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Tóth Mónika:  
Migráns-e az uniós polgár, ha más tagállamban vállal munkát?4  

 

 

Év eleje óta Románia és Bulgária állampolgárai is élvezik az EU tagállamain belüli 

szabad munkavállalás lehetőségét. Ez azonban nem minden tagállamban keltett 

pozitív visszhangot. Heves vita robbant ki, és megrendült az EU fenntarthatóságába 

vetett bizalom is. Nagy-Britanniában és Franciaországban pedig emiatt negatív 

sztereotípiákkal és előítéletekkel kénytelenek megküzdeni a román és bolgár 

munkavállalók.  

 

A vitát főként a szélsőséges pártok indították meg. Nagy-Britanniában a kezdeményezők 

jellemzően a szélsőjobbhoz tartoznak, Franciaországban pedig a Nemzeti Front „viszi a 

hátán” a vitát, de a középjobb is hasonló állásponton van például a romákat érintő 

kérdésekben. A média és a szenzációhajhász lapok természetesen felfújták a témát, 

ezáltal pedig az Unió jó és rossz oldala is folyamatosan a figyelem középpontjában áll. 

 

 

I. Negatív előítéletek, sztereotípiák 

 

„A fő probléma a téma kapcsán az, hogy hívhatunk-e bevándorlónak egy uniós polgárt, 

aki a szabad mozgás alapvető jogát élvezi”
5
 – írja Andreea-Doina Călbează (Európai 

Politikák Romániai Központja)
6
. Krízis idején – ha valami nem úgy működik, ahogy 

működnie kéne, „kell”, hogy keressünk egy bűnbakot. A leggyengébb célpont pedig, akit 

előránthatunk, mindig a bevándorló. Hiszen a munkaerőpiacra való bejutás 

következtében persze előjönnek a meg nem érdemelt szociális juttatások, az oktatási és 

egészségügyi rendszer leterheltsége, a munkanélküliek száma, stb. Így sok esetben az 

emberek a negatív előítéletek következtében már bűncselekményekkel hozzák 

összefüggésbe a külföldi munkavállalókat, rossz tulajdonságokkal ruházzák fel őket 

Călbează szerint, ahelyett, hogy az EU céljának megfelelően integrációjuk elősegítése 

történne. 

 

Ezeket alátámasztandó, 2013 végén és 2014 elején többek közt a következő címekkel 

jelentek meg cikkek a brit és francia napilapokban:
7
 „Bevándorlási hullámok a keleti 

országokból”,
8
 „Pénztelen bevándorlók”.

9
 „A romák olyanok, mint a madarak, 
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természetükből fakadóan repülnek/lopnak”,
10

 „A romáknak vissza kéne menniük 

Romániába és Bulgáriába, mert az életmódjuk rendkívül eltér a miénktől, ami 

nyilvánvaló konfrontálódáshoz vezet”
11

 (idézet Manuel Valls miniszterelnöktől).
12

 

 

Persze jelentek meg olyan cikkek is, melyek cáfolni igyekeztek ezeket az állításokat: 

különféle statisztikákat és tanulmányokat mutattak be, hogy prezentálják az Unión belüli 

vándorlást, és ezáltal megnyugtassák a kedélyeket. Sőt, olyan cikkek is íródtak, melyek 

az Unión belüli munkavállalás előnyét hangsúlyozták. Ezek azonban nem tettek szert 

széles körű népszerűségre, számuk elenyésző a negatív tulajdonságokat hangsúlyozókhoz 

képest. Arról pedig, hogy a beharangozott bevándorlási hullám végül nem következett be, 

már nem születtek cikkek.
13

 

 

 

II. A szorongás, félelem a munkaerőpiacra való bejutástól 

 

Tekintettel arra, hogy „szorongó társadalomban élünk”, az egész vita oka maga a 

szorongás lehet – írja Călbează.
14

 Manapság az emberek a terrorizmusnál is súlyosabb 

problémaként élik meg a migráció jelenségét, mintha ez valahogy a világ végét jelentené. 

