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A bevándorlás kézbentartása az 1950-es évek óta fontos kérdés Nagy-Britanniában és az
1970-es évek óta egész Nyugat-Európában, míg manapság az egyik legjelentõsebb poli-
tikai kérdés, mivel a politikusok egy része, a média és akadémikusok szerint is globális
migrációs válsághelyzet van. A dokumentálatlan migráció a menekült státusért folyamo-
dók beáramlása és új etnikai közösségek alakulása kicsúszni látszik a kormányok ellen-
õrzése alól.

Az USA kormánya évek óta próbálja megállítani a mexikói bevándorlók illegális be-
lépését, akik az 1940-es évektõl még legálisan érkeztek az országba, de 1964-ben ez a
program véget ért, és 1986-tól az illegális határátlépõk alkalmazását megpróbálták leg-
alizálni. Ekkor körülbelül 2,7 millió idegen nyert legális bevándorló státust, de az USA
kormánya nem tudott hatékony szankciókat bevezetni a munkaadókkal szemben az ille-
gális határátlépõk fekete foglalkoztatásának megakadályozására. Ezek a legalizált mun-
kavállalók a rosszabbul fizetett mezõgazdasági szektort elhagyva ipari vagy szolgáltatá-
si jellegû munkákat vállaltak, így a mezõgazdasági szektor továbbra is igényt támasztott
az olcsó munkaerõre. A legalizált munkavállalók eltartottjaikat is az országba hozták csa-
ládegyesítés címén. 

A Clinton-adminisztráció megpróbálta megerõsíteni a határok õrizetét 1994–2000 kö-
zött, de így sem sikerült visszaszorítania az illegális határátlépések számát. A megnehe-
zített határátlépés következtében az illegális határátlépések közben elhunytak száma az
1994-es 23-ról, 2000-re 499-re növekedett, valamint az embercsempészek alkalmazási
költsége 143-ról 1500 USD-ra növekedett. 

A ’90-es években más, új bevándorló útvonalak is mûködni kezdtek, különösen Kína
felõl. A 2000-es népszámlálási adatokból következtetve 9 millióra tehetõ az USA terüle-
tén tartózkodó illegális bevándorlók száma. 

Több példa is sorakozik arra, hogy a politika gyakran pont az ellenkezõjét érte el ere-
deti szándékának. 

– Ausztrália háború utáni bevándorlási programja, melynek célja az volt, hogy az or-
szág nagyrészt fehér és angolszász maradjon, és aminek következtében a világ
egyik legsokszínûbb társadalma jött létre.

– Németország vendégmunkás-toborzása 1955–1973 között, amely idõszakos mun-
kát kínált, de hosszú távon családegyesítéshez, állandó letelepedéshez és új etnikai
kisebbségek kialakulásához vezetett.

– Franciaország, Hollandia és Nagy-Britannia posztimperiális bevándorlási és állam-
polgársági politikái, amelyek a gazdasági és politikai befolyás fenntartását célozták,
és mégis nagymértékû bevándorláshoz és etnikai diverzitáshoz vezettek.

– A jelenkori európai bevándorlás-korlátozó politika, amely a nemzetközi ember-
csempészet egyik „aranybányája”.

Miként lehet megállapítani, hogy egy politika kudarcot vallott? Analitikus értelemben
egy politika akkor vall kudarcot, ha nem éri el a kitûzött céljait. Az értékeléshez azonban
elengedhetetlen a vezérelvek pontos és nyílt meghatározása, amitõl a politikusok és hiva-
talos személyek a legjobban ódzkodnak. 166
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A migrációt formáló tényezõk és politikai
következményeik

A migrációt befolyásoló faktorok három csoportba oszthatók:
– A migrációs folyamat szociális dinamikájából származó tényezõk
– Aglobalizációhoz, transznacionalizmushoz és az észak–dél kapcsolatokhoz kötõdõ té-

nyezõk
– A politikai rendszereken belüli tényezõk

A migrációs folyamat szociális dinamikájából származó tényezõk

Láncmigráció és hálózatok: az elsõ migránst – aki általában egy fiatal munkaerõ – gya-
korta követi a családja vagy közösségének más tagjai. Ez a társadalmi tõke megköny-
nyíti az újonnan érkezõk elhelyezkedését, munkához jutását, és migrációs hálózat ala-
kul ki. Az ilyen típusú hálózatok nemcsak a migránsok, hanem a menekültek és a me-
nekült státusért folyamodók számára is fontos és nagy befolyással van útvonal-válasz-
tásukra. 

A család és közösség életbevágóan fontos szerepet játszik, mivel a migrációs döntéseket
nem egyének, hanem családok hozzák. Gyors változások idõszakában a családok gya-
korta küldik egy vagy több tagjukat más régióba vagy országba dolgozni. A családi kö-
telékek fontos financiális és kulturális tõkét jelentenek, és stratégiákat az állandó mun-
ka, illetve a kockázat kezelésére hosszabb idõszakon keresztül.

