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 Két értelemben: 1. Mellőzve a nemzetközi 
kutatásokban? (neglected area of research)

 2. Mellőzve a politikákban? A politika számára?

 Általában a diaszpórák fontosságáról

 Afrikai diaszpóra jellemzői

 Magyarországi migrációs sajátosságok

 Magyarországi afrikai migránsok jellemzői

 Globális – Keleti – Déli nyitás: külpolitika és 
diaszpórák

 Afrikaiak Kínában?

 További kutatások és feladatok

Bevezető gondolatok



 Zeleza (2002): felgyorsult mozgások a globális 

térben  1. a küldő és fogadó országok száma 
diverzifikálódik (pl. feltörekvő gazdaságok); 2. 
a képzettek mozgása fontosabb lett (a 
politika/policy szintjén is)

 Okome (2012) nyomán: az afrikai diaszpórák a 
transznacionális tér hálózatainak lényeges 
szereplőivé váltak

 Taylor (2013): az afrikai államok mára 
komolyan veszik saját diaszpóráikat mint 

„fejlesztési tőkét”  nem pusztán a 
hazautalások miatt, hanem a két- és többoldalú 
kapcsolatépítés, -fejlesztés okán

Általános megállapítások



A diaszpórák „varázsa”

The Economist, Nov 19-25, 2011  The magic of diasporas. How migrant 
business networks are reshaping the world

Főként kínai és indiai diaszpórákra 
koncentrálva

Kereskedelem, üzleti tevékenységek, 
kultúrák közeledése (?)

Kína pl. újfajta „selyem út” kiépítésén 
munkálkodik?

Az EU szabályozni kívánja 
(megfelelően rugalmasan szükséges!) 
a migráns közösségek vállalkozói 
tevékenységét

LÉNYEG: komoly nyeresége, 
hozzáadott értéke származik/hat a 
befogadó országnak ebből



De persze: agyelszívás – kinek jó?

 Az a jelenség, amikor a szakemberek 
(jól/magasan képzettek) elhagyják azt 
az országot, melyben képzettségüket 
szerezték, és egy másik országban 
hasznosítják tudásukat.

 Gyakran magasan kvalifikált személyek 
 a magasan képzettek mobilitása: 
„amikor valaki más országban 
hasonlóan magas szintű tevékenységet 
végez, ami végzettségének is megfelel”
(Rédei, 2009: 215)

 Miközben saját életük/sorsuk jobbra 
fordul  otthon hagyott 
családjuk/mikroközösségük is 
könnyebben élhet  hazautalások 
jelentősége

 Kérdés: kinek kedvez tehát az agyelszívás?



“Hazautalás-folyosók”



Súlyos történelmi előzmény: 
Transzatlanti rabszolga-kereskedelem

Forrás: http://livinglegacy.ning.com/page/global-african-diaspora



Top16 afrikai diaszpóra

1. Brazil 85,783,143
2. United States 38,499,304
3. Colombia 9,452,872
4. Haiti 8,701,439
5. Dominican Republic 7,985,991
6. France 3,000,000
7. Jamaica 2,731,419 7
8. Venezuela 2,641,481
9. United Kingdom 2,080,000
10. Cuba 1,126,894
11. Peru 875,427
12. Canada 783,795
13. Italy 750,000 
14. Turkey 700,000
15. Trinidad and Tobago 610,000
16. Nicaragua 520,726



Bevándorlók etnikai megoszlása az USA-ban



Rabszolga-kereskedelem



A „nagy triangulum”



Forrás: African Diaspora Institute, 2011



Afrika: nem is olyan távol?



Mo: célország?

 Migráció (betelepülők, kivándorlók): a magyar állam 
megalapítása óta fontos kérdés (történelmi dimenzió)

 Poszt-szocialista időszak: diaszpóra-kérdés, illetve 
biztonsági kérdés (magyar kultúrnemzet, nemzetpolitika, 

egyúttal Schengen-határ)  sokáig inkább külpolitikai 
kérdés (mint gazdasági)

 Interdiszciplináris szemlélet szükséges!

 Első gazdasági megfontolások: Szent István kora 
mezőgazdasággal foglalkozó betelepülők, külföldi 
kereskedők, művészek érkezése/befogadása

 1880-as évektől 100 éven át: „kivándorló” ország

 Még mindig nem célország



Demográfiai változások és afrikai 
migránsok Magyarországon 2003–2013 

Source of data: Hungarian Central Statistical Office 



Afrikaiak Magyarországon 1995–2013 

Source of data: Hungarian Central Statistical Office 
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Afrikai migránsok Magyarországon 
küldő országok szerint 2009–2010 
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Source of data: Hungarian Central Statistical Office 



Afrikaiak a magyar régiókban







Foreign policy priorities at the 
change of the political system

 Change of the political system and (re)orientation of 

foreign policy from 1989/90

 Three pillars:

(1) European Union accession (top no. 1 priority)

(2) Membership in NATO and active Trans-Atlantic 

relations

(3) Neighborhood policy with heavy focus on the 

Hungarian communities across the Carpathian Basin and 

fostering the Visegrad Cooperation

 In general: not much was talked about the rest of the 

world, not mentioning the African continent



‘Global opening’ and turn 
towards the East

 Memberships in NATO and the EU achieved in 1999 and 
2004 respectively

 Hungarian Presidency of the Council of the European 
Union between January and June 2011 – after which: 
foreign policy strategy document released

 Global Opening = “To adapt our foreign policy to the new 
realities across the world” (Takács, January 2013) and 
new links with the Middle East, North and sub-Saharan 
Africa, Asia and Latin America

 “Hungary must find areas beyond traditional foreign 
policy and security policy where it can strengthen its role; 
[for example, areas covering] climate policy, sustainable 
development and water policy.” (Ibid.)



