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GGáábrity Molnbrity Molnáár Irr Iréén:n:
TTáársadalmirsadalmi mozgmozgáásoksok

TranzTranzíícicióó SzerbiSzerbiáábanban
MunkaerMunkaerőő migrmigráácicióó

(2006)(2006)

GazdasGazdasáági reformcsomagok Szerbigi reformcsomagok Szerbiáában 2000ban 2000--ttőől:l:

1. 1. MakroMakrogazdasgazdasáágigi stabilizstabilizáácicióó piaci feltpiaci feltéételekkeltelekkel
2. 2. LiberalizLiberalizáácicióó (piac, fix kurzus, p(piac, fix kurzus, péénzmozgnzmozgáásoksok……))
3. 3. AdAdóó--rreformeform (PDV)(PDV)
4. Pr4. Privatizivatizáácicióó –– reprivatizreprivatizáácicióó (k(küülflfööldi tldi tőőkeigkeigéény)ny)
5. 5. VVáállalati szerkezetvllalati szerkezetvááltltáás s ((úúj tulajdon, termj tulajdon, terméék k 
szerkezet szerkezet éés piaci felts piaci feltéételek)telek)
6. 6. BankBank--rreformeform (emisszi(emisszióós politika, s politika, üüzleti bankok)zleti bankok)
7. 7. HitelHitel--politika az orszpolitika az orszáágban (eladgban (eladóósodsodáás)s)
8. 8. KKoorrrupcirupcióó éés bs bűűnnöözzéés elleni harcs elleni harc
9. 9. NemzetkNemzetköözi tzi táámogatmogatáások sok –– EU csatlakozEU csatlakozááss
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Munkanélküliség a legtransparensebb probléma...
(Szerbia – 7 498 000 lakós ,  2 442 000 háztartás)

838 811 806 850 900
1060

1998 1999 2000 2001 2002 2003

SERBIA AND MONTENEGRO NŐK Magasszakképzett

in
 '0

00

Munkanélküliség

TTöörekvrekvéések:sek:
RezolRezolúúcicióó az EU csatlakozaz EU csatlakozáásrsróóll-- a Szerb Szkupstina a Szerb Szkupstina 
ddööntntéései  sei  -- 2004. okt2004. októóber 13. ber 13. éés 2008. szeptember 9.s 2008. szeptember 9.

AkadAkadáályok:lyok:

-- ÉÉrdekcsoportok rdekcsoportok öösszesszeüütktköözzéései (psei (politikolitikaaii ppáártrtokok, , 
úújgazdagok, jgazdagok, szakszervezetekszakszervezetek, rejtett , rejtett éérdekcsoportok...)rdekcsoportok...)

-- a maga magáánszektor irnszektor iráánti nti homhomáályos viszonyullyos viszonyulááss
-- beruhberuháázzáási riziksi rizikóók (szk (szüürkegazdasrkegazdasáág, pg, péénzmosnzmosáás)s)

-- korrupcikorrupcióó,, bbűűnnöözzéési hsi háállóózatok, hzatok, hááborborúús nyers nyeréészkedszkedőőkk

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3

A gazdasA gazdasáági krgi kríízis, a hzis, a hááborborúú, a tranz, a tranzíícicióó
lasslassúússáága nga nööveli az emigrveli az emigráácicióós hajlamots hajlamot

A migrA migráácicióó fajtfajtáái:i:
-- intern intern -- belsbelsőő (falu(falu--vvááros, rros, réégigióókköözi: dzi: dééll--éészak)szak)

-- extern extern –– kküülslsőő (m(máás s áállamba llamba 
elvelváándorlndorláás/bevs/beváándorlndorláás)s)

VilViláágjelensgjelenséég:g:

MigrMigráácicióó = az egy= az egyéének, csalnek, csaláádok, vagy dok, vagy 
ttáársadalmi csoportok tartrsadalmi csoportok tartóós s 
éélethelyvlethelyvááltoztatltoztatáása meghatsa meghatáározatlan idrozatlan időőre, re, 
mmáás helyss helyséégbe vagy orszgbe vagy orszáágba.gba.

