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Granyák Lívia: 
Migránsokat befogadó európai városok2 

 

 

A városok életében mindig is nagy szerepet játszott a bevándorlás jelensége, ez 

azonban napjainkban még inkább igaz. A külföldiek beáramlása kompenzálja az 

európai városok alacsony születési számát, gazdasági és társadalmi fejlődés 

indikátora. Ugyanakkor a világ példa nélküli urbanizációjának köszönhetően a 

migráció mára, próbára teszi a városok befogadó képességeit. Egyre nagyobb 

hangsúlyt kap az a kérdés, hogy a városok képesek-e és ha igen akkor miként, olyan 

környezetet kialakítani, amely a kitaszítottság helyett a gyarapodás lehetőségét 

biztosítja az oda érkezőknek. 

 

Erre keresi a választ írásában Dirk Gebhart, a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem, 

integrációs politikával foglalkozó kutatója is. Vizsgálata során számos problémát, de több 

jó gyakorlatot is sikerült felfedeznie.  

 

 

I. Miért városi szinten reagáljunk? 

 

Az Európai Unió, különböző intézményei újra és újra kifejezésre juttatják, milyen 

létfontosságú szerepet játszanak a városok a bevándorlók befogadásában. Ennek ellenére, 

a nemzeti kormányok integrációs politikájukból sokszor kihagyják őket. Bár sok város 

részt venne az idevonatkozó feladatokban, cselekvési lehetőségüket számos jogi és 

politikai akadály nehezíti. Szerepvállalásuk mellett pedig két érv is szól. Az első, a 

városok rendelkeznek a legelőnyösebb helyzettel annak eldöntésére, mely stratégiák 

működőképesek és melyek nem. Második érvként a bevándorlók városi lakosságban 

megjelenő nagy aránya hozható fel. Míg Brüsszelben a nem állampolgárok aránya a 

népesség 33%-át jelenti, addig ez országos szinten csak 11%; a külföldiek aránya 

Malmöben 30%, összehasonlítva Svédország 15%-val, London 34%-a az Egyesült 

Királyság 12%-val ; München 38%-a Németország 20%-val szemben. Amíg Rotterdam 

városának durván a fele nem holland állampolgár, ún. allochthonous, addig Hollandia 

népességében ez 21%.   

 

 

II. Az integráció városi és állami megközelítése 

 

A városok az ún. „puha” befogadási irányelvekkel kívánják támogatni az oda érkezőket 

és biztosítani a szükséges képzéseket. Ez azonban gyakran összeütközésbe kerül a 

„kemény” országos szinten meghatározott befogadási politikával, amely igen különböző 

jogokat és kötelezettségeket állapít meg a munkavállalás érdekében, a családi okokból 

érkező migránsok, az uniós állampolgárok, a menekültek, a tanulók és az illegális 

bevándorlók számára.  

                                                 
2
 Dirk Gebhard: Building inclusive cities: challenges in the multilevel governance of immigrant integration 

in Europe. https://councillibrary.files.wordpress.com/2014/10/ttr-2014-17.pdf (Letöltve: 2014.11.05.). 

https://councillibrary.files.wordpress.com/2014/10/ttr-2014-17.pdf
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Mivel az egyes országok és városok között eltérő hozzáállás figyelhető meg e téren, igen 

változatos gyakorlat alakult ki. Franciaországban és Belgium flamand régiójában például 

az integrációs politikát központilag irányítják, a civil szervezetekkel való megvalósítás 

pedig mindenféle hivatalos, városi kormányzat részvétele nélkül történik. Ezzel 

nagymértékben kihasználatlanul hagyva, a bevándorlók számára első kapcsolódási 

pontként működő, városi ügyintézőket. Németország hasonló modellt követ: a Migránsok 

és Menekültek Szövetségi Irodája, az érintett NGO-kal együtt dolgozik az integrációs 

programok kivitelezésén.  

 

Ezzel ellentétben, Dániában és Svédországban a városoknak világos végrehajtási 

kötelezettségük van. A svéd városok az állam nevében szerveznek orientációs 

tanfolyamokat, amelyeket a helyi körülményekhez tudnak igazítani. Dániában a városok 

az általános orientációs tanfolyamok mellett szakmai tájékoztatókat is tartanak. A dán 

programot a központi és a helyi kormányzat is támogatja anyagilag, a városok pedig 

külön anyagi juttatásban részesülnek a munkapiaci szereplők növelése után. 

 

Harmadik megoldásként néhány ország a városok számára nagy autonómiát biztosít a 

bevándorlók fogadása terén. A finn rendszer értelmében például, az önkormányzatok 

külön pénzügyi alapokkal rendelkeznek az újonnan érkezőknek nyújtandó helyi 

tanácsadó szolgáltatások megvalósítására. 