Elhelyezkedés az élet körforgásában. Gazdasági migráció esetén a primer migráns általá-
ban egy fiatal férfi vagy nõ, aki ideiglenes munkát keres arra a célra, hogy ha össze-
gyûjtött bizonyos összeget, akkor hazatérjen. Ezen célok elérésében tapasztalt nehéz-
ségek elhúzódó tartózkodáshoz vezetnek, aminek következménye a családegyesítés
vagy -alapítás elõmozdítása. 

A migrációs ipar: Amikor a migráció beindul, megjelenik a szükség ügyvédekre, banká-
rokra, utazási ügynökökre, toborzókra, tolmácsokra és lakásközvetítõkre. Ha egy kor-
mány megpróbálja visszaszorítani a migrációt, nehézségekbe ütközhet, mert ezek a
vállalkozások továbbra is szervezhetik azt, csak más formában. Manapság mindazo-
náltal a migrációs ipar illegális oldala kerül elõtérbe, amely legitimálhatja a hivatalos
politikák kudarcait. 

A politikák mint lehetõségi struktúrák: Azon szerencsések, akik egy fejlett országban él-
nek a középosztályban pozitívabban tekintenek az államra és a törvényekre, mint a vi-
lág népességének nagyobb része, akik korrupt, erõszakos vagy kevéssé hatékony rend-
szerekben élnek, és akiknek a túlélésében a hivatalos politika csak egy újabb leküzden-
dõ akadály. 

Strukturális függés az emigrációtól: Sok, kevésbé fejlett ország függ a munkaerõ export-
jától mint a munkanélküliség egyik legfontosabb csökkentõ tényezõjétõl. Ahol a kor-
mányok támogatják az emigrációt, mint a Fülöp-szigetek Marcos idejében, amely a
gazdaság szerkezetébe beépül, és gyakran a fejlõdést helyettesíti. 

Strukturális függés az emigránsok munkájától: Az 1970-es években a nyugat-európai or-
szágok azzal szembesültek, hogy nem tudják a bevándorlókat kiadni még a magas
munkanélküliség ellenére sem, mert a migránsok olyan foglalkozásokban koncentrá-
lódtak, amelyeket a helyiek nem voltak képesek vagy hajlandók végezni, például az
USA mezõgazdasági szektorának szüksége van a mexikói feketemunkásokra, hogy az
elõállítási költségek alacsonyak maradjanak. 167



A globalizációhoz, transznacionalizmushoz
és az észak–dél elkülönüléshez kapcsolódó tényezõk

Az észak–dél elkülönülés migrációt generál. Manapság a legfontosabb határok nem nem-
zetállamok, hanem észak és dél között húzódnak, amelyek elválasztják Észak-Ameri-
ka, Nyugat-Európa, Japán és Óceánia erõs gazdaságát Afrika, Ázsia és Latin-Amerika
szegényebb országaiétól. Az észak–dél elkülönülés nem földrajzi kifejezés, hanem tár-
sadalmi és politikai, mivel északon is vannak kiközösítést elszenvedõ csoportok, míg
délen is vannak virágzó városok és elit csoportok. Mivel a gyenge gazdaságok és álla-
mok általában együtt járnak, az emberek rendszerint mind a szegénység, mind az em-
beri jogok megsértése elõl próbálnak menekülni, és az ilyen többszörös motiváció ese-
tén nehéz elválasztani egymástól a migránsokat és a menekülteket. 

A globalizáció generálja a kulturális tõkét és a migrációhoz szükséges technikai eszközö-
ket. Az államok általában örömmel veszik a tõke és az áru beáramlását, de gyanakvób-
bak az emberekkel és az ideákkal szemben. A fejlett országok egymással versengve
próbálják a magasan képzett munkaerõt magukhoz csábítani. A képzetlenebb munka-
erõ iránt is nagy igény mutatkozik, különösen mezõgazdasági és építõipari szektorban,
de ezt sok ország már nem ismeri fel. 

A globalizáció megváltoztatja a migráció jellegét. A múltban a migránsok vagy állandó
letelepedés céljával, vagy egyszeri ideiglenes tartózkodás céljára utaztak ki egy or-
szágba, addig ma az ismételt ideiglenes tartózkodás céljából, melyet megszakítanak a
visszatérések a származási országból. 

Transznacionális közösségek. A kommunikáció és a határokon keresztüli mozgás köny-
nyebbé válása transznacionális közösségek létrejöttéhez vezetett, amelyek két vagy
több ország területén mûködõ csoportok. Ezek rendszeres, tartós és szignifikáns, hatá-
rokon átnyúló tevékenységet folytatnak, amely lehet gazdasági, politikai, szociális
vagy kulturális. 

A nemzeti és transznacionális gondolkodás: A szerzõ szerint a transznacionális jelenség
egyre fontosabbá válik, és kihívás elé állítja a nemzeti szabályozást, különösen a migrá-
ció ellenõrzése terén. A migrációs hálózatok az egyik nem várt és nem tervezett módja
észak és dél újra összekapcsolódásának az északi államok elszigetelõ stratégiái ellenére.