MigrMigráácicióós rels reláácicióók/utak:k/utak:
-- szegszegéény        gazdagny        gazdag
-- falu       vfalu       váárosros
-- ddéél       l       éészakszak
-- kelet       nyugatkelet       nyugat
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BelsBelsőő migrmigráácicióó SzerbiSzerbiáában ban 
falufalu--vvááros relros reláácicióó

A mezA mezőőgazdasgazdasáági lakossgi lakossáág rg réészarszaráánynyáának csnak csöökkenkkenéése se 
(50 (50 éév alatt 60%v alatt 60%--os csos csöökkenkkenéés):s):
7575,0,0%% 19381938--banban
67,2%67,2% 19481948--ban ban 
38,2% 197138,2% 1971--benben
19,9% 198119,9% 1981--benben
16,3% 198816,3% 1988--banban
-- áátalakultalakulóó ““felemfelemáás rs réétegektegek““ == tradiciontradicionáállis is 
ffööldhldhöözragaszkodzragaszkodááss, , hhááztztááji fji fööldmldműűvelveléés a gys a gyáárimunka rimunka 
mellett, de a vmellett, de a vááros peremros pereméén n éél vagy ingl vagy ingáázikzik
-- áátmenetek: tmenetek: ééletmletmóódvdvááltozltozáás, s, úúj jj jöövedelemforrvedelemforrááss

Szerbia negatSzerbia negatíív migrv migráácicióós szalds szaldóóvalval
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A JUGOSZLA JUGOSZLÁÁV LAKOSSV LAKOSSÁÁG G 
MIGRMIGRÁÁCICIÓÓJA KJA KÜÜLFLFÖÖLDRELDRE

•• Amennyiben migrAmennyiben migráácicióó alatt az egyalatt az egyéének, nek, 
csalcsaláádok, illetve a lakossdok, illetve a lakossáág nagyobb g nagyobb 
csoportjcsoportjáának, addigi tartnak, addigi tartóózkodzkodáási helysi helyéének nek 
bbáármifrmifééle elhagyle elhagyáássáát t éés ms máás helyen vals helyen valóó tarttartóós s 
letelepletelepüülléésséét t éértjrtjüük, megk, megáállapllapííthatthatóó, hogy az , hogy az 
egykori jugoszlegykori jugoszlááv valamint a jelenlegi szerbiai v valamint a jelenlegi szerbiai 
lakosslakossáág elvg elváándorlndorláása msa máár tr tööbb mint nbb mint néégy gy 
éévtizede folyamatos.vtizede folyamatos.

•• 19611961--ttőől l megkezdmegkezdőődikdik a a lakosslakossáágg
elvelváándorlndorláássáánaknak megmegáállllááss nnéélklküülili folyamatafolyamata
kküülflfööldreldre. . 

•• 19651965 óótata a a gazdasgazdasáágigi migrmigráácicióó folyamatafolyamata
szervezettenszervezetten zajlikzajlik. . 

•• Az elsAz elsőő hivataloshivatalos statisztikai adatok, statisztikai adatok, éés s 
ppáártrtáálllláásfoglalsfoglaláás az s az 19711971--es nes néépszpszáámlmláálláással ssal 
jelentek megjelentek meg
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A JUGOSZLÁV ÉS SZERB LAKOSSÁG 
GAZDASÁGI MIGRÁCIÓJÁNAK DIMENZIÓI
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Emigránsok száma

VVáándorlndorláási hullsi hulláámokmok……

•• elelőőszszöör a legfejlettebb kr a legfejlettebb kööztztáársasrsasáágokbgokbóól l 
jelentkezett nagyszjelentkezett nagyszáámmúú kküülflfööldre vldre váándorlndorláás s 
(Szlov(Szlovéénia, Horvnia, Horváátorsztorszáág, Vajdasg, Vajdasáág)g)