 

Ez rendkívül fontos lehet, hiszen az országos integrációs politika, mivel az egész országra 

kiterjedő rendszert kíván létrehozni, gyakran nem biztosítja azokat a szükséges 

erőforrásokat a városoknak, amelyre viszont szükségük lenne a specifikus kihívások 

leküzdése érdekében. Mindemellett az központi kormány néha igen megbízhatatlan 

partnernek bizonyul. Ennek egyik drámai példája a holland kormány 2012-es döntése, 

mellyel visszavette a városi integráció pénzügyi alapjait. Az állami alapok 

visszavonásának újabb esete volt a bevándorlók integrálására létrehozott spanyol nemzeti 

alap 2012-es eltörlése is.   

 

 

III. Városi szerepvállalás 

 

Az egységesebb politikával rendelkező északi országok kivételével, a városok gyakran az 

országos politikával párhuzamosan vagy a mellett, azt kiegészítve szervezik saját 

integrációs tevékenységeiket ahelyett, hogy ezt az országos szabályokon belül tennék. Ez 

pedig egyáltalán nem teszi hatékonnyá a rendszert, tekintettel arra, hogy a központi 

kormányzat sokszor jelentős összegeket költ el ezen a téren. Azonban azokban az 

esetekben, amikor az országos szintű szabályozások túlságosan szigorúak vagy netán 

nem is léteznek, a városok arra kényszerülnek, hogy az egységes szemlélet helyett, saját, 

speciális szabályaikat határozzák meg. Ebből adódóan többen ingyenes vagy olcsó nyelvi 

kurzusokat indítottak a kormányzat által biztosított tanfolyamok mellett, mivel azok nem 

voltak elérhetőek mindenki számára vagy nem voltak eléggé a gyakorlati szükségeltekhez 

igazítva. Ezt tette München városa is, amikor szakmai képzéssel kombinált nyelvi 

kurzusokat fejlesztett ki. 
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Az országos kezdeményezések hiányára reagáló jó példa Barcelona. Az egyszerű 

információnyújtáson kívül, a város saját költségvetését használva nyújt a családok 

számára a családegyesítési folyamatról átfogó és egyben személyre szabott jogi, 

gyakorlati és pszichológiai tanácsadást. A később érkező családtagok pedig különböző 

lehetőségek közül választhatnak. Ilyen például az a nyári program, amelyet azoknak a 

fiataloknak szerveznek, akik túl későn érkeztek az országba ahhoz, hogy az iskolai 

környezetbe be tudjanak illeszkedni. 

 

 

IV. A különbözőség elfogadása 

 

A városok a bevándorlók hosszú távú beilleszkedésének segítésében szintén 

létfontosságú szerepet játszanak, írja Dirk Gebhart. Ez kiterjed mind a foglalkoztatás, 

mind az oktatás, mind a lakhatás területén jelentkező akadályok azonosítására, 

amelyekkel akár még a második generációnak is szembesülnie kell. E cél 

megvalósításának sikeressége azonban a jogalkotón is múlik, hiszen a jogi szabályok 

segítségével biztosítania kell a diszkrimináció tilalmát, a szakértelem elismertetésének 

megkönnyítését valamint a helyi választásokon való részvétel megengedését. Erre pedig 

eltérő mértékben és nem minden esetben hajlandó. 

 

 

V. A sokszínűség jobb tükrözése 

 

Több országban, a városi népesség sokféleségét nem tükrözik a városi intézmények 

megfelelően. Ennek egyik fő okát abban látja Gebhart, hogy sok közszférában lévő állást 

a jog az adott ország állampolgárainak és uniós állampolgároknak tart fenn. Ez a helyzet 

például Ausztriában, Németországban, Luxemburgban, Portugáliában és 

Spanyolországban. Franciaországban körülbelül 5 millió állás, főleg közszolgák állásai 

jogilag elérhetetlen a nem uniós polgárok számára. 

 

Így a minél befogadóbb intézmények és szolgáltatások kialakítása érdekében, a városok a 

különbözőségek elfogadását és tudatosságot növelő stratégiákat fejlesztenek ki, 

hangsúlyozva az interkulturális oktatást, elfogadást és egyenlő lehetőségek biztosítását. 

Az interkulturális oktatás Münchenben központi kérdéssé vált, a népesség minden 

csoportjának egyenlően kívánják biztosítani. A más kultúrák iránti érzékenységet 

beépítették a személyzet magasabb pozíciót betöltő tagjainak életrajzába, felvételi, 

értékelési és képzési folyamatába. A város igyekszik külső partnereket is megnyerni e 

téren; a helyi sport klubokat arra bátorítják, hogy alkalmazzanak a kisebbségek körébe 

tartozó személyeket és jobban tükrözzék a társadalom sokszínűségét. 