SSA in the ‘global opening’

 2011: First time since the change of the 

political system to see Africa in a 

government policy document in a strategic 

way

 Connecting to Africa via the EU’s CFSP and 

through her own new policy, Hungary’s 

priority for Africa is “to closely follow 

humanitarian issues, including food aid, 

along with agricultural, environmental, water-

management and health issues, and to 

assess the needs for sharing our 

experiences related to democratic 

transition.” (MFA, 2011: 48)

 But what about diplomatic representation?



Migráció és fejlődés 

 Angolszász kutatásban: „migration–development nexus” (Hein de Haas, 
2010 – magyarul: 2011)

 „A migráció úgy tekintendő, mint 

(1) egy folyamat, amely szerves része a „fejlődés” kifejezés által felölelt 
szélesebb körű átalakulási folyamatoknak, de 

(2) aminek belső, önfenntartó és önlebontó dinamikája van, valamint 

(3) amely az ilyen átalakulási folyamatokra önmagában hatással van.” (2011: 
54)

 Az elmúlt 50 évben a migrációnak a kibocsátó közösségek/országok 
(valamint az elmúlt években a befogadó közösségek/országok) fejlődésére 
gyakorolt hatása folyamatos vita tárgyát képezte  optimista vs. 
pesszimista megközelítések

 Optimista pl.: szellemi tőkenövelés (brain gain); nagyobb egyenlőség; 
hazautalások, befektetések jelentősége; ált. fejlődés

 Pesszimista pl.: agyelszívás (brain drain); nagyobb egyenlőtlenség; függőség



Egyre fontosabb téma?

 2000-es években fellendül a téma kutatása  hazautalások kérdésköre

 Az optimista megközelítés újjáéled a hazautalások fellendülése kapcsán

 Előtérbe kerül a diaszpórák jelentősége  brain gain (agy-gyarapodás)

 Körkörös és visszatérő migráció és az ebből kinyerhető pozitívumok 
kimutatása

 Magyarország számára: az 1980-as évek végétől a nemzetközi 
népmozgásnak új módon vált részesévé, részben mint tranzitország, részben 
mint végleges befogadó és menedéket nyújtó ország. 

 Ennek része a társadalmi nyilvánosság, a kormányzati és a független 
szervezetek közötti párbeszéd, a jogilag és szociálisan a magyar lakosság 
átlagánál is kiszolgáltatottabb migránsok érdekeinek képviselete, amely 
nélkül aligha lehet hosszú távon is működőképes.

 A politikai elit és az igazgatási szervezetrendszer még kevéssé ismerte fel, 
hogy hosszú távú megoldásokra, stabil szabályozásra, a kérdések társadalmi 
megvitatására és a migránsokat segítő intézményi rendszer teljességére –
egyszóval migrációs politika kimunkálására és érvényesítésére van szükség.









Source: migrationpolicy.org



A sino-afrikai 
együttműködés új kerete

 2000: Kína–Afrika Együttműködési                        
Fórum (FOCAC)

 Háromévenként egy csúcstalálkozó

 2006. január 12.: Kína Afrika-politikája                            
c. stratégiai dokumentum

 Nem csupán nyersanyagok! Komplex és komplett 
„csomagok”

 Stadion-diplomáciától a puha erő egyéb 
alkalmazásáig: új image és ennek közvetítése



Kínaiak Afrikában

• Becslések szerint min. 800 ezer fő, de 2013-as kínai adat 
szerint inkább 1 millió fő.

• Az afrikai országok többségében azonban a teljes 
populációhoz képest elenyésző a jelenlétük

• Első kínaiak a 17. sz. közepén érkeztek a mai DAK területére



„Az egymillió kínai bevándorló új 
birodalmat épít Afrikában?”







































Hová mennek a kínai migránsok?

	

Oda, ahol üzleti lehetőséget látnak.

„4-2-1 probléma”



Afrikaiak Kínában

• Mára nagyjából min. 500 ezer főre tehető a Kínában 
szerencsét próbáló afrikaiak száma.

• Főleg (értelemszerűen) tengerparti nagyvárosokban 
kereskedőkként, de tanulmányi céllal is (ösztöndíjak!).

• Kantoni vegyesházasságok száma emelkedik.

• Yiwu义乌, a nagykerváros















John Abraham Godson from Nigeria, MP in Sejm, and his family

Source: www.monitor.co.ug

...és akkor lesznek afrikaiak a magyar parlamentben?



Köszönöm a figyelmet!
tarrosy.istvan@pte.hu