•• legklegkééssőőbb Koszovbb Koszovóó éés s MetMetóóhihiáábbóóll indultakindultak

•• 1968 1968 éés 1979 ks 1979 köözzöött a ktt a küülflfööldldöön tartn tartóózkodzkodóók k 
legnagyobb szlegnagyobb száámban Szerbimban Szerbiáábbóól tl táávoztakvoztak

•• 19901990--es es éévekben vekben úúj jelensj jelenséég:g: ttöömeges meges éés gyors s gyors 
menekmeneküültltááradat radat 
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A KA KÜÜLFLFÖÖLDI MUNKAVLDI MUNKAVÁÁLLALLLALÁÁS S 
MOTMOTÍÍVUMAIVUMAI

1.1. JugoszlJugoszláávia fvia fööldrajzi ldrajzi éés politikai nyitottss politikai nyitottsáága a ga a 
6060--as as éévektvektőőll

2.2. LLéétfenntarttfenntartáási gondok, munkansi gondok, munkanéélklküülisliséégg
3.3. KarrierKarrier--alternatalternatíívváák kk köözzöötti vtti váálasztlasztáás his hiáányanya --

"agyelsz"agyelszíívváás" jelenss" jelenséége ge 
4.4. LeszegLeszegéényednyedéés s éés a veszs a veszéélyeztetettslyeztetettséég g éérzrzéése a se a 

9090--es es éévekbenvekben
5.5. DiaszpDiaszpóóra vonzra vonzáás, kapcsolatok s, kapcsolatok éés pszichols pszicholóógiai giai 

ttéényeznyezőők k 

ExternExtern-- kküülslsőő migrmigráácicióó
EllentEllentéétes hattes hatóóttéényeznyezőők ugyanazon eredk ugyanazon eredőője: je: 
TitoTito--JugosJugoszzlláávivia fa fööldrajzi ldrajzi éés politikai nyitottss politikai nyitottsáága, ga, 
de az embargde az embargóó/v/víízum Szerbizum Szerbiáában a 90ban a 90--es es éévekben  vekben  

Az Az emigremigráácicióós mots motíívumokvumok::
1.1. GazdasGazdasáági okokgi okok,, egzisegziszztencitenciááliliss problprobléémmáák k éés a s a 

munkanmunkanéélklküülisliséég,g, gazdasgazdasáágigi bezbezáártsrtsáágg
2.2. TTáársadalmirsadalmi--szociszociáális oklis ok: : szakemberek szakemberek 

elvelváánorlnorláásasa ((““agyelszagyelszíívvááss””))-- tudtudáás s éértrtééktelensktelenséége, ge, 
ininnnovováácicióókk, patent, patentok, tehetsok, tehetséégek elherdgek elherdáálláásasa
3.3. KulturKulturáális okok lis okok –– alacsony alacsony ééletszletszíínvonal, nvonal, 

tovtováábbkbbkéépzpzéési lehetsi lehetőősséég hig hiáányanya
4.4. Politikai hPolitikai háátrtráányok, nyok, rivalrivaliittáás, elnyoms, elnyomááss

(ellenz(ellenzééki, kisebbski, kisebbséégi csoportok)gi csoportok)
5.5. PPsszziiccholholóógiagiai i okok: h: hááborborúús s fféélelemlelem,,

kilkilááttáástalansstalansáág, jg, jöövvőőkkéép hip hiáányanya
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EmigrEmigráácicióós hulls hulláámok Szerbimok Szerbiáában:ban:

1.1. 19451945--5050 –– a vila viláághghááborborúú ututáán n -- politikpolitikaiai emigremigráácicióó
2.2. 19651965 ––ttőől,l, GazdasGazdasáági reformok/gi reformok/öönigazgatnigazgatáás s –– nyitnyitáás: s: 

„„ideiglenes ideiglenes kküülflfööldi munkavldi munkaváállalllalááss”” a szakka szakkéépzettlen pzettlen 
munkanmunkanéélklküüliekliek (kb.(kb. 100 100 000)000) vváárosokbrosokbóól a fl a féérfi rfi 
munkaermunkaerőő –– gazdasgazdasáági migrgi migráácicióó