A politikai rendszeren belüli tényezõk

Politikai konfliktusok az emigránsokat kibocsátó országokban. Egyes kormányok elõse-
gítették, míg mások kijelentették, hogy mivel megakadályozni nem tudják, ezért vala-
milyen szabályozás szükséges. A nemzetgazdaságok és helyi közösségek függése a
migránsok bevételeitõl növeli a kormányok nehézségeit, hogy hatékonyan szabályoz-
zák a migráció kérdését. Ez politikai konfliktushoz vezethet. AFülöp-szigetek jó példát
szolgáltatott erre 1995-ben, amikor az egyik munkavállalót Szingapúrban felakasztot-
ták gyilkosságért. A Ramos- adminisztráció megalkotta az OCW-k Magna Chartá-ját,
amely a külföldön munkát vállaló filippínók emberi jogait és méltóságát volt hivatott
védeni, de a külföldre távozó munkavállalók száma nem csökkent, és életfeltételeik
sem javultak ennek következtében, mivel a fogadó országok nem voltak hajlandók alá-
írni semmilyen bilaterális egyezményt vagy olyan multilaterális dokumentumokat,
mint az 1990-es ENSZ-konvenció, a migráns dolgozók és családtagjaik jogai. 

Érdekellentétek a célországokban. Szintén a strukturális függéshez kapcsolódnak. Malaj-
ziában például az ültetvény-tulajdonosok megakadályoztak egy tömeges kiutasítási168
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hullámot az 1997–1999-es ázsiai válság idején. Ez a migráció átpolitizálódásának ré-
sze volt. A Maláj Mezõgazdasági Termelõk Szövetsége és az építõipar nyomást gyako-
rolt a kormányra, hogy több munkavállalót hozzon be az országba. Ezzel ellentétben a
Maláj Szakszervezetek Kongresszusa ellenezte, a helyi munkások fizetésére és munka-
lehetõségére gyakorolt hatása miatt, míg a kínai politikai csoportosulások attól féltek,
hogy az indonéziai bevándorlás a kárukra mozdítja el az etnikai egyensúlyt. A kor-
mánypárt, az UMNO és a fõ iszlám ellenzéki párt, a PAS egyaránt támogatták az indo-
néziaiak beléptetését, amely potenciálisan elõsegítheti a maláj és iszlám érdekeltsége-
ket. A Perzsa-öböl és Afrika olajtermelõ országait is eléri ez a probléma. Számottevõ a
külföldi munkavállalók jelenléte – 1990-es években több mint kétszer annyi külföldi
dolgozott Szaúd-Arábiában, Kuvaitban és más Öböl-államokban, mint hazai munka-
erõ. Néhány Öböl-állam próbálja csökkenteni függését a külföldi munkavállalóktól, de
a munkaügyi hatóságok vonakodnak a gazdaságot destabilizáló lépéseket megtenni.

Érdekek, konfliktusok és rejtett programok a migrációs politikában. Demokratikus orszá-
gokban az érdekcsoportok fontos résztvevõi a politika formálásának, így a migrációs
politikának is. A migráció általában a munkaadói oldalnak áll érdekében, míg a szak-
szervezetek ambivalensek, megpróbálják az újonnan jötteket beszervezni. Egyes em-
berek a migránsok letelepedését ellenzik, lakókörnyékük romlásától félve, míg mások
a városi megújulást látják benne. A politikusok, a társadalmi mozgalmak és a média
mind szerepet töltenek be az emberek véleményének formálásában. Az érdekek és vé-
lemények ezen szövevénye magyarázatot nyújt a rejtett migrációs politikai programok
létezésére, ami olyan politikát jelent, amely egy bizonyos irányelvet követ, és valójá-
ban pont az ellenkezõjét cselekszi. 

A politikai képesség a migráció ellenõrzésére. A japán példa alapján úgy tûnik, hogy míg
az országnak rendkívül nagy szüksége van képzetlen munkaerõre, addig ezt a munka-
erõ-toborzási politikát a közvélemény egyszerûen nem fogja elfogadni. Ezért aztán a
hatóságok, bár súlyos büntetéseket vezettek be az illegális külföldi munkavállalók és
alkalmazóik ellen, rengeteg kiskaput is nyitottak. Európában a dokumentálatlan mig-
rációs hullám a neoliberális munkaerõpiac válaszlépése a deregulációra, amely a szak-
szervezetek és a felügyeleti rendszerek gyengülését hozta. Alkalmi és alvállalkozói
foglalkoztatás az észak-európai országokban is növekszik. 

Ellentétek a politika-formálási folyamatokban. Az elõzõ pontok a gazdasági és társadal-
mi érdekek jelentõségét hangsúlyozzák, illetve azt, hogy az állam miként próbálja
egyensúlyba hozni. A migrációs politika formálásához elengedhetetlen az állam szere-
pének tisztázása a folyamatban. A liberális állam egy az érdekcsoportok közötti mûkö-
dést és tárgyalást elõsegítõ mechanizmus. Hollifield azzal érvel, hogy az államnak kel-
lene a fõ elemzõ és politika-formáló egységgé válnia. 

A jogok jelentõsége. Hollifield szerint a jogok jelentõsége az a tényezõ, amely az állam
migráció menedzsmentjét korlátozza. Az 1970-es évek Európája repatriációs politiká-
jának legfõbb gátja a családok alkotmányos védelme és a bíróságok joggyakorlata. A
migránsok gyakran az európai emberi jogok nyilatkozatát hívják segítségül, amikor
európai bírósághoz fordulnak a nemzetek által hozott döntések ellen. 