A munkaerőpiac, a nemzeti identitás és a biztonság problémájaként élik meg. Holott 

egyrészt az, hogy egy külföldi bejut a hazai munkaerőpiacra, önmagában még nem jelenti 

a munkanélküliség növekedését, másrészt számunkra is nyitva áll a lehetőség, hogy más 

országban vállaljunk munkát.
15

 

 

Románia és Bulgária még nem tagja a Schengeni Térségnek. Hiába teljesítették a 

schengeni vívmányok és a csatlakozási szerződés szükséges feltételeit, a tárgyalások 

(konkrét határidő nélkül) még folyamatban vannak. Így pedig ők még mindig „függő” 

helyzetben vannak, pusztán politikai okokból. Az európai országok számára ugyanis fő 

céllá vált a külső határok biztosítása, ezért Románia és Bulgária úgy szólván kívülállókká 

váltak, az uniós polgárok túlnyomó többsége ugyanis anyagi instabilitással és 

bizonytalansággal társítja a bővülést.
16

 

 

 

III. Egy kelet-európai bevándorló portréja 
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Ezen a ponton is le kell rombolnunk a negatív előítéleteket. Ellentétben a 

közvélekedéssel, az átlagos Nagy-Britanniában vagy Franciaországban letelepedő 

román/bolgár állampolgár nem írástudatlan, nem munkanélküli és nem szegény, hanem 

szakképzett, munkaképes korú állampolgár korlátozott lehetőségekkel a munkaerőpiacon, 

aki mégis képes a képzettségének megfelelő állást találni.
17

 

 

Általában olyan célországokat választanak maguknak, melyek bizonyos szempontból 

közel vannak hozzájuk (kulturális, nyelvi vagy fizikai közelség), ezért megy például a 

román munkavállaló előszeretettel Olasz- és Spanyolországba, a bolgár pedig 

Görögországba. Ezen felül pedig általában csak akkor vándorolnak át, amikor már 

állásajánlatuk is van az adott országból.
18

 

 

negatív előítéletek valóság 

írástudatlan szakképzett 

munkanélküli munkaképes korú 

szegény 
korlátozott lehetőségekkel 

rendelkezik a munkaerőpiacon 

a szociális juttatásokra pályázik DE képes állást találni 

 közeli célországot választanak 

 
többnyire csak meglévő 

állásajánlat esetén vándorolnak át 

 
csupán 1-5% folyamodik valóban 

szociális juttatásért 

 

 

IV. A bevándorlók aránya és motivációjuk 

 

2011-ben a bevándorlók száma Németországban volt a legmagasabb. Második helyen 

Spanyolország áll, a nyomában Olaszország, Egyesült Királyság és Franciaország. 

Összességében a külföldi állampolgárok több, mint 75%-a él ebben az öt célországban. 

 

A bevándorlók száma 

Németország 

7,2 millió (a 

teljes lakosság 

9%-a) 

Spanyolország 
5,7 millió 

(12%) 

Olaszország 4,6 millió (8%) 

Egyesült Királyság 4,5 millió (7%) 

Franciaország 3,8 millió (6%) 
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A mobil uniós polgárok eloszlása 2004-től 2008-ig 2,4%-kal nőtt, az ezt követő négy 

évben pedig még 20,8%-kal, így 2012 végén már 14,1 millió uniós polgár élt másik 

tagállam területén. Fő motivációjuk a szabad mozgás lehetőségét illetően a 

munkavállalás, ezt követik a családi okok. Azok közül a polgárok közül, akik épp nem 

állnak alkalmazásban, 64% korábban már dolgozott az adott ország területén, 74%-uk 

pedig egy háztartásban él legalább egy alkalmazásban álló munkavállalóval. 

 

Egy korábban említett érv a bevándorlók ellen az, hogy a szociális juttatásokra ők is 

pályáznak majd. Ezt azonban egy tanulmány
19

 megcáfolja: ez alapján ugyanis a külföldi 

munkavállalók csupán 1-5%-a folyamodik juttatásokért. Tehát a nézet, miszerint a 

migránsok szociális juttatásokból élnek a célországban, tarthatatlan, hiszen nincs alapvető 

bizonyítéka: csak egy eszköz volt arra, hogy felkeltse a figyelmet. 

 

Érdekes egyébként, hogy bár az Egyesült Királyság és Franciaország csak a negyedik-

ötödik helyen áll külföldi munkavállalók arányát tekintve, a legdurvább ellenállást, s a 

legmegalázóbb bánásmódot mégis ők fejtik ki velük szemben. 