3.3. 19731973--banban 1,1 mi1,1 milllilióóan dolgoznak euran dolgoznak euróópaszertepaszerte ––
majd gazd. recesszimajd gazd. recesszióó miatt nem fogadjmiatt nem fogadjáák az k az 
imigrimigráánsokat, hazaknsokat, hazaküüldik a szakkldik a szakkéépzetleneketpzetleneket

4.4. 19811981--benben, 874.966 , 874.966 kküülflfööldi munkavldi munkaváállalllalóó –– fejletlen fejletlen 
vidvidéékekrkekrőől: fiatal iskoll: fiatal iskoláázott fzott féérfiakrfiak, csal, csaláádegyesdegyesííttéés s 
(n(nőők, gyerekek) k, gyerekek) 

5.5. 19911991--20002000 –– balkbalkááni ni emigremigráácicióós s egzegzóódusduszz (2 milli(2 millióó), ), 
menekmeneküülthulllthulláámokmok (Szerbia fel(Szerbia feléé: 1992, 1995, 1999: 1992, 1995, 1999-- a a 
lakosslakossáág 10%g 10%--a meneka meneküültlt//jjöövevvevéényny)) –– gazdasgazdasáági gi éés s 
politikai emigrpolitikai emigráácicióó, azil st, azil stáátus tus –– EurEuróóppáán kn kíívvüüli li 
orszorszáágokba gokba (15 (15 éév alatt 50000 magyar hagyta el Vajdasv alatt 50000 magyar hagyta el Vajdasáágot got 
–– a magyarok a magyarok 16%16%--aa))

SZERBIA GAZDASSZERBIA GAZDASÁÁGI GI 
EMIGREMIGRÁÁNSAINAK JELLEMZNSAINAK JELLEMZŐŐII

•• A hatvanas A hatvanas éés hetvenes s hetvenes éévekben a lakossvekben a lakossáág g 
nemtnemtőől, kortl, kortóól l éés szakks szakkéépzettspzettséégtgtőől fl füüggggőően en 
sajsajáát t maga dmaga dööntntöött az emigrtt az emigráácicióó mellettmellett

•• NapjainkbanNapjainkban a a befogadbefogadóó orszorszáágg szabjaszabja megmeg, , 
hogyhogy kiki vváándorolhatndorolhat bebe (iskolav(iskolavéégzettsgzettséég, g, 
szakma, szakma, ééletkora, stletkora, stáátusa/megtusa/megéélhetlhetéési si 
garancia, nyelvtudgarancia, nyelvtudáás stb. alapjs stb. alapjáán)n)
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CCéélorszlorszáágok, imigrgok, imigráácicióós ks köözpontok, befogadzpontok, befogadóó
programok:programok:

1.1. EEuurróóppai ai áállamokllamok (236.823(236.823 vagyvagy 78,3%)78,3%) ––
NNéémmetorszetorszáág,g, AusAuszztriatria,, SSvváájcjc ééss FrancFranciaorsziaorszáágg

2.2. Tengeren tTengeren túúli kontinesek (kb. 22%): USA,  li kontinesek (kb. 22%): USA,  
Kanada, AusztrKanada, Ausztráália lia 

Ma az imigrMa az imigráánsoknsok:: sszakemberekzakemberek ((informatikinformatikusus, , 
mmáárnrnöökk, i, innnovnováátor, programtor, programozozóó, mikrobiol, mikrobiolóógusgus, , 

tudomtudomáányok nyok doktora, medicdoktora, medicusus, , mműűvvéész, sportolsz, sportolóó)), , 
idegen nyelvet tud, idegen nyelvet tud, kezdkezdőő ttőőkkéével rendelkezik.vel rendelkezik.