A polgári társadalom jelentõsége. Még a liberális nyugati államok is vonakodnak jogokat
biztosítani a bevándorlóknak, ezért szükség van nem kormányszervekre (NGO), ame-
lyek a migránsok jogaiért és a diszkrimináció, valamint a rasszizmus ellen harcolnak.
Ázsiában még nagyobb a jelentõségük, ahol a politikai rendszer még inkább ellenálló a
bevándorlókkal szemben, mint például Japánban vagy Malajziában, ahol ezeknek a
szervezeteknek a száma nõ. 169



A jóléti állam. Egyes megfigyelõk szerint a jóléti államok kezdik bezárni ajtóikat az újon-
nan érkezettek elõtt, és korlátozzák a hozzáférést a jóléthez, mint például Ausztrália és
USA. Mindazonáltal a jóléti állam fogalmából adódóan a többségnek hozzá kell férnie
a jóléthez. Helyi szinten a bevándorlók integrációja sokkal hamarabb elkezdõdik, mint
állami szinten, ahogy az 1980-as években Németországban.

Az Európai Unió a gyökerüknél próbálja megragadni
a migráció okait

Az EU migrációs politikájának fejlõdése

1957-ben a Római Egyezményben az Európai Gazdasági Közösség lefektette a munkaerõ
szabad áramlásának feltételeit a tagországok között. A tagországokon kívülrõl érkezõ be-
áramlást az EGK nemzeti problémaként kezelte. 1985-ig, a Schengeni Egyezmény aláírá-
sáig az EU-államok különbözõ módokon reagáltak a migráció kérdésére. Az egyezményt
1995-ben léptette hatályba eleinte Franciaország, Németország és a Benelux államok. 

1997-es Amszterdami Egyezmény lefektette a migrációs és menekültügyi alapelveket,
személyek szabad mozgásának, vízumoknak a szabályozását az EU külsõ határainak át-
lépésekor. Az 1999-es Európai Tanács tamperei ülésén lefektették a migrációs politika 4
alapkövetelményét: hatékony migráció-áramlás-menedzsment; közös európai menekült-
ügyi rendszer; partnerkapcsolat a kibocsátó országokkal; tisztességes eljárás a harmadik
országok állampolgáraival. Felismerve azt, hogy a korlátozások önmagukban nem bizo-
nyulnak hatékonynak, 1992-ben az Európai Tanács a migráció okainak megszüntetését
célzó intézkedéseket szorgalmazott, mint pl. a béke megõrzése, fegyveres konfliktusok
felszámolása, emberi jogok tiszteletben tartása, demokratikus társadalmak létrehozása
megfelelõ feltételek között, liberális kereskedelmi politika a gazdasági feltételek javítá-
sára. Ezt a megközelítést, pl. a volt Jugoszlávia háborúi elõl menekülõk is megerõsítet-
ték. Ez vezetett olyan kezdeményezésekhez, mint egy korai figyelmeztetési rendszer,
konfliktus-prevenció, szomszédos államokkal való együttmûködés és konfliktuskövetõ
rendezés. A kétoldalú kereskedelmi és együttmûködési egyezményeiben az EU a ’90-es
évek óta mindig csatolt egy emberi jogokra vonatkozó záradékot, de ezek nem tartalmaz-
ták irányelvként a migráció- vagy menedékjog-keresés áramlásának megelõzését. 

Egy átfogó megközelítés felé

Az EU az Amszterdami egyezmény alapjain létrehozta a Migrációval és Menekültügy-
gyel Foglalkozó Magasszintû Csoportot (HLWG). A testület tagjai igazság- és belügymi-
nisztériumi tisztviselõk, valamint külügyi, biztonsági és gazdasági szakemberek voltak.
A HLWG a migráció okának megszüntetését célzó akciótervet dolgozott ki az egyes or-
szágok számára. A HLWG több problémával is szembesült. Az NGO-k kritizálták abban,
hogy nem lép fel hatékonyan az emberi jogokat sértõ, kibocsátó országokban, pl. Irak-
ban. Másodszor, az együttmûködési elv ellenére az akcióterv nem nyugodott az érintett
ország kormányával elõzetesen folytatott kimerítõ konzultáción. Egy másik kritika sze-
rint nem elégséges az NGO-kal és az EU-tagországokkal való együttmûködés, noha
nemzetközi szervezetekkel, Vöröskereszt, ENSZ stb. jónak volt mondható. A kidolgozott
javaslatok, illetve ajánlások annyira ködösek és általánosak voltak, hogy eredményekép-
pen az akcióterv nem tudhatta az emberi jogok megsértését, illetve a kikényszerített mig-
ráció okát felszámolni. 170
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Korlátozás, illetve okok

2002-ben az Európai Tanács ülésén a spanyol és a brit miniszterelnökök javaslatot tettek,
hogy az együttmûködési megállapodásokat a kibocsátó országokkal kössék a be nem fo-
gadott menekültek és az illegális bevándorlók visszafogadásához. A sevillai ülés nem fo-
gadta el ezeket a javaslatokat, de a visszafogadási egyezményeket az egyik legfontosabb
eszköznek tartotta. 