 

Koppenhága „Foglalkozz a várossal” elnevezésű kezdeményezésének célkitűzése, hogy a 

város 2015-re Európa legbefogadóbb közösségévé váljon, a kirekesztés és diszkrimináció 

csökkentésével, a közösségi öntudat támogatásával valamint az elérhető szolgáltatások 

ellenőrzésével. Az NGO-kal együttműködve a polgárok egészének jogairól és 

kötelezettségeiről szóló képzéseket és kampányokat tartanak. Az olyan helyi integrációs 
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stratégiák, mint Münchené és Koppenhágáé, egyre jellemzőbbek Európában mi több 

Európán kívül is- például Torontó.  

 

 

VI. Diszkrimináció leküzdése 

 

A szerző hangsúlyozza, hogy a városok diszkrimináció és rasszizmus elleni harca régi 

hagyományokra nyúlik vissza. Ebből adódóan igen erős elkötelezettség jelenik meg 

kampányaikban, melyekben a helyi közösségi identitás is nagy szerepet kap: pl. Dublin 

„Egy város egy közösség” kezdeményezése, Amszterdam „Discriminatie-Amsterdam is 

er klaar me” vagyis „Amszterdam végez a diszkriminációval” kampánya. A 

bevándorlókat Barcelonában érik a legnagyobb mértékben előítéletek. Ennek 

köszönhetően több képzést és tájékozató kampányt valósítanak meg, felhasználva a 

komikum világát is („Blanca Rosita Barcelona”). Ezek célja a sztereotípiák igaz 

valójukban való bemutatása valamint a letelepedett bevándorlók élettörténeteire való 

figyelemfelhívás. A város 1998 óta saját diszkriminációs irodával rendelkezik, amely a 

személyes tanácsadás biztosításán túl, panaszokat regisztrál és a diszkriminációs eseteket 

figyeli meg. 

 

A jobb és szélesebb körű helyi kezdeményezések fő akadálya a hatékony nemzeti 

diszkrimináció ellenes politika hiánya. Míg az Európai Unió Faji Egyenlőségi Irányelve
3
 

az egész unióra kiterjedő etnikai és faji diszkrimináció elleni küzdelem rendszerét hozta 

létre, a végrehajtás nagy részét a tagállamokra bízta.  Az EU Alapjogi Ügynökségének 

2008-as EU MIDIS felmérése azt mutatta, hogy az unióban élő etnikai kisebbségek 82%-

a nem jelentette az általa tapasztalt diszkriminációt, 57%-uk pedig nem volt tisztában a 

diszkrimináció elleni jogi lehetőségekkel.  

 

Azonban e téren is vannak jó megoldások. Hollandia 2009. évi városi anti-

diszkriminációs törvénye például, az önkormányzat feladataként állapítja meg a 

diszkrimináció elleni panaszok rögzítését és megfigyelését, a helyi diszkriminációs 

irodák segítségével Hasonló rendszer létezik Belgiumban és Franciaországban is.  

 

 

VII. Összegzés 

 

Míg a központi akarat célja, hogy meghatározhassa, mely csoportok férjenek hozzá a 

szolgáltatásaihoz, addig a városok számára a sajátos kihívások megoldása, a társadalmi 

befogadás elősegítése az elsődleges. A sikeres közigazgatási együttműködés még mindig 

ritka. A túlságosan az egységességre koncentráló országos politika nem képes azokkal az 

előnyökkel élni, amelyet a városokkal való együttműködés nyújthatna (jóllehet van 

néhány kivétel az északi országokban). A kormányok gyakran megbízhatatlan társnak 

bizonyulnak, köszönhetően a gyakori önkényes politikai változtatásoknak és a pénzügyi 

alapok visszavonásának. Ezen kívül az országos politikák bürokratikussakká válhatnak és 

azokat a helyi kihívásokhoz is bonyolult igazítani. Így sok város dönt úgy, hogy helyi 

szervezeteket és szolgáltatásokat hoz létre. Erőfeszítéseiket a jogi keretek azonban 

                                                 
3
 2000/43/EC Racial Equality Directive.  
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igencsak megnehezítik. Mivel azok éppen azt igyekeznek megakadályozni, hogy a 

bevándorlók elérjék a közszféra állásait, megkapják a helyi szavazás jogát és 

elismertessék szakképzettségüket. Éppen ezért a helyi és országos integrációs politika 

kibékítése kulcsfontosságú egész Európa számára, vonja le a végső következtetést 

Gebhart. 