HHáátrtráányok: nyok: ““agyelszagyelszíívvááss””, v, váállalkozllalkozóókk-- éés s 
ttőőkeelvkeelváándorlndorlááss
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7714,814,810,910,910 10 ÉÉVNVNÉÉL L 
TTÖÖBBBB

17,717,722,722,718,718,766--9 9 ÉÉVV
55,655,647,647,647,747,722--5 5 ÉÉVV
19,719,714,914,922,722,71 1 ÉÉVV

100100100100100100ÖÖSSZESENSSZESEN

szszáázalzaléékkszszáázalzaléékkszszáázalzaléékk

KOSZOVKOSZOVÓÓ--
METOHIJAMETOHIJAVAJDASVAJDASÁÁGGSZERBIASZERBIA

Az 1965 óta külföldön dolgozók tartózkodási 
ideje

KivKiváándorlndorlóó ttíípusok pusok –– ttáávolmaradvolmaradáásuk suk 
szerintszerint

a) a) A folyA folyóószabszabáályozlyozáások sok éés ms máás s áállami vllami váállalkozllalkozáások sok 
(f(fööldmunkldmunkáák, iparosk, iparosííttáás) a lakosss) a lakossáág mozgg mozgáássáát t 
indindíítotttottáák el: k el: vváárosba ingrosba ingáázzóók.k. Periodikus, de tartPeriodikus, de tartóós s 
ingingáázzáás/ts/táávollvolléét. Ide sorolhatt. Ide sorolhatóók az k az ééppíítkeztkezéésen sen 
dolgozdolgozóó, , kkééthetentethetente--havonta hazautazhavonta hazautazóó ""terterééneseknesek" " 

b) A nyugatra irb) A nyugatra iráányulnyulóó munkavmunkaváállalllaláás s áállamilag llamilag 
szervezett, rszervezett, réésztvevsztvevőői mi máár szakkr szakkéépzett pzett éés s 
fféélszakklszakkéépzettpzett egyegyéének, nek, egegéész sz éévben kvben küülflfööldldöön n 
dolgoznakdolgoznak, csak , csak üünnepekre tnnepekre téérnek haza.rnek haza.

c) A polgc) A polgáárhrhááborborúú ideje alatt mideje alatt máár az r az áállami vllami váállalatok llalatok 
"technol"technolóógiai feleslege" giai feleslege" áállandllandóó kküülflfööldi ldi 
munkavmunkaváállalllalóóvváá vváálik. Klik. Kéépzettspzettséége gyakorlatilag ge gyakorlatilag 
azonos a lakossazonos a lakossáág kg kéépzettspzettsééggéével. Mellettvel. Mellettüük k 
jelentkezik mjelentkezik méég a mezg a mezőőgazdasgazdasáágban ngban néélklküüllöözhetzhetőő
szemszeméélyek nagy hlyek nagy háányada.nyada.
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KKéérdrdőőíívezett fiatalok vvezett fiatalok véélemleméénye nye -- 2002 2002 
((1515--24. 24. éévesek) az elvvesek) az elváándorlndorláás okairs okairóól Szerbil Szerbiáábanban

Nem vándorolna

17,7%

munkanélküliség
9,0%

Politikai okok
1,0%

tovább
tanulás

11,0%

Nincs 
perspektíva

15,3%

Biztonságos élet   
15%

Alacsony életszínvonal
31,0%

EmigrEmigráácicióó kköövetkezmvetkezméényei nyei 
(gazdas(gazdasáági, demogrgi, demográáfiai, tfiai, táársadalmi, pszicholrsadalmi, pszicholóógiai):giai):

-- anyagi vesztesanyagi veszteséég (tg (tőőkeelvonkeelvonáás, nem kifizets, nem kifizetőő éés s 
visszatvisszatéérrííthetetlen kthetetlen kéépzpzéések/oktatsek/oktatáás)s)
-- emberi vesztesemberi veszteséég (fiatal fg (fiatal féérfihirfihiáány)ny)