Általában szólva az EU retorikájában és tetteiben ellentét mutatkozik. Az 1992 óta soro-
zatosan deklarált átfogó szükség egységes politika kialakítására ellenére valójában nagyon
keveset tett az illegális vagy kényszerû bevándorlás okainak felszámolására. Mindazonáltal
ennek hiánya egy alapvetõ érdekellentétnek köszönhetõ. Agazdasági és kényszerû migráció
az észak és dél közti gazdasági, társadalmi, biztonsági és emberi jogi különbségeknek kö-
szönhetõ. Nagyon is valószínû tehát, hogy a legfontosabb erõfeszítéseknek az illegális be-
vándorlók áradatának megállítására gyakorlatilag semmilyen direkt kapcsolata nem lenne
magával a migrációs folyamattal. Egy Oxfam-jelentés szerint a kereskedelmi korlátozások a
fejlõdõ országoknak évente kb. 100 milliárd USD-ba kerül, kétszer annyiba, mint amennyit
segélyként kapnak. Az EU szabadkereskedelmi politikája a fejlõdõ országokkal a gyakorlat-
ban nem valósul meg, mivel egyfelõl szabad bebocsátást kér az áru- és szolgáltatás piacra az
ilyen országokban, másfelõl saját piacait korlátozásokkal védi. Fontos lenne elemezni az ér-
dekellentéteket a politikaformáló tényezõk között az EU-n belül és azok tagállamain belül is.
És végül kulcskérdés, hogy az EU lakossága hajlandó-e elfogadni azt a nagymértékû változ-
tatást, mely a globális egyenlõtlenség megszüntetését célozná, és hogy az EU tagállamainak
politikai testületei képesek-e alapvetõ változtatásokat végrehajtó intézkedéseket hozni. 

Konklúzió

A nemzetközi migrációt mozgató erõk rendkívül összetettek, és mélyen beágyazódtak az
általános társadalmi mûködés folyamataiba. Továbbá interakcióban vannak a politikafor-
málás és -alkalmazás szintén nagyon komplex erõivel, így nem meglepõ, hogy az ered-
mények gyakran nagyon szegényesek, maga a politika ellentmondásos, szûk területet
érint, és nem várt következményei lehetnek. A tényezõk komplexitása bármilyen általá-
nos mûködési elv vagy teória felállítását végrehajthatatlanná teszi. Ezért a társadalomtu-
dósok számára azt érdemes vizsgálni, hogy egyes specifikus folyamatokban ezek a té-
nyezõk milyen interakcióban vannak egymással. A jelenkori migráció egy társadalmi fo-
lyamat, amelynek saját dinamikája van. Ezt 3 fõ elvben lehet összefoglalni: a migrációt
beindító tényezõk fontossága, a migrációs folyamatok önfenntartása, amikor már bein-
dultak, és mind a kibocsátó, mind a célország strukturális függésének megjelenése. 

Az észak–dél kapcsolatoknak a globalizáció jelen fázisában a migráció integrált része,
így minden politika kudarcra van ítélve, ha nem a kényszerû és a gazdasági migrációt
egyszerre célozza meg. A nemzetközi hálózatok mindaddig alá fogják aknázni a migrá-
ció szabályozást, amíg az nemzeti gondolkodáson alapul. Az EU példáján látszik, hogy
még a legfejlettebb szupranacionális testületnek is sokat kell fejlõdnie ennek leküzdésé-
re. A migrációs folyamatok megértését, valamint a transznacionális faktorokat össze kell
kötni a szupranacionális testületek politikaképzésével. Sok kudarc vagy nem várt mel-
lékhatás forrása, hogy a politikai körforgás alapvetõen rövid távú, gyakran választási pe-
riódusokra oszlik, míg a migráció folyamata mindig hosszú távú. 

Végezetül fontos felismerni, hogy a meghirdetett állami irányelvek gyakran félreveze-
tõk, mivel fent kell tartaniuk a legitimitást, és nem hajlandók szembenézni a korábbi po- 171



litikai kudarcokkal. A politikusok általában azt hangoztatják, hogy ezeknek, a dokumen-
tumok nélküli munkavállalóknak a kizárása gyakorlatban a kiskapukon történõ beenge-
désüket jelentené, amivel még kiszolgáltatottabbá válnak, ez pedig olybá tekinthetõ,
hogy egy transznacionális munkásosztály jön létre, amely nemcsak etnikumában, kép-
zettségében, de jogi státusában is különbözik. Ebben a kontextusban az észak–dél kap-
csolatok és a migráció szabályozása az egyenlõtlenség fenntartása. Akkor, amikor a köz-
ponti elvek az egyenlõtlenség csökkentését fogják célozni, válik majd a migráció-szabá-
lyozás sikeressé és fölöslegessé.

