
Sik Endre: Adalékok a menekültek, a 
menekülés és a menekültügyi rendszer 
születésének szociológiai jellemzőihez

Magyarország, 1988-1991





�80-90% magyar származású
�Reprezentatív kutatás (1989)
�Átlagéletkor: 31
�2/3: férfi, 1/3: nő
�53% középfokú képzettség, 8% felsőfokú
�78% szakmával rendelkezik
�2/3 saját tulajdonú lakásban lakott
�56% jött a határrégiókból
�51% református, 43% katolikus



�Munkaerő-piaci helyzet
• 96% aktív kereső, 95% állandó munkahely
• 86% a szövetkezeti szektorban helyezkedett el
• Eleinte alkalmi munka, később csökken
• A személyes kapcsolatok sokat segítettek

�Lakáshelyzet
• összefügg a határátlépéssel 
� Legális -> rokon (81%), menekültszálló (13%)
� Illegális -> rokon (31%), menekültszálló (38%)

• 1989-re normalizálódik a helyzet
• A személyes kapcsolatok növelik a lakásszerzési 

lehetőségeket



�2 átmenthető jószág: autó (13%) és pénz 
(40%) -> megvesztegetés

�Kulturális tőke
�Személyes kapcsolatok

• Információszerzés, élet megszervezése
• 74%: rokon Magyarországon, 50%-nak Nyugaton
• Átlagosan 7x jártak Magyarországon
• A felsőfokkal rendelkezőknek mindenben 

magasabbak az arányaik
• Új kapcsolatok kialakítása -> sikeres 

beilleszkedés



�Segítségnyújtás
• A megérkezés után közvetlenül volt intenzívebb
• Típusai:
� Pénz: erős kapcsolatok
� Fogyasztási cikk: bárkitől 
� Élelmiszer: erősebbtől a gyengébb felé haladva egyre kisebb 

arányban
� Ruhanemű: bárhonnan érkezett
� Tanács és lelki vigasz: főleg az erős kapcsolatoktól

�Szociális (és közigazgatási) gondoskodás
• Első lépésben: ideiglenes tartózkodás -> az idővel 

egyre engedékenyebbek voltak a hatóságok
• Átlagosan 5 szervezettel kerültek kapcsolatba, 4-től 

kaptak pénzbeli segítséget





�Menekült -> magyar társadalom: 
ambivalens viszony
• 47% kapott segítséget
• 40%-ban említettek sérelmet

�Magyar társadalom -> menekült:
• 17% van kapcsolatban velük, 9-13% segít nekik
� Ők: a jobban és aktívabb életet élők

• Romániai menekültek negatív megítélése
• Félnek a menekültek számának növekedésétől



�Nem lehet összefüggésben a menekültek 
növekedő arányával, mert nem nőtt (1989-
1990)

�Az ítélet alkotás saját modelljével van 
kapcsolatban

�Jó-rossz duális gazdasági modell
�Rövid távon a menekült nem jó az egyén 

számára, hosszú távon már igen
�Életszínvonal romlása és a menekültekkel 

szembeni előítéletesség növekedése
�A média erősíti ezt a folyamatot
�Jövőben is nőni fog



�Migrációs burok hatása a menekülés 
sikerére
• Kényszermigráns ~ menekült (szociológiailag)
• Rövid idő, külső kényszer
• Kevés esély a tőke konvertálására
• Költséges a válság csökkentése
-> személyes kapcsolatok fölértékelődnek

�Menekülés
• Típusok term.-i katasztrófa, tervezett vándorlás
• Ismeretlen terep: kevés erőforrással, nehezebb 

körülmények között
• Legális vagy illegális határátlépés

�Vizsgálat:19-35 évesek



�Rekonverzió modellje
• Vagyon átmentése lehetséges
• Magas jövedelemhez szükséges eszközöké nem
• Más erőforrások felértékelődnek
� Emberi tőke
� Kapcsolati tőke
� Meneküléshez felhasznált erőforrások

• Két új erőforráshoz jutnak
� Személyes kapcsolat
� szociális intézmények

• Sikeresség
� Vagyon
� jövedelem



�Szereplők
• Állami: koordinációs bizottságok
• Nem állami: nagy szerepe volt

�Az előtörténet
• Az erdélyiekkel kapcsolattartó értelmiség
• Népi demokrácia: egyház
• Korábban idemenekültek

�A történet
• 1987: Forma-1
• 1988: Szűrös-nyilatkozat, Letelepedési Alap
• Szociális (egyházi) intézményrendszer kialakulása



�Történet (Folyt.)
• Miért a szociális rendszer?
� Joghézag, emberarcú bürokrácia -> információhiány

• Nem számított senki a menekültekre, aztán nem 
lehetett beszélni róluk -> válság alakult ki

• Reakciók:
� Nem állami szférában: próbálnak segíteni, politizálni
� Állami szférában: korlátozottak voltak, de emberarcú
-> karitász nem az egyház privilégiuma
-> az elkötelezettség módosíthatja a kialakult rendet
� Újonnan létrejött szervezetek: személyiség szerepe

• Átpolitizáltság – nagypolitika – kispolitika
• Konfliktus az intézmények között



�Előtörténet:
• 1. és 2. világháború, szocializmus

�Ártatlanság…
• Hirtelen sok „menekült” -> mit kezdjenek velük?
• Nem felkészültek -> segítségnyújtás

�…elvesztése
• Előítéletesség

�ENSZ Menekültügyi Főbiztosa
• Képviselet, segítségnyújtás, együttműködés, 

kutatás, stb.