-- szakemberhiszakemberhiáány (profilok pny (profilok póótolhatatlanstolhatatlansáága)ga)
-- ddemogremográáffiiaaii deformdeformáácicióó: lakoss: lakossáágfogygfogyáás (falvak s (falvak 

elnelnééptelenedptelenedéése),  se),  vitalvitalititááss, , termterméészetes szetes 
szaporulat esszaporulat eséésese, , hháázasszassáágkgkööttéés css csöökkenkkenéése, se, 

vváálláások nsok nöövekedvekedéésese
-- kiskorkiskorúú delikvencidelikvencia, alkoholizmus, ka, alkoholizmus, káábbííttóószer...szer...
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A szerbiai magyar emigrA szerbiai magyar emigráácicióós s 
vesztesveszteséégg

•• 19441944--45 45 -- a 2. vila 2. viláághghááborborúú ututáán Jugoszln Jugoszlááviviáábbóól l 
harmincezer magyar kharmincezer magyar kööltltöözzöött el tt el 

•• 19441944--ben kb. hben kb. húúszezer vszezer véérbosszrbosszúú ááldozata lettldozata lett
•• 19481948––1991 k1991 köözzöött 69 193 ftt 69 193 főő ment kment küülflfööldre ldre 

19651965––1970 k1970 köözzöött 16 627 tt 16 627 
19801980--as as éévekben 25 228vekben 25 228

•• 9090--es es éévekben kb. 50 000 kelt vekben kb. 50 000 kelt úútratra
•• LegtLegtööbb magyar a szabadkai, bb magyar a szabadkai, úújvidjvidééki, topolyai, ki, topolyai, 

zomborizombori éés s adaiadai kköözszséégekbgekbőőll

HazatHazatéérrőőkk
-- A szA szüüllőőffööld prosperld prosperáálláássáát vt váárjrjáák k –– a a 

reformokat figyelikreformokat figyelik
-- EgyenlEgyenlőőtlen, kisztlen, kiszáámmííthatatlan visszatthatatlan visszatéérréési si 

hullhulláámok (70. mok (70. éés 80. s 80. éévek mvek máásodik fele)sodik fele)
-- A szakkA szakkéépzettlen, munkanpzettlen, munkanéélklküüli jli jöön visszan vissza
-- Gyermekei, unokGyermekei, unokáái i „„kinnkinn”” maradnak maradnak 
-- Az Az úújbjbóóli alkalmazkodli alkalmazkodáás probls probléémmáájaja
-- BeruhBeruháázandzandóó ttőőke elke eléégtelensgtelenséége, a ge, a 

magmagáánvnváállalkozllalkozáás bizonytalanss bizonytalansáágaga
-- Nem a szNem a szüüllőőfalujfalujáában, hanem nagyvban, hanem nagyváárosban rosban 

telepszik letelepszik le
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IMIGRIMIGRÁÁCICIÓÓ -- A menekA meneküültek arltek aráánya az egyes vajdasnya az egyes vajdasáági gi 
kköözszséégek lakossgek lakossáággáának sznak száámmáában ban –– 1996, 20021996, 2002

BevBeváándorlndorlóók viselkedk viselkedéési modelljeisi modelljei

•• AsszimilAsszimiláácicióórróól olyan kontextusban l olyan kontextusban 
beszbeszéélhetlhetüünk, ha a bevnk, ha a beváándorlndorlóók tk táársadalmi rsadalmi 
vonzata (beilleszkedvonzata (beilleszkedőő hajlama) kicsi, mhajlama) kicsi, méég a g a 
befogadbefogadóókkéé nagy.nagy.