Bosznay Csaba

A síiták szereplehetõsége Irakban

Trautner, Bernhard: Auf dem Weg zur Anerkennung. Die Schiiten im Irak und ihre Rolle beim politischen
Wiederaufbau. = Blätter für deutsche und internationale Politik, 6 / 2003. 714–723. p.

Irak társadalmi konszolidációjában, amely a megszálló hatalom vissza- vagy háttérbe vo-
nulásával egyidejûleg kezdõdhet meg, fontos és megérdemelt szerep vár a lakosság 60%
körüli többségét kitevõ síitákra, akik a kurdok mellett szintén alaposan megszenvedték a
diktatúra évtizedeit. A Dél-Irakban kiterjedt tömblakosságot adó, kisebb csoportjaiban
másutt (így az északi kurdok között) számos más helyen megtalálható felekezet már a brit
behatolásnak is vesztese az 1920-as években, ami ellen lázadt, és nem volt partnere az
arab világ számos más részén többségi szunnita irányzat által inkább támogatott modern
arab nacionalizmusnak sem, amibõl az iraki diktatúra kinõtt. Ennek folytán az iraki síiták
a diktatúra elõtt is mélyen alulreprezentáltak maradnak a politikai intézményekben, a
diktatúra pedig a ’70-es évekkel a folyamatos konfrontáció korszakát hozza el: állandó-
sul a síiták diktatúraellenes fellépése, válaszként pedig a megtorlás gyakorlata a hatalom
részérõl. Az ellenállás karizmatikus vezetõ alakja: Muhammad Baqir asz-Szadr–szoros
kapcsolatban az iraki számûzetését töltõ iráni Khomeini ajatollahhal. Különösen kriti-
kussá válik a helyzet persze az iráni forradalmat (1979) követõen, amely síita vallási ve-
zetõk, élükön Khomeini közremûködésével ment végbe, az iraki politika messzemenõ el-
lenszenvét kiváltva. 

Szaddam Husszein 1980-ban asz-Szadr lefogásával és kivégzésével torolja meg a síita
ellenzékiséget és az iráni síita forradalom iránti rokonszenvét, miközben hívõk százezreit
ûzi el az országból az iráni határon át. Egyidejûleg látszólagos, formális gesztusokat tesz
a moszlim hívõ gyakorlatnak. Teherán soros lépése: a hadüzenet Bagdadnak az iráni–iraki
háború hosszú, zavaros korszakát vezeti be (az 1988-as fegyverszüneti egyezményig). Az
idõszakot egyrészrõl a síiták együttmûködési próbálkozásai fémjelzik az iraki civil ellen-
zékkel, másrészrõl az iraki és az iráni síiták szövevényes és ellentmondásos kapcsolatai
jellemzik. Ezek együttmûködést és elhatárolódást egyszerre magukban foglalnak. Az ira-
ki oldal többsége ellenzi a politikai hatalom közvetlen megragadását, nem támogatja az
iráni vallási forradalom esetleges iraki exportját; ebben a maga részérõl szigorúan tartja
magát az évszázados hagyományokhoz. A mindkét országban újraélénkülõ kurd autonó-
mia-törekvések miatt Irak esetleges feldarabolásának kérdése sem kerül napirendre, még
a konfliktus Kuvait körüli, nemzetközi kiszélesedése idején sem, aminek során a síita
többségû Dél-Irak esetlegesen Iránhoz átkerülhetett volna.

Az iráni beavatkozás pacifikálása és a kuvaiti válság lezárása után a belsõ ellenzéké a
szó a Szaddam Husszein elleni küzdelem tekintetében. Egy idõben kerül sor Északon a172
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kurd, Délen pedig a (jóval szervezetlenebb) síita lázadásra, aminek letörésére a hatalom
kész minden eszközt bevetni. Északon kezdetét veszi, mint tudjuk, a napalm bevetése;
Délen a hagyományos vízi foglalkozások élõhelyének fokozatos elpusztítása (a vizek el-
vezetésével). A program véghezvitelében csak az USA által biztosított repülési tilalom
akadályozhatta Bagdadot. Ez nem sokat jelenthetett Délen, ahol a ’90-es évek folyamán
fel is bomlott az egész ötezer éves ökoszisztéma, és százezrek váltak földönfutóvá. Szad-
dam a lázadásoknak, a jogsértés minden formáját igénybe véve, elképzelhetetlen méretû
erõszak alkalmazásával, véget tudott vetni. Vallási vezetõk sokaságát börtönözte be, és
irtotta ki családjukkal együtt. A kurdokat sikeresebben védte a további bombázásokat
megakadályozó repülési tilalom, így lakóterületeiken de facto-autonómia jöhetett létre a
kurd pártok vezetésével, amely változás nélkül szállt át a Szaddam utáni Irakra, s az or-
szág jövõbeni konszolidációja keretében talán jogi biztosítékait is elnyerheti. Ezzel
szemben a diktatúrával szembeni síita ellenállás a nyugati beavatkozás elõtt teljesen el-
veszíteni látszott erõnlétét, a szervezettség semmi jele nem volt látható, s csak a Szaddam
utáni idõben kezd újra magához térni, ezúttal a megszállást elutasító politikai akarat meg-
testesítõjeként. Természetesen a síiták csak kompromittálnák magukat a megszállók
iránti legcsekélyebb lojalitással. Erre a megszállóknak sincs igazán szükségük. A hata-
lom szuverén demokratikus erõk kezébe adása során az iraki síita többség meghatározó
és más erõkkel korrekten együttmûködõ biztosítéka lehet az iraki laicista demokrácia fo-
kozatos felépítésének, valóban anélkül, hogy az iráni síita fundamentalizmus mottójára
kívánná átalakítani az ország életét.

