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Mozgásszabadság

Alkotmányos értelmezés:

a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jog 
ideiglenes – visszatérési szándékkal
emigráció, kivándorlás

az ország elhagyása önkéntes lehet
az állam polgára az ország területéről nem 

száműzhető



Külföldi tartózkodás

•„Kivándorlási pánik” (Sík Endre)
•KSH (2013): a 18-49 évesek 7 %-a, 335000 
ember tartózkodik külföldön
•Vitatható becslés, de nem tér el más 
országoktól



Bevándorlás

Idegenellenesség Magyarországon (TÁRKI)

Átlagosnál erősebb:
• Alacsony iskolázottságúak
• Munkanélküliek
• Rezsihátralékosok
• Jobbik-szimpatizánsok
• Cigányok



Migráns csoportok
Magyarországon (1,5-3 %)

Forrás: Learning Cities for Migrants inclusion

•Határon túli magyarok
•Kínaiak
•Vietnamiak
•Szerbek
•Afrikaiak
•Törökök
•Arabok
•Mongolok
•Oroszok
•Latin-amerikaiak



A cigányok, romák kivándorlása

19. század – cigány migráció
Okai:
Románia: rabszolga-felszabadítás
Nemzetállamok kialakulása
Ipari fejlődés   - a cigány kézművesség 





Kanada

Csehország és Szlovákia elválása –
szlovákiai cigányok exodusa 1994 után
Hatása Magyarországon:
1994-2001 vízummentesség: 8600 menekült
2001 – 2008 vízumkényszer: …
2008 –tól új menekülthullámok, kb. 7000 
ember, kb 2 % menekült-státus



Kivándorlás oka/célja

•uzsorakölcsönökből eredő tartozások,
•különféle atrocitásoktól való félelem
•a jobb élet reménye

•Sokan szeretnék követni a kivándoroltak 
példáját 



A kanadai bevándorlási miniszter véleménye 
(2013)

A bevándorlás célja
- Szociális ellátás

•Iskoláztatás
•Legális munka lehetősége



Kanadai szigorítás

•2013 január: kampány a bevándorlás 
leállítására (Miskolc)
Érv: heteken belül születik döntés a 
bevándorlásról
A kanadai bevándorlók száma drasztikusan 
csökkent
Új célpont: Nagy-Britannia



Akik hazatértek

E + G fiatal beás házaspár, nyolcéves kislánnyal 
kicsi, csinos önkormányzati lakás
teljes gépesítés

E: önkormányzati alkalmazott, egy vizsgával a 
főiskola befejezése előtt, csinos, dinamikus fiatal 
nő
A: munkanélküli

csinos fiatal férfi
a legutóbbi tanfolyamon neve mellé írták: 

„cigány”



Mindenüket eladták,repülőjegyet vettek 
Kanadába
Valaki várta (volna) őket
Három évig maradtak (E lépcsőházat 
takarított, G hol dolgozott, hol nem)
Itthon falusi házat vettek, munkahelyet a férfi

nem talált
Két év után Nagy-Britannia



Összegezés

A külföldi tartózkodás motivációi

továbbtanulás, munka, magasabb 
kereset, kalandvágy

Cigányok “kivándorlása”
ugyanolyan motivációk
menekülés az itthoni bajból



Köszönöm figyelmüket!!!!!