•• IzolacionistaIzolacionista elhelyezkedelhelyezkedéésrsrőől akkor l akkor 
beszbeszééllüünk, ha mindkettnk, ha mindkettőő kicsi (kicsi (gettgettóósodsodááss), ), 

•• AdaptAdaptáácicióórróól, autonl, autonóóm beilleszkedm beilleszkedééssel ssel 
akkor talakkor taláálkozunk, ha mindkettlkozunk, ha mindkettőő nagy.nagy.
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Az adaptAz adaptáácicióó hháárom, nem egrom, nem egéészen szen 
pontosan megvonhatpontosan megvonhatóó szakaszhatszakaszhatáárral rral 
rendelkezrendelkezőő lléépcspcsőőt kt küüllöönbnbööztet meg:ztet meg:

•• 1. els1. elsőő llééppéés a s a kontaktuskontaktus, a m, a máássssáággal valggal valóó
szembesszembesüülléés, s, 

•• 2. m2. máásodik a sodik a krkrííziszis, ahol a kritikus helyzetet , ahol a kritikus helyzetet 
radikradikáálisan klisan kéétftfééleklekéépp lehetett feloldani: pp lehetett feloldani: 
hasonulhasonuláással, vagy ellenssal, vagy ellenáálllláással, ssal, 
visszavonulvisszavonuláással ssal 

•• 3. harmadik az 3. harmadik az adaptadaptáácicióó, , alkalmazkodalkalmazkodáási si 
formformáák egyike. k egyike. 

Az imigrAz imigráánsok beolvadnsok beolvadáása az sa az úúj kj köörnyezetbernyezetbe ––
nehnehéézkes:zkes: a a kulturkulturáális, nyelvilis, nyelvi, ideol, ideolóógiaigiai, , éértrtéékrendbeli, krendbeli, 

ttöörtrtéénelminelmi--genetgenetiikkai kai küüllöönbsnbséégek miattgek miatt

1.  1.  ÁÁtmeneti tmeneti ééletlet == nenem igyekszik teljesen m igyekszik teljesen áátvenni az tvenni az úújj
kulturkulturáális szoklis szokáásokat sokat –– elkelküüllöönníített imigrtett imigráácicióós s 
gettgettóókban (vkban (váárosi kvart) rosi kvart) éél; potencil; potenciáálislis sstrtráájbrjbrééker.ker.
Nosztalgia, megmaradnak a szNosztalgia, megmaradnak a szüüllőőffööldi kapcsolatokldi kapcsolatok

2. 2. KonformistKonformistáák = alkalmazkodk = alkalmazkodóó fiatal szalemberekfiatal szalemberek, , 
modern modern ééletfelfogletfelfogáással, nyelvtudssal, nyelvtudáással, kssal, köönnyen knnyen kööt t 
barbaráátstsáágot, hgot, háázasszassáágotgot.. Elszakad szElszakad szüüllőőffööldjldjééttőől.l.

3. 3. RRevandikativevandikativ viselkedviselkedéés, problematikus egys, problematikus egyééneknek ––
defetistdefetista hajlamok: ela hajlamok: eléégedettlen, csalgedettlen, csalóódottdott
(alkoholista, nark(alkoholista, narkóós, maffis, maffióózzóó...); se otthon se itthon......); se otthon se itthon...
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A 90. A 90. éévekben a vajdasvekben a vajdasáági magyar gi magyar 
imigrimigráánsokransokra jellemzjellemzőő magatartmagatartáás:s:

•• IntegrIntegráállóóddáás helyett egy s helyett egy öönszerveznszervezőőddéés, bezs, bezáárkrkóózzááss
esetesetéével talvel taláálkoztunk. lkoztunk. 

•• A vizsgA vizsgáált csoport lt csoport helykivhelykiváálasztlasztáásasa alalááttáámasztja a masztja a 
feltfeltéételeztelezéést: meghatst: meghatáározrozóó a fa fööldiek, rokonokldiek, rokonok, , éés csak s csak 
mmáásodsorban magyarorszsodsorban magyarorszáági ismergi ismerőőssöök jelenlk jelenlééte. Az te. Az 
elselsőő hullhulláámot kmot köövetvetőően men máár az r az úúj kj köörnyezetben rnyezetben 
magukat feltalmagukat feltaláállóó (otthoni) ismer(otthoni) ismerőőssöök segk segíítik az tik az 
ááttelepttelepüülni vlni váágygyóókat. kat. 