Komáromi Sándor

Az antiszemitizmus és az etnikum kérdése
Európában

Rosenthal, John: Anti-Semitism and Ethnicity in Europe.
= Policy Review, vol. 2003. October & November 121. no. 17–38. p.

A szerzõ aggodalommal mutat rá az európai társadalmakat egyre jobban átszövõ antisze-
mitizmusra. Csupán 2002-ben számos olyan erõszakos eset történt, amelyet nyilvánvaló-
an antiszemitizmus motivált, bár a hatóságok ezt hivatalosan nem állapították meg, vagy
egyenesen tagadták. Az, hogy viszonylag keveset hallunk ezekrõl az esetekrõl, azt bizo-
nyítja, hogy mostanában bevett gyakorlattá vált ún. liberális kommentátorok körében azt
állítani, hogy az európai antiszemitizmusról szóló beszámolók túloznak, és csak arra
szolgálnak, hogy kifogják a szelet a palesztin ügyet támogató európaiak vitorlájából, és
aláássák az Izrael ellen irányuló bírálatokat. A szerzõ ezzel szemben úgy véli, hogy az an-
gol nyelvû, de fõként az amerikai média éppen hogy kevésbé jelentõsnek mutatja a prob-
lémát a valóságosnál.

2002 tavaszán antiszemita gyújtogatási hullám söpört végig Franciaországon, amely-
rõl nagy mélységben számolt be az amerikai média. Amikor azonban a dolgok visszatér-
tek az aggasztóan „megszokottá” váló kerékvágásba, az angol nyelvû sajtó érdeklõdése
alábbhagyott – annak ellenére, hogy az újabb támadások már nem épületek, hanem sze-
mélyek ellen irányultak. Ráadásul a zsidók elleni erõszakról szóló tudósítások csaknem
kizárólag Franciaországra korlátozódnak, és csak néha tesznek említést Belgiumban
vagy Nagy-Britanniában történt esetekrõl. Mivel a problémát általában (és gyakran he-
lyesen) a francia külvárosokban élõ észak-afrikai bevándorlók számlájára írják, könnyen 173



levonják azt a következtetést, hogy a probléma gyökere nem Európában van, hanem a
muszlim bevándorlással jelent meg a kontinensen.

Furcsa módon Németországról kevés szó esik az antiszemitizmussal kapcsolatban, ho-
lott az ismert német incidensek száma meghaladja a Franciaországban feljegyzettekét.
Igaz, Németországban nem nõtt ugrásszerûen az atrocitások száma, viszont sokkal több a
kegyetlenkedés. Úgy tûnik, szinte tabu németországi antiszemitizmusról beszélni. Egyes
esetek azonban mégis kiemelt figyelmet kapnak. Példaként említi a szerzõ a Német Sza-
baddemokrata Párt egykori alelnökét, Jürgen Möllemannt, akit azzal vádoltak, hogy anti-
szemita érzelmekre próbálta alapozni a 2002-es nyári választási kampányát. Nemcsak
tisztségérõl kellett lemondania, hanem további vizsgálat indult ellene egy általa finanszí-
rozott, antiszemita szövegû kampányszórólappal kapcsolatban. A vizsgálatnak végül
Möllemann öngyilkossága vetett véget.

Bár a Möllemann-ügy már-már moralitásszerû véget ért, a gonosz elnyerte méltó bün-
tetését, a gond az, hogy noha a politikus támogatta a palesztin intifádát, és nyíltan bírálta
Ariel Sharont, kijelentései valójában nem voltak egyértelmûen antiszemiták. Egyedisége
talán csak abban rejlett, hogy vezetõ, centrumpárti politikusként adott hangot olyan néze-
teknek, amelyekkel jószerivel minden európai globalizációellenes tüntetésen találkozni
lehet.

A franciaországi erõszakhullám nyilvánvalóan kapcsolatba hozható a közszolgálati
média által közvetített, a második intifádát támogató magatartással, amely Ariel Sharont
egyenesen háborús bûnösnek bélyegzi. Egy arab származású fiatalokkal készített riport
is azt igazolta, hogy a fiatalok nincsenek tisztában a palesztin–izraeli kérdés részleteivel,
és teljes mértékben a televízió hatása alatt állnak.

