktatasi folyamat velejet adna,
lehetove teve "oslakosok" es ujonnan erkezettek harrnonikus egyiitteleset. Ebben a folyamatban az ENSZ nagy szerepet szanna a helyi 6nkorrnanyzatoknak,
els6sorban a migraci6 fo celpontjait jelento nagyvarosoknak. Aligha vitathat6, hogy az oktatas val6ban a sikeres integraci6 kulcseleme, a k6nyv eszmei
iranyultsaga azonban politikai beallit6dast61 fiiggoen ebreszthet rokonszenvet
vagy ellenszenvet az olvas6ban. Ett61 fiiggetleniil a tanulmanyok altai k6zvetitett ismeretanyag mindenkeppen el6 fogja segiteni a migraci6 global is es 6szszetett kerdesk6renek jobb megerteset.
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Nemetorszagban a nemzetkozi csemenyekkel, valamint a ncmet tortenelem es je\cnkor tarsadalmi
es politikai folyamataival kapcso!atos hclyes, tchat demokratikus es liberalis szellemU allaspontok
mcgfogalmazasa es szelcskorii propagah'lsa az - \ 'II) l ben alapitott cs a szovetsegi belUgyminisztcrium
ala tartoz6 Bundeszentrale flir politischc Bildung (http://www.bpb.dc) rcladata. Ezt rna az 1997. majus
26-an kelt Miinch~ni Manifesztum rcszlctezi es a 2001.januar 24-cn kelt rcndclet fog laljajogi kerctbc.
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