•• A korA koráábban integrbban integráált rokonok vagy ismerlt rokonok vagy ismerőőssöök, illetve a k, illetve a 
"magyar" bar"magyar" baráátok, gyakorlatilag az integrtok, gyakorlatilag az integráállóóddáás s 
kritikus szakaszkritikus szakaszáán segn segíítik tik áátt a kiva kiváándorlndorlóókat. kat. A A 
magyarorszmagyarorszáági gi áátlagember a "tlagember a "jjúúggóó" gy" gyűűjtjtőőfogalommal fogalommal 
operoperáál.l.

VajdasVajdasáági menekgi meneküült tlt tíípusokpusok
•• A vajdasA vajdasáágiak elsgiak elsőő ((a polga polgáárhrhááborborúút megelt megelőőzzőő

ididőőszakban szakban -- 19891989--9191) hull) hullááma nem menekma nem meneküült, rlt, ráájuk a juk a 
kivkiváándorlndorlóó vendvendéégmunkgmunkááss kifejezkifejezéés felel meg.s felel meg.

•• A A hhááborborúú elejelejéén, a hiperinfln, a hiperinfláácicióó idejidejéénn (1992(1992--93)93)
kilkilééppőők a k a vváállalkozllalkozóókk, , őők alapk alapíítjtjáák meg a helyzeti k meg a helyzeti 
elelőőnnyel (tnnyel (tőőkkéével) rendelkezvel) rendelkezőő vváállalatokat, kftllalatokat, kft--ket, btket, bt--
ket. A hiket. A hiáánypnypóótltlóó, illetve tercier szektorban tal, illetve tercier szektorban taláálnak lnak 
megfelelmegfelelőő talajra.talajra.

•• A A polgpolgáárhrhááborborúú veszveszéélyelye elelőől menekl meneküüllőők k (1992(1992--95)95) mmáár r 
kevkevéés ts tőőkkéével, gyakran az otthoni kapcsolatokra vel, gyakran az otthoni kapcsolatokra 
ttáámaszkodva jutnak maszkodva jutnak áát t éés lelnek munkahelyre s lelnek munkahelyre 
(feket(feketéézzőők). Az otthoni ingatlant semmi esetben k). Az otthoni ingatlant semmi esetben 
sem/csak ritksem/csak ritkáán n éértrtéékeskesíítik, tik, íígy a visszatgy a visszatéérréés s 
lehetlehetőősséége szge száámukra mmukra méég nyitott. A szezong nyitott. A szezonáális, "jlis, "jóól l 
fizetfizetőő" munk" munkáákat vkat váálasztjlasztjáák. k. 
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MagyarorszMagyarorszáági befogadgi befogadóó kkéészsszséégg

•• A 90A 90--es es éévekben a menekvekben a meneküültekre vonatkozltekre vonatkozóó pozitpozitíív v 
tartalmtartalmúú áállllííttáások cssok csöökkentek, a negatkkentek, a negatíívakvakéé pedig pedig 
nnőőtt. tt. A lakossA lakossáág tg tüürelme fogy a szrelme fogy a száázezres nagyszezres nagysáágot got 
lláátva. tva. 

•• A politikai menekA politikai meneküülteket meglteket megéértrtőően fogadjen fogadjáák, a k, a 
gazdasgazdasáágiakat ellenszenvvelgiakat ellenszenvvel..

•• A szomszA szomszéédos orszdos orszáágbgbóól l éérkezetteket magyarokat rkezetteket magyarokat 
„„szszíívesebben lvesebben láátjtjáákk””..

•• A vajdasA vajdasáági gi ááttelepttelepüülni vlni váágygyóók a dk a dééli hatli hatáár r 
kköözelzeléében, illetve a Duna ben, illetve a Duna éés a Tisza ks a Tisza köözzöötti tertti terüületen leten 
éés a fs a főővváárosban tartrosban tartóózkodnak legnagyobb szzkodnak legnagyobb száámban. mban. 

KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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