Arról szó sincs tehát, hogy az észak-afrikai bevándorlók olthatatlan gyûlöletet táplál-
nának a zsidósággal és Izraellel szemben. Úgy tûnik, hogy a franciaországi antiszemita
támadások csupán a párizsi entellektüel és a diákság legújabb vesszõparipája, míg a gyö-
kértelen észak-afrikai tizenévesek örömmel elvégzik helyettük a piszkos munkát. Persze
kétségtelen, hogy az antiszemitizmus jelen van az észak-afrikai bevándorlók egyes köre-
iben, de nem biztos, hogy nagyobb gyakorisággal fordul elõ, mint másutt. A szerzõ meg-
gyõzõdése, hogy az, hogy a francia baloldal és a média implicit módon támogatja a pa-
lesztin intifádát, összefüggésben áll azzal, hogy a zsidóság és a zsidó intézmények iránti
gyûlölet és megvetés társadalmilag elfogadhatóvá vált. ågy verhetett gyökeret az a gon-
dolat is, hogy a konfliktus kiélezése magának a zsidó államnak áll érdekében.

Franciaországgal ellentétben Németországban az újraegyesítés óta mindennapossá vált
a rasszizmus és az idegengyûlölet. Mivel azonban történelmi okoknál fogva viszonylag ke-
vés zsidó maradt az országban, az antiszemitizmus a megmaradt zsidó emlékeket (temetõ-
ket és zsinagógákat) vette célba. A mai antiszemita fiataloknak többnyire fogalmuk sincs,
mirõl ismerhetnének fel egy hús-vér, zsidó származású embert, tehát csak a fantáziájukra
hagyatkozhatnak. Néhány „jellegzetesen zsidó” médiaszemélyiség pedig csak erõsíti a
sztereotípiát azáltal, hogy tálcán kínálja a német közönség számára a zsidóság definícióját.
Michel Friedman, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának korábbi alelnöke és két
showmûsor házigazdája például szinte rájátszik az „utált zsidó” szerepére.

A német lakosság egyébként mind az 1930-as, mind az 1990-es években túlbecsülte a
zsidók jelenlétét a társadalomban. A sors iróniája, hogy a jelenleg Németországban élõ
zsidók zöme csak nemrégiben vándorolt be, legtöbbjük éppen a volt szovjetunióbeli zsi-
dóüldözés elõl menekülve.

A közhiedelemmel ellentétben az idegengyûlölet és az antiszemitizmus nem a kelet-
német lakosság körében elterjedtebb, tehát nem posztkommunista örökség. A fiatalok174
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ezen eszmék iránti fogékonysága ugyanazon okokból fakad, mint a francia külvárosi fi-
ataloké: a munkanélküliségbõl és a kilátástalanságból. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
antiszemitizmus sem földrajzilag, sem társadalmilag nem behatárolható, és a középosz-
tály sem mentes tõle.

A szerzõ meglátása szerint az antiszemitizmus lassan egész Európát átjárja. Aggasztó-
an sokan vélik úgy, hogy létezik valamilyen egységes zsidó érdekeket képviselõ zsidó
lobbi. E nézet terjedéséért az európai elit tagjait is komoly felelõsség terheli, hiszen szíve-
sen gyártanak elméleteket a „zsidó összeesküvésrõl”. Példaként említhetjük Rudolf
Scharping volt német védelmi miniszter kijelentéseit, vagy Gretta Duisenbergnek, az Euró-
pai Központi Bank elnöke feleségének botrányos esetét a palesztin zászlóval. De Habs-
burg Ottót sem vonta felelõsségre senki, amikor – meglehetõs rasszizmusról tévén tanú-
bizonyságot – úgy nyilatkozott, hogy az amerikai politikai hatalom és a zsidók irányítása
alatt álló Pentagon és a színes bõrûek uralta belügyminisztérium között oszlik meg. Meg-
döbbentõ, hogy eltérõ politikai meggyõzõdést képviselõ európai politikusok mennyire
egyetértenek abban, hogy sötét „zsidó” erõk irányítják az amerikai politikát. A zsidóelle-
nesség emellett nemritkán Amerika-ellenes nézetekkel társul.

Atanulmány még egy aktuális problémára hívja fel a figyelmet: az „etnicizálódásra”. Az
etnikai csoportok a „regionalizmus” és a „kisebbségi jogok” ártatlan hangzású jelszavai
alatt egyre nagyobb szerephez jutnak a közéletben. A számos civil szervezet által is támo-
gatott „etnikai csoportokról szóló törvény” jogi keretet biztosítana minden õslakos, saját
kultúrával rendelkezõ népcsoport politikai jogainak érvényesítéséhez. Azsidóság azonban
a kritériumrendszer szerint nem minõsülne nemzetiségnek, mivel nem õslakos, és nem
koncentrált területen él. Más szóval, idegen, tehát a kisebbségi jogokról szóló európai meg-
állapodások nyújtotta védelemre sem számíthat.

A szerzõ végezetül figyelmeztet, hogy az európai regionalizmus és az etnikai csopor-
tokról szóló törvény fenyegetést jelent a zsidóság számára, mivel egy személyes jellegû
információból közéleti kérdést csinálnak, és különválasztja a zsidóságot mint idegent és
nem idetartozót. Újjászületõben van a rossz emlékû „vér és szülõföld” ideológiája. Rá-
adásul a globalizációellenes tüntetések kialakulatlan ideológiájában lassan összekapcso-
lódik a mindenütt jelen lévõ, arctalan „kapitalista” ellenség a zsidóság etnikai fogalmával.

Szirmai Judit
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