 

 

V. Kedvelt célországok 

 

Románia lélekszáma a vándorlás miatt hárommillió állampolgárral (főleg fiatalokkal) 

csökkent az elmúlt húsz évben. Az Unió statisztikái alapján a románok 94%-a és a 

bolgárok 92%-a nem Nagy-Britanniát és Franciaországot választja, hanem más 

országot.
20

 A románok legkedveltebb célországa (vélhetően a nyelv hasonlósága miatt) 

Olaszország és Spanyolország. Itt ők alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget. A 

preferencia-sorrend tehát így néz ki: 

1. Olaszország, 

2. Spanyolország, 

3. Németország, 

4. Nagy-Britannia, 

5. Franciaország. 

 

A két országból Nagy-Britanniába megközelítőleg 124000 migráns érkezik, 

Franciaországba pedig kb. 87000. A médiában megfogalmazottaktól eltérően pedig a két 

nemzet 15 és 64 év közti mobil állampolgárainak 63%-a áll alkalmazásban, azok közül 

azonban, akik a hazájukban maradtak, csak az 59%-a. A mobil állampolgárok 16%-a nem 

áll alkalmazásban, 21%-uk pedig gazdaságilag inaktív. Mindez azt mutatja, hogy az 

ebből a két országból érkező személyek szívesebben vállalnak munkát külföldön, mint 

otthon, s előtérbe helyezik az alkalmazottságot a családdal és a barátokkal szemben.
21
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Említést kell tennünk a képzettségükről is. A román és bolgár bevándorló népesség 20%-

a alacsony képzettségű, 61%-uk középszintű, míg 19%-uk magas szintű képzettséggel 

rendelkezik. A két országból Nagy-Britanniába és Franciaországba érkező migránsok 

nagy része a közepesen képzettek táborába tartozik, az Európai Bizottság 2012-es 

becslése szerint pedig a mobil munkavállalók 30%-a képzettségi szintjén alul talál állást a 

munkaerőpiacon.
22

 

 

 

VI. Migráns? 

 

Bár Călbează tanulmánya ezzel már konkrétan nem foglalkozik, visszatérve a kérdésre, 

miszerint „hívhatunk-e migránsnak egy uniós polgárt, aki a szabad mozgás alapvető jogát 

élvezi”, a válasz: nem. Mégpedig azért, mert bár más tagállam állampolgára, az unió 

céljainak megfelelően ugyanazon jogokat kell, hogy élvezze, mint a többi tagállam 

állampolgárai. Így bár „külföldi”, nem vehető „egy kalap alá” a harmadik országból 

érkező bevándorlókkal. Ezek az országok elfogadták a feltételeket a csatlakozáskor, és 

tisztában voltak azzal, hogy csatlakozásuk azzal jár, hogy más tagállamok munkavállalói 

is bejutnak a munkaerőpiacra. Románia és Bulgária csatlakozásakor pedig szintén 

tisztában voltak a következményekkel, ezáltal késő tehát arra hivatkozni, hogy „elveszik 

előlünk a munkát”. 

 

Jól látható tehát, hogy a francia és brit lapok a szélsőséges pártok kezdeményezéséből 

kiindulva megalapozatlanul keltenek feszültséget a társadalomban, emiatt pedig 

hátrányosan megkülönböztetetté válnak a bolgár és román munkavállalók. Ez pedig az a 

pont, ami az Unión belül, a tagállamok közt is feszültséget generál. 

 

 

VII. Kulcsgondolatok a megoldáshoz 

 

Călbează szerint egyfelől megoldást jelenthet az EU-n belüli migráció és a harmadik 

országból történő bevándorlás elhatárolása, hiszen ezáltal elkerüljük a félreértéseket. 

Másfelől ebből a médiának is ki kéne venni a részét, ugyanis kulcsszerepet tölthetne be a 

rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia elleni harcban, mivel fontos szerepet tölt 

be a mindennapokban. Az oknyomozó újságírásnak kéne átvenni a bulvárlapok szerepét 

és az etikának mindebben jelen kéne lennie. Az Uniónak pedig úgy kéne megvalósítania 

a szabad mozgás jogát, hogy a jövőben a rasszizmust és idegengyűlöletet terjesztő 

üzenetek ne tudják ilyen mértékben lekötni a nyilvánosságot.
23
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